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RESUMO 

 

Este estudo, desenvolvido na linha de pesquisa “Práticas Docentes e Formação Profissional” 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIVALI, junto ao Grupo de Pesquisa 

Educação, Estudos Ambientais e Sociedade, tem como objetivo geral caracterizar os limites e 

as possibilidades do Teatro como abordagem educativa no desenvolvimento de noções sobre 

Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, a partir de apresentações da peça 

teatral “Heróis Somos Todos Nós” em escolas da rede pública de ensino de Jaraguá do Sul, 

SC, no período de 2011 a 2012. Busca, também, identificar a percepção de professores e 

gestores da rede municipal de ensino e do diretor da Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do 

Sul sobre as contribuições da referida peça teatral, ao buscar desenvolver essas noções e ações 

preventivas; avaliar se a peça está atingindo os objetivos propostos pelo Programa Encosta 

Legal quanto os temas em questão; as contribuições da mesma na orientação da população 

quanto à percepção e à prevenção dessa problemática; e, ainda, analisar o roteiro da peça 

teatral no que se refere às noções de Defesa Civil, percepção e prevenção de risco ambiental. 

A fundamentação teve por base autores e autoras como Beck (2011), (Boal 1991) e Reverbel 

(1997), dentre outros. A abordagem da pesquisa é qualitativa e caracteriza-se como Estudo de 

Caso (ANDRÉ, 2005). Algumas categorias foram identificadas na análise do conteúdo das 

entrevistas levantadas junto aos participantes da pesquisa, que dizem respeito à Percepção e 

Prevenção de Risco Ambiental e do Teatro como abordagem educativa para esse fim. 

Identificamos, a partir das análises das entrevistas realizadas com dez participantes, um bom 

potencial da peça teatral “Heróis Somos Todos Nós” como instrumento de sensibilização nos 

temas Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental. Entretanto, para que assuma 

seu papel enquanto abordagem educativa, é necessário a mudança na aplicação do projeto de 

Educação Ambiental nas escolas, como também no roteiro da peça, no sentido de maior 

aproximação com a teoria do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. A pesquisa nos fez 

acreditar no Teatro como abordagem educativa que proporcionará um saber ambiental de 

forma lúdica. Ainda concluímos da necessidade tanto do apoio do Poder Público, quanto da 

sociedade civil, na aplicação de trabalhos de esclarecimento da prevenção das situações de 

risco, antes que novamente aconteçam as tragédias como as dos últimos anos no estado e na 

região norte de Santa Catarina, inclusive no município de Jaraguá do Sul. 

 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Teatro. Percepção e Prevenção de Risco. 
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ABSTRACT 

 

This study, developed as part of the line of research "Educational Practices and Training" of 

the Postgraduate Program in Education of UNIVALI, together with the Research Group 

Education, Environmental Studies and Society, aims to characterize the  limits and the 

possibilities of Theater as educational approach for developing notions of Civil Defense, and 

Perception and Prevention of Environmental Risk, based on presentations of the play Heróis 

somos todos nós (We are all heroes) in schools of the public education network of Jaraguá do 

Sul, SC, during the period 2011 to 2012. Its other aims are: to identify the views of teachers 

and municipal school managers, and the Director of the Office of Civil Defense of Jaraguá do 

Sul, on the contributions of the play to the development of these ideas and preventive actions; 

to evaluate whether the play is achieving the objectives proposed by the Encosta Legal 

program in relation to the themes in question;  to determine its contributions in guiding the 

population in terms of awareness and prevention of this problem; and to analyze the script of 

the play in relation to the notions of Civil Defense, and perception and prevention of 

environmental risk. The rationale was based on authors like Beck (2011), (Boal 1991) and 

Reverbel (1997), among others. A qualitative research approach was used, characterized as a 

Case Study (ANDREW, 2005). Some categories were identified in the content analysis of the 

interviews carried out with research participants, relating to Perception and Prevention of 

Environmental Risk, and Theater as an educational approach for this purpose. Based on the 

analyses of the interviews carried out with ten participants, we found that the play in question 

has good potential to raise awareness on the issues in question. However, to assume its role as 

educational approach, it is necessary to change the way the environmental education project is 

implemented in schools, and to alter the script of the play, to bring it closer to the theory of 

Augusto Boal’s theory of the “Theater of the Oppressed”. The research led us to believe that 

Theater is an educational approach capable of providing a learning environment that is also 

fun. We also conclude that there is a need for support from the government and civil society, 

to implement the work of clarifying the preventing situations of risk, in order to prevent a 

recurrence of the tragedies seen in recent years, in the state and in the northern part of Santa 

Catarina, including the city of Jaraguá do Sul.  

 

 

 

Keywords: Environmental Education. Theatre. Perception and Risk Prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação para a Escolha do Tema do Estudo 

 

Como professora de Educação Física, especialista em Atividade Física Adaptada e 

Saúde, em 2011 fui convidada para coordenar o Grupo Teatral Encosta Legal, do Projeto de 

Educação Ambiental da Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul, SC. 

Quando penso como cheguei aqui é impossível não lembrar minha infância, lá já sabia 

que me tornaria uma professora. Aos 14 anos, a partir da iniciativa de uma vizinha, dona de 

uma escola, fui convidada a assumir uma turma de crianças com idade entre três e quatro 

anos, na época o chamado Maternal II. Ali se iniciou minha trajetória profissional. 

Anos mais tarde, com a necessidade de qualificação, entrei no Magistério. Nessa mesma 

época fui convidada a assumir a diretoria de um clube da cidade onde morava. Esse convite 

me levou a dar aulas de natação infantil naquele mesmo local. Mais tarde, novamente em 

virtude da necessidade de qualificação, entrei na Faculdade de Educação Física. 

Na graduação descobri o projeto de extensão Centro de Estudo de Atividade Motora 

Adaptada - CEAMA - e encontrei-me trabalhando com natação para pessoas com deficiência 

e transtornos globais do desenvolvimento intelectual
1
,  

Foi nesse momento que me vi como uma educadora física, vislumbrando uma atividade 

que possibilitasse a presença de todos, com momentos de igualdade. Para isso, aulas com 

infinitas possibilidades de inclusão eram elaboradas: essas aulas me levaram, anos mais tarde, 

quando em aula, a prestar atenção à dinâmica diferenciada em sala de aula. 

As aulas abordavam jogos cooperativos, ginástica rítmica, atividades adaptadas e teatro, 

entre outras. Com esse diferencial fui convidada a participar do quadro de professores de uma 

escola integral. Esse momento foi muito importante, pois nessa escola acontece todo ano um 

espetáculo teatral que resgata a cultura do Boi de Mamão
2
.  

                                                           
1
 Expressão proposta pela CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde, também chamada de Classificação
 

Internacional de Doenças) para referenciar crianças e 

adolescentes, também identificadas como com autismo ou psicose infantil, que apresentam alterações 

qualitativas nas interações sociais recíprocas, nas modalidades de comunicação e um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo (CID-10, 1993). Visando à leitura mais fluída do texto, 

utilizaremos, alternadamente, os termos Transtornos Globais do Desenvolvimento, Autismo e Psicose Infantil. 

 
2
 O Boi de Mamão é uma manifestação cultural do sul do Brasil, de origem híbrida, que sobrevive, 

principalmente, em Santa Catarina e Paraná. Trata-se de brincadeira animada com músicas para os personagens, 

bonecos manipulados numa dança que acompanha a contação e dramatização de uma história de 

enfraquecimento e morte do animal (Boi). (PEREIRA, 2007, p. 292) 
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Aprendi muito e me apaixonei pela possibilidade metodológica. Essa participação 

rendeu-me o convite para participar como professora de Teatro da Fundação Cultural de 

Jaraguá do Sul, lecionando em aproximadamente cinco escolas por ano.  

Foi então que, no ano de 2010, a Defesa Civil do município, com a intenção de 

transformar sua prática metodológica de Educação Ambiental, inseriu no Programa Encosta 

Legal o Projeto de Educação Ambiental nas Escolas: Noções de Defesa Civil, Percepção e 

Prevenção de Risco Ambiental, cujo processo faço hoje meu objeto de dissertação. 

 

1.2 Problematização e Definição do Tema 

 

Há muito que a sociedade tem se organizado com base no individualismo, na aceleração 

da produção de riquezas materiais, no acúmulo do capital e na degradação do patrimônio 

natural. Deste modo, os seres humanos desperdiçam, devoram, desapropriam e comercializam 

os bens e serviços da natureza de forma acelerada, um processo insustentável que gerou a 

crise ambiental na modernidade.  

A todo momento estamos diante de evidências que atestam que o poder do ser humano 

sobre os ambientes naturais atingiu uma escala jamais vista, com consequências que podem 

ameaçar, inclusive, a própria sobrevivência da humanidade e do planeta (TREVISOL, 2003 p. 

61). 

A cultura da degradação passou muito tempo despercebida em meio aos esforços para 

superar a miséria, ganhando força com o processo de modernização. Paralelamente a este 

desenvolvimento, cada vez mais forças destrutivas são desencadeadas. Assim, 

sistematicamente, os resultados dessa cultura de insustentabilidade vão aparecendo. 

Cedo ou tarde, na história social, começam a convergir, na continuidade dos processos 

de modernização, as situações e os conflitos sociais de uma sociedade “que distribui riqueza” 

com os de uma sociedade “que distribui ricos” (BECK, 2011 p. 25). 

Como uma das consequências desse processo, assistimos nas últimas décadas do século 

passado e nos primeiros anos deste, a repetição do processo histórico dessa cultura, tornando a 

crise ambiental parte da relação do processo de desenvolvimento. 

As origens dessa crise precisam ser buscadas no modo como as diferentes sociedades 

foram se apropriando do meio ambiente e, retrospectivamente, como a civilização foi 

instrumentalizando a natureza em nome do desenvolvimento e do progresso (TREVISOL, 

2003 p. 64). 
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Consequentemente, o ser humano, compreendido como capaz de produzir sua própria 

existência, estabelece que da natureza retirará as fontes necessárias para o desenvolvimento da 

sociedade. Essa condição de “apropriação” produz uma situação em que ambos, seres 

humanos e natureza, perdem sua identidade, tornando-se estranhos um ao outro, fazendo com 

que o ser humano não se perceba como parte integrante desta.  

Esse caminhar resulta na ação do ser humano buscar permanentemente a transformação 

dos recursos naturais em bens materiais, visando o desenvolvimento econômico da sociedade. 

Podemos constatar os resultados da problemática desse desenvolvimento na organização 

urbana dos municípios do Norte Catarinense, mais especificamente no Vale do Itapocú, com a 

chegada dos colonizadores alemães e italianos no século XIX, ocupando e desbravando as 

matas e formando as primeiras comunidades urbanas, desenvolvendo as cidades de forma 

desordenada, com a ocupação de áreas inadequadas para urbanização, principalmente 

encostas e ambientes ribeirinhos.  

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, esse desenvolvimento levou ao avanço da 

urbanização e à especulação imobiliária, causando no espaço urbano, principalmente em 

grande parte do litoral brasileiro, em Santa Catarina e na região Norte do estado, a 

desorganização desses espaços e o agravamento das questões ambientais. 

Diante dessa realidade, agravada pelas catástrofes ambientais de 2008 e 2011 no Brasil, 

especialmente em Santa Catarina, e mais especificamente Jaraguá do Sul, a população vem 

sofrendo com as consequências dessas catástrofes. 

O trabalho da Defesa Civil é de extrema importância nesses momentos, auxiliando e 

organizando as equipes de resgate, os policiais e os hospitais, dentre outros que atuam nesses 

eventos. Em países como Estados Unidos e Japão, a função e importância da Defesa Civil já 

são bastante conhecidas, por sua atuação em vários acontecimentos já enfrentados por aqueles 

países. No que se refere a Brasil, até recentemente, este órgão era pouco atuante, mas frente a 

essas transformações provocadas no meio ambiente isso vem mudando, como nos mostram os 

dados abaixo: 

Segundo o Formulário de Avaliação de Danos – AVADAN - disponibilizado em 

setembro de 2011 pela Secretaria da Defesa Civil de Jaraguá do Sul, atualmente Formulário 

de Informação do Desastre – FIDE -, disponível no site da Prefeitura Municipal de Jaraguá do 

Sul, o número de vítimas de catástrofes naturais, em 2008, no município atingiu diretamente 

12.877 pessoas
3
(JARAGUÁ DO SUL, 2011). 

                                                           
3
 Foram 779 pessoas desalojadas, 165 desabrigados, 11.800 afetadas, 120 feridos e 13 mortos. 
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Além das vítimas atingidas diretamente com risco de morte, perdas materiais também 

foram contabilizadas nesta tragédia. Foram 7.336 residência danificadas e 62 destruídas, 145 

obras de arte danificadas (pontes, viadutos, etc.), ainda 10 destruídas, danificações em 286 mil 

m² de pavimentação de vias e 492 km de estradas, 3 edificações comunitárias, 11 edificações 

industriais, 3 edificações públicas de saúde e 10 edificações públicas de ensino, 54 edificações 

comerciais danificadas e 6 destruídas (op.cit, 2011). 

Em 2009, quando o vendaval foi o agente causador das catástrofes, o número de 

desalojados foi de 25 e 12.000 pessoas afetadas, 89 residências danificadas, ainda 

danificações em 5 edificações públicas de ensino e 62 km de estradas (ibid, 2011).  

Em 2010 os números chegaram a 57 pessoas desalojadas, 16 desabrigadas e 43.206 

afetadas, 164 residências danificadas, 62 obras de arte danificadas (pontes, viadutos, etc.), 

ainda 4 destruídas, danificações em 392 estradas, 1 edificação comunitária, 2 edificações 

industriais, 6 comerciais, 2 edificações públicas de saúde e 3 edificações públicas de ensino 

(ibid, 2011).  

No ano de 2011, 6.000 pessoas ficaram desalojadas, 182 desabrigadas e 12 deslocadas, 

foram 5 feridos e 1 morto, 16.182 residências foram danificadas e 54 destruídas e ainda, 17 

edificações públicas de ensino danificadas, 20 obras de arte danificadas e 9 destruídas, 280 

km de estradas destruídas, ainda foram danificadas, 21 encostas, 18 edificações residenciais e 

27 edificações comerciais (ibid, 2011). 

As sucessivas catástrofes ocorridas no País e no Estado, nos interpelam fortemente por 

sua sequência e níveis assustadores. Não há como ficar apático diante das vidas perdidas, dos 

prejuízos materiais, dos danos causados ao ambiente natural e urbano. 

Por estes motivos, a Defesa Civil de Jaraguá do Sul teve a iniciativa de divulgar, através 

do Programa Encosta Legal, que consiste em um abrangente programa de educação 

abordando noções gerais de Defesa Civil e Percepção de Riscos, a existência desse órgão, sua 

função, a importância da participação efetiva da comunidade para com ele e as contribuições  

da mesma que visem à prevenção  

Esse Programa compreende atividades de Educação Ambiental nas escolas, nas 

comunidades e nas instituições; treinamento de agentes voluntários, agentes comunitários de 

saúde, Conselho Comunitário de Segurança e Bombeiros Voluntários/Mirins; levantamento 

de capacidade técnica das indústrias e empresas (PAN NUDECs
4
).  

                                                           
4
 PAN NUDEC - Plano de Auxílio Mútuo dos Núcleos de Defesa Civil. 
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Foi pensado, então, incluir neste Programa, mais especificamente em suas ações 

preventivas, o Projeto de Educação Ambiental nas Escolas, que a principio era realizado 

com palestras, mas havia a insatisfação da instituição, que acreditava que elas não atingiam o 

público participante, como desejado. 

A abordagem educativa para o projeto, visada na ocasião, foi o Teatro que, segundo 

Neves e Santiago (2009, p. 18), em seu livro O uso dos jogos teatrais na educação, “...desde 

a Idade Média, formas alternativas à escrita construíam as vias de acesso do povo à cultura. 

Tratava-se de uma educação informal que se utilizava do teatro como instrumento de 

informação”. Neste sentido, o Teatro assume um papel fundamental na educação da 

sociedade. 

Assim, com a ideia formalizada, foi criada a peça de teatro Heróis de Verdade, escrita 

pelo Professor Paulo César da Silva, pedagogo, da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. Essa 

peça foi escrita com base no conjunto de cinco cartilhas, utilizadas pela Defesa Civil de Santa 

Catarina para programas de Educação Ambiental.  

O projeto aconteceu em fase-teste até dezembro de 2010, atingindo e superando as 

expectativas. No ano seguinte, depois de revisto, quando pontos a serem melhorados foram 

observados, o projeto toma corpo. 

Em março de 2011 o roteiro da peça foi revisado e o antigo roteiro foi adaptado, pela 

autora desta pesquisa, para a nova peça Heróis Somos Todos Nós, pois foi observada a 

necessidade de reformulação no roteiro, para que os objetivos do Projeto fossem alcançados. 

Neste mesmo ano o elenco dos dois grupos de teatro foi reformulado para atender as 

necessidades do novo roteiro da peça.  O grupo de teatro Encosta Legal, das duas escolas 

parceiras do projeto, passam a contar com dez alunos atores. Na figura 1 o grupo da EMEF 

Gertrudes S. Milbratz. 

Figura 1- Grupo de teatro Encosta Legal da escola Gertrudes S. Milbratz (2012) 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2012) 
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Em abril de 2011, Jaraguá do Sul foi um dos sete municípios do Brasil a receber da 

ONU o Certificado de Compromisso com a Segurança frente aos desastres, denominado 

Desenvolvendo cidades seguras. Minha cidade está se preparando e, assim, 

comprometendo-se em cumprir com a lista de dez pontos para obter cidades seguras
5
. 

Dentre estes, o sétimo item se refere ao estabelecimento de programas educativos. Foi 

então que o Projeto de Educação Ambiental nas Escolas, do Programa Encosta Legal, ganha 

maior notoriedade. 

Dessa maneira, a peça de teatro, Heróis Somos Todos Nós, vem sendo apresentada em 

escolas da rede pública municipal de Jaraguá do Sul, em escolas da rede estadual e em outros 

eventos onde o grupo é convidado.  

Por possuir, como público-alvo, jovens do ensino fundamental, escolheu-se formar um 

grupo de teatro composto por estudantes dessa mesma faixa etária, pensando que assim a 

mensagem passada seria melhor compreendida. 

Colocados à frente desse desafio, os jovens participantes do grupo motivaram-se a 

passar as informações necessárias para que o público tenha a devida compreensão dos 

objetivos desejados. Mas até que ponto esse esforço estava sendo eficiente? 

A partir das leituras e análise dos registros das apresentações, consideramos que a peça 

poderia ser um instrumento de sensibilização e de informação, mas gostaríamos de ir além, de 

maneira que o processo pudesse promover parcerias para a mobilização de atores sociais na 

escola e no seu entorno, dirigidas para ampliar a percepção sobre riscos ambientais e sobre a 

necessidade de prevenção. 

Acreditávamos que o tema abordado pela peça, Heróis Somos Todos Nós, tinha um 

valor educativo considerável, pois envolve - de forma dinâmica - assuntos relacionados ao 

agente de Defesa Civil, suas características e funções e promove discussões quanto às atitudes 

preventivas de proteção da vida humana, preservação do patrimônio e do meio ambiente.  

Neste caminhar ocorreram muitos questionamentos, os quais foram instigando e 

provocando a necessidade de investigar se a peça teatral Heróis Somos Todos Nós poderia 

constituir-se em abordagem educativa que subsidiasse o desenvolvimento de processos de 

Educação Ambiental em escolas e outros ambientes, com vistas à prevenção de riscos 

ambientais pela comunidade de Jaraguá do Sul.  

                                                           
5
 Íntegra do documento está disponível em www.unisdr.org/campaign ou www.eird.org/camp-10-11. 

http://www.unisdr.org/campaign
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Empiricamente, podemos responder que sim, tendo em vista as avaliações decorrentes 

da aplicação dessa peça em inúmeras escolas e eventos, no decorrer dos três anos de sua 

implementação. Entretanto, nenhum estudo foi realizado sobre essa experiência, que possa 

evidenciar sua caracterização como estratégia de ensino apropriada às questões de percepção 

de riscos ambientais e suas respectivas ações preventivas, bem como da associação da Defesa 

Civil nesse processo. 

Diante do exposto, algumas perguntas podem ser estabelecidas:  

A peça teatral está alcançando os objetivos a que se propõe junto aos estudantes, 

professores e gestores públicos das escolas e da Defesa Civil? 

Com os subsídios apresentados na peça teatral é possível desenvolver na escola uma 

cultura de percepção de risco ambiental? 

Quais os limites e possibilidades da peça, “Heróis Somos Todos Nós”, para o 

desenvolvimento, na escola, de noções sobre Defesa Civil, percepção e prevenção de riscos 

ambientais? 

A peça teatral Heróis Somos Todos Nós, do Projeto de Educação Ambiental nas 

Escolas, pode ser uma abordagem educativa para este fim? 

Em função destes questionamentos enunciamos os seguintes objetivos: 

  

1.3 Objetivos 

 

A) Geral 

- Caracterizar os limites e as possibilidades do teatro e da peça teatral “Heróis Somos 

Todos Nós” como abordagem educativa no desenvolvimento de noções sobre defesa 

civil, percepção e prevenção de risco ambiental, em escolas da rede de ensino de 

Jaraguá do Sul (SC), no período de 2011 a 2012. 

B) Específicos:  

- Identificar a percepção de professores e gestores da rede de ensino municipal e do diretor 

da Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul sobre as contribuições da peça teatral 

Heróis Somos Todos Nós, para desenvolver noções sobre Defesa Civil, percepção e 

prevenção de riscos ambientais; 

- Identificar a percepção de prevenção de risco ambiental dos sujeitos da pesquisa; 

- Avaliar se a peça está atingindo os objetivos propostos pelo Programa Encosta Legal 

sobre os temas noções de defesa civil, e as contribuições da mesma na orientação da 

população quanto à percepção e a prevenção sobre essa problemática; 
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- Analisar o roteiro da peça teatral no que se refere as noções de Defesa Civil, percepção e 

prevenção de risco ambiental. 

 

1.4 Relevância do Estudo  

 

Entendemos que a relevância da pesquisa, objeto desta dissertação, deve-se à 

necessidade, de obter maiores informações quanto à eficácia do Projeto de Educação 

Ambiental nas Escolas: Noções de Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, 

por meio do estudo de teatro. 

Além da sistematização dos dados do Projeto desenvolvido pela Defesa Civil de Jaraguá 

do Sul, busca-se apresentar subsídios para o desenvolvimento de uma abordagem educativa 

efetiva nas questões de Prevenção de Riscos Ambientais, ainda contribuindo para o 

aperfeiçoar a produção de conhecimento na Educação e na Educação Ambiental quanto à 

Percepção e Prevenção de Risco Ambiental; evidenciar o uso do Teatro como abordagem 

educativa nas ações de Educação Ambiental; consolidar o Projeto para fortalecer o Programa, 

atualizando os conceitos na área de Educação Ambiental. Trata-se de oportunidade de 

questionar o reducionismo e proporcionar a revisão do roteiro da peça, e a adequação de 

alguns conceitos como os relacionados ao consumo, produção e separação de resíduos. 

Com isso, subsidiar políticas públicas e outros projetos de Educação através do teatro, 

que envolvam a participação da população no cuidado com o ambiente e a qualidade de vida. 

 

1.5. Caracterização do Caso: A peça Teatral Heróis Somos Todos Nós desenvolvida no 

Projeto de Educação Ambiental nas Escolas do Programa Encosta Legal 

 

Em 2008, vários municípios do Vale do Itajaí (mesorregião Vale do Itajaí) e do Vale do 

Itapocú (mesorregião do norte catarinense) foram atingidos por uma grande catástrofe natural, 

particularmente Jaraguá do Sul, deixando esta cidade em estado de calamidade pública. 

Conforme a Secretaria de Defesa Civil do município, foram 13 mortos e 12.864 afetados 

nesse evento natural. 

