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“Quase tão bela como ela, nada a supera. Tão bem 
feita como ela, a Primavera. O Outono, o Verão, o 
Inverno, tornam-se a cada passo um inferno. 
Comum em todas as estações: desilusões. O que 
será dela? Continuará bela? O movimento pendular 
dos trabalhos me faz olhar, e perguntar: Onde pode 
estar? Quem a pôde criar? Insignificante diante dela, 
a mente humana se supera na arte de construir e 
poluir. Seu crescimento em tal momento não me 
veio a calhar. Pois seria tão bom poder optar! E 
fazer dela minha casa, sem ser minha, mas sim 
comunitária. Onde o encontro dos sonhos a faria 
uma comunidade feliz”. 

(Felipe Scarazatti. Natureza, 1998)  
 

 



 
RESUMO 
 
PAVAN, B. J. C. CONSTRUÇÃO SOCIAL DO LUGAR: segurança e risco na visão 
de desabrigados em decorrência de desastres relacionados às chuvas. São Carlos, 
2009. 167 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 
 
Os desastres relacionados às chuvas ampliam-se em todo o mundo e de forma 
significativa no Brasil, resultado de uma configuração problemática dos fixos e fluxos 
sociais no território, da vulnerável inserção espacial da população e do despreparo 
institucional das políticas públicas e de enfrentamento dos desastres. A observação 
das práticas sociais na transformação do meio, da interdependência dos elementos 
da infra-estrutura e da dinâmica social e ecossistêmica, é um aspecto importante 
para identificar o processo pelo qual o território se fragiliza ensejando desastres, 
mas é a desigualdade social nas formas de viver e habitar o espaço urbano que 
diferencia a afetação das populações. Após os danos humanos (feridos, mortos), os 
danos materiais na residência são os que mais fazem emergir uma insegurança 
existencial para as famílias, visto que a casa é carregada de significados: ela é 
território, abrigo, lar, referencial. A situação é agravada quando, numa situação 
extrema de ameaça ao imóvel, o morador é obrigado a abandonar a sua casa e, 
muitas vezes, o faz sem o amparo financeiro ou social e tem como única alternativa 
se dirigir aos abrigos temporários ofertados pelo Estado. Além da perda do 
patrimônio material, a condição de desabrigo significa a fragilização das redes de 
relação social e a desfiliação de seu lugar de ser e pertencer. Diante disso, este 
trabalhou propôs descrever e analisar as dimensões simbólicas dos danos e dos 
sofrimentos, assim como, das representações sociais de segurança e risco dos 
desabrigados afetados pelas chuvas nas cidades de Sumidouro e Nova Friburgo, no 
estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
Palavras-chave: Desastres – Chuvas – Vulnerabilidade – Desabrigados – Risco – 
Segurança – Lugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 
 
PAVAN, B. J. C. SOCIAL CONSTRUCTION OF PLACE: security and risk in 
homeless view due to disasters related to rainfall. São Carlos, 2009. 167 p. 
Dissertation (Masters Degree) – School of Engineering of São Carlos, University of 
São Paulo. 
 
 
The disasters related to rainfall expand throughout the world and significantly in 
Brazil, the result of a problematic configuration of fixed and flows in the social area, of 
a vulnerable insertion in the urban space and of failure public policies to face the 
disasters. The observation of social practices which transform the environment, of 
interdependence between the elements of infrastructure and the observation of social 
and ecosystem dynamics, are important to identify the process by which the territory 
become fragile, causing disasters, but it is the social inequality in forms of live and 
deal with urban space that differentiates the forms of affecting the population. After 
the human’s damages (injuries, deaths), the damages in the home are the main form 
to bring an existential insecurity for families, since the house is full of meanings: it is 
territory, shelter, home, reference. The situation is exacerbated when, in an extreme 
situation the residents are required to leave their home and often they do it without 
any financial or social support and so, have as the only alternative, go to temporary 
shelters offered by the state. Besides the material losses, the condition of 
unsheltered means the weakening of social relations networks and the break with 
their place of being and belonging. Thus, this work proposed to describ and analyzes 
the symbolic dimensions of damage and suffering, as well as the representations of 
social security and risk of the homeless affected by rain in the cities of Sumidouro 
and Nova Friburgo, in Rio de Janeiro, Brazil. 
Key-words: Disaster – Rain – Vulnerability – homeless – Risk – Security – Place 
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APRESENTAÇÃO 
 

Fui, desde menina, muito curiosa e observadora. Achei interessante um velho 

ditado que ouvi, de que possuíamos dois olhos, dois ouvidos e uma só boca, e que 

sendo assim, deveríamos ouvir e observar mais do que falar. Embora acreditasse na 

validade de tal ditado, sentia uma necessidade muito grande de expor meus 

pensamentos, então, colocava todos esses anseios na escrita, adornando meus 

textos com muitos detalhes, adjetivos e imaginação. Sempre atenta a tudo que se 

passava ao meu redor – os elementos da cidade, as pessoas, a natureza – 

levantava muitos questionamentos sobre o funcionamento das sociedades, o avanço 

das ciências e tecnologias, a finitude do meio ambiente, a importância da cultura, e 

como tudo isso se fechava numa lógica de funcionamento complexa. Na época do 

colegial, pude logo perceber que seguiria, no ensino superior, para a área de 

humanas, e hoje posso afirmar que fui feliz ao adentrar nas Ciências Sociais. Nos 

primeiros anos, o curso se apresentava, ao meu entender, de uma maneira 

extremamente ampla e abstrata e admito que custou um pouco para que eu 

enxergasse qual caminho poderia seguir, o que me causava certa angústia. Todavia, 

alguns anos depois essa mesma amplitude é que me levou a pensar as Ciências 

Sociais, em especial a Sociologia, como uma área do conhecimento importante a 

diversas outras áreas do saber, ou seja, dotada de uma rica disposição 

interdisciplinar e, dessa forma, encontrei um tema que me faria crescer como 

pesquisadora: os conflitos do meio ambiente, abordados numa perspectiva 

sociológica.  

Foi quando tive contato com a Profª. Drª. Norma Valencio que me apresentou, 

de forma mais concreta, os objetos de estudo “disponíveis”. Foi nessa época, em 

2003/2004, que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Desastres (GEPED) começava 
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a dar seus primeiros passos, fruto de um trabalho iniciado há muitos anos  pelo 

Grupo de Pesquisa “Sociedade e Recursos Hídricos”, certificado pela Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) em 1995, como o primeiro na interface da 

Sociologia com o tema dos conflitos sociais e dimensões político-institucionais  em 

torno das águas doces no Brasil. 

O GEPED se propôs continuamente levantar todo o estado da arte sobre 

prevenção, socorro e recuperação de grupos vulneráveis a riscos naturais e 

tecnológicos relacionados à água, em especial aos eventos hidrometeorológicos – 

chuvas, raios e vendavais – em circunstâncias de enchentes e inundações. 

Começou como um trabalho árduo, pois o tema dos desastres pouco ocupava as 

discussões acadêmicas, mas aos poucos crescia junto aos debates de degradação 

ambiental, avanço da pobreza e das mudanças climáticas. Os membros do GEPED 

dedicavam-se ao estudo dos diferentes grupos vulneráveis que podiam ser 

identificados numa situação de desastre – mulheres, idosos, crianças, moradores de 

rua – somados, na maioria dos casos, a uma inserção social, econômica e territorial 

deteriorada e desfavorecida.  

Embora com parcos recursos financeiros e apoio, com muito esforço o Grupo 

avançou na produção de uma literatura sobre o tema e aos poucos foi ganhando 

reconhecimento. Em setembro de 2005, o GEPED institucionalizou-se junto ao 

Departamento de Ciências Sociais da UFSCar 1 , como Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED), e tem hoje como um dos seus propósitos 

subsidiar, por meio da reflexão sociológica, as ações públicas dos órgãos de 

Emergência – no Brasil, a Defesa Civil – e avançar no entendimento das
                                                 
1  Hoje, Departamento de Sociologia. Informações e produções do NEPED podem ser 
visualizadas na página: <http://www.ds.ufscar.br/neped-nucleo-de-estudos-e-pesquisas-sociais-
em-desastres> . 
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particularidades e necessidades dos grupos vulneráveis, o que poderá colaborar 

numa reformulação das relações dos entes públicos com os afetados.   

Na realização da minha monografia de conclusão de curso, em 2005, pude 

estreitar os laços com o meu objeto de estudo – moradores afetados pelas chuvas – 

como também com as ferramentas de pesquisa de campo e sistematização e 

interpretação dos dados coletados. Na ocasião, realizei sob orientação da Profª. Drª. 

Norma Valencio, a pesquisa na cidade de São Carlos, arrematado com o trabalho 

denominado “A Estrutura Social na Territorialização do Desastre: uma análise do 

padrão socioeconômico e espacial dos afetados pelas chuvas no município de São 

Carlos, SP”, no qual lancei um ponto de vista sociológico acerca da vulnerabilidade 

dos citadinos frente aos danos humanos, ambientais, materiais (e imateriais), 

relacionados aos perigos de origem hidrometeorológica, abordando aspectos sócio-

econômicos e espaciais do morador afetado. 

No ano de 2007, tive o privilégio de adentrar no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, da 

Universidade de São Paulo (PPG-SEA/EESC-USP) onde, comprovando a 

interdisciplinaridade das Ciências Sociais e Ambientais, pude continuar no mestrado, 

o trabalho iniciado na graduação, ainda sob orientação da Profª. Drª. Norma, 

colaboradora deste Programa. 

O PPG-SEA/ EESC-USP possui um caráter multidisciplinar que engloba as 

áreas de exatas, biológicas e humanas, com o objetivo de evidenciar, identificar, 

discutir e propor soluções em relação aos problemas ambientais decorrentes da 

atuação do homem em seu meio, bem como analisar ecossistemas, a fim de 

caracterizá-los e descrevê-los, criando uma fonte de informações sobre os vários 

aspectos bióticos, abióticos e antrópicos das diversas regiões do Brasil. Diante da 
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constante preocupação na busca de um caminho adequado para atingir o bem-estar 

social, o programa alerta para a necessidade de uma nova visão em relação ao meio 

ambiente, que busque o conhecimento de forma inter e multidisciplinar 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008). Trata-se, pois, de um processo dialógico 

traduzido em novos saberes e novas orientações teóricas e práticas para o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como, para a formação humana, e não como 

uma simples colaboração de especialistas de diferentes áreas do saber. Se, antes, 

os problemas do meio ambiente eram exclusivos das ciências biológicas, ou os de 

saúde pública eram exclusivos das ciências da saúde etc, atualmente os desafios e 

incertezas que configuram o mundo globalizado demandam a soma de todos os 

esforços de dentro e fora da academia. 

Sobre esse alicerce pude, no mestrado, dar continuidade à trilha acadêmica 

que segui por esses anos, incentivada pelo fato de que, atualmente, as pesquisas 

com o tema dos desastres naturais e humanos crescem no mesmo ritmo acelerado 

dos desastres em si e o avanço do debate torna-se imprescindível. 

No final de 2006, foi aprovado junto ao Edital Universal do CNPq, o projeto de 

pesquisa denominado: “Representações Sociais dos Abrigos Temporários no Brasil: 

uma análise sociológica de base qualitativa da ótica dos gestores públicos e dos 

abrigados em contexto de desastre relacionado às chuvas”, cujo objetivo central é o 

de descrever e analisar comparativamente as representações dos abrigos 

temporários, na ótica dos gestores e dos abrigados, nas cinco macrorregiões do país. 

Muitos pesquisadores deste Núcleo se comprometeram com a execução desse 

projeto, e alguns, como no meu caso, costuraram sua pesquisa individual a esse 

projeto maior. O projeto já rendeu diversos artigos e relatórios técnicos, além de 

pesquisas de campo que subsidiaram toda a discussão. Em outubro de 2005, foi 
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realizada uma pesquisa de campo em Jaboatão dos Guararapes – PE, três meses 

após um desastre de grande magnitude que abarcou duas localidades muito pobres 

da cidade, proporcionando os primeiros subsídios para a elaboração do projeto e 

trouxe dados importantes para a reflexão acerca das falhas de organização e gestão 

dos abrigos temporários no Brasil e a dimensão do sofrimento dos abrigados. Dois 

anos depois, um dos abrigos “temporários” ainda abrigava famílias, as quais a luta 

pela sobrevivência ocorria sem perspectivas de uma moradia. Somava-se a isso um 

conjunto de limitações que depunham contra a esperança que os mantinham ali, 

reafirmando a vulnerabilidade deste grupo afetado (VALENCIO; MARCHEZINI; 

SIENA, 2008).2   

Em janeiro de 2007, os pesquisadores do Núcleo estiveram presentes em 

duas cidades da Região Serrana do Rio de Janeiro, Sumidouro e Nova Friburgo, 

onde foi coletado o material do qual me utilizo neste trabalho. Este campo, promoveu 

um debate  interessante no grupo, na qual a análise sociológica do caso do abrigo 

temporário da escola Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Maria Amélia 

Pacheco trouxe a dimensão de uma gestão de caráter participativo que, no geral, é 

descarta pelas Defesas Civis do país afora (VALENCIO et al, 2008b).3 

Em setembro de 2008, os referidos pesquisadores do NEPED estiveram em 

São Sebastião do Caí (RS), onde realizaram mais uma coleta de campo e caminha 

para a etapa final do Projeto, que deverá ser finalizado no primeiro semestre de 

2009. Os dados desta última pesquisa ainda estão sendo sistematizados e 

                                                 
2 Esta experiência foi publicada no artigo “Após o desastre: abrigos temporários como loci de 
reafirmação da vulnerabilidade dos afetados pelas chuvas”, apresentado na 26ª Reunião 
Brasileira de Antropologia, 2008. Disponível em: 
<http://201.48.149.88/abant/arquivos/6_5_2008_10_8_47.pdf>. 
3  Esta experiência foi publicada no artigo “Práticas de reabilitação no pós-desastre 
relacionado às chuvas: lições de uma administração participativa de abrigo temporário” 
apresentado no  IV Encontro Nacional da ANPPAS. Brasília. Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT6-984-807-20080510180459.pdf> 
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encontram-se inéditos para publicação. Foi interessante notar que pouco tempo 

depois desta visita, a localidade sofreu novamente com as cheias do Vale do Caí e 

muitas famílias foram fortemente afetadas, denotando a validade científica da 

pesquisa.  

