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RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir a viabilidade jurídica de integração da doutrina
nacional de proteção civil à matriz curricular das instituições de ensino brasileiras,
despertando a percepção de risco e assim contribuindo para a minimização dos
danos e prejuízos decorrentes de eventos adversos que vêm atingindo a população
brasileira. A doutrina de proteção civil pode contribuir significativamente para a
redução dos riscos, das vulnerabilidades sócioambientais para a mitigação
significativa de danos e prejuízos à população. Apresentam-se experiências já
adotadas em alguns municípios brasileiros e em outros países, no qual o
desenvolvimento da percepção de risco como medida preventiva da redução dos
desastres se mostra efetiva, podendo proteger os benefícios acumulados pelo
desenvolvimento ao longo dos anos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
documental, de natureza exploratória, desenvolvida a partir de uma análise
qualitativa dos marcos legais da educação brasileira. A seleção do tema foi obtida de
forma intencional, cujo processo de escolha foi motivado por não se ter no Brasil
uma cultura prevencionista claramente enunciada. Mesmo sabendo que a
Constituição cearense determina a introdução da doutrina de proteção civil na matriz
curricular das instituições de ensino e que está medida pode contribuir efetivamente
para a redução dos desastres no Estado, o poder local ainda não despertou para os
efeitos dessa ação: redução dos danos e prejuízos oriundos de desastres, aplicação
das despesas com a recuperação dos cenários de desastres em ações de
desenvolvimento e melhoria do bem-estar da população.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV, 2010), mais
da metade dos 6,9 bilhões de habitantes do planeta já vivem em regiões urbanas.
Destes, 2,57 bilhões moram em cidades de países com baixa e média renda,
expostos a graves riscos.
Os estratos populacionais residentes em cidades menores, tomados pelo
interesse de melhorar as condições de vida por meio do decantado pseudodesenvolvimento das metrópoles, migram para os centros urbanos intensificando o
processo de favelização e, dessa forma, contribuindo para o crescimento
populacional desordenado. Esse processo ocorre em espaços urbanos desprovidos
de condições mínimas de infraestrutura, contribuindo significativamente para a
exposição