Após todos os trabalhos necessários para a recuperação do município e atendimento das 

vítimas, a Defesa Civil de Jaraguá do Sul percebendo a necessidade de organizar estratégias 

de ações prévias para atuar em momentos de catástrofes, inicia o Programa Encosta legal 

que, objetiva por meio de palestras, levar para escolas informação sobre Defesa Civil e 

prevenção de risco ambiental. 
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Esse Programa foi idealizado pela equipe gestora da Secretaria da Defesa Civil de 

Jaraguá do Sul, a saber: Jair Alquini, Secretário; Ronis Bosse, Diretor Engenheiro e 

Normando Zitta, Geólogo . 

Em agosto de 2010, após avaliação do Programa realizada por essa mesma equipe 

gestora, é inserido como abordagem educativa para este Programa o teatro, por meio da peça 

teatral Heróis de Verdade, escrita pelo professor Paulo César da Silva, com base em um 

conjunto de cartilhas elaborado pela Defesa Civil Estadual, já utilizado e distribuído nas 

palestras proferidas nas escolas. 

Assim, o que mais tarde passará a ser a “Fase Inicial” do “Projeto de Educação 

Ambiental nas Escolas” relatado mais adiante, ocorreu de agosto a dezembro de 2010 como 

projeto piloto e divide-se em três ações, a Preparação; Atuação e Avaliação. 

A primeira ação (Preparação) iniciou em julho de 2010 e compreendeu o contato com as 

gestoras das escolas municipais de Ensino Fundamental “Professora Gertrudes Steilein 

Milbrataz” e “Atayde Machado” para formarem parceria com o Programa. A primeira foi 

escolhida em virtude de já haver relação de parceria em outras oportunidades. A segunda, em 

virtude de indicação do Prof. Paulo César da Silva, autor do primeiro roteiro da peça Heróis 

de Verdade. 

Na sequência foi realizada a seleção dos 12 estudantes para atuarem como atores, seis 

de cada escola e iniciada a preparação do grupo, com a realização de jogos teatrais para 

estimular o aprimoramento das habilidades artísticas identificadas previamente nos 

estudantes.  

Em seguida iniciaram-se os ensaios, para em outubro de 2010 ter inicio a segunda ação: 

a (Atuação). 

Nesta ação ocorreram apresentações em nove escolas públicas, a saber: E.M.E.F. 

Adelino Francener; E.M.E.F. Atayde Machado; E.M.E.F. Loteamento Amizade; E.M.E.F. 

Padre Alberto Jacobs; E.M.E.F. Profª Gertrudes Steilein Milbratz; E.M.E.F. Prof. Arnoldo 

Shulz; E.M.E.F. Prof. Henrique Heise; E.M.E.F. Ribeirão Molha e E.M.E.F. Rodolpho 

Dornbusch. 

Ao final desse processo houve a ação de Avaliação, a qual foi protagonizada pelos 

responsáveis do Projeto. Segundo eles, as metas relacionadas ao número de participantes e a 

aceitação da comunidade escolar foram atingidas. Porém, com base nas avaliações 

qualitativas e em função dos estudos realizados, na formação acadêmica, no Programa de Pós 

– Graduação em Educação da UNIVALI, com base nos conteúdos das disciplinas oferecidas e 

nas discussões realizadas no Grupo de Pesquisa Educação Estudos Ambientais e Sociedade - 
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GEAS, lacunas no roteiro da peça foram percebidas, tanto quanto, no que se referiam as 

questões ambientais, quanto nas questões relativas aos objetivos propostos no Programa. 

Dessa maneira o grupo de idealizadores concluiu que o roteiro necessitava de modificações.  

Assim, em março de 2011, a peça foi reformulada pela pesquisadora, e passou a 

chamar-se Heróis Somos Todos Nós (ver roteiro no Anexo A). Além da percepção da 

necessidade de mudança no roteiro, elaborou-se o Projeto de Educação Ambiental nas 

Escolas: Noções gerais de Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, para 

melhor estruturar o trabalho dentro do Programa Encosta Legal devido sua complexidade.  

A avaliação realizada reestrutura o Programa incluindo no mesmo o Projeto de 

Educação Ambiental e esse passa a ser desenvolvido em continuidade ao que já havia 

acontecido em 2010. Assim o ocorrido em 2010 passa a ser denominado Fase Inicial e nos 

anos de 2011 e 2012, aconteceram as Fases Sequência e Finalização. 

Com essa mudança ocorre a primeira ação: a reformulação da segunda fase do Projeto, 

denominada Fase Sequência, a qual é subdividida em Reformulação, Atuação e Avaliação. A 

Reformulação acontece em março de 2011 e, atendendo à nova versão da peça, o grupo de 

atores passa a contar com nove integrantes, sendo incluída no roteiro uma dança que traz 

significados sobre o planeta Terra e sua situação no Universo. Essa cena tem o objetivo de 

provocar livre interpretação do ato e maior interação entre a plateia e os atores.  

A Segunda Ação desta fase, a Atuação, ocorreu de junho a dezembro de 2011. Das 23 

escolas selecionadas, cinco participaram do Projeto naquele ano. Integraram essa atividade 

1.874 pessoas, entre estudantes, professores e gestores. Em dezembro de 2011, a Terceira 

Ação dessa fase, a Avaliação, foi realizada pelos responsáveis pelo Projeto. Esse processo 

identificou a necessidade de acrescentar mais um personagem ao roteiro, figura essa que 

representasse a Fundação do Meio Ambiente de Jaraguá do Sul - FUJAMA.  

A última fase do Projeto, a Finalização, foi estabelecida para ocorrer de fevereiro a 

dezembro de 2012. Essa fase se divide em: Reformulação, Atuação e Resultados. Nessa 

oportunidade o Projeto passou a contar com a parceria da E.M.E.F. Cristina Marcatto. 

Em fevereiro de 2012 a Reformulação começou, com a inclusão de representante da 

FUJAMA no roteiro e, no processo de preparação do grupo, houve também algumas 

adaptações que aperfeiçoaram a performance da dança. Em março iniciou a fase de Atuação. 

Em julho o Projeto havia atingido seis escolas. 

Além das atividades nas escolas, o Grupo recebeu convites para apresentar a peça em 

eventos realizados no estado. A participação de maior relevância para o grupo foi no II 

Workshop Internacional de História do Ambiente: Desastres ambientais e sustentabilidade & 
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Gisday 2011, realizado em Florianópolis de 15 a 19 de novembro. Os demais eventos foram: 

II Seminário Regional de Defesa Civil; Programa de Capacitação dos Núcleos de Defesa Civil 

- NUDECs; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPATs - na empresa 

Breithaupt, no Hospital e Maternidade Jaraguá e na Prefeitura de Jaraguá do Sul; I Seminário 

Municipal de Defesa Civil e Programa de Capacitação em Qualidade Ambiental. Todos 

realizados em Jaraguá do Sul. 

A ação final desta fase, os Resultados, serão obtidos a partir da conclusão desta 

dissertação, além do preenchimento de fichas de avaliações realizadas por todo professor(a) 

ou gestor(a) que já assistiu a peça em sua UE. 

 

1.6. Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro apresenta o texto 

introdutório, a problematização e definição do tema, os objetivos e a relevância deste estudo, 

além de descrever a metodologia do Projeto de Educação Ambiental da Secretaria de Defesa 

Civil do Município de Jaraguá do Sul, em especial, peça teatral em estudo. 

O segundo e o terceiro capítulos, dedicados à fundamentação teórica, apresentam dados 

sobre a sociedade de risco e o risco ambiental; percepção de risco ambiental; o Teatro como 

instrumento metodológico, sua função social e a Educação Ambiental. Nesse capítulo também 

são apresentados os dados sobre a Defesa Civil do município de Jaraguá do Sul como 

instituição pública e sua relação com a sociedade, bem como sobre seus projetos de Educação, 

que envolvem a participação social na prevenção e gerenciamento de risco ambiental. Ainda 

se busca estabelecer o diálogo entre teóricos que discutem e apresentam subsídios sobre o 

papel da dramatização no contexto da Educação, em especial na Educação Ambiental.  

O capítulo quarto apresenta o percurso metodológico do estudo, nos seguintes aspectos: 

local e população; princípios éticos aplicados à pesquisa e técnica de coleta dos dados, além 

da técnica de análise utilizada.  

O texto do quinto capítulo apresenta a descrição e a discussão dos resultados referentes 

à análise dos dados empíricos, com as categorias de análise correspondentes ao referencial 

estabelecido, considerando o objetivo geral e específicos, o referencial teórico inicialmente 

estabelecido, além de outros autores e autoras pertinentes a esses resultados.  

Concluindo a presente dissertação, o sexto capítulo apresenta as considerações e as 

recomendações finais. 
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2. O CONCEITO DE RISCO, O RISCO AMBIENTAL, A SOCIEDADE DE 

RISCO E A DEFESA CIVIL 

 

Neste capítulo estrutura-se a fundamentação teórica da pesquisa, no que diz respeito aos 

conceitos de Risco, Risco Ambiental, Sociedade de Risco, um breve histórico da Defesa Civil 

e sua organização para a prevenção e gerenciamento de risco. 

No início deste capítulo, nossa preocupação é apresentar diferentes concepções de risco, 

para definir diversos padrões de comparação. 

A Figura 2, do mapa conceitual a seguir, resume as principais e diferentes concepções 

de risco identificadas em nossa revisão bibliográfica. 

 

Figura 2 - Mapa Conceitual das concepções de risco. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1 O Que é Risco? 

 

Os conceitos de risco têm sido utilizados em diversos ramos da Ciência e do 

conhecimento. Dagnino e Junior (2007, p. 3) relatam que a palavra “risco” é conhecida na 

cultura ocidental há muitos séculos, como sendo a probabilidade de que um evento esperado, 

ou não, se torne realidade.  

Podemos dizer ainda que o risco está associado às noções de incertezas, exposição ao 

perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos. “O risco refere-se à probabilidade 

 

Risco 

Atingir direta ou 
indiretamente a vida 
humana. Castro 
(2005).  

Evento esperado ou 
não se tornar 
realidade. Dagmino e 
Junior (2007);  
Presença humana. 
Veyret (2007).  
 

 

Soma da vulnerabilidade com a 
ameaça. Tominaga (2009). 
 

Consequências sociais e econômicas. Castro (1999).  
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de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não determinados, e à 

maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana” (CASTRO et. 

al. 2005 p.12). 

Marandola Junior e Hogan (2005) encontraram em Monteiro
6
 (1991) referências sobre a 

visão dos franceses sobre os riscos:  

Os franceses optaram por utilizar o termo risco como tradução de hazard, 

assim como os espanhóis. Esta escolha se justifica para o autor na medida 

em que o risco considera os componentes antropogênicos
7
 e a noção de 

‘possibilidade de perigo’. (MARANDOLA JUNIOR e HOGAN, 2005, p. 

101). 
  

Os autores ainda resgatam a etimologia da palavra. Segundo Monteiro (1991, p. 10): 

o risco está ligado aos termos latinos risicu e riscu, ligados por sua vez a 

resecare, que significa ‘cortar’. Neste caso, o autor encara este sentido 

apropriado ao hazard, pois este significa uma ruptura numa continuidade, 

como um risco, contendo a ideia de corte-ruptura, como, por exemplo, [...] 

numa sequência de estados atmosféricos que se bifurcasse ou dirigisse a 

outras trajetórias menos prováveis ou inesperadas (MARANDOLA JUNIOR 

e HOGAN, 2005, p. 101). 

 

Relacionamos a ideia de cortar ou de romper com a definição adotada por alguns 

autores, como Lima e Silva et al. (1999, p. 243), quando consideram que os riscos estão 

associados aos acontecimentos de acidentes ou eventos inesperados no meio ambiente, 

rompendo assim a ordem seguida até o momento do acontecimento. 

Encontramos também em Tominaga a definição de risco como “a probabilidade de 

consequências prejudiciais, ou danos esperados (morte, ferimentos às pessoas, prejuízos 

econômicos, etc.) resultantes da interação entre perigos naturais ou induzidos pela ação 

humana e as condições de vulnerabilidade” (TOMINAGA et. al., 2009, p.149). 

Atrelamos ainda a este conceito de risco, citado pelos autores acima, outro encontrado 

na publicação organizada pela International Strategy for Disaster Reduction - UN-ISDR
8
 

(2004), elaborados pelo secretariado para estabelecer estratégias internacionais para redução 

de desastres, onde se define por risco/hazard: 

(...) um evento de atividade potencialmente prejudicial, que pode causar a 

perda de vidas ou ferimentos, danos à propriedade social, ao econômico ou a 

                                                           
6
 Citado em: MARANDOLA, Jr. E.; HOGAN, D.J. Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e demografia. 

Revista Brasileira. Est. Pop., São Paulo, v. 22, n. 1, p. 29-53, jan./jun. 2005. 
7
 Entende-se por antropogênico aquilo que é derivado de atividades humanas, em oposição a aqueles que 

ocorrem em ambientes naturais, sem influência humana. 
8
 O Secretariado da Estratégia Internacional para Redução de Desastres, International Strategy for Disaster 

Reduction (UN-ISDR) foi criado em dezembro de 1999, da Assembleia Geral (AG), Resolução 54/219, como 

um arranjo sucessor do Secretariado da Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais (IDNDR), 

com a finalidade de assegurar a implementação da Estratégia Internacional para a Redução (ISDR), aprovada 

pela Assembleia Geral com a mesma resolução. 
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degradação ambiental. Riscos podem incluir condições latentes que podem 

representar ameaças futuras e pode ter diferentes origens: natural (geológica, 

hidrometeorológica e biológicos) ou induzida por processos humanos 

(degradação ambiental e riscos tecnológicos)
9
 (UNISDR, 2004 p. 39, 

tradução nossa).  

 

Castro (1999, p. 9) considera por “risco” a vulnerabilidade somada à ameaça a que o 

sujeito se encontra. Caracteriza-se por vulnerabilidade a condição intrínseca ao corpo ou ao 

sistema receptor, que define os efeitos adversos medidos em termos de intensidade dos danos 

previstos. Já a ameaça consiste na estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso 

ou acidente. 

Desta maneira, podemos dizer que o risco é um perigo calculável, pois um processo 

potencialmente perigoso torna-se um risco para a população afetada a partir do momento em 

que sua ocorrência passa a ser previsível. A versão atualizada dos documentos da UN-ISDR 

2009 considera risco como “a combinação da probabilidade de um evento e suas 

consequências negativas” (UNISDR, 2009, p. 29). 

Tominaga (2009, p. 149) ainda considera que existe risco quando há um perigo com 

potencial de causar dano e um elemento ou sistema socioeconômico que pode ser atingido, ou 

seja, o risco está relacionado à possibilidade da ocorrência do fenômeno causar consequências 

sociais e econômicas. 

Entretanto, além de todas as definições de risco citadas acima, ainda podemos ver em 

Castro et. al. (2005, p. 25) muitas concepções e definições de sua conotação na sociedade, 

apresentando-se sempre com o acompanhamento de um adjetivo: risco social, risco 

tecnológico, risco natural, risco biológico, risco ambiental e tantos outros associados ao 

cotidiano da sociedade moderna. 

Nesta pesquisa será enfatizado o risco ambiental, por entendermos e concordarmos com 

Dagnino e Junior (2007 p.11), que as demais situações de risco estão ligadas ao que ocorre em 

seu entorno. Assim, o risco ambiental torna-se um termo que engloba os demais. 

De acordo com a conceituação de Veyret et al. (2007, p. 63), os riscos ambientais 

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

agravados pela atividade humana e pela ocupação do território”. 

                                                           
9 A potentially damaging physical event, phenomenon or human activity, which may cause the loss of life or 

injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation. Natural processes or 

phenomena occurring in the biosphere that may constitute a damaging event. Natural hazards can be classified 

according to their geological, hydrometeorological or biological origins. 
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É importante perceber que utilizar os riscos como indicador de problemas ambientais é 

estar, direta ou indiretamente, falando do ser humano individualmente ou em sociedade. O 

risco é um objeto social, como afirma Veyret (op. cit., p. 11): 

Não há risco sem uma população [ser social] ou indivíduo [ser biológico] 

que o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. Correm-se riscos, que são 

assumidos, recusados, estimulados, avaliados, calculados. O risco é a 

tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o 

percebe como tal. 

 
Tominaga (2009, p. 14) mostra que a relação do ser humano com a natureza, ao longo 

da história, evoluiu de uma total submissão e aceitação fatalista dos fenômenos da natureza a 

uma visão equivocada de dominação pela tecnologia. 

Em função deste fim, a Ciência busca em sua racionalidade iluminar o futuro e alcançar 

o objetivo de construir um mundo previsível, controlável e seguro, porém falha em seu 

propósito mais importante. Os resultados dessa falha foram muitos, entre eles o aquecimento 

global
10

, que causaram incertezas quanto ao futuro do planeta que habitamos, levando toda a 

sociedade atual ao risco.  

 

2.2 Sociedade de Risco 

 

Segundo Beck (2003 p. 113) no livro Liberdade ou capitalismo, o conceito de risco foi 

elaborado na modernidade, pois na Antiguidade a sociedade julgava estar à mercê da 

intervenção dos deuses. Porém, não é moderna a condição da sociedade colocar-se em risco. 

O autor ainda comenta em outra obra que: 

Quem, como Colombo, saiu em busca de novas terras e continentes por 

descobrir, assumiu riscos. Estes eram, porém, riscos pessoais, e não 

situações de ameaça global, como as que surgem para toda a humanidade 

com a fissão nuclear ou com o acúmulo de lixo nuclear. A palavra ‘risco’ 

tinha, no contexto daquela época, um tom de ousadia e aventura, e não o da 

possível autodestruição da vida na Terra (BECK, 2011, p. 25). 
 

Ainda, para Beck (2003), desde o princípio da civilização as sociedades estiveram 

sempre cercadas de riscos, de perigos, agrupando-se justamente para se proteger: começaram 

assim a ficar em locais fixos e logo desenvolvem a agricultura, estocando alimentos, 

formando as primeiras aldeias e cidades.  

Mas foi a partir de ações para modificar os ecossistemas, em função de operar o abstrato 

e aplicá-lo à vida, e não mais apenas em função de suas necessidades de alimentação e 

                                                           
10

 Não abordaremos nesse trabalho a polêmica entre o grupo de pesquisadores chamados “aquecimentistas” com 

o grupo dos “céticos”, que negam o fenômeno ou afirmam que está ocorrendo um resfriamento do planeta. 
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geração de calor, entre outras, que aparecem os problemas ambientais (VESTENA, 2011, 

p.20). 

Segundo Beck (2011), estamos vivendo em uma sociedade do risco, onde a ocorrência 

de desastres é considerada como consequência de nossas atividades e decisões, não podendo 

ser confundida com uma obra divina ou de fatalidade. 

Para Vestena (2011), muitas das atividades do ser humano sobre o meio ambiente já 

alteram consideravelmente a vida no planeta. Podemos ver exemplos dessa relação em 

algumas das civilizações que, por terem causado tantas alterações no ambiente natural, se 

extinguiram. Como exemplos de extinção temos a civilização Maia, no México e a da Ilha de 

Páscoa, no Pacífico, ambas extintas, de certa forma, devido à intervenção humana sobre o 

território em que viviam. 

Em seu célebre livro Sociedade de Risco
11

, Ulrich Beck explica que: 

Riscos, assim como riquezas, são objetos de distribuição, constituindo 

igualmente posições: posição de ameaça ou posição de classe. Enquanto 

renda, educação, etc. forem para o indivíduo bens consumíveis, tangíveis, a 

existência e a distribuição de ameaças e riscos serão mediados de modo 

inevitavelmente argumentativo (BECK, 2011, p. 31).  

 

Para Trevisol (2003, p. 65), por sua vez, os riscos agora estão por toda a parte: eles se 

globalizaram, globalizam-nos e fazem-nos pertencer a uma “Sociedade de Risco Global”. 

Concordando com Trevisol, questionamos como se sustentará a vida humana, no presente e 

no futuro.  

A teoria da Sociedade de Risco é uma das contribuições mais significativas 

que as ciências sociais têm dado, na última década, para explicar a dinâmica 

atual das sociedades e, no seu interior, a problemática ambiental. A 

tematização da crise ecológica a partir dos riscos amplia o foco da análise e 

evita as leituras mais simplistas, redutoras e tecnicistas. Ao adotar uma 

perspectiva sistêmica, a teoria da Sociedade de Risco revela-se atenta aos 

processos sócio-históricos reais que produziram a crise ecológica e revela a 

interdependência entre causa e efeito, o local e o global, o indivíduo e a 

sociedade, a consciência e a ação (TREVISOL, 2003, p. 64). 

 

A promessa de segurança avança com os riscos e, diante de uma esfera pública, muitas 

vezes é reforçada por meio de intervenções cosméticas ou afetivas no desenvolvimento 

técnico-econômico (BECK, 2011, p. 24). Com essa necessidade de segurança, diante da 

vulnerabilidade das populações, políticas públicas vão sendo elaboradas com a intenção de 

minimizar os efeitos causados por uma sociedade que se encontra em risco.  

                                                           
11

 A primeira edição de Sociedade de Risco foi publicada na Alemanha em 1986. Estamos usando neste trabalho 

a versão em espanhol na sua 1ª edição de 2006 e a tradução para o português, que está na sua 2ª edição. 
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Na década de 90 do século passado, a questão do risco já estava muito evidente, sendo 

declarado pela Organização das Nações Unidas a Década Internacional de Redução dos 

Desastres Naturais. 

Mesmo com a elaboração de documentos tão importantes como a Carta da Terra (1992), 

uma declaração de princípios éticos e fundamentais para que possamos construir um futuro de 

sociedade global mais justa, sustentável e pacífica, compartilhando as responsabilidades para 

a construção de um futuro sustentável, ainda assim vivemos dias de desastres, como as 

tragédias acontecidas no Brasil nos últimos anos. 

Ulrich Beck (2006), em seu livro La sociedad del riesgo, relata que fatos históricos 

como duas grandes guerras mundiais, Auschwitz, Nagazaki e Chernobil mostram que já no 

século XX a sociedade vem se colocando em situação de risco, criando um palco de muitas 

catástrofes: esses acontecimentos deveriam ter levado a sociedade a pensar um caminhar com 

cautela, diferente do escrito até então. 

Mas, não é com vistas nesses acontecimentos que a sociedade trilha seu percurso. Os 

efeitos dessa caminhada leva a situações que os teóricos políticos acreditavam estar reservada 

somente às guerras (BECK, 1999, p.78). 

Contra as ameaças de natureza exterior a sociedade deveria ter aprendido a acumular 

conhecimentos, mas o contrário foi feito e hoje “[...] estamos entregues quase sem proteção às 

ameaças industriais” (BECK, 2006, p. 14). 

Com essa entrega, esse desconhecimento, a sociedade cada vez mais se encontra em 

risco. Beck (2006) atribui aos riscos o aumento da miséria, que cresce ancorada no terreno 

cultural em que florescem, crescem e causam os riscos e as ameaças. Os riscos 

proporcionados pela produção social, que se caracteriza pelo desenvolvimento das indústrias e 

o predomínio da lógica da produção de riquezas, levam à invisibilidade dessa sociedade de 

risco. Justificar os riscos pela miséria impede as percepções desses riscos, mas não sua 

realidade e seus efeitos que, quando negados, crescem rapidamente.  

Ainda, segundo este autor, a Ciência e a Tecnologia, assim como as instituições da 

sociedade industrial, não foram pensadas para a precaução da produção e distribuição dos 

riscos.  

Com isso, nos questionamos em como se sustentará a vida humana:  

Uma catástrofe, um desequilíbrio ou uma agressão à natureza, praticados em 

qualquer parte do planeta, tendem a produzir consequências, diretas ou 

indiretas, sobre grande parte da humanidade e ecossistemas. Trata-se de uma 

crise que incorpora e atinge, embora de modo desigual, todas as sociedades, 

continentes e ecossistemas planetários. A interdependência entre o local e o 
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global e entre causa e efeito socializa os riscos, os efeitos e, em certa 

medida, também as responsabilidades (TREVISOL, 2003, p. 64). 