Membros do NEPED estiveram, em seguida, em Santa Catarina, em diversos 

municípios do Vale do Itajaí. Até o presente momento, no qual redijo este trabalho 

(dezembro de 2008), ainda há mortes e comoção e tal desastre é considerado como 

o maior relacionado às chuvas de toda a história de nosso país. A ampla divulgação 

na mídia permitiu que muitos aspectos da privação por que passam os desabrigados 

sejam testemunhados pela sociedade brasileira. Todavia, neste trabalho, não 

abordarei diretamente o caso de Santa Catarina, mas muitas observações e análises 

que faço aqui (assim como todas as publicações acerca do tema que o NEPED já 

realizou) sobre as dimensões sociais do risco, da vulnerabilidade e do desabrigo,  

poderão servir como subsídio na análise deste trágico acontecimento que ocorre na 

região sul do país.4 

A mim, inquietava o fato de que, ao explicar o meu objeto de estudo às outras 

pessoas, era prontamente rebatida com o discurso de que seria óbvio que os que 

perdem suas casas são os que moram em construções precárias e em “áreas de 

risco”. Percebi que há uma naturalização do desastre, em que os mais pobres 

sofrem e serão sempre os condenados a sofrer com os deslizamentos e inundações 

de suas casas nos períodos das chuvas, pois “insistem” em habitar as chamadas 

“áreas de risco”. Trata-se de um discurso de culpabilização do próprio morador por 

sua situação precária. Preocupa-me se também é esse discurso que baliza as ações 

                                                 
4 Outros diversos trabalhos sobre o tema dos abrigos temporários foram publicados pelo NEPED, 
como:  VALENCIO, N.F.L. , 2007a; 2007b; 2008c; e VALENCIO et al, 2007 e serão utilizados ao 
longo deste trabalho com as referências devidamente citadas ao final. 
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de políticas públicas, limitando-se em reduzir, de forma remediada, as “áreas de 

risco”, com manuais de como se evitar desastres5. As denominadas “áreas de risco” 

são mais do que espaços de terra que não deveriam ser ocupados: são, na maioria 

das vezes, a única oportunidade de terra, de lugar para viver, àqueles que sonham 

com um “cantinho” para morar, mas que a vivência da desigualdade social impede o 

acesso ao terreno tido como “mais seguro”. 

Inspirada na reflexão de Milton Santos (1994) , de que “é o uso do território, e 

não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social”, propus-me, 

neste trabalho, a dialogar com a literatura sobre o tema e a refletir acerca das 

dimensões simbólicas e imateriais do morador afetado pelas chuvas. A descrição e a 

análise sociológica dos relatos orais, assim como dos desenhos infantis, permitiram 

identificar como os desabrigados, afetados pelas chuvas, enxergavam a sua 

interação sócio-espacial com o seu lugar de morar,  assim como, as representações 

sociais de segurança e risco frente ao impacto da ameaça climática sob o seu 

território. Este trabalho prescindiu-se de focalizar as condições de convivências das 

famílias dentro do abrigo por ser este o objeto de estudo de outra dissertação, de 

autoria de Mariana Siena6, que está sendo defendida simultaneamente junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. 

 

                                                 
5 Por exemplo: “Evitar os cortes verticais do talude”; “Não jogar lixo nas encostas, córregos e 
bocas-de-lobo”; “Construir calhas nos telhados, conservando-os limpos; Reforçar muros e 
paredes poucos confiáveis”, orientações totalmente incompatíveis com a realidade habitacional 
dos mais pobres. 
 
6 Sob o título: “Gestão de Abrigos Temporários: uma proposta de aperfeiçoamento das ações de 
Defesa Civil em municípios em estado de calamidade pública decorrente dos efeitos das 
chuvas”. 
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1. INTRODUÇÃO 
“Feliz é o homem habilitado para o 
entendimento. A natureza esconde as 
causas de quem está abaixo dos seus 
pés” (PETRARCA, séc. XIV). 

 

O grande humanista Petrarca, no século XIV, do alto do Monte Ventoux, na 

França, fez um apelo para que os homens deixassem de somente olhar para as 

coisas do céu e voltassem seus olhos para as coisas da terra, para si mesmos.  

E foi no séc XVIII que as grandes transformações do pensamento humano se 

intensificaram, baseadas, principalmente, nos ideais iluministas e na Revolução 

Industrial, nas quais, as novas formas de olhar e dominar a natureza, por intermédio 

do trabalho, recuperaria a idéia de liberdade do homem. Esta transformação da 

ordem tradicional para a moderna, que englobava mudanças sociais, políticas, 

intelectuais e materiais, promoveu uma crença, por meio da ciência e da tecnologia, 

em um mundo de abundância e de controle de escassez, das doenças, da fome, das 

calamidades naturais etc. Todavia, se por um lado, a ciência e a tecnologia foram 

capazes de prover um novo tipo de bem–estar, de outro, promoveu uma variedade 

crescente e incerta de novo riscos e crises globais. É sobre esses novos riscos, 

presentes na chamada “Sociedade de Risco”, que tratamos no capítulo 2 deste 

trabalho, apoiado na discussão da intensificação e multiplicação de incertezas e 

ameaças que assolam toda a humanidade, mas principalmente as populações mais 

vulneráveis social e economicamente. No referido capítulo, foi apresentada uma 

síntese da pesquisa bibliográfica empreendida no tema dos riscos a partir da 

abordagem da literatura sociológica e de áreas afins, como da geografia humana, e 

uma pesquisa documental acerca dos desastres naturais no Brasil e no mundo.  

Dos principais desafios para sociedade atual e futura, destacam-se a crise 

ambiental e a desigualdade social. Isto fica explicito frente ao crescimento 
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desordenado das cidades que resultam, cada vez mais, numa reconfiguração 

problemática do território. Nele, os fluxos (automóveis, pedestres) e os fixos (casas, 

prédios, ruas) sociais levam à perda da cobertura vegetal, à impermeabilização do 

solo, à alteração das rotas naturais dos mananciais, além de um cenário de 

esgotamento dos recursos naturais ali necessários, como água para abastecimento 

e incapacidade de absorção dos resíduos (sólidos e efluentes) produzidos pelos 

diversos segmentos da sociedade. Isto alerta para as prováveis fragilidades e 

suscetibilidades dos sistemas ambientais na produção social do lugar. Dentre as 

inúmeras conseqüências deste processo desordenado de ocupação e alteração da 

natureza, estão os denominados desastres naturais. 

 Entende-se por desastre “[...] um acontecimento, ou uma série de 

acontecimentos, que altera o modo de funcionamento rotineiro de uma sociedade. 

Estes acontecimentos são provocados por uma grande variedade de agentes 

naturais ou criados pelo homem” (MATTEDI; BUTZKE, 2001, p. 09). Por desastres 

advindos de ameaças naturais, entendem-se os fenômenos que ocorrem na biosfera 

e podem resultar em um evento prejudicial, causando a morte ou lesões, danos 

materiais, interrupção da atividade social e econômica e degradação ambiental 

(EIRD / ONU, 2007)7. Para este trabalho, nos interessam as ameaças naturais de 

origem hidrometeorológica (chuvas, ventos, descargas elétricas), que são processos 

ou fenômenos naturais que resultam em interações adversas com a base física e 

social: por exemplo, as inundações, que invadem os terrenos adjacentes às áreas 

                                                 
7  A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, Secretaria da Organização das 
Nações Unidas (EIRD/ONU) tem como missão buscar “estabelecer comunidades resilientes aos 
desastres, mediante a promoção de uma maior conscientização sobre a importância da redução 
de desastres, como um componente integral do desenvolvimento sustentável. Enfoca o propósito 
de reduzir as perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais devido às ameaças naturais e 
aos desastres tecnológicos e ambientais” (ONU/EIRD,2007).  
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de transbordamento de rios, lagos, canais e áreas represadas, nos quais havendo 

moradias, ruas, edificações públicas e outras, provocam sua danificação ou 

destruição. Tempestades, antecedidas por vendavais, fazem com que um processo 

de danificação ou destruição do meio socioambiental também se configure, por meio 

de destelhamentos, queda de outdoors, árvores, dentre outros. Desastre é um termo 

definidor de uma anormalidade de um local em virtude de tais fatos. Os danos 

ocorridos podem inserir-se numa categoria mista, que inclui danos ambientais 

(queda de árvores, erosões etc), danos materiais (desabamentos, destelhamentos, 

destruição de pontes, danificação de automóveis, queda de postes etc) e danos 

humanos (mortos, feridos, desaparecidos, desalojados e desabrigados) (BRASIL, 

2000; CASTRO, 1999). 

O desastre é, portanto, a combinação de ameaças com as condições de 

vulnerabilidade e insuficientes capacidades ou medidas para reduzir as 

conseqüências negativas e potenciais de um risco. É intrínseco aos elementos 

sociais, uma vez que só é entendido como um evento catastrófico quando afeta 

fluxos e fixos sociais.  Por exemplo: se uma tempestade (fator de ameaça) se 

desloca em direção a uma área urbana, densamente ocupada, torna-se passível de 

gerar um desastre, enquanto que o mesmo evento, numa área desocupada e sem 

uso direto da sociedade não é considerado como tal (INPE, 2008). Uma precipitação 

de 50 mm na capital paulista pode engendrar um desastre, mas a mesma 

precipitação na floresta amazônica não compromete sua dinâmica ecossistêmica. 

Nas cidades, chuvas são sinônimos de preocupação, pois danos relacionados aos 

serviços essenciais (fornecimento de água, luz, comunicação e transporte) podem 

ocorrer e terminam por caracterizar um cenário típico de desastre, ao lado de 

domicílios, comércios e demais estabelecimentos atingidos.  
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A observação das práticas sociais na transformação do meio, da 

interdependência dos elementos da infra-estrutura e da dinâmica social e 

ecossistêmica, é um aspecto importante para identificar o processo pelo qual o 

espaço se fragiliza ensejando desastres, mas é a desigualdade social nas formas de 

viver e habitar o espaço urbano que diferencia a afetação das famílias. Esta é a 

reflexão proposta no capítulo 3 deste trabalho, o qual apresenta uma síntese da 

pesquisa bibliográfica empreendida no tema da sociologia da pobreza e da geografia 

humana. 

Na ocorrência de um desastre relacionado aos perigos hidrometeorológicos, 

as danificações se diferenciam não apenas para grupos que apresentam distintas 

condições socioeconômicas, mas também pela multiplicidade de situações que um 

citadino pode se encontrar. Por exemplo: grupos sociais inseridos no território em 

fluxos públicos, como nas ruas (pedestres, transeuntes, passageiros, motoristas etc) 

vivenciam a ameaça hidrometeorológica de uma forma que demandará certos tipos 

de comportamento (não trafegar numa via que está coberta por enchente, buscar 

abrigo, não pousar o avião no aeroporto previamente estipulado) ou que resultará 

em certos tipos de danos (ficar ilhado, perder automóvel, danos a seu próprio físico, 

exposição aos raios etc). Podem estar também inseridos, no momento do evento 

das chuvas, em fixos públicos (hospitais, escolas, igrejas)8 ou fixos particulares, 

como estabelecimentos comerciais (supermercado, shopping)9 e, por fim, em sua 

                                                 
8 A Campanha Mundial de Redução de Desastres 2008-2009 da ONU/EIRD tem como tema 
“Hospitais Seguros frente aos Desastres”, que foca na segurança estrutural de hospitais e 
instalações médicas, em manter instalações médicas funcionando durante e depois de um 
desastre e em preparar os trabalhadores de saúde a enfrentar as ameaças naturais (ONU/EIRD, 
2008). 

9 Em Janeiro de 2006 seis pessoas, que estavam dentro de seus veículos no estacionamento 
subterrâneo de um shopping na Penha- RJ, esperando que a chuva diminuísse, morreram 
afogadas em conseqüência da inundação do local. Disponível em: 
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própria moradia, o que acarreta diferentes tipos de limitações como, por exemplo, 

não poder sair de casa, não ir à aula, não poder ligar aparelhos domésticos, fechar 

as janelas etc.  

Após os danos humanos (feridos, mortos), os danos materiais na residência 

são os que mais fazem emergir uma insegurança existencial para as famílias, posto 

que a casa é carregada de significados: ela é território, abrigo, lar, referencial. Tal 

situação é agravada quando, numa situação extrema de ameaça ao imóvel (por 

exemplo deslizamento), o morador é obrigado a abandonar a sua casa, o seu 

território e, muitas vezes, o faz sem o amparo financeiro ou social e tem, assim, 

como única alternativa se dirigir aos abrigos temporários ofertados pelo Estado. A 

atual Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), por meio do seu instrumento de 

Avaliação de Danos (AVADAN) (ANEXO 1), apresenta a seguinte tipificação de 

afetados por desastres: mortos, feridos (levemente e gravemente), enfermos, 

desaparecidos, deslocados, desalojados e desabrigados. Essa tipificação pode ser 

permeável, pois feridos podem vir a óbito; desaparecidos podem reaparecer feridos; 

famílias desalojadas podem tornar-se desabrigadas (VALENCIO, 2007b). 

Desalojados são moradores que tiveram suas casas danificadas e/ou destruídas, 

todavia, após a evacuação, encontram alojamento na casa de parentes/ amigos. Já 

os desabrigados caracterizam-se por não encontrar apoio das redes de sociabilidade 

e não possuem recursos para se instalar em outros locais, ficando à mercê das 

ações do Estado para alocarem-se nos abrigos temporários organizados pela 

Defesa Civil.  

                                                                                                                                                         
<http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,OI853568-EI294,00.html>. Acesso em: 24 nov. 
2008. 
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A desestruturação da moradia ocasiona uma instabilidade emocional e 

psíquica significativa aos moradores, pois é em território, mais imediatamente 

chamado de lugar. No lugar se desenham as histórias de vida, que se estabelecem 

a partir do envolvimento do indivíduo com o espaço (TUAN, 1974). É nele que serão 

construídos os significados, as identidades individuais e coletivas (como a noção de 

comunidade), o imaginário social acerca das dimensões de cidadania, conforto e 

segurança.  Para aqueles bem estabelecidos, este imaginário será mais linear e 

sólido, enquanto para os moradores que estão em constante mudança, ou em 

precárias condições de fixação, haverá uma maior dificuldade em criar uma sintonia 

com seu espaço habitado. Dessa forma se, mesmo em situação de normalidade, 

eles vivem em conflito com o território, na ocorrência de um desastre a 

desestruturação será muito mais impactante, e o lugar onde o morador deveria se 

sentir aninhado e protegido é exatamente aquele que será afetado, devido à sua 

precarização na sua zona de inserção.  

Esse fato afeta diferentemente os membros da família. Ao ter sua moradia 

danificada ou destruída, o morador vê também desestruturada a rotina do lar e do 

seu espaço, o que altera o habitus10  e resulta na perda das referências como 

cidadão e como indivíduo. Tais danos ocasionam mudanças nas referências 

espaciais gerando um conflito na realização dos papéis sociais dos membros da 

família. Por exemplo, ao destruir e inutilizar bens permanentes (geladeira, fogão, 

colchão, guarda-roupa), ou bens de valores inestimáveis (fotografias, lembranças, 

documentos), as inundações na moradia acabam por abalar outras dinâmicas da 

casa, como as rotinas da mulher – que tem muitos papéis justapostos na moradia, 

como o de mãe, o de chefe do lar, o de esposa, o de mantenedora da coesão 
                                                 
10 Segundo Bourdieu (1990, p.158), “o habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de 
produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. E, 
nos dois casos suas operações exprimem suas posições sociais”. 
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familiar (SIENA; VALENCIO, 2006). As dimensões simbólicas dos danos e dos 

sofrimentos, assim como, das representações de segurança e risco dos que 

vivenciavam o desabrigo, são apontadas no capítulo 4 deste estudo. No referido 

capítulo, fragmentos dos relatos orais foram expostos e interpretados à luz das 

teorias do construcionismo social e das representações sociais (cf. Bourdieu (2001) 

e Moscovici (2003)), por meio do levantamento bibliográfico dos autores que 

partilham este pensamento. 