de

grandes

massas

populacionais às

ameaças

de

desastres,

potencializada pela falta de educação preventiva voltada para a percepção de risco.
Segundo o Sr. Koïshiro Matsuura, Diretor Geral da Organização das
Nações Unidas para Educação e Ciência (UNESCO), em pronunciamento durante a
Conferência anual em 2005, afirmou que o conhecimento é fundamental para que a
população e a comunidade se tornem resilientes frente aos desastres.
O tsunami no Oceano Índico em dezembro de 2004 e os efeitos
devastadores do furacão Katrina e do furacão Rita nos Estados Unidos têm
muitos aspectos em comum, mas um fator crucial é a importância da
sensibilização do público, a preparação e transmissão das informações. [...].
“Mais uma vez, a educação - formal ou informal – pode salvar vidas",
continuou ele. "É por isso que, na sua resposta ao desastre do tsunami, por
exemplo, a UNESCO tem colocado grande ênfase não só na construção da
infra-estrutura de um sistema global de alerta precoce, que incluirá o
Oceano Índico, Oceano Atlântico, Caribe e Mediterrâneo, além do Oceano
Pacífico, mas também no reforço das capacidades nacionais de coleta e
processamento de dados, bem como sobre a formação do público para
responder rapidamente quando a informação-chave é transmitida. Para
fazer isso de forma eficaz, a UNESCO está trabalhando em estreita
coordenação com os seus parceiros das Nações Unidas a nível
internacional e nacional, e está aproveitando todos os seus recursos - o
conhecimento científico e o saber-fazer; orientação política e de
capacitação; a adaptação cultural de materiais de aprendizagem e melhores
sistemas de comunicações. Assim, a educação é fundamental, mas deve
ser adaptada às circunstâncias de cada localidade (JAMES, 2007. p. 48).
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Diante de tal situação, percebe-se que é de suma importância e oportuna
a disseminação da doutrina de proteção civil na matriz curricular das instituições de
ensino brasileiras. Essa ação poderá potencializar um efetivo incentivo à percepção
dos riscos de desastres nos jovens estudantes, principalmente os residentes de
áreas de risco, para que possam, se não evitar os desastres, ao menos encontrar
maneiras seguras de conviver com as vulnerabilidades de seu entorno.
Desse modo, o presente artigo tem como objetivo discutir as
possibilidades jurídicas para que se desenvolva uma ação integradora da doutrina
de proteção civil às práticas educativas das escolas brasileiras de ensino
fundamental e médio, notadamente as cearenses, pois a mitigação3 dos efeitos dos
desastres decorre da disseminação da cultura de percepção de risco nas instituições
de ensino e nas comunidades, tornando-as resilientes4 aos eventos adversos.
É perfeitamente possível que a construção cultural da percepção de risco
desde os bancos escolares tornem as crianças e os jovens resilientes aos desastres.
Para isso, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da
Integração Nacional (MI), órgão responsável pela definição, pelo planejamento e
pelo acompanhamento das políticas nacionais de proteção civil, deve priorizar os
recursos alocados para a redução de desastres que podem contemplar os seguintes
programas desenvolvidos pela SEDEC/MI: Programa de Prevenção de Desastres
(PRVD), Programa de Preparação Para Emergências e Desastres (PPED) e Fundos
Especiais de Defesa Civil (BRASIL, 2007).
O PRVD é considerado o pilar mestre da doutrina nacional de proteção
civil. A prevenção e a preparação são prioridades do programa, alinhando-se às
práticas internacionais que sinalizam que “o processo de planejamento do
desenvolvimento social e econômico dos países priorize, [...], a redução dos
desastres, com especial atenção para as ações de prevenção de desastres e de
preparação para emergências e desastres” (CASTRO, 1999, p. 24).
3

Medidas estruturais e não estruturais empreendidas antes da ocorrência de uma ameaça natural,
tecnológica ou originada pelo homem. O objetivo é limitar (eliminar ou reduzir) o impacto adverso
dessa ameaça na sociedade e no ambiente.
4
A capacidade de um sistema ou comunidade, potencialmente exposto à ameaça, de se adaptar,
resistindo ou modificando-se, de forma a alcançar ou manter o nível mínimo de funcionamento e de
integridade estrutural. O grau de resiliência é determinado pelo nível de organização de uma
sociedade no sentido de desenvolver aprendizagem a partir das situações de catástrofe vividas, com
o objetivo da melhor proteção face ao risco.
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Assim, disseminando a doutrina de proteção civil nas instituições de
ensino, a médio e longo prazo, será possível construir uma cultura de prevenção de
riscos, tornando a sociedade brasileira resiliente frente aos eventos adversos, em
detrimento da cultura reativista que há muito tempo está arraigada no País. As
vantagens dessa mudança podem ser percebidas pelo sucesso alcançado por
outras nações na redução da intensidade dos desastres e sua repercussão
econômica e social.
Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América do Norte,
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Alemanha, França e demais
países da Europa ocidental, as ações de prevenção de desastres e de
preparação para emergências e desastres vêm sendo priorizadas há mais
de 50 anos. Por isso, naqueles países conseguiu-se uma substancial
redução: da intensidade dos desastres e dos gastos relacionados com o
restabelecimento da situação de normalidade (CASTRO, 1999, p. 25).