 

Estudos acerca dos riscos ambientais vêm sendo desenvolvidos em vários setores. Em 

seu livro Sociedade de risco, Beck (2006) propõe uma distinção na modernidade: uma que se 

caracteriza pela industrialização, sociedade estatal e nacional e, outra, uma modernidade 

reflexiva em que as influências e as contradições da primeira tornam-se objeto de reflexão.  

A redução de riscos de desastres ajuda na diminuição da pobreza, favorece a geração de 

empregos e oportunidades comerciais, a igualdade social, ecossistemas mais equilibrados e 

ainda atua nas melhorias das políticas de saúde e de educação (DEFESA CIVIL, 2011). 

Nesse contexto, desenvolver maior percepção e compreensão sobre risco ambiental 

possibilita ampliar condições para a prevenção e o tratamento de situações que possam 

interferir negativamente na vida como um todo. 

 

2.3. Percepção de Risco Ambiental 

 

Percepção de risco, segundo Silva, et. al. (2004), é algo subjetivo, depende da 

interpretação de cada um. Uma pessoa que mora num lugar de vulnerabilidade, ou seja, que a 

põe em possível situação de risco, pode não identificar isso argumentando que mora nesse 

mesmo local há muito tempo e nada aconteceu. Por esta razão, a preeminência do fazer sem 

integração ao pensar e a banalização do indivíduo, resultam em percepções distorcidas do que 

é risco. 

Como já citado anteriormente, abordaremos o risco ambiental que, no nosso 

entendimento, de certa forma, abrange a muitos dos outros; Trevisol (2004), entre outros 

autores, propõe o meio ambiente não limitado à natureza física, envolvendo também a 

dimensão humana e abiótica. 

A forma encontrada pela sociedade para se organizar territorialmente levou a mesma a 

trilhar caminhos que hoje dispõe a todos ao risco. Para que mudanças nesse caminhar 

aconteçam é importante considerarmos que: 

 

As cidades tornaram-se espaços cada vez mais urbanizados e crescem 

constantemente, assumindo papel relevante no cenário do meio ambiente 

global. Torna-se fundamental reconhecer a natureza global dos problemas 

urbanos e empenhar nossos melhores esforços para tornar as cidades lugares 

mais dignos para se viver e mais favoráveis do ponto de vista ambiental 
(VERONA e TROPPMAIR, 2004, p. 113).  
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Com vistas nesse novo caminhar, o meio ambiente tem sido motivo de muita reflexão 

nas últimas décadas. Segundo LEFF (2010), os primeiros debates prospectivos relacionados a 

este tema iniciaram em 1972 com o MIT
12

 e o Clube de Roma
13

, resultando no estudo sobre 

Os Limites do Crescimento, abordando pela primeira vez as relações críticas do crescimento 

econômico e populacional com as próprias bases da sustentabilidade do planeta.  

Nos últimos anos, debates importantíssimos têm se realizado em busca de formas de 

construir um desenvolvimento urbano nas cidades, buscando diminuir os desequilíbrios e as 

desigualdades socioeconômicas que aumentam a cada dia, interferindo e diminuindo o grau de 

satisfação das necessidades básicas da população.  

Na Conferência da ONU do Rio de Janeiro (Rio 92) já havia ficado claro que “... não se 

modifica aspectos importantes do atual modelo civilizatório a fim de produzir uma 

aproximação entre os critérios ecológicos de sustentabilidade e a dinâmica social, em geral, a 

espécie humana corria riscos de sobrevivência no longo prazo” (LEIS, 2010, p. 21). 

Nessa conferência histórica, quando os representantes das grandes nações já sabiam que 

a espécie humana correria risco de sobrevivência a longo prazo, tomadas de decisões 

necessárias para uma sociedade sustentável foram de certa forma disfarçadas pela aplicação 

de um “princípio precatório
14

", como se pudéssemos julgar o valor da sobrevivência. Este 

acordo definido na conferência Rio 92, segundo Leff (2010 p. 73), limitou-se a ser um critério 

marginal dentro da tomada de decisões sobre o desenvolvimento sustentável. 

Assim, o que previam os pesquisadores vinculados ao Painel Internacional sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) não interferiu nas certezas da economia. A realidade é 

substituída por modelos que a simulam em um mundo regido pelo modelo econômico 

capitalista. O futuro já não é a realização de um devir, mas o resultado das estratégias do 

poder econômico que recodifica todas as ordens ontológicas do ser em termos de capital 

econômico, natural, humano e cultural (LEFF, 2010, p.73). 

Dessa maneira, a realidade burla a melhor das previsões da Ciência e dos cientistas 

diante do desconhecimento destes mesmos em temas como risco ecológico e a capacidade de 

previsão da Ciência, com a certeza de suas incertezas e de suas probabilidades não provadas, 

                                                           
12

 MIT - Massachusetts Institute of Technology é um centro universitário de educação e pesquisa privado 

localizado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. 
13

 Clube de Roma - É uma organização composta por um grupo de pessoas ilustres, que se reúnem para debater 

um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente e 

o desenvolvimento sustentável. Foi fundado em 1968 pelo industrial italiano Aurélio Peccei e pelo cientista 

escocês Alexander King. 

Tornou-se muito conhecido a partir de 1972, ano da publicação do relatório intitulado Os Limites do 

Crescimento, elaborado por uma equipe do MIT, contratada pelo Clube de Roma e chefiada por Dana Meadows. 
14

 Princípio Precatório: forma de execução por quantia a ser paga por determinado ato ou ação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambridge_(Massachusetts)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurelio_Peccei&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3cia
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aparecem como um recurso de sensatez diante da cegueira de uma racionalidade econômica e 

instrumental que se afirma e se faz valer sem conhecimento de causa (LEFF, op. cit., p. 72). 

Em seu primeiro relatório, em 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas – IPCC - já advertia que, para conter o aquecimento global, seria necessário 

reduzir em 60% as emissões de gases que provocam o efeito estufa. 

Concordamos com Guerra et. al. (2010) e entendemos que os principais agentes da 

maioria das transformações climáticas e, consequentemente, dos riscos ambientais, são os 

seres humanos, e que as consequências dessas ações é a degradação das condições de vida 

ambiental.  

A agressão ao meio ambiente natural, em ritmo cada vez mais acelerado, tem causado 

consequências ao ser humano, tornando-o cada vez mais vítima desses efeitos. Assim, faz-se 

necessário que o ser humano adquira maior e melhor percepção para as questões sócio-

ambientais, percebendo-se como agente social responsável por suas atitudes. 

Um passo importante para o envolvimento das pessoas pode vir a partir da informação 

sobre risco, sua percepção e a sensibilização para as relações das realidades sociais e 

ambientais. Vemos em Silva (1998) que a percepção de risco que se tem de uma situação, um 

lugar ou um problema podem se dar de diferentes formas e levarem à construção de valores e 

de atitudes diversas. Um trabalho que estimule a percepção correta do risco que se corre pode 

acontecer com qualquer pessoa, de qualquer grupo social ou faixa-etária. 

Exemplos dessa percepção são as moradias vulneráveis das margens dos rios com risco 

de inundações
15

. Mesmo assim, assistimos constantemente essas áreas e locais sendo 

ocupados pela população, principalmente a menos favorecida economicamente, que se coloca 

em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, em risco, levando-os, possivelmente, a 

sofrerem os efeitos desse evento climático. 

Para tentar entender um pouco mais sobre a relação entre ser humano e meio ambiente 

podemos nos ater a várias representações. Uma das representações que temos está baseada nas 

interpretações das concepções de mundo da humanidade, descritas na concepção judaico-

cristã, em Gêneses (1, 26-29), quando tal proposta afirma que o ser humano não seria o “rei 

da criação”, mas o rei da Terra, e que todas as ervas, árvores, pássaros e tudo o que se move 

sobre ela estaria à sua disposição (VESTENA, 2011 p. 21). 

                                                           
15

 Considera-se inundações, o transbordamento do leito do rio, causado por um grande volume de água da chuva 

que escoa do leito do rio, conforme o aumento da intensidade da chuva aumentando o nível do rio ultrapassando 

seu leito ocupando suas áreas adjacentes (SILVA 2009 p.27), 
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Outra representação que podemos nos ater baseia-se nos estudos de Piaget sobre o 

desenvolvimento infantil, quando aponta a imitação como importante elemento da 

socialização, da linguagem e da cognição nas crianças, para construir seu desenvolvimento. 

Porém, a compreensão do processo, do seu desenvolvimento e do papel que irá 

desempenhar depende de como as relações com o ambiente social serão internalizadas, ou 

seja, ao final do estágio que compreende o imitar, a repetição é internalizada e passa a ser 

repetida sem que haja necessariamente um modelo externo a ser imitado (PIAGET, 1973). 

Na concepção piagetiana, a assimilação do conhecimento se dá a partir da acomodação, 

pois essa é uma mudança de comportamento e não uma reação a determinados estímulos, A 

acomodação é, nas palavras de Piaget, "o resultado das pressões exercidas pelo meio" 

(PIAGET, 1996, p. 12). 

Por esse motivo, o conhecimento é sempre um processo de assimilação e acomodação. 

ou seja, a organização que a pessoa tem para conhecer o mundo, são capazes de se 

modificarem para atender e se adequar às necessidades e singularidades do objeto, ou seja, as 

estruturas mentais se amoldam a situações mutantes (PIAGET, 1996). 

Como as estruturas mentais são flexíveis e capazes de se transformar elas são utilizadas 

em variadas situações e de maneiras diferentes. Assim, a partir de um olhar espelhado para o 

adulto, a criança reproduz os modelos estabelecidos pela sociedade, embasando suas 

experiências nos processos de manipulação já instituídos, intensificando ainda mais o sistema.  

Com isso, podemos considerar que, se estimulada através de representações que 

proporcionem o respeito mútuo e a colaboração, com diálogo a partir da consideração de 

semelhanças com o grupo, muito se consegue para o desenvolvimento de um conhecimento 

autônomo e crítico. Ainda, também, podemos ver que a criança pode receber influência dos 

adultos e das normas, podendo reforçar ou dificultar tal desenvolvimento, mas é a cooperação 

entre os iguais que será fundamental para o desenvolvimento da noção de justiça (PIAGET, 

1973). 

Outra situação que não podemos deixar de mencionar, pois de certa forma estimula e 

influencia tal representação, é a falta de coerência nas políticas públicas que são elaboradas 

permitindo, ou muitas vezes sendo a própria concessora, de situações de risco. Como 

exemplo, podemos citar a tolerância do próprio poder público na ocupação de áreas de risco, 

ou aprovação de programas de habitação popular nesses locais. 

O trabalho da Defesa Civil é muito importante em situações como essas e se faz 

necessário que a população tenha uma compreensão do que seja situação de risco. Para tanto, 

faz parte de sua ação informar à população sobre prevenção e percepção de risco. 
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O grande desafio da mudança cultural para a mobilização frente às mudanças climáticas 

está, portanto, na não percepção das conexões existentes entre nosso estilo de vida, ou seja, 

das consequências locais e globais de nossas opções cotidianas (GUERRA et. al., 2010 p. 5). 

Sabe-se que regiões que apresentam condições de vulnerabilidade existem e são 

ocupadas, como as casas construídas em morros, sobre pedras ou, como já apontamos, perto 

de rios: essa ocupação predispõe aos que ali estão a uma situação de risco, quando a 

probabilidade de ocorrer um deslizamento ou enchentes é bastante elevada, levando 

possivelmente aos desastres. 

Lopes et. al. (2010), no Manual de Comunicação de Riscos e Desastres da Defesa Civil, 

definem desastres como sendo “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pela 

ação humana sobre um ecossistema vulnerável, podendo causar dano às pessoas ou provocar 

danos de ordem social”. 

Ainda, segundo a autora, podemos dizer que um ecossistema vulnerável é aquele que 

está passível de ocupação e quando, erroneamente, a população e o poder público percebem 

esse local como aquele que estabelece condições adequadas à sua moradia e sobrevivência, 

essa ocupação provocará condições de vulnerabilidade a essas pessoas, quando de um evento 

adverso – como uma chuva muito intensa – resultar em alagamento, enchente ou enxurrada. 

Não é de hoje que lugares impróprios para o estabelecimento de residências são 

ocupados sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade desses ecossistemas. A ocupação 

dos ecossistemas, a extração e o consumo dos recursos naturais sem responsabilidade 

ultrapassaram os limites da capacidade de regeneração dos mesmos. 

Segundo Peres (2003), cada indivíduo constrói sua percepção de risco, sendo possível 

considerar que grupos populacionais comuns tendem a apresentar padrões semelhantes de 

percepção, resultado da convivência e de experiências comuns. Os riscos e as respostas aos 

riscos são como construtos sociais, são criações mentais e sociais definidas em termos de grau 

e crença. Ainda, para o autor, há uma distinção entre a probabilidade de risco e a percepção 

do mesmo. 

São muitas as regiões que apresentam condições de vulnerabilidade e são ocupadas. 

Portanto, algumas das razões que contribuem para isso pode ser a percepção do risco que se 

tem. Para Figueiredo et. al. (2004, p.9), a percepção do risco pode variar por vários fatores 

como o contexto social, o modo como o processo de gestão é conduzido e como se dá a 

própria natureza do risco. Essa percepção pode levar a consequências como o conhecimento 

do risco com a posterior intolerância e indignação; a aceitação e conhecimento do perigo sem 

atuação e até mesmo a total ignorância. 
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Ainda para o autor, a percepção de risco tem suas raízes em fatores culturais e sociais, 

com as pessoas tendendo a ser particularmente resistentes à ideia de que se encontram em 

situação de risco. Consideram também que encontram-se em situação de risco menor que os 

outros, o que pode estar relacionado à sensação de controle da realidade percebida, 

estabelecendo uma relação com o risco já familiarizado e considerando equivocadamente esse 

de menor perigo que os não vivenciados ainda, com a tendência a serem percebidos como 

mais perigosos. Por essa, razão a percepção é fator de grande importância a ser considerada 

quando da comunicação de risco.  

A Figura 3, do mapa conceitual a seguir, resume as principais e diferentes concepções 

de risco, sociedade de risco e percepção de risco identificadas em nossa revisão bibliográfica. 

 

Figura 3 - Mapa Conceitual relacional das concepções de risco, sociedade de risco e 

percepção de risco. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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2.4. A Defesa Civil: Prevenção e Gerenciamento de Riscos 

 

Segundo Lopes et. al. (2009), foi no século XX, com os países envolvidos na Segunda 

Guerra Mundial, que ocorreram os primeiros movimentos para desenvolver ações dirigidas à 

defesa da população.  

Ainda nesse século, preocupada com a segurança de sua população, é instituído na 

Inglaterra o Civil Defense Service, após os ataques sofridos com o lançamento de milhares de 

bombas sobre suas principais cidades e centros industriais. A Inglaterra foi o primeiro país a 

instituir um órgão de proteção civil (LOPES et. al., 2009). 

Hoje, no mundo todo, a Defesa Civil está organizada em sistemas abertos e conta com a 

participação dos governos locais e da população no desencadeamento das ações preventivas e 

de respostas aos desastres e catástrofes em geral. 

No Brasil, segundo Lopes et. al. (2009), foi com a participação na Segunda Guerra 

Mundial, e principalmente após o afundamento dos navios de passageiros Arará e Itagiba na 

costa brasileira, totalizando 56 vítimas, que o Governo Federal – preocupado com a segurança 

global da população, principio básico no tratamento das ações da Defesa Civil – estabeleceu 

medidas como a criação do Serviço de Defesa Civil Passiva Antiaérea e a obrigatoriedade da 

sua difusão em todos os estabelecimentos de ensino. Em 1943 essa instituição é alterada para 

Serviço de Defesa Civil, sendo extinta em 1946.  

Em 1966, como consequência da grande enchente no Sudeste, no Rio de Janeiro, um 

grupo de trabalho – com a finalidade de estudar a mobilização dos diversos órgãos em casos 

de catástrofes – elaborou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara, assim 

chamado o Rio de Janeiro na época, definindo atribuições para cada órgão competente do 

Sistema Estadual de Defesa Civil. Com o Decreto nº 722, de 18.11.1966, esse plano 

estabeleceu, ainda, a criação das primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil no 

Brasil. Em 1967 é criado o Ministério do Interior com a função, entre outras, de atender as 

populações atingidas por calamidades públicas em todo território nacional. (LOPES et. al., 

2009). 

O Decreto-Lei nº 950, de 13.10.1969, institui no Ministério do Interior o Fundo 

Especial para Calamidades Públicas – FUNCAP, sendo regulamentado em 13.2.1970, por 

intermédio do Decreto nº 66.204 e, em 5.10.1970, com a finalidade de prestar assistência e 

defesa permanente contra as calamidades públicas, é criado o Grupo Especial para Assuntos 

de Calamidades Públicas – GEACAP –, no âmbito do Ministério do Interior (LOPES et. al. 

2009). 
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Ainda de acordo com Lopes et. al. (2009), a criação do Sistema Nacional de Defesa 

Civil – SINDEC – levou à organização sistêmica da Defesa Civil no Brasil em 16.12.2005. 

Em sua nova estrutura, destaca-se a criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres – CENAD –, o Grupo de Apoio a Desastres e o fortalecimento dos órgãos de 

Defesa Civil locais. 

No município de Jaraguá do Sul, o órgão de Defesa Civil se apresentava como 

Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC –, fundada em 14 de agosto de 1973. Em 

setembro de 2005 foi instituída como coordenadoria e em 2009 passou a ser denominada 

Diretoria de Defesa Civil, ligada à chefia de Gabinete da Prefeitura, contando com sete 

servidores (JARAGUÁ DO SUL, 2011). 

Em outubro de 2010 torna-se a Secretaria Municipal da Defesa Civil, seguindo o como 

lema:  

Visão e Missão: promover, coordenar e supervisionar as ações de resultados 

desastrosos ou prejudiciais ao município ou à sua população; prestar 

assistência e atendimento às necessidades da população, decorrentes de 

situações de emergências ou de estados de calamidade pública, atuando nas 

ações de prevenção, bem como dispondo de ferramentas técnicas para 

gerenciamento de áreas de risco. (JARAGUÁ DO SUL, 2011). 

 

Com o Decreto nº 5.376/2005, que diz respeito à descentralização das ações em Defesa 

Civil, a responsabilidade é compartilhada entre os governos federal, estaduais e municipais, 

possibilitando às comunidades maior participação, por meio dos Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil – NUDECs. Essa mudança acarreta a necessidade de mudança cultural no 

sentido dos cidadãos entenderem a importância de aumentar sua própria segurança (SANTA 

CATARINA, 2012). 

Dessa maneira, apesar da União ter o dever de garantir a segurança global da população 

e o direito natural à vida, direito este garantido e formalmente reconhecido pela Constituição 

da República Federativa do Brasil, o cidadão tem sua parcela de responsabilidade (BASIL, 

cap. I art. 5º p.15). 

Neste sentido, a Defesa Civil do município de Jaraguá do Sul ressalta a importância de 

ações de prevenção, não apenas aos desastres ligados à natureza, mas também a todos aqueles 

gerados pela sociedade. Assim, foi elaborado pela secretaria, em 27/9/2011, no 1º Seminário 

Municipal de Defesa Civil realizado em Jaraguá do Sul, SC, um documento baseado nas 

ações sugeridas nesse evento e que norteiam a mesma Secretaria
16

.  

                                                           
16 Carta de Intenções: documento elaborado pela Secretaria da Defesa Civil de Jaraguá do Sul em 27/7/2011. 

(JARAGUÁ DO SUL, 2011). 
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Dentre os 14 itens sugeridos nesse documento, os de números quatro e oito nos dizem 

respeito mais diretamente: o 4º item refere-se ao treinamento e à capacitação a partir da 

percepção da necessidade da constante capacitação dos munícipes através de Núcleos, 

associações, etc., possibilitando desta maneira a melhor percepção nos períodos de tragédias; 

sugere que a Defesa Civil fortaleça a equipe de treinamento e capacitação, mantendo-a 

constantemente em ação. Sugere, também, o treinamento e capacitação dos Agentes de Saúde, 

elementos de grande importância como multiplicadores na comunidade. 

O 8º item aborda a Educação Ambiental com unanimidade entre os palestrantes e 

participantes, sugerindo que a Secretaria, a Fundação do Meio Ambiente de Jaraguá do Sul – 

FUJAMA – e a Secretaria de Educação fortaleçam as iniciativas de Educação Ambiental nas 

escolas, por meio de programas específicos, trabalhando de forma transversal os temas Defesa 

Civil e percepção de risco ambiental na grade curricular (JARAGUÁ DO SUL, 2011). 

A atuação da Defesa Civil, segundo a Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul, 

representa um ciclo composto por quatro ações ou atividades que determinam medidas como 

a Preparação, que compreende o desenvolvimento de recursos humanos e materiais na 

comunidade para diminuir os efeitos dos desastres e melhorar as ações das outras atividades 

do ciclo: Resposta e Reconstrução, indo ao encontro do proposto na Carta de Intenção 

elaborada em conjunto com a comunidade (JARAGUÁ DO SUL, 2012). 

De imediato, o mais importante nesse sentido é dar assistência às pessoas atingidas e 

reorganizar o local do desastre para restabelecer as condições de normalidade. Na 

Reconstrução, a Defesa Civil busca agir de forma que o desastre não mais ocorra, e se isso 

não for possível, pelo menos visa a diminuição do impacto quando o evento adverso se 

manifestar outra vez: a finalidade é restabelecer por completo os serviços públicos essenciais, 

a economia da área atingida e o moral e o bem-estar da população.  

Entretanto, devemos considerar que o mais importante seria a Prevenção. Esta se 

constitui de um conjunto de medidas prévias que possibilitam a diminuição dos riscos de 

desastres, quanto pela avaliação e diminuição das ameaças e/ou pela suscetibilidade. É 

praticada por meio da verificação e redução dos riscos numa determinada área ou região.  

Não há, por exemplo, como fazer chover menos, ou que a força do vento diminua. Mas, 

onde a ação antrópica é a principal causadora do evento, pode-se minimizar os desastres 

preparando o cenário. A redução da vulnerabilidade se atinge com hábitos como a fiscalização 

sobre o uso racional do espaço geográfico, a redução dos fatores que causam riscos, promoção 
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de campanhas educativas para mudança cultural na comunidade, a construção de barragens, 

açudes, galerias de captação de águas pluviais, melhorias nas estradas, etc. (CASTRO, 1999). 

Para tanto, fazem-se necessárias políticas eficientes de prevenção de risco e cuidado 

com grandes obras com forte impacto socioambiental, como, por exemplo, a Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte.  

No Brasil, segundo um funcionário da ONU
17

, algumas prefeituras, a maioria em Santa 

Catarina, vêm assumindo suas responsabilidades e já conseguem estabelecer programas de 

prevenção de risco.  

Ainda no que diz respeito às políticas públicas, é importante fazer referência à Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Conforme o Art. 13 da Lei, cabe 

ao Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivar: I - a difusão, por 

intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e 

campanhas educativas, de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente.  

Desde 2009, o Projeto de Educação Ambiental nas Escolas da Secretaria de Defesa 

Civil de Jaraguá do Sul busca, com apresentações teatrais nas escolas e comunidade, 

sensibilizar o público participante para uma atitude de prevenção do risco ambiental, pois 

entende a importância de se esclarecer e ampliar atitudes de percepção de risco, por 

considerar que a partir do reconhecimento do risco potencial e risco emergencial se 

conseguirá formar atitudes reflexivas frente ao que hoje são consideradas atitudes normais, 

como a terraplanagem de um morro para a realização de um loteamento. 

  

                                                           
17

 Informação verbal obtida na solenidade de certificação da Campanha Mundial para Redução de Desastres 

realizada pela ONU, em palestra proferida por Ricardo Mena, representante da Estratégia Internacional para 

Redução de Desastres – EIRD –, dia 14/4/2011, em Florianópolis. 
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3. O TEATRO COMO ABORDAGEM EDUCATIVA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Neste capítulo estrutura-se a continuidade da fundamentação teórica desta dissertação, 

agora aborda os conceitos relacionados ao Teatro como, instrumento educacional, sua função 

social e as possibilidades do Teatro para a Educação Ambiental.  