Para a criança, a qual ainda desenvolve e elabora significados do mundo ao 

seu redor que se ajustem às suas capacidades – cognitivas, físicas, emocionais – a 

casa é o invólucro material que resguarda a sua família – os primeiros indivíduos 

com o qual ela estabelece laços de afetividade, segurança, orientação. Assim, em 

virtude de uma desestruturação do ambiente, como no caso de um desastre, o 

ordenamento que a criança faz do mundo falha (PAVAN; SIENA; VALENCIO, 2007). 

A própria fragilidade física das crianças torna-as potencias vítimas de deslizamentos 

e inundações, como já pode ser constatado em diversas situações trágicas de 

desastres. Há muitos casos de pais que levam as crianças para o abrigo, para que 

fiquem num local mais seguro, mas permanecem na casa para resguardar seus 

bens, fragilizando a coesão familiar. Assim, uma investigação sociológica que 

abarque as dimensões do sofrimento das crianças é significativa não só para 

compreender o sofrimento das mesmas, como também, de todo o entendimento 

familiar. Esta experiência é apresentada no capítulo 5 deste trabalho. O referido 

capítulo objetivou identificar, por meio de uma leitura de desenhos realizados pelas 

crianças desabrigadas, as dimensões de sofrimento, e de aspectos sociais e 

territoriais da casa e de outros elementos da paisagem, em duas situações: no pré e 

no pós-desastre.   
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A desestruturação material do lar coloca a família diante de uma incerteza e 

uma ambigüidade: persistir no território ou sair dali.  Se o evento climático gerou 

uma destruição de sua moradia, ela será obrigada abandoná-la. Todavia, quando 

são constatados por peritos abalos estruturais na construção que pressupõem riscos, 

será gerada por parte do Estado uma interdição do lugar. Neste caso, na maioria das 

vezes, a representação de segurança do morador conflita com a representação que 

o perito tem; geralmente prevalece a percepção perita que, ao interditar o lugar, 

torna o outro desabrigado. O medo de perder as referências, de não ter para onde ir, 

a sensação de impotência por ter que abandonar tudo que construiu ao longo da 

vida subsidia esse conflito. O patrimônio, por vezes pequeno, mas de muita valia 

material e simbólica, é toda a referência de lugar, de lar, que aquela família possui e 

o fator de ameaça, a chuva, no momento de decisão em não sair da casa, é muitas 

vezes menos assustador do que o fato de ter de abandonar seu domicílio, que, na 

sua ausência, pode ser saqueado ou danificado por terceiros.  

Assim, há um sofrimento imaterial com perdas significativas para a família na 

evacuação compulsória do lugar, que muitas vezes não é considerado na 

racionalidade predominante na Defesa Civil. É preciso criar um ambiente de 

negociação em torno da evacuação, a qual, atualmente, baseia-se num ambiente 

impositivo, que muitas vezes desconsidera os elementos psicossociais envolvidos no 

abandono da moradia. Além disso, o instrumento de avaliação de danos, o AVADAN, 

importante para elencar prioridades de reabilitação, deixa de apontar e dimensionar 

aspectos que poderiam colaborar na eficiência da recuperação dos afetados pelos 

desastres em decorrência das chuvas. Aspectos estes, que foram trazidos pela 

população entrevistada. Tais considerações e recomendações serão explicitadas no 

capítulo conclusivo deste trabalho. 
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2. SOCIEDADE DE RISCO: incerteza, insegurança e vulnerabilidade 
disseminada 
 
 

A discussão acerca da aplicabilidade e dos conceitos de risco e dos outros 

que completam seu entendimento, como incerteza, insegurança e vulnerabilidade, 

envolve pesquisadores apoiados nos mais diversos pressupostos teórico-

metodológicos e nas mais diversas áreas do saber. Os conceitos são 

constantemente reinventados e redefinidos frente à multiplicidade de problemáticas, 

“porque há alterações na própria tessitura social e geográfica que imprime 

modificações na relação risco/ proteção ou segurança/ insegurança no atual estágio 

da modernidade” (MARANDOLA ; HOGAN, 2006, p. 34).   

A temática do risco cresceu como um importante paradigma no cenário social 

e o tema tomou forma principalmente nas duas últimas décadas, diante do avanço 

do capitalismo e das diversas transformações ambientais, sociais e políticas daí 

decorrentes. Conforme Cardoso (2006), em cada campo multidisciplinar de análise, 

o debate do risco apresenta conotações variadas. Na medicina social, por exemplo, 

há uma conotação moral ao risco, em que comportamentos considerados “de risco”, 

estão ligados ao aumento de certas doenças, principalmente as transmissíveis, 

como por exemplo a Aids. Diante disso, há uma responsabilidade sobre o indivíduo 

de se expor ou não a um “comportamento de risco” e, assumidas tais atitudes, este 

será enquadrado como membro de um “grupo de risco”. O autor alerta para os 

perigos explícitos nesta tendência, que acabam por gerar uma estigmatização de 

certos grupos e impõem padrões normativos de comportamentos considerados 

“corretos”.  

 Lieber & Romano-Lieber (2002) registram que o termo vem desde a pré-

modernidade, principalmente a partir da navegação, ações militares e práticas 
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mercantis. Nesta época, o risco era considerado como algo neutro, podendo produzir 

conseqüências boas ou más, pois estava ligado à descoberta do novo, o que 

poderia trazer resultados positivos, como novos mercados. Segundo os autores, foi 

então com a entrada na modernidade que o termo ganhou o sentido que 

conhecemos hoje: o risco como algo negativo, que deve ser evitado. Há pois, uma 

série de outras abordagens que podem ser tomadas diante da discussão do risco. 

Adaptado e modificado de Lupton (1999), Lieber & Romano-Lieber (2002) criaram 

um quadro da tipologia do conceito de risco e de suas implicações teóricas, que traz 

os fundamentos dos conceitos de risco a partir de um posicionamento ontológico. O 

quadro não será reproduzido aqui, mas resumido para embasar as discussões que 

se seguirão. 

Os autores levantam uma oposição entre a abordagem objetivista – na qual o 

mundo é uma realidade de leis imutáveis, matematizado e passível de ser 

identificado com precisão e,  no outro extremo, a subjetivista – baseada num 

relativismo radical em que o mundo percebido decorre de um processo social de 

criação. No meio-termo, está em maior e menor intensidade a abordagem 

construcionista, que será a utilizada na discussão proposta neste trabalho (ibidem). 

A abordagem objetivista traz uma longa tradição de uma literatura sobre o 

risco, dedicada ao seu estudo como uma categoria probabilística, que pode ser 

calculada e quantificada, garantindo uma previsibilidade em relação ao risco de um 

evento se suceder. Douglas (1992) e Douglas e Wildavsky (1982) levantaram uma 

forte crítica a esta avaliação quantitativa dos riscos – deduzidos por fórmulas 

estatísticas, passíveis de serem estudados num estado puro e investigados somente 

pela população perita. Sobre isso, os autores afirmam: 

Uma vasta e sofisticada literatura sobre percepção de risco assume 
que cálculos probabilísticos adequados seriam suficientes para 
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estabelecer questões sobre riscos que vale a pena assumir. Mas 
nós duvidamos. Primeiro, probabilidade é só parcialmente um 
aspecto do mundo e, parcialmente, um aspecto de um certo tipo de 
pensamento sobre um mundo que funciona bem. Segundo, 
probabilidades são calculadas a partir de dados e não podem ser 
úteis para uma decisão se suficientes  dados relevantes não são 
incluídos. Terceiro, escolha entre questões importantes tem 
implicações morais. A escolha é sobre o futuro. Escolhas requerem 
seleção, e seleção demanda julgamento não só sobre o que é, mas 
sobre o que deve ser no futuro. Seja como for, um julgamento moral 
deve ser feito a partir de todos os dados ou imposto sobre eles 
(DOUGLAS & WILDAVSKY, 1982, p. 83-84). 

 

Tais autores introduziram a discussão da cultura na avaliação dos riscos, 

destacando o fato de que esquemas estáticos de análise não são possíveis nesta 

perspectiva, pois as rápidas e constantes mudanças sociais resultam, também, em 

mudanças nos valores e percepções do risco. Eles inauguraram a abordagem do 

risco como mediado necessariamente por um processo social e cultural, que não 

pode ser estabelecido de forma isolada, conforme a classificação supra citada de 

Lieber & Romano-Lieber (2002) (a abordagem construcionista).  

Ou seja, o risco é entendido como algo construído, decorrente de uma 

contingência histórica, política, social e econômica. Em sua própria natureza, expõe 

toda a complexidade da sociedade contemporânea e amplia a vulnerabilidade nas 

dimensões objetivas e subjetivas da vida cotidiana.  

Em “Pureza e Perigo” (DOUGLAS, 1991), a autora aponta para uma inédita 

discussão moral do “perigo” em sociedades tribais, que serviu, posteriormente, para 

suscitar discussões que incluiriam a sociedade moderna. A idéia de pureza e perigo, 

a que se expõe a obra, é empregada com “uma analogia para expressar uma visão 

geral de ordem social” (p.14).  As antinomias pureza/impureza, limpeza/sujeira, 

contágio/purificação, ordem/desordem, são, na temática da autora:  
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[...] tanto ameaças que um homem utiliza para coagir um outro, 
como são perigos que ele próprio teme incorrer por lapsos de 
retidão. Elas são uma linguagem forte de exortação mútua. Nesse 
nível, as leis da natureza são introduzidas para sancionar o código 
moral [...] Logo, achamos que certos valores morais são mantidos e 
certas regras sociais são definidas por crenças em contágio 
perigoso, como quando se considera que o olhar ou contato de um 
adúltero provoca doença em seus vizinhos (ibidem, p. 13-14).  
 
 

 Num contexto urbano contemporâneo, pode-se dizer que a lógica de 

segregação entre classes sociais está, também,  fortemente operada por uma 

fronteira simbólica que envolve as dimensões de risco e perigo11. Para legitimar 

estilos de vida, superioridade e benefícios, significativa parcela da sociedade adota 

um discurso que remete, aos menos favorecidos, a culpabilização pelas formas de 

violência urbana, disseminação de doenças infecto-contagiosas, sujeira e desordem, 

o que perpetua suas condições de exclusão. Os outsiders (cf. Elias & Scotson, 2000) 

seriam os responsáveis por afetar a qualidade de vida dos estabelecidos e por 

trazer-lhes insegurança e riscos que devem, assim, ser eliminados a qualquer custo.   

O entendimento do risco implica, pois, em fatores sociais e culturais e aponta 

para o que, previamente, fora criticado por Douglas: de que o tema dos riscos nem 

sempre tem, na evidência tecno-científica, os seus esclarecimentos. 

Frente aos desafios tecnológicos e ao surgimento de novas áreas do 

conhecimento, é cada vez mais complexo identificar formas de evitação dos riscos 

ou mesmo de dimensioná-los. Sendo assim, a análise cultural dos riscos  assinala a 

importância de considerar a pluralidade de racionalidades dos atores sociais na 

forma de lidar com os riscos.  Seria na diluição das diferenças entre leigos12 e 

                                                 
11O Risco seria a probabilidade de realização de um perigo (ANEAS DE CASTRO, 2000 apud  
MARANDOLA; HOGAN, 2007) 
12 “Os leigos tendem a ser identificados como receptores passivos de estímulos independentes, 
percebendo os riscos de forma não científica, pobremente informada e irracional” (GUIVANT, 
1998, p. 4). 
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peritos13 que se podem encontrar as melhores defesas diante das incertezas futuras 

(GUIVANT, 1998). 

O necessário diálogo entre leigos e peritos é aprofundado na discussão de 

Valencio et al (2005) e Valencio (2007a), em que o conhecimento “leigo” pode ser 

tratado como “experiência de vida”, o que revela aspectos de grande valor para a 

compreensão dos riscos e da vulnerabilidade humana ao avaliar como as 

populações experienciam e percebem os riscos em sua vida e como essa 

experiência pode suscitar medidas mitigadoras mais eficazes.  

As discussões em torno do risco passam, também, pelos autores Ulrich Beck e 

Anthony Giddens, que trouxeram destaque para o tema com desdobramentos e 

aplicações nas mais diversas áreas, como ciências da saúde, economia, ciência 

política, engenharia, com destaque para a  sociologia ambiental.  Todavia, como já 

levanta Acselrad (2002, p. 51) é importante destacar que em Beck, 

 
 [...] a despeito das afirmações pontuais de que o risco é 
culturalmente determinado, a construção teórica supõe que este é 
dado pelas técnicas. Beck não incorpora analiticamente a presença 
de lutas simbólicas em torno à sua caracterização enquanto tal. 
 
 

Sendo assim, neste trabalho, as contribuições destes autores ficarão restritas 

a contextualização da chamada “sociedade de risco” e dos conflitos sócio-ambientais 

daí decorrentes. 

Beck (1997) propõe a substituição da idéia de sociedade de classe pelo 

conceito de sociedade de risco na qual os grupos são constantemente confrontados 

                                                 
13 “[...] por sistemas peritos quero me referir a sistemas de excelência técnica ou competência 
profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. 
[...] Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com as fichas 
simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. Um sistema perito 
desencaixa da mesma forma que uma ficha simbólica, fornecendo “garantias” de expectativas 
através de tempo-espaço distanciados” (GIDDENS, 1991, p. 36). 
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com os limites e com as conseqüências de suas ações. O autor aponta que os riscos 

tomam um alcance danificador em relação ao ambiente.        

Na sociedade de risco, há uma radicalização dos princípios da modernidade, 

em que o risco adquire um caráter global, no qual todas as classes e nações estão 

sujeitas a sofrerem riscos com efeitos globais, invisíveis e, muitas vezes, 

irreversíveis e que estão escapando do controle dos mecanismos criados pelas 

instituições organizadas para manter a proteção da sociedade.  

Brüseke (1997), analisando a discussão levantada por Beck, acrescenta que, 

dessa forma, o risco não existe sem o homem, que é quem terá algo a perder e que 

“o risco não expressa uma corrente de determinações que conduzem 

necessariamente a um resultado prognosticado” (p. 125), nem “é evidente, surgindo 

daí a necessidade de reflexão científica sobre a modernização” (p.118).   