Inexistem, na maioria dos estados brasileiros políticas públicas voltadas
para a disseminação da doutrina de proteção civil nas instituições de ensino. A
implantação de uma disciplina na matriz curricular das escolas que desenvolva a
percepção de risco de desastres, que valorize a segurança global da população.
Essa disciplina propôe a introdução de teorias e práticas que tratem de forma clara e
acessível os diferentes temas que envolvem a gestão dos riscos é relevante para o
desenvolvimento de um contingente populacional resiliente ante aos desastres
decorrentes inclusive dos fenômenos naturais.
Há algumas iniciativas brasileiras nesse sentido. Contudo, todas visam a
desenvolver o trabalho educativo a partir do exterior da escola, sem mudanças quer
na rotina escolar quer na prática dos professores. Mostra-se oportuno apresentar o
Quadro 1, que permite a visualização dos municípios brasileiros que desenvolvem
de forma transversal a disseminação da doutrina de proteção civil na escola. Vale
ressaltar que esses projetos não fazem parte da matriz curricular das instituições de
ensino, pois são desenvolvidos por meio de palestras e simulados apresentados ao
corpo docente e discente das instituições de ensino.

CIDADE/ESTADO

PROJETO

Salvador/BA

Defesa Civil nas Escolas

Recife/PE

Defesa Civil nas Escolas

ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Educação e
Defesa Civil
CODECIPE
e
Secretaria
de
Educação

ANO
2001
2001
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Secretaria Municipal de Educação e
Defesa Civil
Macaé/RJ
Agente Mirim de Defesa Civil Secretaria Executiva de Defesa Civil
Coordenadoria Municipal de Defesa
Fortaleza/CE
Defesa Civil nas Escolas
Civil
Secretaria da Educação e o
Rio do Sul/SC
Defesa Civil nas Escolas
Departamento de Defesa Civil
QUADRO 1 – Alguns municípios brasileiros que disseminam a doutrina de proteção civil.
Fonte: SEDEC/MI, 2011.
Canoa/RS

Defesa Civil nas Escolas

2005
2007
2007
2009

Considerando ainda que o processo educativo deve contribuir para a
superação do atual quadro de desinformação de grande parte da população acerca
das ações preventivas, é necessário que a escola, desperte a percepção de risco
sobre os desastres que as mudanças climáticas impõem ao mundo contemporâneo.

Considerando que o processo educativo pode contribuir para a superação
do quadro atual de degradação da natureza, é necessário que a escola,
segundo Foucault (2003), enquanto local de constituição de novos sujeitos,
esteja preparada para incorporar a temática ambiental, trabalhando a
relação homem-ambiente-sociedade, de forma coerente e consistente.
Constituindo-se, efetivamente, como um espaço para a formação de um
homem novo, crítico e criativo, com uma nova visão de mundo que supere o
antropocentrismo. (SILVA et al, 2008, p. 67).

Portanto, este trabalho discute a viabilidade jurídica de integração da
doutrina nacional de proteção civil à matriz curricular das instituições de ensino
brasileiras, despertando a percepção de risco e assim contribuindo para a
minimização dos danos e prejuízos decorrentes de eventos adversos que vêm
atingindo a população brasileira.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de natureza
exploratória, desenvolvida a partir de uma análise qualitativa dos marcos legais da
educação brasileira. A seleção do tema foi obtida de forma intencional, cujo
processo de escolha foi motivado por não se ter no Brasil uma cultura prevencionista
claramente enunciada.
Dessa forma, discute-se no texto as possibilidades jurídicas para
implantação da doutrina de proteção civil na matriz curricular das escolas brasileiras,
bem como algumas experiências de outros países neste setor.