 

3.1 O Teatro Como Abordagem Educativa 

 

Como já citado no início deste trabalho, Neves (2009) mostra que o Teatro há muito é 

utilizado como abordagem educativa. Antes ainda da Idade Média, já na Grécia antiga, a peça 

teatral era utilizada como instrumento de informação. 

Vemos, em Courtney (2010), que as primeiras relações entre o Teatro e a Educação no 

Brasil se deram a partir dos sacerdotes católicos, que utilizavam os espetáculos para o 

processo educacional com os nativos, para catequizá-los. Entretanto, só no século XIX é que o 

Teatro passa a ter uma participação mais efetiva na Educação. O mesmo autor afirma que, 

 

[...], o próprio teatro foi um importante instrumento educacional na medida 

em que disseminava o conhecimento e representava, para o povo, o único 

prazer literário disponível. Os dramatúrgicos eram considerados pelos 

professores tão relevantes quanto Homero, e eram recitados de maneira 

semelhante. O teatro, em todos os seus aspectos, foi a maior força 

unificadora e educacional do mundo ático (COURTNEY, 2010, p. 5). 

 

Registros do uso do Teatro como abordagem educativa também são encontrados em 

Boal (1991), quando mostra em seu livro, Teatro do Oprimido, o Teatro sendo utilizado como 

instrumento de repressão e massificação do povo a partir da forma como era aplicado: “...o 

teatro é uma arma muito eficiente, [...] instrumento de dominação [...]” Boal (1991, p. 13). 

Dessa maneira, se uma peça teatral, conforme sua intenção atinge negativamente seu 

público, ela pode ser utilizada do mesmo modo, com intenção inversa, como instrumento de 

informação positiva. Ou seja, quando bem aplicado, o Teatro é um bom instrumento de 

informação e, consequentemente, um possível instrumento a favor da Educação. 

Mas “deve a arte educar, informar, organizar, influenciar, incitar, atuar, ou deve ser 

simplesmente objeto de prazer e gozo?” (BOAL, 1991 p. 18). Esse tipo de questionamento, 

como vemos em Boal, não é de hoje. 

Aristóteles (384 – 322 a.C.) pensava o contrário quando dizia que a função do ator era 

de “encantar os espíritos de seus ouvintes”, nunca instruí-los. Já Aristófanes (446 – 386 a.C.) 
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e Estrabão (64 – 24 a.C.) argumentavam que a Poesia deveria ser a primeira lição que o 

Estado deveria ensinar às crianças, eles pensavam no teatro como veículo de informação.  

Antes mesmo de Aristóteles, os mesmos temas e argumentos já se discutiam. De um 

lado se afirmava que a Arte é pura contemplação e, de outro, que, pelo contrário, a Arte 

apresenta sempre uma visão do mundo em transformação. 

Em Boal (1991), a compreensão que temos da arte do Teatro era de que este não só 

oferecia prazer, como também proporcionava informações e, também, aconselhava o público 

para uma moral que se pretendia alcançar. 

Ainda encontramos em Reverbel (1997 p. 19) a menção de que “é principalmente na 

escola que a criança aprende a conviver com os outros, delineando-se nesse momento sua 

primeira imagem de sociedade”.  

Neste sentido, a autora ainda recomenda o ensino do Teatro como um processo 

fundamental, pois: 

 

[...] através da imitação e criação, o estudante é estimulado a descobrir a si 

próprio, ao outro e ao mundo. E, por toda arte ser expressão, seja ela Teatro, 

Música, Pintura, Escultura, Cinema ou Dança, trata-se de uma metodologia 

que proporciona o estudante expressar de modo concreto sua criatividade 

(REVERBEL 1997 p. 19).  

 

Nessa linha de raciocínio percebemos que o Teatro consegue atingir a finalidade de 

informar e, assim, possibilitar sua utilização como uma possível abordagem educativa. É claro 

que a Educação se constitui muito além do ato de informar ou a partir do ato de se assistir a 

uma peça teatral. 

Buscamos, pela arte dramática ou das intervenções teatrais, instigar os espectadores a 

uma reflexão da realidade da problemática ambiental apresentada, de certa forma, como a 

única possível, uma vez que, relembrando Aristóteles, “a Arte recria o principio criador da 

natureza” (BOAL, 1991 p. 20). 

Ainda para o autor, vemos que muitos foram os filósofos a elaborar teorias sobre como 

se dava o conhecimento no princípio do mundo. Dentre essas teorias, podemos ver em Tales, 

da escola de Mileto, entre os anos (640 e 548 a.C.), entre outros, que, apesar da diferença de 

elementos, a essência estava baseada em uma única substância seja ela a Terra, o Fogo, a 

Água, o Ar, ou até mesmo os Números, como para Pitágoras. 

Vemos, também, que o conhecimento está relacionado com a constante transformação 

do mundo, assim como para Aristóteles, onde a Arte recria a natureza, pois essa 
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transformação permanente é a única coisa imutável, apesar da aparência ilusória de 

estabilidade que deve ser corrigida pela razão. 

Dessa maneira, o conceito do conhecimento aristotélico, de que a Arte recria a natureza, 

nos possibilita usar o Teatro como recurso pedagógico. Para isso, o espetáculo teatral é 

extremamente conveniente. Este, segundo Courtney (2010, p. 57),  

(...) nos ensina a pensar, examinar e explorar, testar hipóteses e descobrir a 

“verdade”. Portanto, é a base da ciência assim como da arte. Mas também, 

na medida em que nos relaciona dramaticamente com o conhecimento, 

proporcionando-nos uma significante e possível relação com o “conteúdo”, a 

Educação Dramática utiliza o método que nos permite, quando somos 

pequenos, aprender “academicamente” um método que retemos quando 

adultos, mesmo sem saber.  

 

Infelizmente, a maioria das nossas escolas ainda mantém um ensino tradicional, muitas 

vezes responsável pela limitação da criatividade do aluno, o que consideramos lamentável, 

pois concordamos com a autora de que o ensino do Teatro e a estimulação à criatividade são 

importantes na formação da pessoa e do cidadão. 

Ainda em Reverbel (1997, p. 20), vemos que “quando se cria, em sala de aula, um clima 

de liberdade, o estudante se libera do medo da censura e assim expressa seus sentimentos e 

sensações”. 

Se o professor desenvolver essa metodologia, proporcionará ao aluno a oportunidade de 

aprender fazendo e de inter-relacionar os diferentes campos da Arte. O indivíduo criativo 

geralmente revolta-se contra tudo o que é congelado, formal, previamente decidido; ele age, 

interroga e sente a necessidade de introduzir a descoberta numa realidade que não o satisfaz. 

(REVERBEL, 1997, p. 27). Por isso, autores como Berthold (2011 p. 505) entendem que “o 

teatro não deve despertar emoções no espectador, mas provocar sua consciência critica”. 

Segundo o autor, com a Revolução Russa, o Teatro assistiu a uma ruptura das mais 

elementares, radicais e duradouras com a tradição. Nos anos imediatamente posteriores a 

1917, uma violenta pressão foi exercida para levá-lo à mobilização política. Por essa época, 

Meierhold
18

 declarou que o objetivo do teatro não era “apresentar uma obra de arte acabada, 

mas, antes, tornar o espectador cocriador do drama [...] Não desejava provocar emoções, mas 

apelar para a inteligência crítica do espectador. Seu teatro devia transmitir conhecimento, e 

não vivencias (BERTHOLD, 2011, p. 494 e 504). 

                                                           
18

 Meierhold: nome artístico de Karl Kazimir Theodor Meyerhold, conhecido apenas por Meyerhold ou 

Meierhold, um grande ator de teatro e um dos mais importantes diretores e teóricos de teatro da primeira metade 

do século XX. Fez parte do Teatro de Arte de Moscou. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretores
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_vinte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Arte_de_Moscou
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Ainda podemos ver na literatura que “todos os grupos teatrais verdadeiramente 

revolucionários devem transferir ao povo os meios de produção teatral, para que o próprio 

povo os utilize, à sua maneira e para seus fins. O Teatro é uma arma e é o povo quem deve 

manejá-la!” (BOAL, 1991, p. 139). Concordamos com o autor, quando relata que todo “teatro 

é político, pois política é toda a ação humana, e o teatro é uma delas” (BOAL, 1983, p. 13). 

Concluímos que Boal, em sua vasta pesquisa, percebe o Teatro como um instrumento 

riquíssimo de possibilidades de um pensar critico e atento, levando a humanidade a caminhar 

para uma sociedade mais próxima do que encontramos nos estudos de Beck (2006, 2011) 

sobre a sociedade de risco, quando  identifica a necessidade desse caminhar para a formação 

de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

3.2 O Teatro e sua Função Social  

 

Desde a Grécia Antiga o Teatro já se apresentava como uma obra de arte social e 

comunal, quando a multidão, reunida no theatron, não era meramente espectadora, mas 

participante, no sentido mais literal (BERTHOLD, 2011, p. 104).  

Vemos em Duarte (2012) que ainda hoje podemos nos valer de experiências de grandes 

teatrólogos que pesquisam, não só a verdadeira essência do teatro popular da Grécia Antiga, 

mas também o Teatro que não seja apenas um lugar de onde se vê, mas de onde nos revemos 

como sujeitos da história. 

Ainda em Dutra (1982), podemos perceber que a arte dramática se impõe por si mesma. 

Impõe sua presença em nossos dias de comunicação extensiva. Já não se limita a ser feita de 

pessoas para pessoas, mas de grupo para massas. “A arte dramática ou teatro é por sua 

natureza coletiva e social, vivemos em tempos de teatro” (DUTRA, 1982, p. 6). 

Hoje a arte faz parte da nossa vida, vemos sua expressão nos muros, paredes, outdoors, 

indo além de seus ambientes fechados, fazendo eco ao longe. Podemos também nos pautar na 

televisão, considerada por muitos um instrumento de massificação, atingindo os atores sociais 

de forma passiva, sendo passivo o sujeito que assiste.  

Fischer (2001 p. 54) classifica a televisão como um instrumento que está mobilizando 

diariamente nossas emoções com estratégias de construção de sentido sobre a sociedade, a 

política, comportamentos, valores, sentimentos e prazeres. 

Ainda para a autora, assistir televisão pode significar uma série muito ampla de ações e 

objetivos: pode-se olhar para obter conhecimento, para ter notícias de alguma coisa, para 
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observar como algo acontece, para reproduzir ou imitar um gesto ou simplesmente para 

distrair-se com o que se vê (FISCHER, 2001, p. 55). 

Dessa maneira, podemos nos apropriar da aproximação que um instrumento de 

comunicação faz da plateia com a informação transmitida, para podermos dizer que também 

assistir a uma peça de teatral possui tal efeito. 

Duarte (2012) ainda cita, como exemplo, o ato de contar histórias a crianças.  

 

Podemos movimentar o corpo, alterar a voz, produzir sons ou utilizar objetos 

que ajudem a construir o universo lúdico em que a história acontece. O leitor há 

de concordar que, em certo aspecto, estamos manipulando esta história da 

maneira que pensamos atrair mais a atenção da criança. Quanto mais fantástica 

for esta história, mais satisfeita a criança ficará. Note também que, ao contar a 

história a alguém, ou seja, ao reproduzir a mensagem, esta criança certamente 

copiará as técnicas de manipulação do adulto (DUARTE, 2012, p. 46). 

 

Segundo Boal (2003 p. 44), “(...) qualquer arte é sempre um conjunto de sistemas 

sensoriais que permitem aos seres humanos, e só a eles! fazer representações do real”. 

Ainda podemos ver, em Duarte (2012 p. 38), que o estímulo oferecido pela “TV 

uniformiza e, portanto, despersonaliza o homem moderno, na medida em que dissemina 

valores e ideais de vida inalcançáveis pela maioria dos indivíduos”. 

Porém, esse estímulo, muito usado para manipulação, não precisa ser reduzido ao uso 

negativo de suas propriedades, podemos nos valer de seu potencial para estimular uma 

transformação cultural. Pois assim como: 

 

Muitas vezes nos deixamos ser manipulados porque assim o desejamos. 

Quando assistimos a um filme, por exemplo, queremos ser envolvidos pela 

fantasia que ali se coloca. Essa fantasia, que é parte importante da nossa 

subjetividade e que muitas vezes adormece, é o que nos permite sonhar, 

imaginar novos modos possíveis de ser, de agir, de relacionarmo-nos [...] 

(DUARTE, 2012, p. 45)  

 

Podemos estimular o desejo, que é o motor produtivo e que pode tornar-se realidade 

pois, como diz Guattari, "o desejo é sempre extraterritorial, desterritorializado, 

desterritorializante. Ele passa por cima e por baixo de todas as barreiras” (GUATTARI, 1987 

p. 81).  

Deste processo pode emergir a contribuição do Teatro como elemento capaz de 

sensibilizar e mobilizar o espectador, pois como o ato de contar histórias, como nos mostra 

Duarte (2012), configurou através dos tempos a maneira de transmitir valores, saberes, 
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hábitos, ideais de estética, de felicidade, enfim, concepções de mundo. Isso tudo o Teatro 

também pode fazer.  

Retomando as ideias de Aristóteles, em seu sistema Trágico Coercitivo afirma que a 

empatia do público pelo personagem é o que causa a relação e provoca a sensibilização do 

mesmo. O autor ainda estabelece uma conexão entre público e personagem, que provoca, 

fundamentalmente, uma troca de lugares, uma delegação de poderes. Tudo que pensa o 

personagem pensa o espectador, e o que acontece com o primeiro passa a ser sentido pelo 

segundo. 

A plateia, para Spolin, não deve ser ignorada, muito pelo contrário, ela faz parte do 

espetáculo, é mais um elemento da engrenagem que irá girar em conjunto com os atores. O 

estímulo, muito utilizado por vários diretores, levando os alunos-atores a esquecerem do 

público, segundo Spolin não é o que deveria acontecer, pois o espetáculo é feito para a plateia, 

e o exibicionismo dos alunos-atores deve ser substituído pelo entendimento de que [...] a 

plateia é o grupo com o qual os alunos-atores estão compartilhando uma experiência 

(SPOLIN, 1987, p.11). 

É dessa maneira que a plateia participa e se torna receptora ativa das informações 

contidas no espetáculo, uma vez que “(...) o papel do artista é dar a visão” (SPOLIN, 1987, p. 

14). A autora defende que o papel do artista é dar a visão e a plateia participa e se torna 

receptora das informações contidas no espetáculo, porque “muitos de nós ouvimos os 

movimentos do novo que está para nascer, mas é o artista que deve fazer o parto da nova 

realidade que a plateia impacientemente espera” (SPOLIN, 1987, p. 14). 

Por este motivo, concordamos com Duarte (2012, p. 56) quando indica que “se faz cada 

vez mais importante traçar linhas de fuga que permitam a estas novas gerações estabelecer 

novas regras, novas maneiras de convívio”. 

Sabemos também que devemos ter um “olhar atento”, como descreve Chauí (1998), um 

olhar que se faz com propósito: afinal, é preciso levar em conta que estamos sempre olhando 

para algum lugar, a partir de um ponto de vista intuído, exercitado ou aprendido (FISCHER, 

2001, p. 56). 

Nesse sentido, percebemos a importância de se ter um instrumento para nortear este 

olhar, além da necessidade de desenvolver metodologias que possibilitem este direcionamento 

do olhar e motive a participação social para isso. 

É nesse contexto que se enquadra o Teatro, e por isso: 

é preciso lutar para que o Teatro tenha seu lugar na Educação, porque se ele 

existe na sociedade, deve existir na escola. O Teatro é o caminho para as 
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escolas atingirem uma integração entre os sujeitos de forma criativa, 

produtiva e participativa, é um recurso pedagógico eficaz no 

desenvolvimento do educando, preparando-o a discernir os problemas em 

que irá enfrentar na sua trajetória de vida (REVERBEL, 1997, p.168).  

 

O Teatro vai além dos muros da escola, estimulando e envolvendo a participação mais 

efetiva dos estudantes e de toda a comunidade nos diversos âmbitos a que o espetáculo se 

propõe, contribuindo para uma possível transformação, para uma possível mudança de atitude 

e consciência no mundo real. 

Este processo acontece sutilmente, conforme a incidência a que o público é exposto aos 

espetáculos, que proporcionarão à plateia uma identificação com determinados personagens 

ou acontecimentos reais ou imaginários, possibilitando um pensar crítico ao processo de 

naturalização do instituído, tornando as características desses personagens ou acontecimentos 

em um modo de vida possível e, assim, de ser reproduzido.  

 

3.3 O Teatro e a Educação Ambiental 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de pesquisar novas metodologias e 

estratégias de ensino nas várias áreas do conhecimento, inclusive na Educação Ambiental, 

muitas delas visando o aprimoramento do ensino e a possibilidade de serem aplicadas em sala 

de aula (GUERRA et al., 2009). 

Dentre as aproximações entre Educação Ambiental e as teorias do Teatro do Oprimido 

de Augusto Boal, destacam-se alguns trabalhos como de Manfrinati, Sato e Belém (2008), 

desenvolvido pelo Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte – 

GPEA, da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, que ofereceu uma oficina de 

Teatro para o Quilombo Mata Cavalo, que teve como objetivo a representação dos próprios 

quilombolas, de um fato marcante ocorrido no lugar que envolve o racismo ambiental. 

Araújo e Pasquarelli Júnior (2007), realizaram uma pesquisa-ação com um grupo de 

adolescentes do loteamento Jardim Oriente, Piracicaba, bacia do ribeirão Piracicamirim, 

buscando contribuir para a sensibilização, reflexão e emancipação desse grupo no tocante às 

questões socioambientais de sua comunidade e compreender as possibilidades educacionais 

que oficinas de teatro podem proporcionar para a sensibilização, informação, reflexão e 

emancipação de grupos de adolescentes em relação às questões socioambientais. 

Ainda, Silva e Abílio (2011), buscaram, por meio de oficinas de teatro, utilizando como 

instrumento de educação as técnicas do TO, para contribuir para uma mudança de postura 

relacionada a temas ligados à questão ambiental, junto aos estudantes de uma escola pública 
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no bairro Mutirão da cidade de Bayeux – PB, no segundo semestre de 2008 e no primeiro 

semestre de 2009. Ao final do estudo constataram um crescimento no nível de entendimento 

da maioria dos participantes das oficinas acerca da problemática ambiental, confirmando que 

o Teatro do Oprimido pode ser utilizado como ferramenta pedagógica para facilitar a 

educação ambiental. Os autores ainda acreditam que, “as grandes mudanças começam com 

pequenas peças teatrais”. 

Os resultados desses trabalhos indicam como o Teatro pode se tornar, entre outras 

tantas, uma possível estratégia educacional para a Educação Ambiental, que de forma lúdica 

pode ser aplicado com o intuito de sensibilizar a comunidade para as questões ambientais, de 

forma a auxiliar no processo da aprendizagem e disseminação do conhecimento sobre, entre 

outros, os temas que discutimos nesta pesquisa. 

Conforme Loureiro (2004), a Educação Ambiental não se faz somente com transmissão 

de informação, mas também com a construção de um comportamento consciente que se 

concretizará quando conseguirmos ter capacidade de escolha comprometida com o outro e 

com a vida.  

Assim, segundo o autor, é preciso compreender que educar é dialogar, é entender que 

não se pode pensar pelo outro, é fazer com o outro, esse que é sujeito com identidade e 

individualidade e que tem de ser visto, respeitado e compreendido a partir de sua realidade. 

“Ninguém modifica a consciência separado do mundo, pois assim seríamos seres biológicos, 

teríamos monólogos e não diálogos” (LOUREIRO 2004, p.28). 

O Teatro, em seu formato de apresentação, possibilita a todos, mesmo que 

indiretamente, integrar-se como grupo. Estar diante de uma cena que remete a lembranças de 

experiências vividas pode aumentar o senso de responsabilidade e, dessa maneira, o sucesso 

do trabalho da Educação Ambiental. Educação essa que necessita da compreensão de todos da 

importância do fazer a sua parte. A atividade teatral, para autores como Moraes e Sato (2008), 

proporciona a transformação do sujeito, podendo diminuir a distância entre o conhecimento e 

esse sujeito. 

A práxis da Educação Ambiental, cultural e informativa, precisa ser fundamentalmente 

política, formativa e emancipadora, portanto, transformadora das relações sociais existentes: 

“[...] é emancipar a humanidade, criar estados de liberdade diante das condições que nos 

colocamos no processo histórico e proporcionar alternativas para irmos além de tais condições 

(LOUREIRO, 2004, p.32). 

Desastres como o de 2008, no vale do Itapocú, e especialmente em Jaraguá do Sul, que 

segundo a Secretaria de Defesa Civil afetou 12.877 pessoas, são indícios de que a população e 
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órgãos públicos ainda não se encontram emancipados e informados, o suficiente, quanto às 

questões de risco ambiental. 

Para que situações como esta não aconteçam mais, é preciso, segundo Loureiro (2004), 

uma “Educação Ambiental que possibilite um entendimento crítico do que significa 

transformar, conscientizar, emancipar e exercer a cidadania em Educação e para o 

Ambientalismo” (LOUREIRO, 2004, p. 20). 

Como explica o autor, o que tem que mudar não é só o comportamento e sim o conceito 

de “plantar uma sementinha”. Não se quer negar o trabalho individual, sabemos dessa 

importância, porém estamos propondo uma possibilidade de um pensar diferente ou um fazer 

diferente. 

Para esse fim, apresentamos algumas possibilidades de utilização do Teatro como 

abordagem educativa em parceria com a Educação Ambiental. Primeiramente, apontamos 

uma estrutura metodológica que possibilite a participação de todos, mesmo daqueles que estão 

presentes como espectadores, pois mesmo como espectadores interagem com suas expressões, 

como choro e risada, entre outras formas. A segunda é a maneira como as informações são 

expostas: substitui-se a forma expositiva pela interpretativa, possibilitando novas formas de 

educar. Assim, o Teatro pode tornar-se mediador do processo de ensino-aprendizagem, uma 

vez que, como afirma Boal, 

 

Esta é a forma mais natural de aprendizagem e a mais arcaica, pois a criança 

aprende a viver por meio do teatro, brincando, interpretando personagens. Os 

jogos teatrais sintetizam as antitéticas disciplina e liberdade, todo jogo tem 

regras claras que devem ser obedecidas; mas, mesmo obedecendo a regras, a 

invenção é livre, a criação necessária e a inteligência pode e deve ser 

exercida (BOAL, 2003, p. 166). 

 

Também para Guattari (1991), as artes podem colaborar no desenvolvimento de 

conhecimentos de ecologia social e ecologia mental. 

Pensar que o Teatro proporcionará uma mudança radical nos hábitos da sociedade, 

tendo como base uma perspectiva ecológica, pode ser utópico, porém não podemos perceber 

que essa utopia está inatingível, como nos mostra Reigota (2010, p. 22), quando relata uma 

“utopia que não deve ser entendida como ingênua ou impossível, mas como um conjunto de 

ideias que tendem a gerar atividades, visando a mudança no sistema prevalecente”. 

Para esse fim, concordamos com Reverbel que podemos contar com as atividades 

teatrais uma vez que: 
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O objetivo básico dessas atividades é desenvolver a auto-expressão do 

estudante, isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar efetivamente no 

mundo: opinar, criticar e sugerir. [...]. [...] Atuando o aluno desenvolve suas 

capacidades de relacionamento social, espontaneidade, imaginação, 

observação e percepção (REVERBEL, 1997, pp. 34; 53). 

 

A caminhada está acontecendo, mas passos mais largos são necessários, pela urgência 

que temos para a construção de uma sociedade mais segura frente aos desafios que são 

impostos à nossa sociedade, com os efeitos extremos das mudanças climáticas globais. 