A sociedade “se torna um tema e um problema para ela própria” (BECK, 1997, 

p.19), onde as ameaças são reconhecidas, e o debate e a autocrítica do risco tomam 

espaço nas questões públicas, tanto políticas como privadas. Isto engendra um 

grande novo conflito, pois as instituições da sociedade moderna passam ser 

produtoras e legitimadoras de um processo que elas tentam mais não conseguem 

controlar. Por mais que exista uma “auto-confrontação”, ela é insuficiente para 

superar e frear os malefícios que ela mesma produz. Esta argumentação de Beck 

fica clara quando pensamos na responsabilidade sócio-ambiental, ou na busca pelo 

desenvolvimento sustentável empresarial: empresas investindo no consumo 

consciente, na redução do desperdício de materiais, em prol da redução de gastos e 

aumento da sua produção e do seu lucro. 

 
A transição do período industrial para o período de risco da 
modernidade ocorre de forma indesejada, despercebida e 
compulsiva no despertar do dinamismo autônomo da modernização, 
seguindo o padrão dos efeitos colaterais latentes (...). A sociedade 
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de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no 
decorrer de disputas políticas. Ela surge na continuidade dos 
processos de modernização autônoma, que são cegos e surdos aos 
seus próprios efeitos e ameaças (BECK, 1997 p.16). 

  

Para Giddens (1991), não há totalmente uma desincorporação da tradição 

para reincorporar a vida social da modernidade, todavia, o autor aponta para a 

existência de descontinuidades que separam as instituições sociais modernas das 

ordens sociais tradicionais. Para identificá-las, existem várias características que 

podem ser observadas, tais como: o  ritmo  da mudança (na modernidade a rapidez 

das mudanças é extrema); escopo da mudança (as transformações penetram 

através de virtualmente toda a superfície); e a natureza intrínseca das instituições 

modernas (ineditismo de algumas formas sociais modernas, jamais conhecidas em 

momentos históricos precedentes) (grifo do autor) .  

Os riscos na economia, explicitadas diariamente nas informações que 

circulam o mundo, como os “riscos de investimento”, “risco-Brasil” etc, são exemplos 

do que pode ser o risco na modernidade: incerto, inconstante e impalpável. O 

dinheiro “é um meio de distanciamento tempo-espaço [...], pois possibilita a 

realização de transações entre agentes amplamente separados no tempo e no 

espaço” (GIDDENS, 1991, p.32). Ou seja, por se tratar de transações virtuais, o 

dinheiro está a qualquer momento em qualquer lugar do mundo, impondo ao homem 

moderno o estabelecimento de relações econômicas baseadas em relações de 

confiança, que são, concomitantemente, relações de desconfiança.  

Esse dinamismo que caracteriza a modernidade associa-se com a produção e 

a apropriação da tecnologia como um instrumento mediador das relações sociais. 

Isto significa que as intensas e extensas transformações dos modos de vida 

alavancaram o surgimento de uma insegurança nas relações sociais e institucionais, 
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de modo que a baixa reflexividade14  frente aos projetos de modernidade acentua a 

vulnerabilidade e nos coloca em uma sociedade de risco. Para o autor, os benefícios 

promovidos pelo desenvolvimento econômico e tecnológico, foram superados pelos 

malefícios: 

 
O mundo em que vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. 
Isto tem servido para fazer mais do que simplesmente enfraquecer 
ou nos forçar a provar a suposição de que a emergência da 
modernidade levaria à formação de uma ordem social mais feliz e 
mais segura (GIDDENS, 1991, p. 19). 
 
 

 Neste mundo perigoso, as experiências individuais podem produzir 

conseqüências globais e o inverso também se faz verdade. “Estamos todos presos 

às experiências do cotidiano, cujos resultados, em um sentido genérico, são tão 

abertos quanto àqueles que afetam a humanidade como um todo” (idem, 1997, p.77) 

(grifo do autor). 

 Giddens aponta, ainda, para o “aspecto ameaçador” da disseminação dos 

riscos, que estão ligados à infusão do conhecimento humano no meio ambiente 

natural e material. As ameaças ditas “naturais”  são resultados das transformações 

da natureza pelo homem, por meio das tecnologias que, por sua vez, também 

produzirão ameaças. Para Guivant (2001, p. 100) estariam presentes três tipos de 

ameaças globais, que podem se complementar e acentuar entre si:  

 

1) Aqueles conflitos chamados bads: a destruição ecológica 
decorrente do desenvolvimento industrial, como o buraco na 
camada de ozônio, o efeito estufa e os riscos que traz a 
engenharia genética para plantas e seres humanos; 

2) Os riscos diretamente relacionados com a pobreza, vinculando 
problemas ao nível de habitação, alimentação, perda de espécies 
e da diversidade genética, energia, indústria e população; e 

                                                 
14 O conceito de baixa reflexividade seria a fragilidade dos indivíduos em identificar o que estão 
fazendo (conhecimento produzido) e porque estão fazendo (conhecimento assimilado). 
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3) Os riscos decorrentes de NBC (nuclear, biological, chemical), 
armas de destruição de massas, riscos que aumentam quando 
vinculados aos fundamentalismos e ao terrorismo privado. 

 
 

Ou seja, os riscos como “conseqüências da modernidade” estão expostos de 

forma cada vez mais explícita diante da humanidade e os sujeitos selecionam 

determinados riscos como relevantes para seu modo de vida, como por exemplo: a 

poluição, as doenças,  a violência, o desemprego, as guerras. Mas temos 

acompanhado que o risco analisado pelo viés ambiental toma proporções de 

destaque, uma vez que está associado não só ao questionamento do modo de vida 

contemporâneo, mas  à própria preservação da vida, visto que há uma 

concomitância de riscos relacionados às alterações do meio ambiente que têm 

impactado o homem de forma direta, tais como, os desastres naturais.  

 

   2.1 O risco dos desastres naturais: as ameaças encontram 
vulnerabilidade 
 

 
Para a EIRD/ONU (2007), o risco de um desastre é a probabilidade, a chance 

de que o mesmo suceda. A valorização do risco inclui a evolução da vulnerabilidade 

e da predição do impacto, tomando em consideração as margens que definem um 

risco aceitável dentro de uma sociedade determinada. No campo ambiental, o risco 

tem um caráter de alerta  e é uma concomitância de fatores de risco que poderão 

implicar num desastre (ACSELRAD, 2006).  

O desastre é, pois, a soma de condições de vulnerabilidade com alguma 

ameaça: no caso de desastres naturais, ameaças naturais, como as chuvas. Todavia, 

na sociedade de risco, há uma variável que paira permanentemente sob esta 

equação, o que torna cada vez mais difícil dimensionar e conceitualizar o desastre. 

Esta variável é a incerteza. Diante das mudanças climáticas, por exemplo, as 
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ameaças naturais relacionadas ao clima, como secas extremas, chuvas torrenciais, 

furacões, epidemias, desequilíbrios ambientais que ocorrem nas mais diversas 

porções do globo estão mais constantes e intensas. Este cenário de inconstância 

climática encontra pela sua frente vulnerabilidades humanas cada vez mais 

acentuadas, visto que há um contingente de pessoas vivendo em condições sub-

normais de habitação, saneamento, saúde, alimentação, educação, onde há pouca 

ou nenhuma condição de segurança. Os riscos são cada vez mais incalculáveis e o 

que nos é colocado como “previsões” são apenas uma série de prováveis cenários. 

A incerteza do futuro, as incertezas econômicas, políticas e principalmente as 

tecnológicas, alimentam a sociedade de risco. Isso porque não se pode prever e 

compreender muitos mecanismos causais totais, não há conhecimento científico que 

possa determinar o resultado de certas experimentações pelo qual o planeta está 

sendo submetido. O risco, a insegurança e a incerteza são, assim, marcas 

permanentes da modernidade (SANTOS, 2000).  

Tanto as populações, quanto os órgãos de emergência se deparam, a cada 

desastre, com cenários inéditos. Localidades que não possuíam históricos de 

enchentes, inundações ou deslizamentos, por exemplo, têm vivenciado desastres de 

grande magnitude. O que mais se ouve em depoimentos, tanto das populações 

afetadas, como de meteorologistas e equipes de emergência é a afirmação de que 

“(...) isso nunca tinha acontecido por aqui”, “(...) nunca vi nada igual”, “(...) há 20 

anos que moro aqui e nunca vivenciei isto”.  

Por mais que a ameaça física (a precipitação pluviométrica) seja relevante 

para entender o desastre, o que torna determinado grupo vulnerável a esta ameaça 

é a “interação, e mesmo a sinergia, do evento físico com os fixos e fluxos sociais em 
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que o grupo se insere, além das características específicas, individuais ou coletivas, 

de seus membros” (VALENCIO et al, 2006, p. 98). 

As condições de vulnerabilidade15 diante das chuvas podem estar dadas por 

diversos aspectos: socioeconômicos, demográficos, comportamentais e políticos. 

Podem ser uma situação permanente (como por exemplo para as crianças, para os 

idosos, ou para aqueles que vivem na pobreza extrema e habitam moradias 

precárias em terrenos irregulares ou próximas a rios e córregos), ou a 

vulnerabilidade pode ser circunstancial (como um transeunte ser atingido por um raio, 

ou um motorista ficar preso com seu carro no meio da enchente). Todavia, como 

afirmam Braga; Oliveira; e Giviziez (2006, p.82), 

 
[...] dar concretude a um conceito tão amplo como a vulnerabilidade 
a desastres naturais é tarefa complexa, uma vez que esta só pode 
ser medida ao se observar o impacto de um evento perigoso quando 
e onde ele ocorre, já que é específico para cada tipo de fenômeno 
perigoso e para cada região ou grupo populacional.  

 

 
Ascelrad (2006) afirma que a justificação e a busca por subsídios que 

caracterizem as  condições de vulnerabilidade dos sujeitos esbarram em dois 

aspectos, a saber: “considerar a vulnerabilização como um processo e a condição 

de vulnerabilidade como uma relação” (p.1) (grifo nosso). 

O processo é associado correntemente aos fatores individuais, político-

institucionais e sociais. Sugere-se que a condição de vulnerabilidade ocorra devido 

às escolhas individuais, com “condutas arriscadas”, “busca extrema do limite 

humano”, “erros de cálculo e investimentos”. O foco da observação são os sujeitos 

                                                 
15 Segundo ONU/ EIRD, o grau de vulnerabilidade é determinado pela combinação de fatores, 
incluindo a conscientização existente sobre esses perigos, as condições em que se apresentam 
os assentamentos humanos e a infra-estrutura, as políticas e a administração pública e as 
habilidades organizativas em todos os campos relacionados com a gestão de desastres (ONU/ 
EIRD, 2007). 
 



 40 

sociais e não os processos que os tornam vulneráveis (ibidem). A relação de 

vulnerabilidade está normalmente associada à exposição aos riscos, onde pessoas, 

lugares, infra-estruturas e/ ou ecossistemas podem apresentar-se mais ou menos 

susceptíveis:  

 
Se a vulnerabilidade é decorrência de uma relação histórica 
estabelecida entre diferentes segmentos sociais, [...] fatores com 
ação diferenciada concorrem para a maior ou menor exposição ao 
agravo ou a maior ou menor chance de proteção contra ele (ibidem, 
2006 p. 2).   
 

 Ou seja, embora Beck (1997) sugira que na modernidade haja uma 

distribuição indiscriminada dos riscos, em que todas as classes sociais estão sujeitas 

a sofrê-los, a distribuição díspar dos mecanismos de proteção, resulta em uma 

vivência do risco de forma desigual entre as diversas esferas da sociedade. 

Enquanto uns têm o poder de se proteger, tornando-se menos vulneráveis e/ ou 

tendo garantias caso sejam vitimados por um desastre (mudando-se para locais 

mais seguros, sendo ressarcidos por seguradoras etc), outros terão poucas 

alternativas de reduzir sua vulnerabilidade e, “quanto mais estreito for o arco das 

expectativas, maior a propensão a aceitar condições, em outras circunstâncias, 

momentos e lugares, inaceitáveis” (ACSERALD, 2006 p. 3).16 

2.2 Os desastres naturais em números 

 

A EIRD/ ONU (2007) já estimara que 150.000 pessoas morrem anualmente 

por causa de secas, inundações e outros fatores relacionados diretamente às 

modificações do clima, principalmente ao aquecimento global. Estima-se que este 

                                                 
16 Atento para a observação de que, embora os mais abastados tenham um leque maior de 
alternativas para reduzir sua vulnerabilidade ou reerguer-se materialmente, caso tenham sido 
vitimados por um desastre, a dimensão do seu sofrimento não pode ser considerada como 
menor ou menos traumática do que a dos mais pobres.  A experiência de vivenciar um desastre 
e a reação emocional que dali decorre, é imensurável em termos de análise. 
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número dobre nos próximos 20 anos, relacionados principalmente aos eventos de 

natureza climática, que deflagram funestos impactos sociais. Nos últimos trinta anos, 

o número de desastres tem crescido significativamente em todo mundo e, 

anualmente, milhares de pessoas são vitimadas pelos desastres naturais. Nas 

figuras 1 e 2, estes dados são claramente observados, apontando um cenário 

preocupante para toda a humanidade: 

 

Figura 1. Número de desastres reportados em todo o mundo (1975- jun. 2008) 
Fonte: OFDA/CRED International Disaster Database, 2008
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Figura 2. Número de pessoas afetadas em todo o mundo por desastres naturais (1975- jun. 
2008) 
Fonte: OFDA/CRED International Disaster Database, 2008. 
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Dentre os desastres naturais em todo o mundo, os de origem 

hidrometeorológica destacam-se em relação aos de origem biológica ou geológica. 

Eles representam mais de 75% das ocorrências (FIGURA 3).  

 

 

 

Figura 3. Distribuição mundial dos desastres por origem (1991-1005) 
Fonte: OFDA/CRED International Disaster Database, 2008. 
 

Dentre os desastres de origem hidrometeorológica, como tempestades de 

vento, seca e escorregamentos, as inundações são, historicamente, mais intensas e 

incidentes: segundo Smith (2004), perfazem um terço de todos os eventos mundiais 

de desastres e são responsáveis, todos os anos, por cerca de 20.000 mortes, além 

de afetarem pelo menos 20 milhões de pessoas em todo o mundo (FIGURA 4).   
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Legenda:           Inundações              Tempestades de Vento             Secas                Escorregamentos 

 
Figura 4. Número de desastres naturais de origem hidrometeorológica (1991-2005) 
Fonte: OFDA/CRED International Disaster Database, 2008. 
 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2004), cerca de 196 milhões de pessoas em mais de 90 países se 

encontram expostas a inundações com conseqüências catastróficas, assim como a 

inundações menores, que comprometem o desenvolvimento dessas localidades. Na 

América Latina e Caribe, o anuário Estatístico de 2006, aponta a ocorrência de 

4.918 perdas humanas em decorrência de inundações no período de 2002 a 2005 e 

mais de três milhões de pessoas foram afetadas (CEPAL, 2006). Dentre os 

principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o 

mundo podemos destacar: o crescimento populacional, a segregação sócio-espacial 

(aumento de favelas e habitações subnormais), exploração imobiliária em áreas que 

deveriam ser protegidas (por exemplo, ocupação da zona costeira), o avanço dos 

meios de comunicações (divulgação e registros de informações referente aos 
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desastres), e as mudanças climáticas globais (MARCELINO; NUNES; KOBIYAMA, 

2006). 