6

2 MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO E DA PROTEÇÃO CIVIL NO BRASIL

A Constituição Federal traz em seu bojo importantes temas para a
sociedade brasileira, dentre os quais se destacam direitos e garantias individuais e
coletivos. Nessa esteira, os direitos sociais foram posicionados no texto
constitucional e representam verdadeiro avanço na concretização de uma sociedade
justa, igualitária e cidadã. Para tanto, o direito à educação foi instituído pela
sociedade brasileira como direito de todos e dever do Estado e da família, visando
as pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania
e a sua qualificação para o mercado de trabalho, conforme norma contida no art.
205 da Carta Política de 1988.
Sendo a educação a viabilizadora da preparação do indivíduo para a vida
em sociedade, esta deverá ser também organizada de modo a promover a
segurança no convívio em comunidade, surgindo, assim, a importância de se
conhecer modelos que promovam a segurança global da população com a
introdução da percepção de risco de desastres na matriz curricular das instituições
de ensino e que possibilitem a disseminação do conhecimento promotor da redução
das vulnerabilidades sociais.
Seguindo o que preceitua a Constituição Federal, o Estado do Ceará foi o
único estado da Federação que estabeleceu em sua Constituição os ordenamentos
legais referentes ao tema proteção civil.

Art.215 - A educação, baseada nos princípios democráticos, na liberdade de
expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito aos direitos
humanos, é um dos agentes do desenvolvimento, visando à plena
realização da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, contemplando o ensino as seguintes diretrizes
básicas:
§1º- Serão ministradas, obrigatoriamente, nos estabelecimentos de ensino
público e privado, com o envolvimento da comunidade, noções de:
5
b) defesa civil .

5

Defesa civil: segundo especialistas, o termo defesa civil está ligado diretamente à ação de resposta
aos desastres, motivo pelo qual foi substituído pelo termo proteção civil, que enfatiza ações
preventivas aos desastres.

7

Nos demais estados brasileiros, os legisladores não vislumbraram, à
época das Assembléias Constituintes Estaduais, esta medida a fim de possibilitar a
disseminação da doutrina de proteção civil de forma permanente. Em sua maioria,
as constituições estaduais ou são omissas à implantação do tema defesa civil nas
escolas ou priorizam outros aspectos os quais os legisladores acreditaram ser mais
relevantes.
Desta forma, em 1989, quando da reformulação da Constituição do
Estado do Ceará, os legisladores deram um passo gigantesco

para o

estabelecimento de condutas de prevenção, mas, esqueceram, contudo, antes de
qualquer coisa, que seria necessário capacitar os docentes que desempenhariam a
missão de trabalhar os conteúdos da doutrina nacional de proteção civil nos
estabelecimentos de ensino do Estado. Segundo Bruno, Medeiros e Melo (INESP,
2008, p. 233) “é possível que os alunos das instituições de ensino no estado do
Ceará possam participar em projetos de prestação de serviço civil, em sistemas
estaduais ou municipais de defesa civil”.
A pesquisa revelou que dos 184 municípios cearenses, somente nove
seguiram as diretrizes da Constituição do Estado e constaram em suas Leis
Orgânicas Municipais (LOM), a obrigatoriedade ou facultatividade de implementação
da disciplina de defesa civil na matriz curricular de sua rede de ensino. Conforme
pode ser verificado no Quadro 2, apenas Fortaleza, Crato, Farias Brito, Graça,
Iguatu, Morada Nova, Pacatuba, Tianguá e Ubajara dispõe de arcabouço jurídico
ajustados às demandas do atual contexto social de intensificação dos efeitos dos
desastres.