 

3.4. Teatro, Defesa Civil e Percepção de Risco 

 

Na medida em que equipes multidisciplinares progridem com estudos relacionados à 

percepção de risco ambiental, identifica-se cada vez mais a necessidade de se promover uma 

mudança cultural, no sentido da mudança de hábitos, atitudes e ressignificação de valores por 

parte das pessoas e da sociedade, no que diz respeito à prevenção e redução de risco quanto à 

vulnerabilidade aos desastres ambientais. Necessidades de mudanças estas que decorrem da 

constatação que Castro (1999) identifica como: 

 

Da grande importância do desenvolvimento do senso de percepção de risco e 

do nível de exigência da população, relacionados com os riscos toleráveis e 

aceitáveis pela sociedade e ainda da imensa importância de políticas públicas 

relacionadas com o nível de risco aceitável, que tende a se elevar com a 

melhoria do nível de vida com a evolução social. (CASTRO, 1999, p. 81). 

 

O autor ainda considera evidente que a intensidade dos riscos depende, muito mais, da 

vulnerabilidade a que a sociedade está exposta, do que da magnitude dos eventos adversos. 

Desta maneira, medidas educativas que promovam uma possibilidade de reflexão crítica 

daquilo que se apresenta como natural se fazem necessárias. 

Inserir o tema transversal “Defesa Civil e Percepção de Riscos” na educação escolar 

implica na possibilidade de uma transformação na percepção de risco dos estudantes. Lima 

ainda nos relata que: 

 

O tema transversal “Noções Gerais de Defesa Civil e Percepção de Riscos” 

inseridos na educação escolar implica em assumir um compromisso com a 

construção da cidadania voltado à mudança cultural relacionada com a 

participação da comunidade escolar e com a segurança global da população 

(LIMA, 2006, p. 47). 

 

Ainda podemos ver em Vila Nova (1997) que a proteção civil é uma atividade destinada 

a todos as pessoas e, para ter sua total eficiência, exige o envolvimento de todos nos vários 



51 

 

níveis de intervenção. Estende-se do público ao privado e do povo ao governo, conforme se 

observa na Figura 4: 

 

Figura 4 - Base da proteção civil. 

 

 

Fonte: VILA NOVA, 1997, p.16. 

 

Ainda, segundo a autora, a ideia base de proteção civil está no princípio de que somente 

com a união de todos, Povo e Governo, acontecerá o mais eficaz dos princípios para a redução 

dos desastres e seus efeitos.  

Assim, faz-se necessário que o cidadão tenha acesso à informação de ações preventivas 

de defesa civil para que, dessa maneira, desenvolva atitudes e adquira hábitos que 

possibilitem agir de forma responsável nas situações de risco ambiental.  

Pelo acima exposto, o Teatro surge como alternativa e instrumento metodológico que 

poderá proporcionar um movimento de educação reflexiva. São muitas as correntes e autores 

que relatam sobre o Teatro como método que estimula o sujeito a um pensar reflexivo sobre 

aquilo que se apresenta a ele como sendo natural
19

.  

                                                           
19

 É muito comum se ouvir nas mídias a expressão “desastres naturais”, como também a população se referir a 
esses “desastres” como castigo divino ou vingança da natureza, encobrindo muitas vezes as causas e 
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Boal (1991) nos relata em sua obra, Teatro do Oprimido, uma experiência com o teatro 

popular no Peru. O autor quer mostrar em seu relato o quanto o Teatro pode ser considerado 

como linguagem, apto para ser utilizado por qualquer pessoa. Mostra, por meio de exemplos 

práticos, o quanto o Teatro pode se tornar instrumento de expressão para assim ser utilizado 

como linguagem, podendo levar o sujeito à descoberta de novos conteúdos.  

Ainda, conforme Silva e Abílio ( 2011): 

 

O teatro também tem a vantagem de poder ser adaptado para os diferentes 

espaços, já que não há a obrigatoriedade de um espetáculo ser exibido em 

um palco convencional. Sendo assim, basta uma ideia que configure uma 

história geradora de conflito para se ganhar a atenção do espectador (op. cit. 

p. 63).  
 

Com isso, acreditamos no Teatro como mais um possível instrumento de educação 

permanente, que pode auxiliar no processo de construção de uma sociedade consciente e 

crítica e, ainda, contar com “experiências de grandes teatrólogos que buscam não só a 

verdadeira essência do Teatro popular dos tempos de Dionísio, mas inovam o Teatro, para que 

ele seja não apenas um lugar de onde se vê, mas de onde nos revemos como sujeitos da 

história” (MANFRINATE et. al., 2011, p. 338). 

Estamos propondo, então, a adoção de mais uma ferramenta de educação, mais uma 

possibilidade para a aquisição de uma nova cultura de percepção de risco. Agora, assim como 

Manfrinate et. al., é preciso que fique claro que não estamos propondo o Teatro como o 

grande salvador e, sim, como mais um método possível. 

 

Não se trata de utilizar o Teatro como ferramenta da Educação Ambiental, e 

nem o contrário: trata-se de reinventar uma nova Arte-Educação-Ambiental 

que consiga trazer diversas linguagens, inclusive o silêncio. [...] porque a 

história acumulada dá sua pirueta na espiral de possibilidades, libertando o 

corpo nas expressões, para que a alma se enfeitice de prazer (op. cit., p. 338). 

 

Para tanto, é importante nos questionarmos sobre as visões de mundo, os modelos de 

pensamento, sentimentos e ações que os conhecimentos deste estudo produzirão. E, ainda, 

transformar esses resultados num exercício de amor diário, de atenção e cuidado com o meio 

ambiente, consigo próprio e com os outros.  

                                                                                                                                                                                     
responsabilidades que levaram a situações de calamidade pública, como as enchentes e desmoronamentos de 
encostas, como já citado. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa é desenvolvida pela abordagem qualitativa e caracteriza-se como Estudo de 

Caso. Segundo André (2005), este tipo de pesquisa se propõe a buscar informações objetivas. 

Para isso, deve-se levar em consideração três cuidados importantes. Primeiro, o fato do 

conhecimento ser algo que está em constante reconstrução; segundo, utilizar o referencial 

teórico como ponto de partida para que novas possibilidades se construam e, assim, possibilite 

a análise do caso pela soma de suas partes; o terceiro cuidado a ser observado pelo autor é que 

este deve estar sempre atento aos vários aspectos que influenciam no caso, para que as 

diversas e conflitantes possibilidades de análise do mesmo sejam apresentadas. 

Pode-se considerar um caso passível de estudo um sistema delimitado, integrado, único 

e multidimensional. Um dos pontos fundamentais a serem observados, segundo a autora, é o 

conhecimento produzido pelo estudo, ou seja, o que se aprenderá com o estudo do caso. 

“Estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado” 

(ANDRÉ, 2005 p. 16). 

Assim, podemos dizer que nem todo “caso” pode ser considerado passível de estudo. 

Para que isso seja possível é necessário um sistema. Considera-se também que um “caso” 

pode ser um grupo de sujeitos, uma comunidade, um hospital, uma empresa ou uma sala de 

aula, e não apenas um único indivíduo (ANDRÉ, 2005).  

Dessa maneira se justifica a utilização do estudo de caso para investigação de nosso 

objeto de estudo, a peça teatral Heróis Somos Todos Nós, pois sua produção e suas 

apresentações nas escolas, realizadas pelos dois grupos de estudantes atores, dependeram da 

organização e idealização realizada por um grupo maior, a Educadora e os Gestores da 

Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul. O conhecimento produzido por este estudo 

permitirá a avaliação do Projeto de Educação Ambiental nas Escolas e o redimensionamento 

da peça teatral Heróis Somos Todos Nós. 

Nesse âmbito, algumas categorias foram identificadas na análise do conteúdo da 

fundamentação teórica e dos discursos levantados junto aos participantes da pesquisa, que 

dizem respeito à percepção e prevenção de risco ambiental, Teatro como instrumento 

metodológico e Defesa Civil. 
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4.2 Caracterização das Fontes dos Dados e do Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no ambiente de três escolas públicas, selecionadas segundo os 

seguintes critérios: ter participado da primeira fase do Projeto, mantendo o grupo de Teatro 

desde 2010; estar localizada em área de risco ambiental; ser uma escola estadual. Seguindo 

estes critérios, selecionamos a única escola pública estadual que solicitou a apresentação do 

Teatro para seus estudantes.  

Fizeram parte da população do estudo, de forma voluntária: três professores e três 

gestores educacionais (diretor e/ou orientador) da rede pública de educação municipal e 

estadual e um gestor da Secretaria de Defesa Civil do município de Jaraguá do Sul, que 

tenham assistido à peça teatral no período de 2011 a 2012.  

Os professores foram indicados pelos seus respectivos gestores, e o gestor da Secretaria 

de Defesa Civil por ser cargo efetivo. 

Além destes, foram, selecionados três estudantes, atores do grupo teatral, que atuaram 

na peça desde o ano de 2010. 

Outras fontes de dados foram os documentos referentes ao Projeto Encosta Legal e ao 

seu processo de avaliação,bem como o roteiro da peça Heróis Somos Todos Nós (Anexo A).  

 

4.3 Processo de Coleta e Análise dos Dados 

 

As direções das escolas foram contatadas, inicialmente, para apresentação da proposta 

de pesquisa: por indicação da direção convidamos um(a) professor(a) e um(a) gestor(a) 

educacional da UE (diretor, supervisor ou orientador) que, de forma voluntária, se dispuseram 

a participar da entrevista para coleta de dados da pesquisa. 

O mesmo procedimento foi utilizado para a participação, na pesquisa, de um 

coordenador da Defesa Civil e dos estudantes-atores do grupo teatral. 

Após esses cuidados, na conclusão da dissertação, vem a devolutiva, com a 

disponibilidade dos dados para a Secretaria de Defesa Civil e a reformulação do projeto, 

incluindo o roteiro da peça, a partir das observações obtidas com esta pesquisa. Ainda, a 

divulgação dos resultados obtidos, aos(às) professores(as) e gestores(as) das UEs participantes 

da pesquisa, à Secretaria de Educação e à Fundação Cultural, além de toda a comunidade 

jaraguaense e elaboração de nova proposta para a continuidade do projeto, já com as 

alterações apontadas,  para os anos seguintes. 
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Para facilitar a compreensão, a organização e a análise das entrevistas, dividimos esta 

etapa em cinco fases:  

1º contato com a Secretaria de Educação do município, para esclarecer o objetivo e as 

atividades deste trabalho, bem como relacionar-se com as escolas para obter a permissão dos 

participantes de forma voluntária (etapa realizada no início de 2012);  

2º Contato com a direção das escolas, para seleção voluntária dos participantes (etapa 

realizada no final do primeiro semestre de 2012); 

3º Realização das entrevistas com os(as) três professores(as); três gestores(as) das 

respectivas escolas; um(a) gestor(a) da Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul e três 

componentes do grupo de Teatro, sendo esses os integrantes mais antigos. No ato das 

entrevistas foi apresentado, para a leitura e assinatura, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A); 

4º A categorização dos dados foi realizada de forma a agrupar os depoimentos em um 

quadro, organizado para condensar as respostas e apresentado à banca, na defesa de 

qualificação. Os depoimentos foram agrupados e as categorias elaboradas de acordo com os 

temas referidos;  

5º Interpretação de relatos, com a tabulação dos resultados e as respectivas categorias. 

emergidas dos estudos, tendo como base o quadro de Tipologia da Educação Ambiental de 

Layrargues (2006). 

A categorização e interpretação dos dados foi realizada com base no referencial teórico 

construído. 

As entrevistas individuais aconteceram em duas escolas da rede municipal, após a visita 

à Secretaria de Educação do município, e em uma escola da rede estadual. Os profissionais 

participaram da entrevista em seus horários de estudo e foram previamente avisados da visita, 

para receber a pesquisadora. Os(as) professores(as) que assistiram a peça foram questionados 

se gostariam de participar da entrevista: obtido o consentimento dos mesmos, foi-lhes 

entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), para leitura e 

assinatura. As entrevistas foram realizadas, sendo os respectivos registros efetuados pela 

pesquisadora através de gravação de voz. As entrevistas foram transcritas, sem desprezar 

nenhuma explanação, mesmo que não parecesse representativa.  

O roteiro da entrevista (Apêndice B) foi organizado com perguntas abertas, que guiaram 

a atividade. O objetivo das entrevistas foi analisar uma série de questões: quais os limites e 

possibilidades da peça teatral; qual conhecimento os professores têm do tema “percepção de 
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risco ambiental”; de que maneira o Teatro pode ser utilizado pelos mesmos como instrumento 

metodológico e se a peça aborda os temas a que se propõe. 

 

4.4 Categorias de Análise 

 

A partir das respostas obtidas, buscamos atender aos objetivos que listamos no início 

deste trabalho. Podemos assim identificar três grandes categorias que emergiram da própria 

análise, e que são: 

 

1) Percepção e prevenção de risco ambiental; 

2) Teatro e Educação Ambiental e 

3) Possibilidades e limites da peça teatral “Heróis Somos Todos Nós”, como 

abordagem educativa para os temas Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco 

Ambiental. 

Delimitados os aspectos, iniciou-se o trabalho de aproximação entre o referencial 

teórico já citado e os que se fizeram necessários no decorrer das análises, o que será retomado 

no capítulo de discussão dos resultados.  
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO E PREVENÇÃO DE RISCO, O 

TEATRO, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PEÇA TEATRAL  

 

Neste capítulo apresentaremos a discussão e as análises dos resultados, dialogando com 

os autores já citados na fundamentação, e outros que sejam pertinentes à discussão. 

Para tanto, os dados obtidos nas entrevistas realizadas com os participantes da pesquisa, 

já identificados no item 4.3, foram agrupados em uma tabela, condensando os relatos das 

entrevistas, para facilitar uma leitura flutuante e a análise dos dados. Em seguida, as análises 

das questões que norteiam este estudo, de acordo com os objetivos estabelecidos, foram 

elaboradas. 

Como demonstramos no capítulo anterior, identificamos três grandes categorias que 

emergiram da própria análise, e que são: 

 

5.1 A Percepção e Prevenção de Risco Ambiental 

 

Não há como discutir a prevenção de risco sem, inicialmente, entendermos as 

concepções dos sujeitos sobre o que entendem por Meio Ambiente, um conceito estruturante 

na Educação Ambiental.  

Concordamos com autores como Guerra (2001), Reigota (2010) e Trevisol (2003), 

quando estabelecem que, para se falar de qual percepção os participantes de uma pesquisa 

fazem do tema Educação Ambiental, é necessário antes identificar qual a representação que os 

mesmos têm sobre Meio Ambiente. 

Com este propósito, inserimos no roteiro da entrevista a pergunta “O que você entende 

por Meio Ambiente?” Na transcrição das entrevistas, identificamos pontos comuns que delas 

emergiram, apontando uma visão “naturalista” do Meio Ambiente, como é possível observar 

no trecho a seguir: 

 

Tudo que nos cerca. Meio ambiente é o ar que eu respiro, a água que eu 

tomo, o alimento que me serve de nutrição no dia a dia... Tudo que nos 

cerca. (PARTICIPANTE 1) 

 

A definição apresentada pelo sujeito nos remete à uma representação “naturalista” de 

Meio Ambiente, conforme Reigota (2010), ou desse termo como sinônimo ou concepção de 

“natureza” (SATO, 2002; SAUVÉ et. al., 2000). É preciso ter claro que essas definições 

encontram-se ainda distantes da construção de uma concepção sistêmica da complexidade da 



58 

 

problemática socioambiental. Esta concepção envolve, por exemplo, “a discussão sobre as 

desigualdades sociais que levam à pobreza, ao desemprego; o crescimento populacional 

desordenado, principalmente na região litorânea de Santa Catarina, que pressiona os 

ecossistemas naturais e diminui a qualidade de vida das populações” (GUERRA, 2004, p. 7), 

aumentando também a vulnerabilidade das populações aos riscos ambientais.  

Observamos também que a definição de Meio Ambiente percebida pelos participantes, 

quando se incluem como “parte deste meio”, difere de muitas percepções onde somente a 

natureza fisica era considerada, o que podemos avaliar como um avanço de percepção dos 

sujeitos, como nos relatos a seguir. 

 

Meio Ambiente, ele tem uma, uma dimensão muito grande. Eu entendo que. 

Meio Ambiente, além da natureza propriamente dita, dos morros, das 

árvores, das águas, da fauna e da flora, é o local onde a gente vive, são as 

construções, as ruas, as praças, os prédios, o ar que nós respiramos, as 

pessoas que nos envolvem, a sociedade em si. É esse é meu conceito de 

Meio Ambiente (PARTICIPANTE 2). 

 

Meio Ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Não é só o espaço de plantar 

árvore, plantar flor, mas é todo o espaço que me cerca e eu tenho que cuidar 

de todo ele (PARTICIPANTE 3). 

  

Reigota (2000), define Meio Ambiente como: “(...) um lugar determinado e/ou 

percebido onde estão em relação dinâmica e em constante interação os aspectos naturais e 

sociais. Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos 

históricos e políticos de transformações da natureza e da sociedade” (op. cit., p. 36). 

Para o autor, Meio Ambiente não pode ser definido como “sinônimo de meio natural”, 

como na Lei 6.938, que define a Política Nacional de Meio Ambiente (1981). Ela estabelece 

por Meio Ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interrelações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, 

principalmente, como vejamos os relatos a seguir:  

 

AH! pra mim o Meio Ambiente é a vida, Meio Ambiente pra mim é um 

papel juntado ali, outro ali, sabe. Muitas pessoas acham que isso não vai 

prejudicar, mas no futuro ele vai fazer a diferença, esse papelzinho, e se eu 

plantar uma árvore ali, outra ali. E também é preservar nossa vida. Tudo, 

tipo o mar, nossos parentes, é tudo (PARTICIPANTE 7). 

 

(...) Então! O Meio Ambiente, eu começo a entender à medida que eu me 

entendo, porque muitas vezes, quando se fala em Meio Ambiente, a gente 

lembra do ar, da água, dos animais e a gente esquece que é parte desse Meio 

Ambiente. E então, pra mim, Meio Ambiente é tudo aquilo, incluindo eu 
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(...), mas tudo aquilo que faz parte do meu dia a dia, a minha escola, a minha 

rua, os meus animais, o meu ar, a minha água. Tudo isso é Meio Ambiente, 

mas eu tô inserido no Meio Ambiente a começar por mim (PARTICIPANTE 

10). 

 

 

Nos relatos dos participantes, percebe-se o quanto a natureza está presente quando se 

pensa em Meio Ambiente. No entanto, também revela uma concepção antropocêntrica, de 

posse, como se a natureza estivesse a serviço de todas as nossas necessidades. No entanto, 

referendando o pensamento de Reigota (2010), Trevisol (2003) reforça que “o Meio Ambiente 

não se limita à natureza física, ele envolve também a dimensão humana e a dimensão 

abiótica”.  

 

Deixando clara a concepção de Meio Ambiente, podemos nos ocupar com a concepção 

de Risco Ambiental dos participantes da pesquisa. 

Com o propósito de identificar como os participantes percebem o Risco Ambiental, os 

seguintes questionamentos foram feitos: Você e sua família, ou a sua família, já esteve 

envolvido em alguma situação de risco?; Qual dessas situações você caracterizaria como 

risco ambiental? 

Porém, ressalte-se que a concepção da Percepção do Risco Ambiental não se ateve 

apenas a esses questionamentos, aparecendo em muitos outros momentos das entrevistas. 

Nas falas dos sujeitos, os problemas de Risco Ambiental também se relacionam à esfera 

“naturalista”, como verificamos nos relatos a seguir: 

 

Sim, já estive em situação de risco na época das enchentes (...); Os pontos 

frágeis onde ela mora, onde ela se encontra, que riscos ela teria hoje em dia 

se desse (sic) uma enchente ou uma outra catástrofe (PARTICIPANTE 1). 

 

Já! Tinha barrancos atrás da nossa casa, mas já tiraram, tava prestes a 

escorregar (PARTICIPANTE 8). 

 

Por problemas naturais, enfim de desastres (...); fazem associações em 

relação aos morros, ao próprio terreno, a casa onde vive, a distância do rio, a 

proximidade com a água, as chuvas torrenciais que assolam o nosso 

município (PARTICIPANTE 2). 

 

Verifica-se também que os participantes apresentam uma Percepção de Risco atrelada 

ao conceito de Prevenção, ou seja, pelo uso da informação e de técnicas para esclarecer a 

população, do que fazer para prevenir situações de risco. Como já citado em Beck (2011): “a 

promessa de segurança avança por meio de intervenções cosméticas ou afetivas no 

desenvolvimento técnico-econômico”.  
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Concordamos com o autor quanto à percepção da Prevenção do Risco, relacionada à 

necessidade do desenvolvimento tecnológico, o que se evidencia ao analisar os relatos do 

nosso questionamento sobre: Que tipo de informação você conhece sobre Defesa Civil e Meio 

Ambiente que possam ser úteis em situação de risco ambiental, que você ou sua família 

possam enfrentar? Como vemos a seguir: 

 
(...) De um tempo pra cá a gente ta tentando fazer uma parceria, certo. Eu 

faço o monitoramento, quanto sobe de quanto em quanto tempo, e na última, 

penúltima vez que teve esse ano, que foi em março, e eu consegui falar com 

uma pessoa da Defesa Civil e fazer uma troca de informação, porque lá na 

boca do rio, lá no Garibaldi, eles têm o controle de quanto ta subindo e eu fiz 

o meu, o bom é que a gente começou agora a fazer isso. De quatro anos que 

eu estou aqui, agora é que eles receberam equipamentos. Eles recebem tudo 

por satélite, as informações. Se eles tivessem assim quatro anos atrás talvez 

facilitaria, como Diretora dizendo: o aqui está dois metros, mais dez 

centímetros e vai começar a entrar [água] aí (PARTICIPANTE 5). 

 

Esse relato demonstra a precariedade dos recursos e equipamento à disposição da 

Defesa Civil para enfrentar situações de risco, e informar de forma precisa e eficiente a 

comunidade sobre os perigos. Como se vê, a própria comunidade está à disposição para 

colaborar na troca e monitoramento de informações para controle dos riscos. 

Outros relatos lembram histórias e destacam a importância do planejamento e prevenção 

dos riscos , bem como ressalta a disposição da comunidade em contribuir com a Defesa Civil 

em seu trabalho de Prevenção e Monitoramento de Riscos. Chamam a atenção também sobre 

a responsabilidade do poder público no licenciamento ambiental e concessão de alvarás: 

 

Nossa maior contribuição em termos sociais é antes que os eventos 

aconteçam (...) ter um plano, um plano elaborado! Exemplo: nas áreas 

alagáveis, pras pessoas que sabem que moram em áreas passiveis de 

alagamento, de inundação, saberem que com o alerta que a Defesa Civil faz, 

ou quando o próprio rio atinge uma determinada cota, uma cota de alerta, 

elas passam a erguer seus móveis, seus pertences e procurar um local seguro, 

muitas vezes pra casa de parentes, de amigos ou pro (sic) próprio abrigo que 

o município disponibiliza(...); [É uma] questão da prevenção, onde os 

personagens como o engenheiro, o bombeiro, o policial civil e o próprio 

agente da Defesa Civil mostram a necessidade da população de licenciar 

qualquer construção, qualquer intervenção no terreno, através das máquinas 

de terraplenagem, dos tratores. Que sejam essas intervenções, essas ações, 

precedidas de um licenciamento ambiental, do licenciamento do Alvará de 

Construção das moradias e, com isso, se construa de uma maneira mais 

segura, com menor risco, dentro da técnica, minimizando todas essas, esses 

impactos dos desastres naturais (PARTICIPANTE 2). 

 

É, eu até cito um caso que aconteceu com os meus vizinhos (...) Acho que há 

dois, três anos que nós tivemos aquelas grandes enchentes, grandes 

catástrofes aqui na nossa região. Eu lembro que um vizinho meu passou por 
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uma situação que eles estavam com medo que o muro deles viesse a 

desmoronar com tanta água, com tanta chuva que deu naquela época. Então, 

eu lembro muito bem que eles acionaram a Defesa Civil, pra que viesse 

analisar pra ver toda questão do risco que tinha, até porque a casa era muito 

próxima do muro. Então, quando a gente fala essa questão da Defesa Civil, 

já lembra: ta correndo risco, algum tipo de risco. [...] Então, ligue pra Defesa 

Civil, porque essa é a função deles, pra vim ver, pra averiguar, pra vim ver o 

que pode ser feito, quais os perigos que a família tá correndo, se precisa 

isolar a área ou não precisa; precisa sair da casa, ou não (PARTICIPANTE 

10). 