A comunidade científica tem dado grande ênfase às mudanças climáticas, 

como resultado do aquecimento global, principalmente diante da publicação dos 

relatórios do Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC). O 4º Relatório 

(IPCC, 2007) menciona que, no Brasil, os desastres cujo fator de ameaça tem 

origem atmosférica tendem a continuar aumentando, com destaque para as 

tempestades e os eventos de precipitações intensas sobre as regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, além do agravamento da seca na região Nordeste e avanço sobre as 

regiões Norte e Centro-Oeste. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também projeta 

tendência de aumento no número de afetados pelas chuvas na região Centro-Sul 

devido aos fenômenos de concentração da precipitação pluviométrica que poderão 

ocorrer em vista das mudanças climáticas:  

 
A explicação do aumento contínuo nas perdas e seu impacto nas 
economias podem encontrar entendimento no aumento no número 
de eventos naturais extremos, mas também no aumento do número 
de populações, infra-estrutura e produção, localizados em zonas de 
ameaça e em condições de tal vulnerabilidade que sejam 
suscetíveis de sofrer danos e perdas de tal magnitude que 
enfrentam severas dificuldades para recuperar-se (BRASIL, 2007a, 
p.3).  
 
 

Ou seja, no Brasil, tal como em toda a América Latina, o processo de 

crescente vulnerabilidade em relação à ameaça das chuvas é uma constatação. A 

Secretaria Nacional de Defesa Civil no âmbito do Ministério da Integração Nacional 

(SEDEC/MI) informa que, durante o período de 2003 a 2006, 5.777 municípios 

brasileiros tiveram o reconhecimento do Ministério da Integração Nacional de sua 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública, sendo 4.256 desses 

reconhecimentos devido à estiagem e seca e 1.517 devido às chuvas. Estas últimas 
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afetaram, em 2003, 7.476.596 pessoas enquanto, em 2006, afetou 12.548.701 

pessoas, num crescimento de aproximadamente 80%. O número de desalojados em 

2003 foi de 92.345 e, em 2006, de 70.655 pessoas. Esse decréscimo não é 

animador, pois o número de desabrigados ampliou-se,  totalizando 35.380 pessoas 

em 2003 , em 2006, 61.365 pessoas, num crescimento de aproximadamente 90%. 

Até  outubro de 2007, mais de 146.775 pessoas estavam desalojadas e 40.255 

desabrigadas e as enxurradas e enchentes afetaram, juntas, mais de 2 milhões e 

700 mil pessoas (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2007b). Denota que o contingente de 

afetados em geral, e de pessoas desalojadas e desabrigadas em particular, é 

representativo de vulnerabilidade existente no país não de forma conjuntural, mas de 

forma estrutural (ibidem, 2007a e 2007b). 

 No decorrer dos anos, as precipitações apresentam uma distribuição cada 

vez mais irregular, porém mais intensas e concentradas, ou seja, chuvas muito fortes 

em poucos dias, como já vem sendo observado. Do mês de  janeiro ao mês de 

dezembro de 2008, mais de 550 municípios em todo o país notificaram desastres em 

decorrência das chuvas à SEDEC/ MI. Após os últimos acontecimentos (nov/ 08) na 

região Sul e Sudeste do País, o ano de 2008, sem dúvida, entrará nas estatísticas 

do ano mais trágico em relação aos desastres naturais no país, com danos ainda 

incalculáveis.  

Os eventos registrados foram diversos, como: “Enchentes ou Inundações 

Graduais”; “Enchentes ou Inundações Bruscas”, “Vendaval ou Tempestade”, 

“Granizo” e “Escorregamentos ou Deslizamentos”. Estes dados recentes apontam 

um significativo número de afetados em todos os estados e uma concomitância de 

eventos num mesmo período do ano. Isto denota a necessidade de um 

planejamento dos órgãos de emergência e do Estado, tanto no que diz respeito aos 
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recursos financeiros, quanto aos atendimentos de emergência.  A ocorrência e a 

simultaneidade dos eventos pode ser observada na tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Desastres relacionados às chuvas notificados à SEDEC/ MI (2008) 

Estado/ Nº 
municípios 
afetados 

Principais meses de 
ocorrência 

Total aproximado 
de afetados 

Acre / 3 Janeiro 13.830 
Alagoas/ 5 Abril e Maio 2.150 
Amapá/ 4 Abril, Maio e Outubro 7.820 

Amazonas/ 12 Janeiro, Fevereiro, maio, junho, 
agosto, setembro, novembro 

90.000 

Bahia/ 6 Setembro, Novembro, 
Dezembro 

9.800 

Ceará/ 28 Janeiro, Abril e Março* 133.340 
Distrito Federal/ 3 Janeiro e Fevereiro 950 
Espírito Santo/ 21 Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril, Agosto, Setembro 
Outubro e Novembro** 

107.000 

Goiás/ 2 Fevereiro e Dezembro 84.000 
Maranhão/ 60 Março, Abril e Maio 170.000 

Mato Grosso do Sul/ 
8 

Março, Junho, Agosto, 
setembro, Novembro 

29.000 

Mato Grosso/ 16 Janeiro, Fevereiro, Março, Abril 85.500 
Minas Gerais/ 56*** Janeiro, Fevereiro, março 

Agosto, Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro 

153.000 

Pará/ 24 Março, Abril, Maio 175.390 
Paraíba/ 3 Março, Abril 12.140 
Paraná/ 31 Abril, Outubro 4.680 

Pernambuco/ 2 Fevereiro, Agosto 800 
Piauí/ 19 Março, Abril 68.700 

Rio de Janeiro/ 50 Janeiro, Fevereiro, Março, 
Abril, Novembro e Dezembro 

350.000 

Rio Grande do 
Norte/ 49 

Março, Abril, Junho, Agosto 195.000 

Rio Grande do 
Sul****/ 77 

Abril, Maio, Agosto, Setembro, 
Outubro 

90.000 

Rondônia/ 2 Abril 2.000 
Roraima Não há dados Não há dados 

Santa Catarina***** / 
64 

Janeiro, Abril, Maio, Outubro, 
Novembro, Dezembro 

225.000 

São Paulo/ 4 Janeiro, Fevereiro, Novembro e 
Dezembro 

1.670 

Sergipe/ 2 Maio 2.060 
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Tocantins Não há registros de ocorrência 
de desastres relacionados às 

chuvas, apenas às secas 

0 

    Fonte dos dados: BRASIL, 2008 

* No caso do estado do Ceará é interessante observar que em alguns municípios um 
número expressivo de casos de Terremoros e Cismos foram notificados em períodos 
concomitantes ou próximos a datas de eventos chuvosos, acarretando uma superposição de 
desastres e danos. Isso ocorreu em outros estados da  federação, como no Maranhão. 
 
** A inconstância climática fica explícita nos dados de que em abril, enquanto o município de 
Mantenópoli - ES sofria com enxurradas e inundações bruscas, o município de Pancas, no 
mesmo estado, sofria com a seca. 

 
*** Durante o levantamento destes dados (dez/ 08), o número de afetados referentes aos 
desastres que ocorreram nos últimos meses de dezembro neste estado ainda não haviam 
sido contabilizados por completo, mas estima-se que o número de pessoas afetadas pelas 
chuvas deva passar de 400 mil. 
 
**** Neste estado foram registrados fenômenos mais extremos como tornados e ciclones 
extratropicais. 
 
***** Durante o levantamento destes dados (dez/ 08), o número de afetados referentes aos 
desastres que ocorreram nos meses de novembro e dezembro neste estado ainda não 
haviam sido contabilizados por completo, mas estima-se que nestes dois meses, mais de 
1,5 milhão de pessoas tenham sido afetadas e mais de 75 mil ficaram desalojadas ou 
desabrigadas. 
 

A magnitude dos dados brasileiros quanto aos desastres relacionados às 

chuvas, não deixa dúvida de que o cenário é grave e a reflexão necessária. 

Segundo notícia do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC 

RIO) os fenômenos climáticos extremos passaram a fazer parte da tendência da 

“nova normalidade” . A reportagem supra alerta para a necessidade de nos “adaptar 

rapidamente a forma como nos preparamos para os perigos da natureza e como 

respondemos a eles”.  Ainda afirma:  

 
[...] nossas ações – ou a nossa imobilidade crônica – têm uma 
influência decisiva na dimensão dos prejuízos causados pelos 
caprichos da natureza. A maneira como construímos nossas casas 
e escolas, como concebemos nossas pontes, como edificamos 
nossas cidades e como protegemos nossas encostas são fatores 
determinantes das conseqüências destruidoras de qualquer 
desastre (grifo nosso) (UNIC RIO, 2008 s/p.).  
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Embora a natureza apareça como a grande vilã de desastres, o foco na 

ameaça natural não produz um tipo de reflexão que garanta a eficácia das ações 

frente aos desastres. São as ações em prol da redução da vulnerabilidade humana, 

assim como, o aumento da eficácia político-institucional em torno dos riscos, que 

poderão garantir uma minimização dos impactos frente às ameaças naturais. Ou 

seja, a ameaça, per si,  não é a causa máxima do desastre e sim, uma variável que 

deflagra, de forma calamitosa, as condições de vulnerabilidade que já se encontram 

uma sociedade. Dentre elas, está o padrão de ocupação e produção social do 

território que será discutido no capítulo a seguir. 
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3. TERRITÓRIO E PROBLEMAS URBANOS 
 

A abordagem dos riscos e dos desastres relacionados às chuvas será tomada 

neste estudo a partir de uma perspectiva urbana. Isso devido ao fato da cidade ser o 

locus onde os eventos ocorrem de forma mais intensa e recorrente e, por ser 

também, onde é mais acentuada a desigualdade social, aqui  dimensionada pela 

vulnerabilidade do território relacionado à moradia.  

A expansão das manchas urbanas em todo o mundo vem trazendo impactos 

ambientais e sociais visíveis e invisíveis ao homem. Os visíveis são aqueles 

apontados pela intensificação dos fluxos e os fixos sociais, que levam à perda da 

cobertura vegetal, à impermeabilização do solo, à alteração das rotas naturais dos 

mananciais, além de um cenário de esgotamento dos recursos naturais ali 

necessários, como água para abastecimento, e incapacidade de absorção dos 

resíduos (sólidos e efluentes) produzidos pelos diversos segmentos da sociedade. O 

aumento da pobreza e das desigualdades sociais, com exemplos discrepantes de 

locais e formas de se viver, completam este cenário possível de ser observado nas 

cidades.  

 
O meio urbano é cada vez mais um meio artificial, fabricado com 
restos da natureza primitiva crescentemente encobertas pelas obras 
dos homens. A paisagem cultural substitui a paisagem natural e os 
artefatos tomam, sobre a superfície da terra, um lugar cada vez mais 
amplo (SANTOS, 1996, p. 42). 

 

Os impactos invisíveis são aqueles que aparecem silenciosamente, se 

incorporam no cotidiano dos citadinos e afloram em determinados momentos, na 

forma de violência e desastres, por exemplo. Isto porque, os processos de 

degradação ambiental (em prol do “desenvolvimento”) e a deterioração dos valores 

sociais (em prol do enriquecimento e da satisfação individual) fazem com que as 
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cidades e, por conseguintes, seus habitantes, sejam cada vez mais vulneráveis às 

crises ambientais e sociais. 

 
Como as situações se alteram rápida, repetidamente e de forma 
inesperada, o território, sobretudo nas áreas mais afetadas pela 
modernidade globalizadora, torna-se instável, nervoso e também, 
ingovernável. As crises territoriais revelam, brutalmente, as crises - 
nem sempre imediatamente percebidas - da economia, da 
sociedade e da política (idem, 1999 s/ p.)  

 

Os aspectos do urbanismo moderno, que envolvem desde megalópoles 

(cidades das cidades) à hiperperiferia (onde há uma superposição de condições de 

extrema pobreza e risco urbanos) (TORRES; MARQUES, 2001 ), resultam de um 

processo histórico de adensamento populacional descontrolado e não-planejado. 

Como apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2001), em 1940 éramos 12,9 milhões morando em cidades. Hoje, o número de 

citadinos ultrapassa os 140 milhões (FIGURA 5). Isto significa uma taxa de 81,2% de 

urbanização (valores do ano 2000), que hoje gira em torno dos 85%. Sobre essa 

urbanização ocorrida em pouco tempo no Brasil, afirma Santos (1987 p. 12):  

 
[...] em nenhum outro país foram assim contemporâneos e 
concomitantes processos como a desruralização, as migrações 
brutais desenraizadoras, a urbanização galopante e concentradora, 
a expansão do consumo de massa, o crescimento econômico 
delirante, a concentração da mídia escrita, falada e televisionada, a 
degradação das escolas. 
 
 

Dados recentes apontam que o país apresentará um potencial de crescimento 

populacional até 2039, chegando aos 215,3 milhões de habitantes e, a partir daí, a 

população - hoje estimada em 189 milhões - deve atingir o chamado “crescimento 

zero”. Isto porque as taxas de crescimento tendem a ser negativas,  baseadas na 

crescente redução da taxa de fertilidade (IBGE, 2008).  
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Figura 5. População residente, por situação do domicílio - Brasil - 1940/2000 
Fonte: Tendências Demográficas, 2000. IBGE, 2001 
 

Os graus de urbanização se dão de forma diferenciada entre as regiões do 

Brasil, todavia, de forma menos discrepante hoje. Motivadas, por um lado, à 

saturação  dos mercados centro-sul e por outro, às novas oportunidades de trabalho 

e aos investimentos (principalmente privados), milhares de pessoas têm se 

deslocado para estados da federação antes pouco procurados, como os da região 

Norte (FIGURA  6). 
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Figura 6. Grau de urbanização segundo as Grandes Regiões do Brasil (1991-2000) 
Fonte: Tendências Demográficas, 2000. IBGE, 2001 

 

  As sínteses de dados do IBGE (2006) apontam que historicamente houve 

elevação nas porcentagens de domicílios atendidos por alguns serviços, como 

abastecimento de água e esgoto e posse de bens duráveis como geladeira e 

televisão. No entanto, a análise desta expansão revela que, além de insuficiente 

para universalização dos serviços de saneamento básico, ela ocorreu sem reduzir as 

desigualdades regionais e de renda. Na região Sul e Sudeste, mais de 20% da 

população ainda não têm acesso à rede coletora de esgoto (TABELA 2). A ausência 

de serviços coincide com a precariedade estrutural do domicílio, onde muitas vezes 

o esgoto corre a céu aberto, não há disponibilidade de água potável e a coleta de 

lixo é precária. 
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Tabela 2. Domicílios particulares permanentes, total de atendidos por alguns serviços, 
segundo as Unidades da Federação, em números relativos (%) - 2005-2006 

 
Estado Rede geral de 

abastecimento 
de água 

Rede 
coletora 
de esgoto 
ou fossa 
séptica 

Coleta de 
lixo 

Iluminação 
elétrica 

Telefone 

São Paulo 96,4 92,3 98,4 99,9 86,9 
Rio de 
Janeiro 

88,7 90,6 98,2 99,9 84,9 

Espírito 
santo 

83,1 76,1 85,4 99,7 78,4 

Minas 
Gerais 

87,1 76,9 86,0 98,6 75,1 

Paraná 88,2 69,7 88,7 99,1 82,1 
Santa 

Catarina 
79,7 85,3 90,6 99,7 86,1 

Rio Grande 
do Sul 

84,4 80,4 89,4 99,1 89,5 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2005-2006. 
 