MUNICÍPIO
LOM/ANO
PÁGINA
ARTIGO
Crato – CE
2003
67
273
Farias Brito – CE
1990
43
179
Fortaleza – CE
1990
50
226
Graça – CE
2006
88
210
Iguatu – CE
1990
56
137
Morada Nova – CE
1996
40
122
Pacatuba – CE
1990
51
223
Tianguá
1990
97
244
Ubajara
1999
36
153
Quadro 2 – Municípios cearenses cuja legislação permite o ensino de defesa civil na escola
Fonte: Leis Orgânicas dos Municípios.
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Dessa forma, é possível verificar que os legisladores negligenciaram um
tema deveras significativo para a população em geral. Caso os legisladores tivessem
esta preocupação à época da aprovação das constituições estaduais, provavelmente
as áreas de risco que existem hoje seriam menores e, consequentemente, os
desastres não teriam ceifado tantas vidas ao longo dos últimos anos. Além disso, as
despesas com as atividades de resposta e de recuperação dos danos causados por
desastres seriam disponibilizadas para outras atividades, que poderiam trazer ainda
mais desenvolvimento sustentável para a sociedade.
Assim é possível verificar que a inexistência de políticas de estado que
visem à disseminação da proteção civil na escola contribuem de forma significativa
para a ocorrência dos desastres e com isso a perda de vidas, pois os cidadãos
necessitam de conhecimentos mínimos de convivência com os riscos para que se
tornem resilientes frente aos eventos adversos.
Para tanto, faz-se necessário que os políticos revejam as legislações
vigentes sobre a segurança global da população e incluam medidas que definam
mais claramente os ordenamentos legais existentes para que o tema proteção civil
possa fazer parte não somente da educação básica, mas de todo o sistema
educacional brasileiro. É preciso que todos possam conhecer medidas mitigadoras
dos desastres e que estas medidas possam eliminar ou reduzir significativamente a
perda de vidas e bens.

3 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, abrangendo os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais. Disciplinando a educação escolar, a qual deve se
desenvolver, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias,
vinculando-se ao mundo do trabalho e à prática social.
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A lei de diretrizes e bases consolida a organização curricular de modo a
conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares,
reafirmando desse modo o princípio da base nacional comum – Parâmetros
Curriculares Nacionais, a ser complementada por parte diversificada em
cada sistema de ensino e a escola na prática (LIMA apud SILVA, 2001, p.
40).

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB possibilita implantação da doutrina de
defesa civil na escola, o que é visível em seu artigo 12, inciso I, VI.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola; (Brasil, LDB, p. 6)

Conforme visto anteriormente, é possível incluir a doutrina de proteção
civil na matriz curricular desde que os gestores tenham uma visão holística voltada
para a prevenção e que sejam respeitadas as peculiaridades de cada localidade.
Também é necessário que os órgãos de proteção civil possibilitem a divulgação e
ressaltem importância desse ato.
A LDB prevê também autonomia pedagógica, conforme pode ser
verificado em seu artigo 15.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público.

Pensar um novo currículo para o ensino coloca em presença dois
importantes fatores: as mudanças estruturais que decorrem da chamada revolução
do conhecimento, alterando o modo de organização do trabalho e as relações
sociais e a expansão crescente da rede pública que deverá atender a padrões de
qualidade que se coadunem com as exigências desta sociedade.

10

Verifica-se, portanto, que os entes federados têm autonomia para
acrescentarem em seus currículos pedagógicos as disciplinas que acreditarem ser
relevantes para o desenvolvimento da comunidade escolar como também dos
cidadãos da comunidade na qual a escola está inserida, mantendo obviamente a
base curricular nacional, conforme pode ser visto nos artigos 26 e 27 da LDB.
Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
da clientela.
§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política,
especialmente do Brasil. (LDB, 1996. p. 9)
Art. 27 Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as
seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática.
(LDB, 1996. p. 10)

Assim seria possível, mediante sensibilização dos gestores municipais
aos efeitos causados pelas mudanças climáticas, propor a implantação na matriz
curricular da educação básica a doutrina de proteção civil, viabilizando despertar nas
crianças a percepção dos riscos de desastres desde cedo.