 

(...) eles tão também trabalhando nisso pra. Prevendo, porque eu acho que 

eles colocaram umas máquinas, foi, pra, é um sistema, é da Defesa Civil, 

aqui de Jaraguá também, porque eles colocaram um sistema de umas 

máquinas pra prever, a questão de eventos, essas coisas, tempestade. (Tu está 

falando da Estação de Monitoramento, não é?) É isso mesmo, sim, então eu 

vejo que eles tão prevendo, eles não... Não é só quando acontece alguma 

coisa que eles vão ajudar a gente. Em todo momento eles estão tentando 

prever, evitar  e ajudar quando precisa também (PARTICIPANTE 6). 

 

 

Poderíamos considerar que este último fator tenha chamado tanto a atenção, por ser o 

PARTICIPANTE 2 integrante da Secretaria de Defesa Civil. Considerando que a função e 

missão desse órgão é atuar nas adversidades, auxiliando na prevenção e remediação dos 

desastres, conforme mostramos em nossa fundamentação, no item 2.4, quando tratamos da 

Defesa Civil. Mas não foi somente apontado por ele, como vimos nos demais relatos. Dessa 

maneira, podemos identificar que, por ser subjetiva a percepção que os sujeitos representam, 

difere muito entre eles, e ainda relaciona-se ao sentimento de segurança, ou seja, da prevenção 

do risco atrelada ao investimento no avanço da tecnologia, como apontado em nossa 

fundamentação por autores como Trevisol (2003), que relata esta falsa segurança a partir do 

momento que: “O progresso cientifico e tecnológico revolucionou profundamente as relações 

homem-natureza. A crise, portanto, passou a ser constitutiva dessa relação” (TREVISOL, 

2003, p. 61). 

Outro fator percebido nas análises das entrevistas foi o quanto a percepção de risco 

difere de um participante para outro, muito semelhante com o encontrado em nossa revisão 

nas diferentes definições de risco dadas por diversos autores, como mostramos na Figura 1. 

No quadro registramos várias definições para risco, da mesma forma que os participantes.  

Encontramos uma percepção que distancia o indivíduo da ação, onde ele não se 

considera ter passado por uma situação de risco quando o acontecido não o atinge 

diretamente, como vemos nos relatos dos participantes, quando questionados se já estiveram 

envolvidos em alguma situação de risco. A resposta foi negativa, muito semelhante à 
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definição de risco de Castro (1999), quando considera que só existe risco quando o sujeito 

estiver sobre a soma da vulnerabilidade e da ameaça. 

Identificamos, ainda, sujeitos que consideravam ter passado por situação de risco, mas 

não diretamente, pois somente seus vizinhos foram atingidos. 

 

Não! Nem eu, nem minha família esteve envolvido em nenhuma situação de 

risco como vítima. O nosso envolvimento com áreas de risco foi na situação 

profissional, dentro da Secretaria de Defesa Civil, no auxílio a pessoas que 

estavam sendo atingidas por problemas naturais, enfim, de desastres 

(PARTICIPANTE 2). 

 

Não diretamente, mas indiretamente sim. Nas ultimas enchentes que nós 

tivemos eu não tive diretamente atingido, mas a minha vizinhança teve. 

Então eu vivi um contexto, e a partir de um momento que eu também me 

coloquei à disposição para ta ajudando as famílias, pra tirar as coisas de casa, 

então a gente vive esse contexto, não diretamente, mas indiretamente sim 

(PARTICIPANTE 10). 

 

Esses relatos se assemelham muito com a definição de risco dada por Dagnino e Junior 

(2007), quando apontaram que “risco é a probabilidade de um evento esperado ou não se 

tornar realidade”. 

Em nossa revisão também encontramos a relação da palavra “risco” ligada a algum 

adjetivo, que no estudo em questão foi o ambiental. Nas análises das entrevistas encontramos 

participantes que relataram já ter passado por risco, mas não consideravam esses riscos como 

sendo risco ambiental, como vemos abaixo: 

 

Um rio subindo pode ser alguma coisa de entupindo um lixo feito por 

humano, e morro desbarrancando pode ser algum trator mexendo 

(PARTICIPANTE 8). 

 

Risco ambiental é um risco que nós mesmos estamos fazendo. Por exemplo: 

terremoto a gente não tem como, a gente não faz nada contra isso, mas as 

enchentes, os deslizamentos, a gente mesmo está provocando 

(PARTICIPANTE 9). 

 

Esses relatos parecem relacionar-se com o que autores como Lopes et.al. (2010) relatam 

como sendo a definição de desastres naturais ou provocados pela ação humana. Podemos 

relacionar as muitas interpretações encontradas sobre risco considerando as múltiplas 

concepções deste e sua relação com sociedade e percepção de risco, como o apresentado na 

figura 3, no referencial teórico. 

Com isso, percebemos a necessidade tanto do apoio do Poder Público, quanto da 

sociedade civil, na continuidade do trabalho de esclarecimento da prevenção das situações de 
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risco, antes que novamente aconteçam as tragédias como as dos últimos anos no estado e na 

região. 

Talvez esteja aí a maior evidencia da necessidade de que projetos, como o Projeto de 

Educação Ambiental da Secretaria de Defesa Civil de Jaraguá do Sul, bem como outros 

inseridos em políticas públicas, sejam investigados, assim como neste estudo. 

 

5.2. Teatro e Educação Ambiental 

 

Nesta categoria de análise da nossa pesquisa buscamos encontrar a relação entre Teatro 

e a Educação Ambiental. Na entrevista, questionamos os participantes sobre os seguintes 

pontos: O que a peça consegue informar os espectadores sobre Defesa Civil e Percepção de 

Risco Ambiental e, ainda, Qual a contribuição da peça para sensibilizar a população sobre os 

temas Defesa Civil e Risco Ambiental? 

Podemos verificar que os participantes percebem, no roteiro da peça, as informações e 

conceitos que a mesma se propõe a desenvolver e que se referem a noções básicas de Defesa 

Civil, como vemos nos relatos a seguir: 

 

[...] em situação de risco, pensa na Defesa Civil, liga 199, é tipo a palavra, 

que se eles falarem ta em área de risco a gente tem que sair porque a gente 

não tem o conhecimento que eles têm. Não tem a capacidade que eles têm 

(PARTICIPANTE 9). 

 

Consegue inclusive menciona números de acesso para população 

(PARTICIPANTE 2). 

 

O número. né, [...] você tem o número, você sabe o que fazer e como 

prevenir (PARTICIPANTE 6). 

  

Esses relatos mostram como os participantes estão cientes do número de contato da 

Secretaria de Defesa Civil. Segundo este órgão, quando a população está a par dessa 

informação, pode auxiliar em situações de risco comunicando a Secretaria, para que medidas 

de respostas sejam tomadas com maior eficiência pelos órgãos públicos responsáveis. 

Dessa maneira, como vimos no referencial, a proteção civil é uma atividade destinada a 

todas as pessoas, e para ter sua total eficiência exige o envolvimento de todos nos vários 

níveis de intervenção (VILA NOVA, 1997). 

Os participantes também relatam encontrar na peça teatral situações que informam e 

ensinam como agir em situações de risco, proporcionando uma reflexão sobre as próprias 

atitudes, como vemos no relato a seguir: 
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Bom, a Defesa Civil é muito importante pra gente, eu acho que sem ela a 

gente moraria em qualquer lugar, e aí também poderia causar danos ainda 

mais graves. Também destruiria tudo só pra construir uma casa 

(PARTICIPANTE 7). 

 

Primeiro, basicamente, ela dá um conceito do que é Defesa Civil e quais as 

suas funções. Segundo, é porque ela passa bastante os números do telefone, 

porque são situações que na hora, ou quando acontece, a gente não sabe o 

que fazer. Eu particularmente não saberia. Aí, com a atuação da peça, a 

gente já vai passando quais as medidas, as atitudes que a gente deve tomar, o 

que deve fazer, quem chamar pra nos ajudar, em questão do Meio Ambiente 

também a prevenção que tá sempre falando ali, as atitudes também no meio 

em que a gente ta vivendo, como não jogar papel de bala no chão. Na 

verdade, fazer o que se pensa, porque a gente é muito individualista, a gente 

faz o que é bom pra gente e esquece que pode afetar não só ao Meio 

Ambiente como todas as outras pessoas (PARTICIPANTE 9). 

 

 

Esse relato nos remete ao pensamento de Paulo Freire, quando trata da questão da 

transição da consciência ingênua para a consciência crítica. Por isso, “a conscientização não 

pode existir fora da práxis, isto é, fora da ação-reflexão, como unidades dialetizadas 

permanentemente, constituindo a forma de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os 

[humanos]” (FREIRE, 1980, p. 96). 

Ainda segundo ele: 

 

Porque admira o mundo e, por isso, o objetiva; porque capta e compreende a 

realidade e a transforma com sua ação-reflexão, o homem é um ser da práxis. 

Mais ainda: o homem é práxis e, porque assim o é, não pode se reduzir a um 

mero espectador da realidade, nem tampouco a uma mera incidência da ação 

condutora de outros homens que o transformarão em "coisa" (FREIRE, 

1974, p. 10). 

 

Nesse sentido dado por Freire, pela práxis da Educação é possível emancipar a 

sociedade, proporcionando uma transformação das relações sociais existentes de forma 

crítica. 

Loureiro (2004), por sua vez, e na mesma linha, nos remete a pensar uma Educação que 

busca emancipar a humanidade, criando estado de liberdade diante das condições que se 

apresentam e que proporcione alternativas que possibilitem um pensar crítico. 

Alguns dos participantes apontaram para indícios de que a peça intenciona criar uma 

cultura emancipatória, como recomendado por Freire e Loureiro, e relatado a seguir: 
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Eu acho que [a peça] é de grande contribuição, principalmente porque você 

começa pelos pequenos. E vai colocando na cabeça deles que precisa 

realmente cuidar bastante dessa questão, que é cuidar da preservação, é a 

orientação (PARTICIPANTE 3). 

 

Eu acho que ela deixou claro pra nós a questão da gente perceber que todos 

nós, envolvidos nesse Meio Ambiente, nós corremos risco. Nenhum de nós 

estamos livres de algum tipo de risco. Por outro lado, também ela pode 

mostrar que cada um de nós, e ali no momento nós temos uma clientela bem 

variada de primeiro, de séries iniciais e final, estar desempenhando nosso 

papel, e por que não dizer, que nós mesmos, também fazendo parte da 

entidade Defesa Civil, cada um de nós tem um papel fundamental dentro da 

Defesa Civil. Então, acho que fica bem claro essa percepção nas falas. Acho 

que a peça, ela abordou de forma bem inteligente e bem clara para cada um 

de nós (PARTICIPANTE 10). 

 

Seguindo essa linha de mudança de cultura, reflexão e ação críticas, outra informação 

oferecida pela peça, segundo os participantes, remete à necessidade de preservar o Meio 

Ambiente, e que a realização de uma ação ou intervenção humana sobre o ambiente sempre 

terá consequências, e essa pode ser positiva ou negativa, dependendo dos hábitos e atitudes 

que temos. 

 

Eu acho que ela teve um papel fundamental de nos conscientizar. Se a gente 

fizer a coisa errada e não tomar os cuidados necessários, quem vai então 

pagar o preço de tudo isso somos nós. Então, eu acho que ela deixou bem 

claro isso: a partir do momento que eu cometo algum tipo de delito em 

relação ao Meio Ambiente, futuramente eu estarei pagando o preço por tudo 

isso (PARTICIPANTE 10). 

 

Se eu destruir ou causar alguma coisa contra o Meio Ambiente (jogar lixo, 

cortar uma árvore por nada) eu posso levar consequências mais à frente 

(PARTICIPANTE 8). 

 

 

Os relatos acima nos mostram a percepção quanto ao conceito de meio ambiente, que 

parece apontar para uma interpretação deste conceito como reduzido ao espaço local, sem 

necessariamente com uma relação com o espaço global, além da percepção de que as 

necessidades de consumo (e produção de resíduos) de toda a humanidade estão além da 

capacidade de suporte do planeta
20

 em suprir com bens e serviços ambientais essas 

necessidades. 

                                                           
20

 Trata-se, por exemplo, do conceito de pegada ecológica. O cálculo da Pegada Ecológica passa por somar as 
várias parcelas de terreno produtivo (terra e mar) necessárias para produzir os recursos utilizados e assimilar os 
resíduos produzidos por uma dada unidade de população. Por comparar a utilização dos recursos naturais com 
a capacidade da Natureza em os fornecer, a Pegada Ecológica serve como indicador de sustentabilidade - ou 
insustentabilidade, no caso de haver défice ecológico.  
Fonte: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
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Além disso, outros problemas agravam a crise ambiental, como os efeitos das mudanças 

climáticas que aumentam as situações de risco ambiental. Para tanto, conforme Guerra et. al. 

(2010): 

 

O grande desafio da mudança cultural para a mobilização frente às mudanças 

climáticas está, portanto, na não percepção das conexões existentes entre 

nosso estilo de vida, ou seja, das consequências locais e globais de nossas 

opções cotidianas (GUERRA et. al., 2010 p. 5). 

 

Para isso, a peça teatral Heróis Somos Todos Nós, além de informar e sensibilizar a 

participação da comunidade escolar quanto aos temas relacionados à Defesa Civil e Percepção 

de Risco, deve também possibilitar que os participantes constituam uma mudança conceitual 

que os levem a relacionar os desastres relatados no roteiro da peça, escrito com base nos 

acontecimentos locais, aos desastres de escala nacional ou global. 

Além disso, nesse processo, os participantes poderão aprender a respeitar as diferenças 

e, consequentemente, valorizarão os interesses da coletividade, e não apenas do indivíduo 

(SILVA e ABILIO, 2011, p. 64). 

Contudo, a peça atinge seu objetivo de sensibilizar o espectador, segundo os 

entrevistados, por meio da utilização de pôsteres contendo imagens de fatos reais das 

tragédias de 2008 e 2011, possibilitando que as experiências vividas no passado, de certa 

forma, não fiquem no esquecimento e, assim, como vemos nos relatos a seguir (segundo o 

grupo de sujeitos): 

 

A sensibilização ali foi na hora do planeta, com as imagens. Quando você vê 

aquelas pessoas sem moradias, casas embaixo do barro, aquela água - eu 

lembro de poucas imagens -, mas aquela água foi um fato que aconteceu em 

2008, então aquelas imagens você vê. Porque você falar é simples: Ah! vai 

destruir o Meio Ambiente? Vai desmoronar, vai dar enchente... Você falando 

é uma coisa, mas você vendo o visual, o visual chama mais atenção, o visual 

marca a gente mesmo. Eu sou bem visual. então é melhor,você vê. Então, ali 

marcou bastante, eles ficaram apavorados, eles falavam: Olha lá, professora! 

Eu achei bem legal, é chocante ver a destruição de perto e ver que acontece 

aqui mesmo (PARTICIPANTE 6). 

 

Eu lembro que ela foi bem tocante, ela conseguiu ficar por muito tempo uma 

peça bem viva. Hoje, talvez até pela minha idade, eu não consiga lembrar 

dos detalhes, mas eu lembro da peça, como bastante rica em termos de 

conteúdo, bastante rica em termos de aprendizado. Passou uma mensagem 

que muitos livros, muitos filmes não trariam, porque foi vivenciada ali, foi 

completa em termos de cenário. Os alunos souberam interpretar muito, 

muito bem (PARTICIPANTE 4). 

 

[...] às vezes a gente ta no dia a dia e acaba esquecendo alguns tópicos, e 

quando vem assim [a peça], a gente fica mais sensibilizada. É verdade, 

porque a desgraça a gente só lembra quando acontece (PARTICIPANTE 5). 
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As imagens a que se referem os participantes são de cenas interpretadas pelos 

estudantes - atores da peça “Heróis Somos Todos Nós”, no momento em que mostram ao 

público imagens de fatos reais dos desastres ocorridos em Jaraguá do Sul nos anos de 2008 e 

2011. 

 

Figuras 5 e 6 - Estudantes-atores, mostrando imagens de desastres ocorridos em Jaraguá do 

Sul nos anos de 2008 e 2011. 

 

             

Fonte: Arquivo da autora 

 

Assim como vimos em Boal 2003, “(...) qualquer arte é sempre um conjunto de sistemas 

sensoriais que permitem aos seres humanos, e só a eles, fazer representações do real”. Como 

vimos na peça teatral, a plateia tornou-se, por instantes, parte do espetáculo, sensibilizando-se 

com a história apresentada pelos atores-estudantes, e as imagens dos painéis. Dessa maneira, 

entendemos que a chamada “conexão” sugerida por Aristóteles, Boal e por Spolin foi 

alcançada, quando o público se conecta com o personagem, levando a uma troca de lugares.  

Dessa maneira, vamos ver no relato do participante o quanto a plateia fica atenta e 

participativa, pois como nos mostra Spolin (1987), a plateia não deve ser ignorada, muito pelo 

contrário, ela faz parte do espetáculo, é mais um elemento da engrenagem que irá girar em 

conjunto com os atores: 

 

A gente tem que prender a atenção deles. E aquele super herói chamou a 

atenção das crianças. Se fosse outra pessoa que tivesse destruindo, que 

tivesse fazendo a peça, eu acho que não iria chamar tanto atenção. Mas olha, 

é o super herói! E um super herói, ele sempre vem com poderes. Eles o veem 

como uma coisa certa, e eles viram ali que o super herói tava fazendo a coisa 

errada. Então isso prendeu a atenção deles, eu achei que foi bem boa e deu 

pra transmitir bem (PARTICIPANTE 6). 
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A peça, ela tem uma parte que mexe muito com as pessoas, principalmente 

quando é a primeira vez que vê, é que mostra o que o planeta, o que a gente 

já passou e o que a gente pode ainda viver (PARTICIPANTE 7). 

 

Concluindo esta sessão, os relatos apresentados apontam que a linguagem teatral pode 

ser um importante facilitador nos processos educativos. Estabelece uma comunicação mais 

completa uma vez que, além da racionalidade, serve-se de outros elementos do ser, como a 

sensibilidade, a emoção e a intuição (GOLDSHMIDT, 2011, p. 35). 

 

5.3. Possibilidades e Limites da Peça Teatral Heróis Somos Todos Nós e Aproximações 

com o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal 

 

No que diz respeito ao nosso objetivo específico de Analisar o roteiro da peça teatral 

no que se refere aos conceitos de Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, a 

categoria de análise que se refere aos limites e possibilidades da peça teatral ser um 

instrumento da Educação Ambiental para abordar esses temas, nossa pesquisa buscou 

identificar junto aos sujeitos até onde a peça mobilizou e/ou sensibilizou o público que a 

assistiu, e até quando outras intervenções, ou não, se fazem necessárias para que este objetivo 

seja alcançado.  

Para tanto, os participantes foram questionados sobre: Quanto a compreensão dos 

estudantes a respeito dos temas Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, 

você classifica a peça em que grau de informação e mobilização? Ela oferece qual grau de 

informação e mobilização: oferece pouca informação e possibilidade de mobilização; oferece 

boa informação e possibilidades de mobilização; oferece muito boa informação e 

possibilidade de mobilização; não oferece nenhuma informação e possibilidades de 

mobilização?  

Como já citado em nosso referencial, o Teatro apresenta-se como um rico instrumento 

de Educação. Foram muitos os autores que fizeram essa afirmação, mas ainda podemos 

recorrer a Koudela (2010, p.17) sobre o seguinte: “A peça didática não é uma cópia da 

realidade, mas sim uma metáfora”. Ainda, de acordo com Piaget (1973), quando construímos 

um conjunto de relações estamos nos adaptando ao meio em que vivemos. 

O roteiro da peça Heróis Somos Todos Nós aborda, em muitos momentos, de forma 

lúdica, a problemática ambiental da atualidade, e ainda se apropria da figura do “Super 

Herói”, para envolver o público na história. Objetiva, dessa maneira, como recomendam os 
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autores, sensibilizar o público. Identificamos essa sensibilização quando os participantes nos 

relatam que: 

(...) foi uma peça assim simples, mas completa. Ainda, a questão do herói 

chamou a atenção das crianças, e é isso que temos que fazer o tempo todo na 

sala de aula (PARTICIPANTE 6). 

 

A peça, ela passa a mensagem de um jeito diferente, de um jeito mais 

engraçado pra eles acharem um pouco de graça e levar isso a sério 

(PARTICIPANTE 8). 

 

O Herói da peça, a que se referem os participantes, trata-se do personagem “Super 

Ultra”, como vemos na Figura 7. Na cena, ele recebe informações das personagens sobre 

como agir corretamente em situações de Risco Ambiental. 

 

Figura 7 - Diálogo entre os estudantes e o Super Ultra 

 

 

Fonte: Arquivo da autora 

  

Courtney (2010), por sua vez, nos aponta outras razões para concebermos, o espetáculo 

teatral como sendo um conveniente recurso pedagógico: 

 

(...) nos ensina a pensar, examinar e explorar, testar hipóteses e descobrir a 

‘verdade’. Portanto é a base da Ciência, assim como da Arte. Mas também, 

na medida em que nos relaciona dramaticamente com o conhecimento, 

proporcionando-nos uma significante e possível relação com o ‘conteúdo’, a 

Educação Dramática utiliza o método que nos permite, quando somos 

pequenos, aprender ‘academicamente’ um método que retemos quando 

adultos, mesmo sem saber (COURTNEY, 2010, p. 57).  
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Dessa maneira, os participantes também apontaram para esse caminho, quando 

questionados se identificaram a peça teatral como uma possibilidade metodológica para 

apresentar e discutir os temas Defesa Civil e Percepção de Risco Ambiental, Segundo eles: 

 
Com certeza, pra (sic) sensibilização, pra (sic), pra (sic) motivação ela é ah, 

é o início. (...) Consegue, também, por que ela mostra a realidade do que já 

aconteceu e do que pode vir a acontecer se não tomar devidas atitudes 

(PARTICIPANTE 1). 

 

Com toda certeza, a peça é muito rica! (...) Resumindo: a peça, ela transmite 

essas questões: conceitos de Defesa Civil e aumenta a Percepção de Tisco na 

população de modo geral. (...) Ela oferece muita informação. Essa peça, ela 

foi baseada em cartilhas educativas ilustrativas. A mensagem passada, ela 

atinge o público-alvo, tanto na faixa etária menor, das crianças, dos jovens e 

adolescentes e adultos. Tem conceitos muito bem definidos, transmitidos de 

maneira clara e objetiva, e de fácil entendimento pra todo mundo 

(PARTICIPANTE 2). 

 
Eu sou um pouco suspeito a falar nesses termos, até porque eu sou um 

apaixonado pelo Teatro e em todas as escolas por onde eu passei eu nunca 

consegui trabalhar sem o Teatro, até como aqui nós, temos um grupo de 

Teatro e, quando a gente assistiu a peça que vocês apresentaram, Heróis 

Somos Todos Nós, eu me convenci cada vez mais de como é bom, como é 

importante a gente usar o Teatro como uma arte, mas uma arte a serviço 

também, vamos dizer assim, do pedagógico, trazendo as questões como 

vocês trouxeram pra nós, a importância do papel da Defesa Civil, é então, eu 

acho, e analisando, e assistindo depois, também ouvindo o comentário dos 

professores, dos próprios alunos, porque foi feito um trabalho após o dia D, 

foi feita uma avaliação também do dia D, como o Teatro era uma das 

atividades do dia D, ai eu só posso dizer que foi muito bom, muito bom 

mesmo ( PARTICIPANTE 10). 

 

Entretanto, encontramos relatos que nos remetem a princípios da teoria do Teatro do 

Oprimido de Boal (1991), onde o autor mostra que só existirá relação entre Teatro e Educação 

quando este for construído pelo grupo, ou seja, o conhecimento só se dá a partir do momento 

que vem de dentro para fora.  