De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil/ PNUD, 

baseado nos microdados dos censos de 1991 e 2000, do IBGE, o percentual de 

pessoas que habitam domicílios subnormais, tanto na área urbana quanto rural, 

varia de estado para estado da federação. Enquanto, em alguns casos, esse 

percentual diminuiu, como em Vitória, Belo Horizonte e Recife, nas principais 

capitais da região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, houve aumento. Nesta 

última, o percentual de pessoas que viviam em domicílios subnormais era de 17,19 

em 1991, passando a 18,78 em 2000, totalizando quase um quinto da população 

urbana. Uma recente pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)  para a 

Secretaria Nacional de Habitação (SNH) mostra um quadro mais preocupante ao 

lidar com a problemática metropolitana. Na Região Metropolitana de São Paulo, 

13.4% dos domicílios estão em setores subnormais e assentamentos precários, 

sendo 19.6% na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Quanto à irregularidade 
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fundiária na posse de terrenos e moradias, estima-se que ela atinja cerca de 2,2 

milhões dos domicílios urbanos (BRASIL, 2008a). 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) ressalta que a forma 

de coleta desta informação no Censo Demográfico subestima a realidade deste 

universo. As situações de irregularidade fundiária estão presentes em boa parte do 

país e envolvem ocupações de terrenos públicos ou privados e loteamentos que não 

passaram por uma ou mais das diversas e confusas etapas de aprovação por parte 

dos órgãos públicos.  A confluência de todos os déficits e irregularidades fundiárias 

da habitação acontece nas favelas brasileiras, cujo descontrole se estende até sua 

mera quantificação. A única estatística com abrangência nacional ainda é a 

desenvolvida pelo IBGE para os chamados aglomerados subnormais, na qual a 

metodologia de coleta dos dados suscita distorções (BRASIL, 2004). 

 

3. 1.  Urbanização e pobreza: o desastre tem endereço? 

 

 Diante dos dados, é preciso atentar para quais as reais causas das mazelas 

urbanas, uma vez que esta atribuição aos fenômenos demográficos (crescimento 

excessivo da população, migração para as cidades) revive, de certa forma, a moral 

malthusiana segundo o qual os pobres são responsáveis pela própria pobreza, 

devido ao seu “comportamento” migratório e reprodutivo. Ribeiro e Pochman (1983, 

p. 9), alertam para o fato de que: 

 
 [...] numa sociedade capitalista, com efeito, a demanda de um 
determinado bem é apenas a demanda solvável, ou seja, tão 
somente constituída pelos indivíduos que podem pagar seu preço. 
Aqueles que não têm renda suficiente para adquirir uma 
determinada mercadoria estão excluídos da demanda, não obstante 
dela necessitar [...] grande parte da população urbana brasileira está 
excluída do mercado da produção de moradias. São duas as razões: 
de um lado, uma distribuição profundamente desigual da renda 
gerada na economia e, de outro lado, as condições que regem a 
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produção capitalista de moradias no Brasil, que impõem um elevado 
preço ao direito de habitar na cidade. 

 

A abordagem da pobreza, com o cenário urbano como pano de fundo, se faz, 

então, não só pelo fato da maioria dos pobres viverem hoje nas cidades, mas porque 

a reprodução da pobreza é permeada pela dinâmica do mercado de trabalho que 

reproduz o modo de vida urbano. O caráter urbano desafia a governabilidade, 

exigindo dos governos locais soluções rápidas e eficazes (LAVINAS, 2003). 

A periferia na última década está cada vez mais próxima e misturada a áreas 

residenciais de estratos de renda média e alta. Todavia, este fato não significa a 

superação da segregação sócio-espacial, mas o surgimento de cenários cada vez 

mais contrastantes e complexos (BRITO; YAZAKI; MAIA, 2006).  A apartação social 

dos estratos de menor renda é perpetuada, e se expressa em seus padrões de 

habitação, marcados pela fragilidade da autoconstrução; na limitação dos bens e 

serviços públicos, como a dificuldade em ter acesso aos meios de transporte como 

metrô e ônibus, hospitais etc; e na ocupação de áreas rejeitadas pelo mercado 

imobiliário formal, passando ao mercado informal, onde direito ou titularidade do 

imóvel são dúbios, onde os problemas de saneamento e drenagem são crônicos, 

onde há proximidade em relação às linhas férreas, indústrias, rodovias etc. 

 Este  é o território não recomendado pelo Poder Público para a construção 

de habitações, pois são muito expostos a riscos, como desabamentos e inundações, 

e muitas dessas áreas  já sofreram ou sofrem recorrentemente com as chuvas. A 

despeito disso, a inserção de moradias nestes locais vem crescendo de maneira 

acelerada, fruto de uma sociedade que distribui de forma desigual os benefícios do 

progresso que é identificado como modo de vida urbano (VALENCIO et al, 2008c).  
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Diante do grau de urbanização das cidades e do contingente populacional que 

nelas convivem, questiona-se : “quem é cidadão?”. São diversas as formas pelas 

quais a cidadania é negada ao povo brasileiro e Santos (1987) traz à tona esta 

discussão a partir do conceito de “cidadãos mutilados”. Sob essa “mutilação” os 

moradores se vêem impedidos de suplantar a sua condição de desfavorecimento 

social e econômico, pois vivem diante da ausência de acesso aos instrumentos 

educacionais de qualidade, aos serviços médicos, à formalidade empregatícia, às 

garantias legais, políticas e à infra-estrutura básica, os quais, juntos, permitam que 

sejam alcançados níveis minimamente aceitáveis de qualidade de vida. Há uma total 

destituição de meios de ação, habilidades e capacidades para uma “auto-

alavancagem” (LAVINAS, 2003). 

A desigualdade social é, então, imbricada à desigualdade ambiental e sobre 

isso afirma Acselrad (2000, p.1): 

 
Os pobres estão mais expostos aos riscos decorrentes da 
localização de suas residências, da vulnerabilidade destas moradias 
a enchentes, desmoronamentos e à ação de esgotos a céu aberto. 
Há conseqüentemente forte correlação entre indicadores de pobreza 
e a ocorrência de doenças associadas à poluição por ausência de 
água e esgotamento sanitário ou por lançamento de rejeitos sólidos, 
emissões líquidas e gasosas de origem industrial. Esta desigualdade 
resulta, em grande parte, da vigência de mecanismos de 
privatização do uso dos recursos ambientais coletivos – água, ar e 
solos. 
 
 

Assim, no desastre, esta vulnerabilidade sócio-espacial fica exposta e a  

fragilidade dos moradores fica traduzida na precariedade do lar,  denunciador da sua 

situação de pobreza (PAVIANI,1994). Na sociedade moderna capitalista, esta 

pobreza, como afirma Martins (2003, p. 20), não se refere apenas à carência 

material, mas multiplica-se em todos os planos da vida, na expressão de carências 

vitais, das limitações e anulações vividas diariamente: 
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A  sociedade da promessa da integração no princípio do contrato da 
igualdade vem se firmando como sociedade da incerteza e do medo. 
Não o medo da violência que mata. Esse é um medo menor, bem 
pensadas as coisas, porque em princípio decorre de ações que tem 
visibilidade e que, tecnicamente, podem ser resolvidas. Mas o medo 
de se tornar ninguém e coisa alguma, de ser descartado e 
banalizado, o medo daquilo que não se vê. Isso é de fato, por inteiro, 
a exclusão social. É inconsistente reduzir a exclusão à pobreza 
material. 
 
 

Ou seja, para entender a dimensão do risco no meio urbano, é preciso que se 

tenha uma visão holística dos problemas  urbanos, ou conforme Santos (2002), é 

preciso olhar  para o território como “formas-conteúdo”.  São nos  fixos e fluxos e na 

dinâmica sócio-espacial onde os riscos podem se concretizar em desastres. Se o 

contexto social e histórico das concepções de território for descartado, as análises 

dos riscos ficarão restritas a formas estáticas e a-histórica, tal como os mapas de 

risco, comumente apontados (VALENCIO, 2004) 

 

3.2 Áreas de Risco: qual é a racionalidade que subjaz esta classificação?  

 
 
Para iniciarmos esta discussão,  apontaremos a conceitualização dos termos 

“território”, “territorialização” que utilizaremos, visto que se trata de conceitos 

complexos e que, assim como o “risco”, são abordados de maneira diferenciada 

entre autores de diversas áreas de conhecimento. 

Segundo Saquet (2007), sob uma revisão bibliográfica de diversos autores 

que discutem o tema, podemos identificar quatro perspectivas de abordagens do 

território, que se alteraram ao longo das décadas, quais sejam: a) uma, 

eminentemente econômica, na qual o território pode ser entendido a partir das 

relações de produção; b) outra, pautada na dimensão geopolítica; c) a com ênfase 

nas dinâmicas políticas, culturais, simbólicas, identitárias, tratando de 



 59 

representações sociais e por fim; d) a abordagem da última década, que se volta às 

discussões da sustentabilidade ambiental e desenvolvimento local de forma 

interdisciplinar. São as duas últimas abordagens que entrarão na discussão proposta 

neste capítulo. 

Nos anos 70, as mudanças na produção do conhecimento acompanhavam as 

transformações sócio-espaciais, como a expansão urbana, a degradação ambiental 

etc. É neste contexto que o território passa a ser entendido como produto social, 

lugar de vida, de conflitos, contradições e de relações, incluindo-se o entendimento 

da “casa” e do “lugar”.  Segundo Saquet (2007), a abordagem sociológica do 

território deixa, no geral, de reconhecer a materialidade do mesmo e as relações 

sociais são priorizadas sem levar em conta a dimensão dos recursos naturais. Isso 

se deve ao fato de que, para a sociologia, as relações sociais se impõem sobre a 

base física, visto que há territorialidade mesmo sobre bases precárias, como é o 

caso da população em situação de rua, ou daqueles que habitam locais de extrema 

vulnerabilidade ambiental.  

Numa abordagem interdisciplinar, como a que nos propusemos, a relação que 

se dá entre o homem e o espaço físico, são indissociáveis, uma vez que a 

problemática em questão – desastres de origem hidrometeorológica – envolve a 

perda de um território, que se traduz em dimensões simbólicas e são mediadas por 

dimensões físicas e materiais. Sobre isso afirma Haesbaert (1997, p. 42): 

 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo mas em diferentes 
graus de correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, 
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos 
sociais [...] e uma dimensão mais concreta, de caráter político-
disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como forma de 
domínio e disciplinarização dos indivíduos. 
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Ou seja, o território concilia aspectos objetivos e ligados à subjetividade 

individual e coletiva. Sobre as infra-estruturas, supõe-se mobilidade espacial, 

especulação, relações sociais, desigualdades. “A expropriação e a acumulação de 

capital, por exemplo, realizam-se através de mecanismos territoriais, como a 

concentração ou a difusão industrial e populacional” (SAQUET, 2007, p.72). 

Assim, é característica territorial  a que mais evidencia a disseminação dos 

riscos, pois se a população está alocada no território justamente de acordo com a 

distribuição das estruturas de capital, na ocorrência de um desastre, as formas de 

danos da população afetada devem corresponder à estrutura social do lugar, que 

como vimos, para os mais pobres, se dá em bases materiais precárias.  

Na última década, estas localidades ficaram conhecidas como  ‘áreas de 

risco’, que, para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, refere-se a “área onde existe 

a possibilidade de ocorrência de eventos adversos” (CASTRO, 1999, p.18). Mas 

estão, antes de tudo, relacionadas ao desprovimento de uma condição sócio-

econômica e espacial condizente com o que seria aceitável como ‘seguro’. A 

denominada ‘área de risco’ é o que antes era reportado como  ‘área carente’, cujo 

significado refere-se mais a uma periculosidade imanente dos grupos que ali 

habitam (pois é onde estariam os que ameaçam a ordem instituída na cidade), do 

que ao sentido de uma área desprovida de assistência (VALENCIO, 2008).   

Na visão simmeliana, é a constatação de que “a pobreza deve ser combatida 

em prol da prosperidade pública” (SIMMEL, 1998, p.52). A assistência ao pobre e o 

combate à pobreza deixam de ser focados como garantias de melhores condições 

de vida àquela população e funcionam mais  como um fator de equilíbrio social, que 

visa atuar em prol da comunidade estabelecida. “Em lugar de se construir num fator 

contra o risco (seguro), a assistência é entendida como um mecanismo de proteção 
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da sociedade em benefício próprio (redução do risco dos não-pobres frente aos 

pobres)” (LAVINAS, 2003 p.34). 

Assim, a partir do momento que estas localidades são reconhecidas como 

‘áreas de risco’, ocorre uma mudança de comportamento do Estado, como afirma 

Valencio (2008, p.4): 

Diante da persistência do grupo no fazimento do lugar, no geral, 
como uma borda periférica, ali depositando sentidos para a sua 
existência, emerge, no interior do Estado, novos mecanismos de 
contestação a essa territorialização dentre os quais tem destaque a 
progressiva substituição da nominação do lugar, que passa de ‘área 
carente’ para a “área de risco”. 

 

Neste discurso, é a precariedade do espaço físico habitado – como solo 

irregular, proximidade a rios e córregos, propensos a deslizamentos e enchentes – e 

não a precariedade sócio-econômica, que aparece como o ‘fator de risco’, 

justificando a condenação destas áreas. Isto se dá principalmente por meio do 

instrumento de ‘mapeamento de risco’.  

Qual seria então a verdadeira dimensão espacial do risco? Com técnicas 

como os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que identificam as áreas de 

ocorrência de determinados fenômenos através de dados estatísticos, as variáveis 

que dizem respeito às interações das relações sociais que se dão naquele espaço – 

e são responsáveis pelas configurações e pelas  modificações no território – não são 

identificadas. As análises de vulnerabilidade e risco não são feitas abarcando as 

dimensões das ‘famílias’ e das ‘moradias’, mas apenas nas ‘áreas’ onde se 

localizam estes domicílios. Ou seja, o risco e vulnerabilidade precisam também (e 

principalmente), ser avaliados a partir de aspectos sociais, tanto na escala coletiva 

quanto individual. Sobre isto, afirma Marandola (2004, p. 326): 

 
[...] É necessário a adoção de uma postura transescalar ao 
debruçar-se sobre os riscos a que são expostas as populações de 
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uma cidade. Não podemos considerar apenas a escala coletiva, pois 
os riscos atingem as pessoas em sua vivência e em seus dramas, 
na experiência [...] Se os estudos acerca dos riscos ficarem 
limitados à escala coletiva (exterioridade) teremos apenas 
vislumbradas as formas pelas quais os riscos sociais são produzidos 
e distribuídos, mas não como eles se realizam na vida das pessoas. 
Similarmente, se os estudos limitarem-se às percepções que as 
pessoas têm dos riscos (interioridade), não conseguiremos avançar 
em formas de enfrentar estes problemas, que dependem de ações 
políticas, de práticas sociais e, às vezes, de um longo processo de 
re-trabalhar a imagens e o imaginário que envolveram aquele 
fenômeno. 