4 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) vêm de uma proposta do
Ministério da Educação para atuar na referência da reorientação curricular e
constituem o eixo norteador da política educacional. É aberto e flexível, assegurando
o respeito à diversidade cultural do País e às adaptações que integram as diferentes
dimensões da prática educacional.
Mediante abertura e flexibilidade dos PCN e de acordo com as devidas
alterações nas constituições estaduais dos 26 estados da federação e nas leis
orgânicas dos 5.565 municípios brasileiros, é possível implantar na matriz curricular
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das instituições de ensino a doutrina de defesa civil. O objetivo é possibilitar aos
futuros docentes e discentes conhecimentos e utilização das medidas mitigadoras
frente aos eventos adversos que as mudanças climáticas nos impõem, podendo
tornar as comunidades resilientes frente aos desastres decorrentes dessas
mudanças.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem sugestões, objetivos,
conteúdos e fundamentação teórica dentro de cada área, com o intuito de
subsidiar o trabalho docente. Optou-se por um tratamento específico das
áreas, contemplando também a integração entre elas. Incorporou-se às
áreas as questões sociais relevantes. Elegeram, baseados no texto
constitucional, princípios segundo os quais orientam a educação escolar:
dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação e
coresponsabilidade pela vida social. Os critérios que nortearam a eleição
dos temas transversais nos parâmetros partem dos aspectos: urgência
social; abrangência social; possibilidade de ensino e aprendizagem no
ensino fundamental; compreensão da realidade e participação social. A
proposta se dirige inicialmente aos alunos do ensino fundamental (1ª a 8ª
série), mas tem sido estendido ao ensino médio (LIMA, 2006, p.42).