Sobre isso, na transcrição da entrevista de uma das participantes, encontramos o 

seguinte relato sobre a necessidade de interação do público com a peça teatral: 

 

(...) É porque eu acho assim, a apropriação só seria 100% pros meus alunos 

se eles estivessem inseridos, entendeu? Porque é diferente! Por exemplo, os 

meus alunos receberam a informação diferente dos alunos que estavam ali, 

trabalhando, não é? Então, esse resgate do aluno é, bem, fazer eles se 

preocuparem, Tu sabes que uma coisa que eu tenho notado bastante, e 

aconteceu hoje, a escola faz de tudo pra que o aluno tenha uma noção, pelo 

menos, um discernimento do certo e errado pra conquistar o seu espaço 

dentro do planeta (...) São duas situações: os meus alunos trabalhando pros 
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nossos alunos, interagindo aqui dentro, entendeu, é uma situação. Um grupo 

de fora de alunos, vindo aqui, mostrando uma coisa, são duas situações. Se 

forem os meus aqui é uma situação que eu acho que seria, atingiria muito  

mais do que (...) um grupo de profissionais vir aqui e tá colocando. Não é um 

grupo, porque é quando tu realiza uma peça de Teatro, não é de hoje pra 

amanhã, tem toda uma aprendizagem por trás, não é só a Defesa Civil, né? 

Tem a questão da responsabilidade quando se trabalha o Teatro. Eu sei que, 

eu acho que toda escola deveria ter Teatro, autoestima, a desinibição, falar 

em público, é o se expor, que muitos não conseguem, não é? E esse tema 

traria pra eles, meu, não é, e seria dos meus pros meus, seria uma [outra] 

forma, né? Agora, de outro vir aqui, lógico que é interessante, não foge do 

tema, não, não foge! (PARTICIPANTE 5). 

 

Esse relato nos remeteu a uma profunda reflexão sobre o desafio de nosso estudo, e o 

entendimento de que algumas mudanças se fazem necessárias no roteiro da peça “Heróis 

Somos Todos Nós” e, ainda, na forma de aplicação deste Projeto de Educação Ambiental. 

Para que este processo de Educação com as atividades de EA aconteça em sua 

totalidade, é necessário considerar o que autores como Boal (1991), Dutra (1982) e Reverbel 

(1997), entre outros, sugerem como sendo essencial, e podem trazer excelentes contribuições 

para o campo ambiental, especialmente no que diz respeito a inserir as dimensões da 

sustentabilidade nas práticas pedagógicas. 

Concordamos com Araújo e Pasquarelli Júnior (2007, p. 333) de que “o trabalho 

pedagógico com o Teatro tem um grande potencial para desenvolver atividades relacionadas à 

Educação Ambiental, numa perspectiva emancipatória e complexa”. 

Segundo eles, os caminhos a serem trilhados nessa direção ainda precisam ser 

desbravados, mas, assim como esses autores, encontramos algumas “pistas desse caminho” 

em nossa pesquisa. 

Os autores aqui citados consideram que o processo educativo só acontece 

verdadeiramente quando o conhecimento é construído pelo grupo, ou seja, além de levar a 

peça para as escolas, é necessário também incentivar a formação de grupos nas mesmas, 

constituídos de sujeitos que construirão o conhecimento a partir de suas realidades, no 

momento em que, como testemunhas das situações de risco vivenciados, podem tornar-se 

também protagonistas da ação desenvolvida na peça teatral. É o que explicam Manfrinati, 

Sato e Belém (2008): 

 

O Teatro do Oprimido criado por Augusto Boal busca libertar o 

espectador de sua passividade, da sua condição de testemunha, 

convertendo-o em ser ativo, em protagonista. Nesse sentido, seus 

praticantes ganham visibilidade pela ação cênica. As questões que 

afligem determinadas comunidades podem chegar mais enfaticamente 
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a um número maior de pessoas, inclusive de forma lúdica 

(MANFRINATI et. al, 2008, p. 34). 

 

Como enfatizam os autores, “ganha-se audiência e, possivelmente, aliados às suas 

causas”, o que vem ao encontro da percepção dos entrevistados, de que a peça de Teatro pode 

ser usada como instrumento de informação e ainda, se for da vontade dos professores, de 

participação da população no cuidado com o ambiente e a qualidade de vida, o que pode ser o 

início de um trabalho educativo que resgate conhecimentos e modifique atitudes, 

ressignificando valores como a solidariedade em situações de risco, participação no 

monitoramento e controle e prevenção de riscos, voltados ao exercício da cidadania. 

Assim, não podemos continuar repetindo o processo de Educação na abordagem 

tradicional, que se baseia na transferência de informação e na repetição “bancária” dos 

conteúdos, pois de nada adiantara modificar o método se a essência continuar a mesma. 

Quando falamos de Educação formal, no modelo tradicional, podemos dizer que o 

estudante, assim como o espectador da peça teatral, quando se distancia do processo de ação-

reflexão, e delas para a transformação da realidade, está ali somente para receber informação. 

A partir das análises, e sobre s luz do referencial teórico, foi possível observar a 

necessidade de mudanças no roteiro da peça Heróis Somos Todos Nós, que agora, além dos 

temas já abordados, como a questão do desmatamento ou da construção em áreas irregulares, 

também incluirá no roteiro a relação do ser humano com o consumismo e as consequências 

que o modelo da sociedade capitalista, com base no individualismo e na exploração, pode 

trazer ao agravamento da crise ambiental, gerando situações de risco para o futuro dessa 

mesma sociedade. 

Outra modificação percebida foi a necessidade de substituir no roteiro a palavra “lixo” 

pelo conceito de “resíduo”, pois não queremos intensificar um equívoco que frequentemente 

ocorre nas práticas docentes, ditas de Educação Ambiental, quando nos referimos a tudo que 

não nos é mais útil como sendo lixo, quando sabemos que lixo é aquilo que não pode ser mais 

aproveitado. Sendo assim, há que se repensar o próprio consumo, e buscar alternativas para 

sensibilizar a todos de que tudo o que é produzido com recursos naturais deve ser valorizado, 

podendo ser reutilizado, ou reusado, questionando também até que ponto a própria escola não 

está alimentando o consumismo e a indústria dos descartáveis. 

Além da identificação da modificação no roteiro da peça, percebeu-se também a 

necessidade de rever como o Projeto de Educação Ambiental nas Escolas, inserido no 
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Programa Encosta Legal, está sendo oferecido. Para isto, é necessário aprofundar os nossos 

estudos para nos aproximarmos mais da teoria do Teatro do Oprimido de Boal. 

Para que este projeto alcance seus objetivos, se faz necessário apropriar-se da 

metodologia do TO, que faz uso dos jogos e exercícios teatrais para promover discussões 

relacionadas à temática ambiental. Esta também pode suscitar reflexões e questionamentos 

por parte dos educandos, de forma que contribuam para um “embasamento crítico ao atual 

modelo de desenvolvimento, resultando em concepções diferentes das que os educandos 

possuíam no início da pesquisa” (SILVA e ABÍLIO, 2011, p. 76). 

Os autores ainda ressaltam a importância dos educandos escolherem as temáticas a 

serem trabalhadas nas peças teatrais, participando de todas as etapas do processo, desde a 

confecção do cenário, composição de efeitos sonoros e auxiliando na construção do roteiro da 

peça, como já vem sendo realizado na peça Heróis Somos Todos Nós.  

Os estudos de Silva e Abílio (2011) também concluem que, ao se trabalhar com 

histórias locais, sugeridas pelos integrantes dos grupos, estes poderão fazer a relação da 

realidade local com as realidades regionais, nacional e global, de modo crítico. Ainda segundo 

os autores: 

 

As apresentações também promovem um importante intercâmbio com os 

educandos que não fizeram parte do processo semanal das Oficinas de 

Teatro, possibilitando a todos, além do conhecimento, o prazer de fazer 

Teatro, levar o Teatro e deixar que o outro entre, literalmente, no processo e 

no resultado do espetáculo teatral” (SILVA e ABÍLIO, 2011, p. 76).  

 

 

Assim, é importante que a peça não se restrinja a apresentações nas comunidades 

escolares, mas que toda e qualquer escola que receba o projeto constitua seu grupo de Teatro, 

para que dessa maneira, com base no roteiro e nos problemas apresentados naquele espaço, o 

conhecimento seja construído por todos que participarem do grupo, contagiando os demais 

estudantes da escola a participarem. 

Pois, como mostramos no referencial, “todos os grupos teatrais verdadeiramente 

revolucionários devem transferir ao povo os meios de produção teatral, para que o próprio 

povo os utilize, à sua maneira e para seus fins. O Teatro é uma arma e é o povo quem deve 

manejá-la!” (BOAL, 1991, p. 139). 

Como já dito anteriormente, um pequeno passo foi dado, mas ainda há muito a se fazer 

quando se pensa em mudança de cultura e percepção de risco ambiental. Como os autores e 

autores dos trabalhos aqui citados, identificamos também um grande potencial para atividades 
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que relacionem Teatro e Educação Ambiental. Entretanto, concordamos com Araújo e 

Pasquarelli Júnior (2007), de que “esse potencial ainda precisa ser desenvolvido e 

aprimorado, uma vez que ainda são poucos os exemplos e referências nessa área e, uma vez 

que, nas teorias dos autores do campo teatral estudados, a Ecologia ainda não era uma 

preocupação explícita, a ponto de estar contemplada de maneira aprofundada em seus textos e 

ideias” (ARAÚJO e PASQUARELLI JÚNIOR, 2007, p. 320). 
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo apresentaremos as considerações obtidas com os resultados deste estudo, 

que buscou investigar uma ação educativa do Programa Encosta Legal da Secretaria de 

Defesa Civil do município de Jaraguá do Sul, mais especificamente, no Projeto de Educação 

Ambiental nas Escolas: Noções de Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental. 

Também procuramos caracterizar os limites e as possibilidades da peça teatral Heróis Somos 

Todos Nós como abordagem educativa no desenvolvimento de noções sobre Defesa Civil, 

Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, em escolas da rede de ensino de Jaraguá do Sul, 

SC, no período de 2011 e 2012. 

Chegar às considerações finais deste estudo não foi uma tarefa fácil. Fica uma sensação 

de algo inacabado e talvez esta sensação seja comum aos pesquisadores. Afinal, afirmar que 

uma pesquisa está concluída é algo inconcebível, pois o fim, neste caso estudado, parece não 

existir. O que se identificou neste estudo é uma possibilidade de transformação, de mudança, 

que depende do ponto de vista e da forma de olhar para o trabalho. 

Ainda assim, por meio da revisão bibliográfica, da construção do referencial teórico 

junto aos autores e autoras que nos acompanharam, da experiência de campo adquirida nestes 

anos da própria aplicação do Projeto, e ter que assumir o papel de avaliadora dos resultados de 

uma peça que ajudei a construir, me fez crescer como pessoa, educadora e pesquisadora, 

também como personagem e espectadora, permitindo elaborar algumas considerações sobre a 

trajetória percorrida nestes dois últimos anos junto ao Grupo de Pesquisa Educação, Estudos 

Ambientais e Sociedade – GEEAS, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UNIVALI. 

Estas considerações parecem apontar para a necessidade de que trabalhos como este, 

que utilizam o Teatro como abordagem educativa, sejam realizados para que programas, 

projetos e ações elaborados pelas políticas públicas, no caso a Secretaria de Defesa Civil, não 

fiquem a mercê de relações e interesses ideológicos e político-partidários, de forma que 

contribuam com a regulação de políticas eficazes e comprometidas com a continuidade do 

processo de formação profissional dos educadores e educandos, propiciando que o 

conhecimento produzido seja colocado à disposição da população. Nesse sentido, é preciso 

resgatar o sentido do que é uma política pública: 
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A Educação Ambiental deve ser tratada como política pública e não como 

política de governo: as políticas públicas devem garantir e favorecer 

processos de formação continuada de professores, sendo que estes devem 

estar de acordo com as demandas e especificidades locais 

(KAZMIERCZAK, 2010, p. 102). 

 
 

Durante a nossa trajetória de atuação como educadora e coordenadora do Projeto de 

Educação Ambiental nas escolas, inserido no Programa Encosta Legal, muitos 

questionamentos nos incomodavam. Este estudo foi realizado para sanar algumas dessas 

dúvidas e, para tanto, escolhemos as perguntas de pesquisa que mais nos causavam 

desconforto e incômodo no início deste trabalho. São elas: - A peça teatral está alcançando os 

objetivos a que se propõe junto a estudantes, professores e gestores públicos das escolas e da 

Defesa Civil? Com os subsídios apresentados na peça teatral é possível desenvolver na 

escola uma cultura de percepção de Risco Ambiental? Quais os limites e possibilidade para o 

desenvolvimento, na escola, de noções sobre Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Riscos 

Ambientais? A peça teatral “Heróis Somos Todos Nós”, do Projeto de Educação Ambiental 

nas Escolas, pode ser uma estratégia metodológica para este fim?  

Considerando a pergunta da pesquisa – A peça teatral está alcançando os objetivos a 

que se propõe junto a estudantes, professores e gestores públicos das escolas e da Defesa 

Civil?, para respondê-la cruzamos os resultados das análises encontradas na relação entre 

Teatro e a Educação Ambiental. 

Acreditamos que, ao analisar as respostas dos sujeitos participantes da pesquisa, 

conseguimos identificar se os objetivos do Programa Encosta Legal estavam sendo 

alcançados, objetivos esses que são: levar informações sobre noções básicas de Defesa Civil, 

promover atitudes de Prevenção de Risco Ambiental e sensibilizar para uma atitude eficiente 

de Percepção de Risco Ambiental, mais especificamente através do Projeto de Educação 

Ambiental, com a peça teatral Heróis Somos Todos Nós. 

Quanto às questões que objetivam informar sobre noções básicas de Defesa Civil, a 

partir das análises, podemos concluir que os participantes identificaram informações 

importantes, como o número de telefone, que é de extrema importância em situações de 

emergência, a função do agente de Defesa Civil e da Secretaria, em esclarecer a comunidade 

quanto à/s questões legais nas ações de intervenção territorial. 

Dessa maneira, entendemos que a peça teatral Heróis Somos Todos Nós atende as 

necessidades da Secretaria de Defesa Civil que propõe, com a Diretriz nº 8, “Implementar 

programas de mudança cultural e de treinamento de voluntários, objetivando o engajamento 
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de comunidades participativas, informadas, preparadas e cônscias de seus direitos e deveres 

relativos à segurança comunitária contra desastres” (BRASIL, 2012). 

Quanto aos subsídios apresentados na peça teatral, no sentido de desenvolver na escola 

uma cultura de Percepção de Risco Ambiental, como vimos em Silva (1998), a Percepção de 

Risco que se tem de uma situação, de um lugar ou de um problema podem se dar de diferentes 

formas e levarem à construção de valores e de atitudes diversas. Assim, fica claro o quanto a 

peça promove uma possível mudança de atitude, como verificamos nos relatos apresentados. 

Com isso verifica-se que, além de levar as informações básicas sobre Defesa Civil, 

divulgando as ações de medidas tecnológicas implantadas - como o mapeamento de áreas de 

risco, implantação de Estações Meteorológicas, capacitação de agentes voluntários, entre 

outros -, a peça busca promover uma mudança cultural no sentido da mudança de hábitos, 

atitudes e ressignificação de valores por parte das pessoas que a assistem, quando se trata de 

Prevenção de Risco Ambiental. 

Percebemos nos estudos de Manfrinati, Sato e Belém (2008) e Araújo e Pasquarelli 

Júnior (2007), que a efetividade para um resultado positivo se da a partir do momento em que 

os sujeitos se percebem representados no contexto do trabalho. Dessa maneira a peça está 

sendo positiva, pois consegue fazer com que os problemas enfrentados pela comunidade 

estejam sendo revividos no momento da apresentação, fazendo assim com que o público se 

encontre representado nas ações dos atores, tornando o público atuante o tempo todo. 

Como nos mostrou Spolin em nosso referencial, o espetáculo é feito para o público, [...] 

a plateia é o grupo com o qual os alunos-atores estão compartilhando uma experiência 

(SPOLIN, 1987, p.11). Quando os sujeitos entrevistados relatam que a peça fez com que eles 

se sentissem heróis, assim como o personagem, percebemos essa inter-relação recomendada 

pela autora. 

Quanto ao objetivo que norteia esta pesquisa, de caracterizar os limites e as 

possibilidades da peça teatral Heróis Somos Todos Nós, como instrumento de Educação no 

desenvolvimento de noções sobre Defesa Civil, Percepção e Prevenção de Risco Ambiental, 

em escolas da rede de ensino de Jaraguá do Sul, SC, a partir das análises chegamos às 

seguintes considerações:  

1. A peça consegue, de certa forma, sensibilizar o público para uma atitude reflexiva, 

quando lança para a plateia imagens e cenas que remetem aos acontecimentos da própria 

comunidade, faz com que a memória não se apague, permanecendo sempre viva a ideia de 

que, se algo não for feito para a mudança de cultura quanto às situações de risco ambiental, 

tudo pode se repetir.  
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2. Chegamos à conclusão de que a peça Heróis Somos Todos Nós, no que se refere aos 

objetivos de informar e sensibilizar, está sendo eficiente. Porém, para que seu alcance seja 

ainda maior e para que a comunidade seja verdadeiramente atuante, tomando atitudes de 

mudanças de hábitos e cultura, se faz necessário uma reformulação tanto no roteiro da peça 

quanto na forma de aplicação do projeto. 

3. O Projeto de Educação Ambiental, na forma como vem sendo aplicado, deve ser um 

trabalho contínuo. Ele é o estímulo inicial para que os temas em questão sejam abordados. 

4. Ainda com base nas análises, podemos também concluir da importância da existência 

de projetos como este para que haja um possível aumento na Percepção de Risco de cada ser 

humano, quando pensamos que a informação sobre o risco é o inicio de tudo. 

Porém, existem inúmeros obstáculos a serem superados, como ainda pensar em 

Prevenção de Risco como algo a ser realizado apenas com ações de caráter tecnológico. 

Afinal, como já apontamos em nosso referencial, concordamos com Beck (2011) quando nos 

alerta nos cuidados que devemos ter ao nos apoiarmos em falsas seguranças, pois, diante de 

decisões muitas vezes cosméticas ou afetivas, avançam as promessas de segurança e, assim, 

avançam os riscos. 

Ainda como recomendação, informalmente, sugerimos à Secretaria de Defesa Civil de 

Jaraguá do Sul a reformulação da metodologia de aplicação do Projeto, e a adaptação do 

roteiro da peça para que aborde, de forma lúdica, conceitos como o de sociedade de risco, as 

questões de risco ambiental, suas causas e consequências, de forma que se aproxime das 

conclusões que chegamos após os estudos de Boal, em sua área, e Beck em outra, que nos 

levaram, ainda na construção de nossa fundamentação, a perceber o Teatro como um 

instrumento riquíssimo de possibilidades de um pensar critico e atento, levando a humanidade 

a caminhar para uma sociedade mais justa e igualitária. 

E para que o Programa Encosta Legal, mais especificamente o Projeto de Educação 

Ambiental nas Escolas alcance seus objetivos em sua totalidade, sugerimos ainda que para 

cada escola participante seja formado um grupo de Teatro e que, este, realize um diagnóstico 

de outros problemas socioambientais vivenciados por sua comunidade, construindo uma nova 

história, apropriando-se dela para contagiar novos estudantes, pois o domínio de uma nova 

linguagem oferece, à pessoa que a domina, uma nova forma de conhecer a realidade, e de 

transmitir aos demais esse conhecimento. 

Dessa maneira a Educação, como processo permanente e ao longo de toda a vida, 

acontecerá por completo, se aproximando dos estudos já realizados, baseados na teoria do 

Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. 
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Esse processo permanente pode ser exemplificado em uma das cenas da peça que 

encerra um dos atos, representada na Figura 8, onde o elenco forma a seguinte frase: 

“Somente com a união de todos, com a informação e a educação conseguiremos salvar o 

planeta!”. 

Figura 8: Um dos atos da peça Heróis Somos Todos Nós. 

 
Foto: arquivo da autora. 
 

Enfim, esta pesquisa nos fez acreditar no Teatro como abordagem educativa, com 

certeza, desde que sua aplicação seja realizada conforme a compreensão da Poética do 

Oprimido, tendo-se sempre presente seu principal objetivo: 

  

(...) transformar o povo, ‘espectador’, ser passivo no fenômeno teatral, em 

sujeito, em ator, em transformador de ação dramática. [...] O que a Poética 

do Oprimido propõe é a própria ação! O espectador não delega poderes ao 

personagem (...) o espectador ensaia, preparando-se para a ação real. 

(BOAL, 1991, pp. 138 – 139). 

 

Concordamos também que: 

 

O Teatro, como modalidade didática, pode contribuir para o processo de 

reflexão e mudança de postura a ser adotada por integrantes de uma 

sociedade, cada vez mais vítima de um sistema consumista e degradador da 

vida no planeta (SILVA e ABILIO, 2011, p.63). 

 

Finalmente, acreditamos que investir em programas de Educação Ambiental que se 

utilizem especialmente de linguagens artísticas como o Teatro, proporcionará a construção de 

um saber ambiental, de forma lúdica. Afinal, o processo educativo, o aprender e o ensinar, 

não precisam ser de fel, eles podem ser certamente um caminho de mel. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Programa Encosta Legal - o teatro como abordagem educativa na prevenção de 

riscos ambientais 

Pesquisadores Responsáveis: Dr. Antonio Fernando Silveira Guerra (orientador), Luciana Lima 

da Costa (mestranda)- Telefones para contato: (47) 3370-2880 - (47) 99284558  

Esse trabalho está sendo desenvolvido por uma pesquisadora e mestranda do Programa de 

Mestrado Acadêmico em Educação da UNIVALI. Tem por objetivo caracterizar os limites e 

possibilidades da peça teatral “Heróis Somos Todos Nós”, do Projeto de Educação Ambiental nas 

Escolas da Defesa Civil, como instrumento metodológico no desenvolvimento de noções sobre 

defesa civil, percepção e prevenção de risco ambiental, em escolas da rede de ensino de Jaraguá 

do Sul (SC), no ano de 2012. A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo que a primeira 

consistiu em análise documental. Na segunda etapa, as pessoas que aceitarem participar serão 

entrevistadas, com a finalidade de que a pesquisadora possa conhecer como a peça teatral 

contribui para desenvolver noções de defesa civil e percepção e prevenção de risco ambiental. Os 

resultados serão utilizados para contribuir, implementar e divulgar a metodologias de trabalho a 

partir do teatro, para abordar temas transversais nas escolas e comunidades além de retornar a 

Secretaria de Defesa Civil a eficácia de seu projeto, de forma que se cumpra o preceito legal de 

inserção da dimensão ambiental nos Projetos Político-Pedagógicos nas unidades escolares. Sendo 

assim, espera-se que esta pesquisa traga benefícios para a sociedade na medida em que poderá 

orientar para a utilização do teatro como instrumento de trabalho para temas como percepção de 

risco ambiental. Por ser este estudo de caráter puramente científico, seu anonimato e os dados 

obtidos só serão utilizados para os propósitos científicos. Se, em qualquer momento, se sentir 

desconfortável com as questões poderá retirar este consentimento. Caso venha a necessitar de 

maiores informações sobre esta pesquisa, mesmo após sua publicação, poderá obtê-las entrando 

em contato com os pesquisadores. Sendo sua participação totalmente voluntária, não haverá 

direito a remuneração.  

Assinatura do pesquisador:_______________________________  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO  

Eu, _____________________________RG______________CPF______________concordo em 

participar do presente estudo. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os 

procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento. E, estou ciente que não terei direito a remuneração.  

_____________________________, ____ de ___________de 2010.  

Nome: _________________________________________  

Assinatura (de acordo): ___________________________  

Telefone para contato: _____________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas Para Os Professores  

 

UNIVALI  

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu  

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação – PMAE  

 

Programa encosta legal - o teatro como abordagem educativa na prevenção de riscos 

ambientais 

Você é parte de nossa pesquisa, por gentileza, responda o que for solicitado.  

Obrigada!  