 

Diversos projetos vêm tratando, progressivamente, da problemática do risco 

em áreas urbanas, mas que tem comumente a concepção objetiva de “reduzir o 

risco” de algumas áreas, no que diz respeito a medidas estruturais e de 

(re)organização da população em parceria do Estado. A exemplo do Ministério das 

Cidades, projetos de ações preventivas relacionadas à diminuição da vulnerabilidade 

de comunidades inseridas em áreas de risco, sobretudo suscetíveis às chuvas, vêm 

sendo desenvolvidos.  

Há de se considerar o importante passo diante da legislação urbanística, com 

a criação de novas e atuais políticas que envolvam o poder público no planejamento 

e na solução dos funestos e crescentes problemas urbanos. Um desses passos foi o 

Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), que regulamenta os artigos da Constituição 

Federal referentes à Política Urbana e apóia os municípios na execução da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (2004), com a missão de: 

 
 Estimular, articular e apoiar uma rede de parceiros, por meio de 
processos participativos e democráticos, contribuindo para a 
organização humanizada do espaço urbano, ampliando o acesso 
sustentável à terra urbanizada e transformando a cultura de 
exclusão territorial das cidades brasileiras (BRASIL, 2004, s/p.). 
 
 

 Em linhas gerais, os objetivos desta política se propõem a apoiar os 

municípios na implementação do Estatuto da Cidade,  ampliar o acesso da 
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população de menor renda a terra urbanizada, promover a integração de programas 

de regularização, promover o reconhecimento de maneira integrada dos direitos 

sociais e constitucionais de moradia e preservação ambiental. 

O Estatuto das Cidades prevê ainda a Política Nacional de Prevenção de 

Risco em Assentamentos Precários:  

  

Política que opera com um conceito inovador de prevenção e 
remoção do risco contra o número recorrente de mortes por 
escorregamentos em encostas, principalmente nas ocupadas por 
favelas e assentamentos precários nas maiores regiões 
metropolitanas [...] Em várias localidades, ações judiciais buscam 
obrigar as prefeituras a remover milhares de habitantes de favelas 
devido a problemas de risco geotécnico. Em primeiro lugar, as 
remoções são impraticáveis. Mapeamento de risco realizado pela 
Prefeitura do Município de São Paulo em 2002 indica a existência de 
cerca de 12 mil moradias em risco alto ou muito alto de 
escorregamento, para um total 291.983 domicílios implantados em 
favelas. Assim, para o município de São Paulo, uma política de 
gerenciamento de risco deveria incrementar a segurança de cerca 
de 4% dos domicílios em favelas e não remover o total de 291.983 
domicílios, numa situação que não difere sensivelmente nas demais 
grandes cidades brasileiras. Em segundo lugar, a  emoções são 
desnecessárias. É necessário contrapor ao conceito de remoção de 
favelas em risco a proposta de remoção do risco (ibidem, 2004, 
s/ p.) (grifo do autor). 

 

Todavia, como aponta Cardoso (2005, p.1), este o tipo de abordagem que se 

planeja realizar sobre as “áreas de risco” consideram,  

 
[...] as opções de moradia dos pobres como fruto da ignorância 
dessas populações sobre as condições ‘reais’ de risco a que 
estariam submetidas, condições estas passíveis de serem 
identificadas, mensuradas e prevenidas através da utilização dos 
conhecimentos disponíveis (geotecnia, hidrologia, etc). A opção 
adotada para enfrentar a pretendida ‘ignorância’ da população é a 
educação ambiental, entendida enquanto transmissão de 
informações técnicas até então não disponíveis para essa 
população. 

 
 
 

Dessa forma, falta na essência das políticas públicas um entendimento dos 

riscos que ultrapasse a visão técnica, pontual e objetiva e adentre numa abordagem 



 64 

que inclua as construções sociais, de grupos sociais diferenciados, sobre o risco. As 

ferramentas que se têm hoje, na prática, não funcionam com eficiência, visto que 

estas questões urgentes demandam um esforço público que consiga lidar não 

apenas com as desigualdades estruturais, mas também sociais. E, como afirma 

Vargas (2006, p. 267-8), 

 
[...] há uma desconfiança com relação às ações do Estado, nem 
sempre claras e efetivas, e à insuficiência de suas intervenções - 
paliativas, precárias, inacabadas. De intervenções que são pontuais, 
tem-se a viabilização de pequenas obras, sempre inacabadas – vias 
de acesso (como “escadões”), muros de arrimo –, iniciativas 
isoladas de cadastramento das famílias, com vistas à regularização 
da posse, nunca efetivada, de remoção para área ditas mais 
seguras, porém sempre mais distantes e isoladas. A possibilidade 
de viverem a transferência para locais isolados, distantes dos ativos 
sociais favorecedores de suas subsistência, é fator determinante em 
seus posicionamentos e marca sua resistência. 

 

Quando o morador, por exemplo, é realocado para um outro bairro, ou quando 

a área por ele habitada passa pelos processos de ‘urbanização’, no qual energia 

elétrica e água encanada tornam-se disponíveis de forma não-clandestina, uma 

parte daquela população passa a vivenciar um novo drama: pagar as contas de 

água e luz que anteriormente não faziam parte do seu reduzido orçamento. Se, de 

um lado, o acesso a esta infra-estrutura permite uma melhoria na qualidade de vida 

e saúde, de outro acaba por endividar aqueles que não têm condições de arcar com 

tais despesas, visto que seus parcos recursos já estão comprometidos com outros 

gastos de sobrevivência. Endividados, os moradores adentram num novo ciclo de 

pobreza, perpetuando sua condição de apartação social. 

Ou seja, naquele território condenado como “área de risco”, as famílias vivem, 

trabalham, sofrem e sonham, o seu lugar de morar é onde se configuram todas as 

relações. Na eminência de um desastre, a divulgação da ameaça pelos agentes da 

Defesa Civil, assim como pela mídia, impõe uma desterritorialização forçada, na qual 
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a cartografização do risco, pautada numa “tecno-lógica”  legitima os argumentos 

para a expulsão dos que estão inseridos naquela localidade. “Subsidia, pois, uma 

problematização simplificada da realidade sócio-espacial na qual a cidade não 

aparenta o pulsante conflito territorial que a caracteriza” (VALENCIO, 2008, p.5). 

Diante do fato de que na situação de “normalidade” (referindo-se, no caso, a 

ausência de uma ameaça natural, como as chuvas), a população já vivencia uma 

territorialidade precária, ameaçada pela ausência de infra-estrutura – mas 

principalmente pela ausência de direitos de cidadania –, com a vinda do evento 

climático, a sua desestruturação deverá ser muito mais impactante, resultando num 

desastre potencializado. 

Todavia, vale lembrar que a casa e o bairro onde moram as famílias significa, 

para muitas, o único lugar possível de existência social, onde há um sentimento de 

posse, de conquista, de pertencimento. Por mais precária e não equipada com o 

conforto aspirado, tudo que faz parte da casa traz ao morador o sentimento de 

familiaridade, de história, do fazer cotidiano. Assim, diante de um desastre, em que 

há perda ou danificação da casa, o morador obrigado a sair do seu lugar tem uma 

dimensão de perda incalculável. A resistência em deixar a casa baseia-se numa 

construção social do risco que, na maioria dos casos, não coaduna com a visão 

apontada pelo perito. 

É esta a dimensão que será abarcada no capítulo a seguir, baseada em 

relatos orais de moradores que perderam suas casas diante das ameaças das 

chuvas e encontravam-se abrigados em escolas públicas, nas cidades de Sumidouro 

e  Nova Friburgo, RJ. Para tal, vamos antes conhecer um pouco das características 

destes municípios onde se deu a pesquisa de campo. 
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3.3-  O território pesquisado: caracterização dos municípios de Nova 
Friburgo e Sumidouro (RJ) e dos abrigos temporários visitados 

 

Diante do que foi exposto até aqui, temos que, o aumento da intensidade das 

ameaças naturais e a vulnerabilidade acentuada a que se encontra grande parte da 

população, resultaram num contexto global de incidência dos desastres naturais, em 

especial os de origem hidrometeorológica. No Brasil, não é diferente. A cada ano 

temos mais casos de desastres relacionados às chuvas, ocasionando danos 

significativos que incluem perdas de vidas. 

O estado do Rio de Janeiro, com sua característica geológica de morros, 

associada a um adensamento urbano que disputa o território nas mais diversas 

formas, vivencia a problemática das chuvas de forma recorrente. De acordo com os 

relatos de alguns moradores de Sumidouro e Nova Friburgo, as cidades já sofreram 

em outros anos com as chuvas, contudo, afirmaram que o ano de 2007 trouxe danos 

de formas nunca antes presenciadas. A seguir, serão expostas as caracterizações 

destes municípios, assim como, dos abrigos temporários onde realizamos as visitas. 

Os dois municípios visitados são limítrofes e localizam-se na Mesorregião 

Centro-Fluminense e Microrregião de Nova Friburgo como podemos observar na 

figura a seguir: 
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Figura 7. Mapa de localização dos Municípios de Nova 
Friburgo e Sumidouro no Estado do Rio de Janeiro. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Adaptado) 
 
 

Fundada em 1920, o município de Nova Friburgo conta atualmente com uma 

população total de 177.376 de habitantes (IBGE, 2007). A população é 

predominantemente urbana, correspondendo a 87,56% dos habitantes. Sua área 

territorial é de 933 km2, o que representa 2,1344% da área do estado do Rio Janeiro 

e sua altitude correspondente a 846 metros. Nova Friburgo é banhado pelas bacias 

do Rio Grande e do Rio Macaé e os principais rios que cortam a cidade são os rios: 

Santo Antônio, Cônego e Bengalas. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento 

Humano/ PNUD (2000), seu índice de desenvolvimento humano corresponde a 0,81. 

A principal fonte de renda da cidade está baseada nos setores têxtil, metalúrgico, 

confecção-vestuário íntimo e materiais plásticos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS MUNICÍPIOS, 2008).  Segundo dados do IBGE (2000), dos 53.552 domicílios 

friburguenses, cerca de 38.000 contavam com rede geral de esgoto ou pluvial e 

78,6% dos domicílios possuíam apenas 1 banheiro. Sobre o destino do lixo, 85% 

dos domicílios eram atendidos pela coleta por serviços de limpeza e 5% do lixo era 

 Sumidouro 

  Nova Friburgo 
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queimado. Sobre a titularidade do imóvel, cerca de 60% dos domicílios eram 

próprios e quitados e 25% alugados. 

Já o município de Sumidouro é predominantemente rural, onde apenas 

16,46% da população é considerada urbana e 83,54% rural. Com uma população de 

14.562 habitantes, o município foi fundado em meados de 1890 e a principal fonte 

de renda da cidade está ligada à agricultura, sendo a olericultura (cultura de 

legumes) sua principal atividade econômica.  A área do município é de 395 km2, que 

representa 0,9045% da área do estado do Rio de Janeiro e sua altitude 

correspondente a 355 metros. O seu índice de desenvolvimento humano, de acordo 

com o Atlas de Desenvolvimento Humano/ PNUD (2000), corresponde a 0,712.  

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2008). Segundo dados do IBGE 

(2000), dos 4.182 domicílios pesquisados, apenas 78 deles apresentavam rede geral 

de esgoto ou pluvial. Quase 75% dos domicílios fazem descarte direto em rios, lagos 

ou mar e quase 700 domicílios utilizam-se da fossa rudimentar. 75% dos domicílios 

apresentam apenas 1 banheiro e 128 casas não tinham banheiro. Acerca da coleta 

de lixo, 51% dos domicílios dispunham de coleta feita por serviço de limpeza, 38% 

do lixo era queimado e 3,5% dos domicílios faziam o descarte em terrenos baldios 

ou logradouros. Sobre a titularidade do imóvel, 57% possuíam imóvel próprio e 

quitado, 32% dos imóveis eram cedidos (na maioria dos casos por empregador) e 

apenas 8% dos domicílios são alugados. 

Embora Sumidouro seja classificado como uma cidade com população 

predominantemente rural, as economias locais das duas cidades estão muito 

interligadas e a ruralidade de Sumidouro associa-se predominantemente à sua fonte 

de renda, a agricultura. Todavia, como apontado nos dados, embora de porte 

populacional pequeno, a cidade sofre com problemas de infra-estrutura, como a falta 



 69 

de saneamento e os mais pobres têm precariedades territoriais muito parecidas com 

os do meio urbano, como apontarão os relatos dos desabrigados.  

Sobre esta sobreposição de características urbanas e rurais afirma Silva 

(1997, p.1): 

[...] está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. 
Mas isso que aparentemente poderia ser um tema relevante, não o 
é: a diferença entre o rural e o urbano é cada vez menos importante. 
Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um 
continuum do urbano do ponto de vista espacial; e do ponto de vista 
da organização da atividade econômica, as cidades não podem 
mais ser identificadas apenas com a atividade industrial, nem 
campos com a agricultura e a pecuária. 

 

3.3.1 A realização da pesquisa de campo 
 

A pesquisa de campo foi realizada no período de 15 a 19 de janeiro de 2007 e, 

na ocasião, a equipe do NEPED/ UFSCar que coletou as informações in loco foi 

acompanhada por peritos da Subsecretaria Estadual de Defesa Civil do Rio de 

Janeiro. Rumo aos destinos da pesquisa, passamos por trechos da rodovia que 

ainda eram alterados pelos regimes das chuvas, com pequenos deslizamentos de 

terra, como poderemos observar nas figuras a seguir (FIGURAS 8 e 9): 
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Figura 8. No detalhe, queda de barreira em curva perigosa no   
trecho da rodovia RJ-156, a caminho de Sumidouro/RJ. 17 jan.07 
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 
 

 

    
Figura 9. No detalhe, queda de barreira ao 
longo da RJ-116, no município de Nova 
Friburgo/RJ.18 jan. 2007. 

                         Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 
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A primeira visita foi à cidade de Sumidouro. No município, o número de 

desabrigados era de 1554 pessoas, os quais estavam distribuídos em cinco escolas. 

A equipe do NEPED visitou as escolas Programa Curumim e Centro Integrado de 

Educação Pública 283 Maria Amélia Pacheco, conhecido como Brizolão (FIGURAS 

10 e 11). 