Para tanto o ambiente propício a essa prática engloba fatores que se
centram na criação e manutenção de ações do governo e das partes interessadas
que incentivam e apoiam a cooperação na integração do conteúdo de redução do
risco de desastre (RRD) ao currículo escolar e à educação em geral. Isso exige
compromisso político, aparato legal e a criação de sistemas regulamentares, de
políticas e planos nacional e mecanismos e estruturas institucionais. Isso já se
verifica em países como a Tailândia, Indonésia, Mianmar, Peru entre outros.
Na Tailândia, por exemplo, um acordo entre o Departamento de
Prevenção e Mitigação de Desastres (DPMD), do Ministério do Interior e do Gabinete
da Comissão de Educação Básica (GCEB) foi assinado em 2009, para cooperar na
capacitação das instituições de ensino para a prevenção e mitigação do desastre.
No âmbito do acordo, o DPMD proporcionará apoio técnico a pessoas e recursos
para a capacitação de professores, de facilitadores e de estudantes em RRD, bem
como colaboração no desenvolvimento de diretrizes, manuais e materiais de
aprendizagem no domínio da RRD. A GCEB dissemina o treinamento para que
possa alcançar as escolas em todo o país. O DPMD também formou uma parceria
com a Agência de Cooperação Internacional Japonesa - JICA e com o Centro de
Redução de Desastres da Ásia – CRDA para o desenvolvimento de manuais e guias
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de professores, entre outras atividades relacionadas com a educação (ASEAN,
2011).
Nas Filipinas, o Governo da República promulgou a Lei 10.121, em 2010,
também conhecida como a lei de Redução de Risco e Gestão de Desastre das
Filipinas (DRRM), a qual institucionaliza a redução do risco de desastres em todos
os níveis e setores governamentais competentes. A lei Integra a redução do risco de
desastres nas políticas setoriais do seu país, planos e programas (ASEAN, 2011).
Na Indonésia, a Lei n.o 24 de 2007 ordena que a administração dos
desastres seja ofertada pelo Ministério da Educação Nacional, através de uma
plataforma jurídica que institua um programa chamado “Educação para a Redução
de Risco de Desastres (ERRD)”, com um esforço para educar todos os estudantes,
principalmente aqueles que vivem em áreas de alto risco. O ERRD é um programa
de colaboração entre o Ministério dos Assuntos Internos, a Agência de Planejamento
e Desenvolvimento Nacional (BAPPENAS) e a Agência Nacional de Administração
de Desastres (BNPB) em parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações
Unidas. Através deste programa, formulou-se uma estratégia para a integração da
redução do risco de desastres nas escolas, envolvendo a participação de relevantes
agências governamentais, ONG’s, organizações internacionais, bem como outras
partes interessadas (ASEAN, 2011).
Em Mianmar, o Plano de Ação para a Redução do Risco de Desastres
(MAPDRR) 2009-2015 destaca a sensibilização do público para a educação e para a
formação com ênfase na RRD como um dos principais componentes. Duas
prioridades deste plano estão sendo implementadas: conscientização através do
currículo da escola e conscientização através do currículo da universidade (ASEAN,
2011).
O Peru, através do Ministério da Educação, do Instituto Nacional de
Defesa Civil (INDECI) e Practical Action-ITDG, tem trabalhado mediante um esforço
conjunto e coordenado para promover a questão da redução de risco nas
instituições educacionais, cujos resultados são agora visíveis. Nos últimos anos,
estas três instituições vêm desenvolvendo treinamentos sobre gestão de riscos e os
direitos das crianças. Tais treinamentos são dirigidos aos docentes e discentes,
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procurando dentro da comunidade escolar criar capacidades para reduzir as suas
vulnerabilidades. Eles também vêm promovendo mudanças nos currículos
existentes a fim de incorporar o planejamento da gestão de riscos, da avaliação e
das atividades das instituições de ensino (PERU, 2007).
Além disso, eles vêm avançando com a criação de redes de gestão de
risco com professores e alunos em diferentes regiões, tais como Áncash e San
Martín, por meio da criação e da promoção de organizações locais: distrito escolar e
comissões de defesa civil nas instituições educacionais. Hoje, essas redes
disseminam, promovem e ampliam os processos de redução de risco em
comunidades pobres (PERU, 2007).
Essas redes têm atingido as comunidades de diversas formas, através da
sensibilização com passeatas em áreas povoadas, concursos de desenho e redação
nas escolas, campanhas de reflorestamento, programas de rádio que fazem refletir
sobre redução de riscos. Em janeiro de 2007, na localidade de San Martín, houve
uma emergência causada por transbordamento dos rios que afetou 7.000 famílias.
Essas redes de ensino organizaram atividades com estudantes e organizações que
atuam nessas regiões, a fim de coletar provisões e auxiliar as populações afetadas,
que perderam não só seus bens, mas também seus meios de subsistência devido às
inundações. Essas redes de ensino realizaram palestras para a associação local de
pais, a fim de incentivá-los a vislumbrar a possibilidade de trabalharem a gestão de
risco em suas comunidades, reduzindo assim o risco dos muitos perigos que eles
enfrentam (PERU, 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou discutir a viabilidade de se implantar a doutrina de
proteção civil na matriz curricular das instituições de ensino brasileiras, por meio do
método comparativo. O método é caracterizado pela busca da relação entre a
prevenção e a preparação frente aos fenômenos adversos em diversos países, pela
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falta de percepção de risco da sociedade e pelo descaso com a gestão de riscos no
Brasil.
A Assembléia Geral das Nações Unidas instituiu o dia Internacional para a
Redução dos Desastres Naturais, sendo celebrado anualmente na segunda quartafeira de outubro. Com isso, pretende-se, neste dia, alertar e promover a reflexão
sobre a temática dos desastres naturais, as suas formas de prevenção e de
mitigação, assim como criar uma sociedade mais capacitada para enfrentá-los.
Esse é um dia importantíssimo para disseminar na mídia e para levar
estes conhecimentos às escolas públicas e privadas, através de palestras proferidas
por especialistas multidisciplinares. O intuito é disseminar a importância de se ter
uma percepção de risco voltada para os eventos naturais, antrópicos e mistos que
acometem grande parcela do contingente populacional mundial. Torna-se imperiosa
a adesão da sociedade brasileira na disseminação de outra racionalidade que
permita a construção de comunidades resilientes.
Os principais empecilhos que a população enfrenta são: a falta de
conhecimento, dos riscos das ameaças provenientes da ocupação desordenada do
espaço urbano e dos efeitos das mudanças climáticas globais. Tais empecilhos, que
estão se tornando cada vez mais intensos e devastadores tanto para o meio
ambiente como para os estratos populacionais menos favorecidos, pois são os mais
afetados quando da ocorrência dos desastres. Assim, com a disseminação da
doutrina de proteção civil nas instituições de ensino, será possível esclarecer a
comunidade escolar e reduzir os efeitos dos eventos adversos.
É possível, portanto, que a disseminação da doutrina de proteção civil nas
escolas seja a fonte para o desenvolvimento de uma nova cultura prevencionista
frente aos eventos adversos decorrentes das mudanças climáticas globais. A
implantação possibilitará que a população se tornar resiliente. Desta maneira, para
que seja viabilizada a implantação da doutrina de proteção civil nas escolas, deverá
haver a formação adequada de docentes para ministrar os conteúdos específicos
desta área de conhecimento, bem como promover a adequação ou a criação de
material didático de apoio.
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Como os conteúdos de proteção civil são complexos, faz-se necessária a
criação de cursos de pós-graduação para professores envolvidos com o tema ou,
com o intuito de permitir uma rápida introdução deste tema nas escolas. O curso
seria ministrado por mestres versados no assunto ou por técnicos da área que, por
sua vez deveriam ser habilitados para a prática pedagógica ou a conjugação
simultânea das duas ações.
Diante do exposto, é possível verificar a complexidade do tema em
alusão, sabendo que a segurança global da população perpassa por conhecimentos
multidisciplinares e que estes têm possibilidade de desenvolver uma nova cultura de
percepção de risco. Por fim, verifica-se a falta de interesse político em relação a
mitigação aos desastres no Ceará, pois, mesmo após 22 anos de promulgação do
texto constitucional estadual, nada foi feito para implantar a doutrina de proteção civil
nas instituições de ensino do Estado. Apesar de saber que a Constituição cearense
determina a introdução da doutrina de proteção civil na matriz curricular das
instituições de ensino e que esta medida pode contribuir efetivamente para a
redução dos desastres no estado, o poder local ainda não despertou para os efeitos
dessa ação: redução dos danos e prejuízos oriundos de desastres, aplicação das
despesas com a recuperação dos cenários de desastres em ações de
desenvolvimento e melhoria do bem-estar da população. Portanto, faz-se necessária
a conscientização dos gestores públicos e da comunidade sobre a importância do
tema para que seja possível desenvolver uma nação resiliente frente aos eventos
adversos causadores de desastres.