 

 

1- Dados pessoais e profissionais caso houver: 

Nome: 

Unidade Escolar ou setor:  

Há quantos anos você trabalha ou estuda nesta UE ou trabalha neste setor?  

2 – Que disciplina leciona ou que cargo exerce? 

3 – Qual sua formação? 

4 - Qual função você exerce na comunidade escolar? 

5 - O que você entende por meio ambiente?  

6 - Você e/ou sua família já estiveram envolvidos em alguma situação de risco? Descreva-a. 

7 - Qual dessas situações você caracterizaria como de risco ambiental?  

8 - Você poderia me dizer o que é e qual o papel da Defesa Civil na nossa Cidade? 

9 - Que tipo de informações você conhece sobre Defesa Civil e meio ambiente que possam ser 

úteis em uma situação de risco ambiental que você ou sua família possam vir a enfrentar? 

10 - Em que fontes você obteve essas informações (meios de comunicação, escola, própria 

Defesa Civil, apresentação teatral) 

11 - Por que você acha que as pessoas continuam vivendo em encostas de morro ou na beira 

de rios mesmo sabendo dos riscos a que elas e suas famílias estão expostas? 

12 - Qual a responsabilidade dos governos (municipal, estadual e federal) nessas situações de 

risco ambiental? 

13 - Qual a responsabilidade e da defesa Civil de Jaraguá do Sul, nessas situações de risco 

ambiental? 
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14 - De que forma você pode contribuir na comunidade para divulgar o tema risco ambiental? 

15 - Você tem conhecimento de que temas como Defesa Civil, percepção de risco ambiental 

sejam abordados em sala de aula? 

16 - Você conhece a peça teatral “Heróis Somos Todos Nós”? 

17 - Quanto à compreensão dos estudantes a respeito do tema Defesa Civil, você classificaria 

a peça em que grau de informação e mobilização? 

a) Oferece pouca informação e possibilidade de mobilização; 

b) Oferece boa informação e possibilidades de mobilização; 

c) Oferece muito boa informação e possibilidade de mobilização; 

d) Não oferece nenhuma informação e possibilidades de mobilização. 

18 - E quanto a Percepção e prevenção de risco ambiental como você classificaria a peça? 

19 - Na sua concepção o que a peça consegue informar aos espectadores sobre: 

a) Defesa Civil? 

b) Percepção e prevenção de risco ambiental? 

20 - Qual a contribuição dessa peça para sensibilizar a população sobre os temas Defesa Civil 

e risco ambiental? 
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ANEXOS 

ANEXO A – Roteiro da peça Heróis Somos Todos Nós 

 

PROGRAMA ENCOSTA LEGAL 

POJETO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - 

Noções de Defesa Civil e Percepção de Risco Ambiental 

(Peça teatral baseada no jogo de cartilhas da Defesa Civil Estadual - Série: Nossa Segurança) 

 

HERÓIS SOMOS TODOS NÓS 

02/12 

 

Entra uma senhora com bacia de roupa na cabeça, cantarolando algo. Senta-se a beira do rio e começa a lavar roupa, 

quando suas netas chegam espantadas falando: 

Duda: Vó o que a senhora ta fazendo? 

Luiza: Não sabe que não podemos jogar sujeira no rio? 

Avó: Ora crianças, eu só estava com saudades do meu tempo de criança, sabe quando eu tinha a idade de vocês eu e minhas 

irmãs vínhamos sempre até o rio lavar roupa, e nunca sujamos nada. 

Duda: Como que não vó! E todo esse sabão? Isso é produto químico, sabia? 

Luiza: E tem mais né vó! Temos uma máquina de lavar roupa bem novinha lá em casa... 

Duda: É vó! E a água suja que ela joga fora não vai pro rio, vai pro esgoto que é tratado lá na SAMAE. 

Avó: Até parece meninas que uma pequena sujeirinha pode causar tanto estrago assim. 

Luiza: Mas vó por causa das pessoas pensarem como a senhora, os rios foram ficando assim como hoje todos poluídos. 

Avó: Puxa crianças nunca tinha pensado assim, sabem agora que percebi, que uma pequena coisinha pode se transformar em 

grandes tragédias.... 

Houve-se um grande barulho 

Duda: O que foi isso? 

Luiza: Não sei, será que houve um acidente? 

Avó: Ai, ai, ai uma catástrofe! Vamos crianças vamos avisar a todos, vão avisem os de lá que eu aviso os de cá corram, 

corram! Catástrofe, catástrofe..... (sai de cena gritando) 

Super Ultra entra se limpando e se escondendo apavorado 

Super Ultra: Catástrofe, que catástrofe? 

Duda: Sua entrada moço, isso sim que foi uma catástrofe! 

Super Ultra: De novo! Ai meu Deus! Onde, onde!? 

Duda e Luiza: Não, não! (se olhando e fazendo gestos de contrariedade) 

Super Ultra: (sem graça explica o acontecido) Que nada é que essa vida de super-herói ta muito difícil! Preciso treinar mais 

minha aterrissagem! 

Duda: Você precisa é tomar mais cuidado, moço! 

Luiza: Assim, você vai machucar alguém! 

Super Ultra: Machucar? Eu sou um super-herói. (Fala bem empolgado) Estou aqui para proteger as pessoas. Sou o defensor 

das cidades! 

Luiza: Ahhh!!! Você trabalha na Defesa Civil? 

Super Ultra: Defesa Civil? O que é isso? 

Duda: Ihhh...Já vi que não sabe! Defesa Civil é uma equipe de pessoas preparadas para ajudar a comunidade. 

Super Ultra: Mas isso não é o trabalho dos super-heróis? 

Luiza: Você já viu algum super-herói sobrevoando a cidade a não ser na televisão? 

Super Ultra: (Meio confuso) Não! 

Duda: E por falar em super-herói, que super-herói é você? 

Super Ultra: Eu sou o Super, Ultra, Mega, Power, Hiper, Grandioso. Mas pode me chamar de Super Ultra, muito prazer e 

vocês quem são? 

Luiza: Bom eu sou a Luiza e essa é minha irmã Duda. 

Duda: Então Super Ultra como estava falando, é bom você saber que heróis de verdade são as pessoas comuns que se 

preparam para ajudar os outros. 

Luiza: Como os agentes da Defesa Civil, que trabalham para evitar ou reduzir os desastres. 

Super Ultra: Desastres! Que desastres! 

Duda: (Admirada pelo medo do Super Ultra) Que belo Super Herói é você hem! Desastres são acontecimentos fora do 

normal que causam danos as pessoas e ao meio ambiente. 

Luiza: E muitas vezes são causados pela mão humana 

Super Ultra: É mesmo?  

Duda: Infelizmente isso é verdade mesmo! 

Luiza: E ainda podemos ter desastres como um acidente de trem, um vendaval, uma inundação, um deslizamento de terra, 

como as tragédias acontecidas em Jaraguá do Sul nos últimos anos. 

Duda: Vem, vamos lá em casa que te mostro as fotos pra você entender melhor. 

Super Ultra: Oba eu adoro aprender coisas novas! 

Duda: Vamos Luiza? 
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Luiza: Não vou não Duda fico muito triste quando relembro toda aquela tragédia, vou ficar por aqui esperando você voltar. 

Duda: Ta bom, vou lá e já volto 

Luiza: Puxa como eu queria que as coisas fossem diferentes!!! 

(deita refletindo sobre o acontecido boceja e adormece e sonha) 

O Sonho 

Música de entrada da bailarina representando a mãe terra com o planeta na mão vestida com o para-queda branco 

que representa a imensidão. 

Entram os atoras vestidos de bruxos com os banners falando as frases e entregando os mesmos ao Super Ultra e a 

Duda, Luiza levanta e começa a interagir com a bailarina e os bruxos 

Então os bruxos entram embaixo do para-queda.  

O coração do planeta começa a pulsar os atores debaixo do para-queda vão derrubando a bailarina (mãe terra), neste 

momento a Luiza pede ajuda de todos para salvar o planeta, o planeta morrendo o coração bem fraco, Luiza estimula 

o público para ajudarem o planeta, pessoas da plateia são chamadas para segurar o pano do planeta neste momento o 

coração vai ficando mais forte, estando embaixo do para-queda os atores vão tirando a roupa de bruxos. Os atores 

saem de dentro do pano e o planeta é erguido bem alto mostrando que o planeta foi salvo. 

Super ultra e Duda dançam mostrando as fotos. 

Luiza chama o público que participou para sentar e assistir o resto da dança  

Os banners são passados aos quatro atores e a coreografia continua até o fim (idem 2011) 

Todos saem de cena, menos Luiza que volta a deitar   

Retorna Super Ultra e Duda procurando a Luiza 

 Duda: Onde será que está a Luiza!? 

Super Ultra: Sei lá! A irmã é tua! 

Duda: Onde será que ela tá! Luiza! Luiza! A ta lá! Ei Luiza, Luiza, tá sonhando acordada é? 

Luiza: Tive um sonho tão lindo! Sonhei que nosso planeta estava morrendo, mas as pessoas se uniram e não deixaram ele 

morrer, foi lindo! 

Super Ultra: Que sonho hein... Fiquei arrepiado agora! 

Duda: É de arrepiar mesmo Super Ultra é isso que eu estava te falando lá em casa. 

Luiza: Temos que agir para que novas catástrofes não aconteçam mais. 

Super Ultra: Não deve ser fácil ajudar as pessoas em situações como essas, assim sozinho! 

Duda: Aí é que ta o erro! Você quer agir sozinho. 

Luiza: A Defesa Civil não atua sozinha. Ela se une com toda comunidade trabalhando para evitar os desastres 

Duda: E muito mais! Depende da situação. 

Super Ultra: Que interessante! Fale mais! 

Duda: A defesa civil atua em ações de prevenção se unindo a órgãos para orientar e esclarecer as pessoas. 

Luiza: E durante as emergências a Defesa Civil comanda algumas ações e ajuda as pessoas com transportes, alimentação, 

remédios, abrigo... 

Duda: E tem mais! Depois de um desastre a Defesa Civil  ainda ajuda na reparação dos danos causados. Ajuda a recuperar 

pontes, estradas, redes elétricas, e tantas outras coisas... 

Super Ultra: Mas eu também posso ser muito útil. Vejam minha força. 

Duda: O que será que esse desastrado vai aprontar dessa vez? 

Luiza: não sei, mas estou com mau pressentimento.  

Nesse momento ele sai de cena e volta com seu Pedro operando um trator.  

Super Ultra: Vamos lá seu Pedro tenho um trabalhinho para o senhor  

Operador: Que bom Super Ultra! Eu estava mesmo precisando de trabalho. 

Duda e Luiza: Ai olha ele! 

Super Ultra: Vê se isso aqui não é uma belezura! Olha que baita super poder. 

Sob ordem do super ultra seu Pedro arranca uma árvore do cenário 

Duda e Luiza: (espantados) Ai, que desastre!   

Luiza: Não é desse jeito Super Ultra... Dessa forma você complica o trabalho da Defesa Civil. Se não estamos preparados 

para ajudar, vamos deixar que a Defesa Civil faça seu trabalho. 

Duda: Afinal é a nossa segurança que está em jogo. 

Super Ultra: Mas gente, eu estou preparado. Posso usar meus super poderes. Querem ver? (se dirige ao cenário novamente.) 

Duda e Luiza: (Interrompendo rapidamente o super-herói.)... Nãooo! 

Super ultra: Que nada de não! Isso vai ficar uma maravilha! 

Operador: você tem certeza Super Ultra 

Super Ultra: Claro! Eu entendo tudo de construção. Vou começar tirando essa árvore daqui. 

Operador: Árvore não Super Ultra! 

Super Ultra: Que... tem muita árvore aqui pra que serve tanta árvore assim, isso não serve pra nada.  

Operador: Como que não, sem árvore como é que vamos respirar. 

Super Ultra: Que Mané respirar tu ta louco que é que precisa de árvore pra respira vamos tira tudo isso daí que to 

mandando. E esse prédio aqui, isso aqui ta muito pequeno.  

Operador: Não Super Ultra pode ter pessoas lá dentro! 

Super Ultra: Que pessoas o que! To vendo já, olha lá, não tem ninguém lá dentro, vou derrubar pra construir um igualzinho 

aquelas torres gêmeas. E esse riu! Pra que um rio? 

Operador: O rio não Super Ultra! 

Super Ultra:  Pra que me interessa um rio? 

Operador: A água Super Ultra e os peixes de vez em quando eu venho pescar aqui! 
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Super Ultra: Que água, água tem lá no mercado e peixe eu pego no açude. Pronto agora o morro!  

Operador: O morro não Super Ultra! 

Super Ultra: Fica quieto, vou derrubar esse morro aqui e fazer um loteamento, loteamento super ultra.  

Operador: Mais um loteamento Super Ultra? 

Super Ultra: É o meu loteamento, e vamos lá que eu te paguei pra trabalha não pra reclamar!A não! Socorro! Tá vindo tudo 

abaixo! É hoje que eu vou morrer! Socorroooooooooooooo! 

ENTRAM LUIZA E DUDA COM A ENGENHEIRA QUE OBSERVA COM SURPRESA TODO ESTRAGO 

Engenheira: O que aconteceu aqui? 

Operador: Aquele Super Ultra sem noção destruiu tudo! 

Engenheira: Vamos chamar a equipe da Defesa Civil! 

Luiza: Sim! Eu sei fazer isso é só ligar para o número 199! 

Engenheira: É isso mesmo 

Duda: Então vamos Luiza, vamos! 

As meninas saem para chamar a Defesa Civil 

Engenheira: Não podemos sair por aí arrancando árvores e principalmente destruindo os morros, olha só como ficou tudo. 

Operador: Isso é verdade não podemos fazer o que da na cabeça! É pena que existam pessoas que utilizam as tecnologias 

para o mau! 

Engenheira: agora vamos arrumar essa bagunça toda  

Operador: mas não podemos fazer isso sozinhos! 

Engenheira: Sim! Precisamos de ajuda de todos. 

Entra a avó com a turma do socorro, ( técnica da FUJAMA, policial, bombeiro, agente DC) procurando as crianças, 

até que a avó avista as crianças e sai ao encontro delas 

 Técnica: Então pessoal, prontos pro trabalho? 

Polícia: Estamos sim, estamos todos prontos. 

Bombeiro: Só esperando os comandos. 

DC: Ok! Então você bombeiro começa por ali, e você engenheiro verifica aquele terreno ali, e o Sr policial vem comigo por 

aqui. 

Engenheira: (Olhando para fora de cena) Então pessoal agora é com todos nós! 

TODO GRUPO COMEÇA A CANTAR E REFAZER O CENÁRIO MENOS O LOCAL QUE O SUPER ULTRA 

ESTÁ SOTERRADO 

 

RAP DA EDUCAÇÃO 

 

Com licença pessoal   

Uma coisa vou falar 

Preste muita atenção 

A Defesa Civil não é brinquedo não  

 

Ela ajuda, colabora, reconstrói e revigora 

Com a ajuda dos bombeiros, da polícia e do hospital 

Reconstruindo muitas vidas e também o seu quintal 

 

Você pode perceber você pode notar 

Uma árvore a menos muito mal pode causar 

 

Se você conhece construção perto do rio  

Faça já a sua parte 

GRITE!!!!!  Saia logo já daí 

 

 

Veja só como é que é 

Quando o lixo vai pro chão 

Ele entope os bueiros, assim não da não 

 

Na primeira chuva vem muito estrago 

Muitos homens desabrigados 

 

Com paciência e colaboração 

Trabalhando todos juntos buscando a prevenção 

 

Tome muito cuidado com aquela encosta 

Encosta legal é aquela... Que não te faz mal 

 

Ai vai um aviso cuidado onde constrói 

Quando menos espera seu barraco ela destrói 

 

Terra plana é o melhor lugar  
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Nos morros e barrancos não vamos morar 

 

 

Vamos salvar esse planeta  

Vamos salvar com certeza 

 

Disque 199 não tenha medo não 

Se isso é verdade? Sim! 

 Essa é a solução 

 

A Defesa Civil cuida de todos nós 

Afinal heróis somos nós  

 

O segredo disso tudo é a informação! 

Isso é que é educação! 

 

 

 

Bombeiro: É isso aí! Conseguimos! 

Policial: É e não podemos esquecer da prevenção. 

Bombeiro: temos que trabalhar todos juntos para evitar novas catástrofes. 

DC: devemos tomar muito cuidado com as encostas só construir quando for encosta legal. 

Técnica: E precisamos continuar trabalhando para evitar novas Tragédias, por isso devemos tomar muito cuidado com as 

encostas, construir somente quando for ENCOSTA LEGAL. 

Policial: E, como vocês já sabem... A Defesa Civil não pode brincar em serviço.  

Operador: E precisa da ajuda de todos para que seu trabalho seja cada vez mais eficiente. 

Avó: Sim! Eles disseram que vocês são muito eficientes em caso de catástrofes  

Escuta-se um grito  

Super Ultra:Catástrofe de novo...Ai minha Nossa Senhora das Escavadeiras daime um túnel! 

Policial: vocês ouviram isso? 

Avó: Gente, gente cadê o Super Ultra? 

Bombeiro(a): Vamos procurar! 

Todos saem para encontrar o Super Ultra que está soterrado  então  todos trabalham juntos para tirar o Super Ultra 

dos escombros. O encontram e todos vibram, o bombeiro leva para os primeiros socorros e as crianças vão juntas. 

Todos festejando deixam o cenário Super Ultra é levado pelos colegas. 
(Super Ultra envergonhado e triste volta ao cenário e as crianças saem atrás dele) 

Duda: Vem cá amigo, não precisa ficar triste. Vou te ensinar uma coisa. Em caso de emergência não podemos agir sozinho. 

Devemos chamar a Defesa Civil pelo número Um, Nove, Nove. (199). 

Luiza: Mas, por favor, só em caso de emergência mesmo. 

Duda: Tem muita gente por aí, passando trote e atrapalhando o serviço de quem trabalha sério. 

Entra a vó com a engenheira trazendo o projeto da construção da casa das crianças 

Avó: Crianças, crianças venham ver o projeto que a engenheira aprovou na prefeitura! 

Luiza: Que linda Vó! 

Duda: Linda e segura Luiza! 

Engenheira: Linda e segura mesmo crianças, porque antes de construir a sua mãe me procurou para fazer o projeto da casa 

de vocês, por isso ela vai ficar bem segura. Agora tenho que ir, vou até a prefeitura para aprovar mais projetos de outras 

obras. 

Avó: Eu vou com a senhora 

Engenheira:Tchau crianças, tchau Super Ultra, até mais! 

Crianças: Tchau! Tchau bom trabalho 

Super Ultra: Que demais! To vendo que nem é tão difícil assim ajudar a Defesa Civil! 

NESSE MOMENTO ENTRA UM TÉCNICO DA FUJAMA 

Técnica: É isso mesmo turminha e é muito importante também vocês saberem que não podemos esperar pelas catástrofes 

para agirmos, devemos trabalhar sempre para evitar que as tragédias aconteçam. 

Duda: é verdade por isso que eu sempre presto muita atenção nas conversas que temos com os técnicos da FUJAMA quando 

eles visitam a nossa escola ou a nossa comunidade 

Luiza: É verdade Duda, eu bem me lembre do programa Aqui eu moro Aqui eu cuido!  È muito legal! Nos ensina como 

cuidar da nossa comunidade para que tragédias como essas não voltem a acontecer 

Técnica: Que bom meninas que vocês aprenderam. Nós da FUJAMA ficamos muito felizes quando percebemos que as 

pessoas estão entendo que é preciso cuidar dos rios, das matas, dos animais enfim de nosso planeta. Afinal de contas é nele 

que moramos ele é a nossa casa! 

Super Ultra: (Encantado com o que viu) Então é assim, se eu for atento e cuidadoso posso ser um herói de verdade!? 

Técnica: Claro, todos podemos. 

ENTRA AGENTE DA DEFESA CIVIL 

DC: E nem é preciso super poderes para isso. 

Super Ultra: Tá aí uma coisa que não entendo. Como posso ser um super herói de verdade se não tenho super poderes. 

Duda: E quem disso que nós não temos super poderes? 
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Luiza: Podemos ter o melhor de todos os poderes. 

Super Ultra: É? Qual? 

Duda e Luiza: A informação Super Ultra. A INFORMAÇÃO!!! 

Super Ultra: E onde eu encontro esse super poder, essa tal de informação? 

Luiza: A informação se encontra se informando Super Ultra! 

Duda: Lendo os jornais, escutando rádio, na internet e até nos comunicando uns com os outros. 

Técnico: É isso mesmo vocês sabiam que até os órgãos públicos podem nos informar? 

Super Ultra: É mesmo?  

Técnica: É sim! Por exemplo, antes de comprar o lugar que você escolheu para morar é sempre importante ir até a prefeitura 

se informar se está tudo certinho com esse lugar! 

DC: É importante também que as pessoas que moram em áreas de alagamento estejam sempre atenta. E que tenham um 

plano para quando perceberem que o rio está subindo façam alguma coisa para elevar suas coisas 

Duda: Por que se não Super Ultra seu sonho da casa própria pode e vai virar um grande pesadelo. 

DC: A informação é um grande poder de ajuda. Quem se mantém informado tem muito mais chances de se sair bem em 

qualquer situação. Inclusive nos perigos. 

Super Ultra: (Admirado) Puxa vida! Agora caiu a ficha! 

Passam pessoas comendo e jogam o lixo no chão bem na frente do Super Ultra  

Super Ultra: (Se dirigindo as pessoas) Ei amigos! Jogar lixo na rua é um péssimo hábito, sabia? Se jogarmos o lixo no chão 

ele vai acabar entupindo os bueiros e a água da chuva vai toda para o rio! E aí o rio transborda e inunda tudo. Tá louco! Você 

acha que somos peixe para ficar em baixo da água? 

Os dois envergonhados juntam o lixo do chão mas jogam na lixeira errada 

Super Ultra: Epa!, epa!, epa! Lugar de lixo é na lixeira, mas na lixeira certa! Lixo orgânico aqui aonde vai restos de comida, 

cascas de frutas, essas coisas, e o lixo reciclável, aqui! para papéis, plásticos, latas e todo material que da para construir novos 

produtos, sabem se não temos lixeiras de reciclagem pelo menos devemos separar o lixo seco do orgânico! Venham comigo 

vocês podem achar que isso e besteira, mas tem muita gente que vive desse trabalho 

E saem de cena com o Super Ultra explicando sobre reciclagem de lixo 

Luiza: Olha! Acho que, finalmente, o Super Ultra descobriu como ser um herói de verdade! 

Duda: Também acho! Ajudar a Defesa Civil torna todos nós heróis de verdade. 

Agradecem, os demais participantes entram e agradecem. Aguardam o aplauso do público. Ao terminar os aplausos, 

ouve-se um barulho de queda. 

Luiza, Duda, técnica e DC: (Assustados) Será que Super Ultra já esqueceu de tudo? 

Super Ultra: (entrando na cadeira de rodas) Claro que não, pessoal! É que depois desse último temporal o telhado da casa 

da vó ficou todo estragado eu não resisti e fui ajudar. Não deu muito certo eu cai lá de cima e acabei assim, por sorte a vó não 

se machucou mas eu... Ai, ai que dor... (Sai se contorcendo de dor) 

Duda: Puxa! Esse Super Ultra é um desastrado mesmo hein...  

DC: É sim! Por que não podemos ficar por aí subindo em telhados, sem preparo nenhum. 

Técnica: Principalmente sem equipamento de segurança, por sorte não morreu! 

DC: Imagina se ele tivesse que coordenar as ações e auxiliar as pessoas como nós. 

Luiza (admirada): Não, não,... Ainda bem que nós temos a Defesa Civil! 

Super Ultra: (entra em cena) É mesmo galera vocês têm razão. Eu aprendi muito com meus erros e escutando as pessoas 

mais experientes. E agora vou ficar livre de muita confusão. E por falar em aprender vamos aprender mais um pouco com o 

RAP! Solta o RAP aí DJ! 

Toca o último refrão de rap, todos voltam ao palco cantam juntos e agradecem 
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