DEVELOPING PERCEPTIONS OF RISK FROM SCHOOL: spreading the doctrine
of civilian protection in educational institutions
ABSTRACT
This article aims to discuss the feasibility of integrating the legal doctrine of national
civil protection to the curriculum of educational institutions in Brazil, raising the
perception of risk and thereby contributing to minimize the damage and losses from
adverse events that have afflicted the Brazilian population. The doctrine of civil
protection can contribute significantly to risk reduction, social-environmental
vulnerabilities to mitigate significant damage and harm to the population. Presents
experiences already adopted in some municipalities and other countries, where the
development of risk perception as a preventive measure for reduction of disasters
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has shown effective and may protect the benefits accrued by the development over
the years. This is a bibliographic and documentary research, exploratory in nature,
developed from a qualitative analysis of the legal framework of the Brazilian
education. The selection of the theme was taken intentionally, whose selection
process was motivated by not having a culture in Brazil preventionist clearly
enunciated. Even though the Constitution stipulates the introduction of Ceará's
doctrine of civil protection in the curricular of educational institutions and that is
measured can effectively contribute to disaster reduction in the state, local
government has not yet awakened to the effects of this action: reduction of damages
from disasters, application of the costs of disaster recovery scenarios in development
activities and improving the welfare of the population.
Keywords: Investments. Perception. Mitigation. Disasters.
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