 

 

 
 

Figura 10. Fachada da Escola Infantil Programa Curumim, que 
funcionava como abrigo temporário. Município de Sumidouro/RJ, 17 jan. 
2007.  
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 
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Figura 11. Fachada do Centro Integrado de Educação Pública 283 Maria 
Amélia Pacheco, que funcionava como abrigo temporário. Município de 
Sumidouro/RJ, 17 jan. 2007.  
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 
 
 Visitamos ainda, em Sumidouro, a Prefeitura da Cidade (Figura12), local que 

também havia sofrido danos com as chuvas, inclusive com destruição de 

equipamentos, como tratores, que seriam utilizados na remoção de lama e entulhos 

acumulados com as inundações (FIGURA 13). 
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 Figura 12. Integrantes do NEPED com agentes da Subsecretaria 
Estadual de  Defesa Civil/RJ na Prefeitura de Sumidouro/RJ, 17 jan. 07 
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 

 
Figura 13. Prefeitura de Sumidouro. Deslizamento de terra  leva trator de 
obras para dentro do rio, destruindo-o. A inutilização do equipamento 
compromete remoção de terra de áreas afetadas da cidade. 
Sumidouro/RJ, 17 jan. 2007. Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 
 
 

Em Nova Friburgo, conforme informações cedidas pela Subsecretaria 

Estadual de Defesa Civil do Rio de Janeiro, o município possuía 1092 desabrigados 
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distribuídos em dez escolas, duas creches, uma igreja, um sítio, um abrigo (barracão) 

e uma casa. A equipe do NEPED visitou a creche Escola Municipal Estação do Rio 

Grande, localizada no distrito de Riograndina (FIGURA 14) 

  

 
Figura 14. Fachada da Escola Municipal Estação do Rio Grande, que 
funcionava como abrigo temporário. Distrito de Riograndina, Nova 
Friburgo/RJ, 18 jan. 07. 
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 
 
 Uma reportagem do Jornal O ECO, datada em 16 jan. 07, trazia o título de 

“Chuvas em Terras Sem Lei” e apontava o fato de que áreas que estavam sendo 

atingidas pelas chuvas eram, pela lei,  definidas como de preservação permanente e 

não poderiam ser habitadas. Para o geógrafo e coordenador do Laboratório de 

Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos (Lagesolos) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, professor Antônio Guerra, que falou à reportagem,  a 

ocupação das encostas e das margens dos rios são problemas graves na região e 

segundo a reportagem, o pior caso era na cidade serrana de Nova Friburgo 

(JORNAL O ECO, 2007) (FIGURA 15): 
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Figura 15. Ocupação de morros em Nova Friburgo/RJ, 18 jan. 2007 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007  

 

Interessante notar, que dados de 2002 do IBGE, sobre o perfil do meio 

ambiente dos municípios brasileiros, traz as seguintes conclusões sobre Nova 

Friburgo, RJ (TABELA 3): 

 

Tabela 3. Perfil dos municípios brasileiros: meio ambiente de Nova Friburgo, RJ, 2002 

O meio ambiente afetou as condições da vida humana? 

O Meio Ambiente afetou as condições da vida humana Não 

Alterações ambientais relevantes que afetaram as condições de vida:  

Contaminação de nascente Não 

Contaminação de rio,baia etc.. Não 

Contaminação de recurso solo. Não 

Deslizamento de encosta. Não 

Desmatamento Não 

Escassez de água Não 

Inundação Não 

Doença endêmica Não 

Ocupação desornenada do território Não 

Poluição do ar Não 
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Poluição sonora Não 

Presença de lixão Não 

Presença de vetor Não 

Esgoto céu aberto Não 

Queimadas Não 

Redução do estoque pesqueiro Não 

Tráfego pesado área urbana Não 

Outras Altera amb relevante nos últimos 2 anos Não  

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Meio Ambiente 2002 

  

Os resultados deste “perfil” do meio ambiente, que são um pouco 

contraditórias em sua abordagem (pois colocam as alterações do meio ambiente 

como impactantes ao homem e não o contrário), transparecem um desacordo com a 

realidade deste município (Nova Friburgo) e de outros municípios da região, com 

critérios de análise incompreensíveis para quem consulta este tipo de dado. A pouca 

credibilidade deste tipo de informação dificulta a manipulação de dados e 

informações reais sobre os municípios. Se retratasse de forma fiel os cenários de 

vulnerabilidade (como no caso de Nova Friburgo, RJ), poderia orientar a aplicação 

das ações dos programas governamentais neste sentido. 

Para dar prosseguimento às análises dos desastres relacionados às chuvas 

que acometeram estes municípios, vale explicitar que as áreas afetadas eram, em 

ambas cidades, bairros pobres. A grande diferença entre elas é que, enquanto em 

Sumidouro a maioria da população vivia sob a mesma situação sócio-econômica 

desfavorecida, em Nova Friburgo as populações vitimadas pelos desastres tratavam-

se claramente de uma periferia desassistida e marginalizada, visto que a cidade, 

como um comércio aquecido, apresentava níveis de desigualdade sócio-espacial 

visíveis. 
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“A dona-de-casa N. Z., 45, chora ao ver sua casa alagada às 
18h31 no Braço do Baú, em Ilhota (...) minutos depois, a casa 
desmoronou”. Fonte: DONASCI, F. Folha Imagem. 28 nov. 
2008. 

 

4. O DESABRIGO PELO OLHAR DO VITIMADO 

 
A comparação inicial entre o desespero expresso na obra de Munch (1893) e 

a imagem de desesperança da dona de casa que vê toda a sua história de vida ser 

carregada por água e lama, nos últimos desastres relacionados às chuvas em Santa 

Catarina, ilustra a discussão que iniciaremos neste capítulo, voltada para as 

seguintes indagações: quais dimensões de sofrimento um morador experimenta ao 

“Passeava com dois amigos ao pôr-do-sol – o 
céu ficou de súbito vermelho-sangue – eu 
parei, exausto, e inclinei-me sobre a mureta– 
havia sangue e línguas de fogo sobre o azul 
escuro do fjord e sobre a cidade – os meus 
amigos continuaram, mas eu fiquei ali a 
tremer de ansiedade – e senti o grito infinito 
da Natureza” (MUNCH, E. Diário pessoal, 
1890).  
 

O Grito, Eduard Munch, 1893 
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perder sua casa diante do “grito infinito da natureza”? Qual é a sua representação 

social e simbólica sobre esse fenômeno de perda que aproxima homem e natureza 

de uma forma tão intensa, contraditória e real? Quais mecanismos ele lança mão 

para entender e dimensionar o que é seguro no momento de decisão de sair ou não 

da casa? 

 Embora, neste trabalho, não ser abordado o caso de Santa Catarina como 

foco, os eventos de perdas de moradias que tomaram proporções calamitosas 

naquela localidade podem contribuir para que possamos visualizar e refletir acerca 

da inserção espacial hodierna, tanto no meio urbano quanto no meio rural.  

As contribuições deste capítulo foram coletadas por meio de entrevistas em 

profundidade realizadas pelos integrantes do NEPED/UFSCar dentro dos abrigos 

temporários de Sumidouro e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. As 

entrevistas foram norteadas por um roteiro semi-estruturado (ANEXO 2), o qual 

possuía variáveis temáticas em questões orientadas mas que não foram abordadas 

com rigorosidade e sim de acordo com o encaminhamento da conversa com o 

entrevistado. Conforme Queiroz (1987), os relatos orais são uma forma de coleta de 

expressões da realidade social, que permite abarcá-las de forma multidimensional. 

A presença dos pesquisadores dentro do abrigo, em busca de informações 

sobre a vivência do desastre, demandou o cuidado em ouvir, observar e se deixar 

capturar pelo o que aquelas famílias desabrigadas tinham a nos contar. Sobre isso, 

afirma Martins (2002, p.45): 

 
Falar de exclusão ao “excluído” é humilhá-lo, um gesto de 
prepotência interpretativa próprio de quem pertence ao mundo do 
mando e não ao mundo do nós e da partilha. Se queremos atuar 
sobre esse suposto problema, é necessário começar por nos 
deixarmos capturar pelo outro, ao invés de tentar capturá-lo na 
armadilha de nossas refutações e de dilemas que são nossos e não 
dele. É necessário compreender, muito mais do que impor uma 
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compreensão construída a partir de uma impressão e não de uma 
constatação. 

 

Do total de entrevistados pela equipe do NEPED/ UFSCar, foram selecionados, 

para este trabalho, relatos de 27 pessoas cujas questões estavam mais diretamente 

ligadas ao tema da moradia. Em relação ao gênero, há uma predominância de 

entrevistas com mulheres, justificada pelo fato de que a maioria dos homens estava 

trabalhando fora, enquanto elas cuidavam das crianças e dos parcos pertences 

resgatados. Como mães, esposas, vizinhas, eram elas que cuidavam “da divisão e 

organização dos cômodos e dos bens ali acondicionados, da garantia e asseio dos 

mesmos, do suprimento às demandas por alimentação e vestuário a contento, enfim 

[...]” elas zelavam para que o bem-estar dos seus membros fosse naturalizado 

(SIENA; VALENCIO, 2006, p.6). 

 As entrevistas em profundidade permitiram somar aos aspectos visíveis dos 

danos as dimensões subjetivas da vivência dos mesmos. Os desabrigados nos 

falaram abertamente e, deixando-os à vontade, suas memórias afloraram e nos 

trouxeram diversas informações sobre a sua experiência frente ao desastre.  Para a 

coleta, foram utilizados gravadores de voz, sob o consentimento do entrevistado e a 

explicita informação de que, se desejasse, a gravação poderia ser interrompida. 

Posteriormente, as transcrições foram feitas e, para analisá-las, foi montada uma 

tabela contendo todas as variáveis relevantes para o propósito deste trabalho, que 

foram preenchidas com os trechos correspondentes da entrevista (ANEXO 3). 

 Esta proposta metodológica permitiu que, da análise conjunta das falas 

individuais, fosse identificada uma representação comum e coletiva sobre o tema 

proposto. Esta “técnica” de análise aflorou naturalmente no desenrolar da pesquisa, 

na qual, a leitura e seleção dos relatos de moradores de casas e abrigos distintos, 

apontavam um compartilhamento de representações sobre o desastre que ali se 
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acometeu. Dessa forma, esta metodologia não se ateve em seguir uma rigorosidade 

como propõe a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 17  (LEFREVE; 

LEFREVE, 2003). 

Juntamente com as respostas significativas, apresentamos imagens 

fotográficas que ilustram e apontam características que puderam ser observadas e 

complementam as informações trazidas pelos desabrigados. Sobre a experiência da 

foto nas análises sociológicas, afirma Martins (2002, p.11): 

 

Em particular na Sociologia, a imagem, sobretudo a fotografia, por 
ser flagrante, revelou as insuficiências da palavra como documento 
da consciência social e como matéria prima do conhecimento. Mas, 
nessa dialética, revelou suas próprias insuficiências. É nos resíduos 
sociológicos desse peneiramento que está a imensa riqueza da 
informação visual e que estão os desafios da fotografia às ciências 
sociais. Tomar a imagem fotográfica como documento social em 
termos absolutos envolve as mesmas dificuldades que há quando se 
toma a palavra falada, o depoimento, a entrevista, em termos 
absolutos, como referência sociológica, que são as dificuldades de 
sua insuficiência e de suas limitações. 
 
 

Daí a necessidade de apresentar o discurso e a imagem sinergicamente.  

A utilização desses instrumentos de natureza qualitativa, somados às 

contribuições teóricas do construcionismo social e das representações sociais, 

caracterizou uma abordagem na qual o fenômeno dos desastres relacionados às 

chuvas foi entendido a partir do ponto de vista do morador, de sua experiência e 

interpretação desde a condição de desabrigado. Embora trate de uma experiência 

pessoal é também coletiva (cf. MOSCOVICI, 2003), de modo que as dimensões do 

problema para todo o grupo social afetado se tornou o foco a análise. A 

interpretação das representações de segurança e risco como construções sociais, 

                                                 
17  Segundo LEFREVE; LEFREVE (2005, p.21), “a técnica do DSC constitui-se um recurso 
metodológico que permite a realização da pesquisa de resgate das opiniões coletivas, no qual os 
equívocos citados buscam ser superados [...] Nas pesquisas com o DSC o pensamento é 
coletado por entrevistas individuais com questões abertas, o que faz com que o pensamento, 
como comportamento discursivo e fato social individualmente internalizado, possa se expressar”.  
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permitiu revelar aspectos da perda da moradia que pouco são consideradas por 

aqueles que vêem o desastre “pelo lado de fora”.  

 Para Bourdieu (2001), o mundo social pode ser pensado por meio de sistemas 

simbólicos que caracterizam um meio, como instrumentos de conhecimento e 

comunicação. Associados às condições materiais que caracterizam uma condição 

de classe poderão definir as condições sociais de produção do habitus. Habitus são 

estruturas internalizadas de disposições de percepção do mundo e estão 

diretamente relacionadas com a construção social do lugar, e a incorporação que 

dela faz os seus moradores, em suas formas de sentir e agir. Numa situação de 

desastre, em que, muitas vezes, a família é obrigada a deixar seu domicílio – 

quando o presencia danificado ou destruído – o evento de disrupção opera como 

uma fronteira simbólica, pois os moradores vivenciam um desarranjo entre a sua 

estrutura material e as suas práticas sociais. 

Diante da afetação, a estrutura física (a casa, o terreno, o rio, o morro, as 

pedras) sofre alterações que, identificadas pelo morador, serão mensuradas a partir 

de uma dimensão social. Ou seja, as famílias reagirão ao risco, de acordo com o que 

seu habitus e seu entendimento sobre o lugar determinam como o (in) seguro.  O 

medo de se ferir ou morrer soterrado pode ser, frente à apreensão que a chegada do 

desastre provoca, menor do que o de perder bens materiais que são escassos e 

para muitos, irrecuperáveis. O lugar é onde circunscreve as suas relações e o 

sentindo de sua existência. Conforme Moscovici (2003, p. 56), “(...) a ameaça de 

perder os marcos referenciais, de perder contato com o que propicia um sentido de 

continuidade, de compreensão mútua, é uma ameaça insuportável”. 
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4.1 “Se a casa da Margarida cair, a minha casa também cai, porque elas 
tão juntas” 

 

Como o debatido nos capítulos anteriores, o processo social característica de 

uma territorialização é um dos que poderão determinar a ocorrência ou não de 

efeitos agressivos e danosos frente à chegada das águas pluviais. A análise desta 

dimensão exige esforços de áreas como a sociologia, geografia e psicologia social, 

dentre outras ciências humanas e este trabalho representa uma contribuição neste 

sentido. Diante das chuvas, após os danos humanos havidos (como mortes, 

ferimentos e adoecimentos), são os danos sobre o lugar de morar os mais 

significativos para a experiência humana. Se antes, num aspecto macrossociológico, 

tratávamos da questão territorial, neste capítulo focaremos a dimensão do lugar, 

uma célula que incorpora a casa, a família, as histórias de vida, as amizades,  as 

realizações pessoais, as lembranças. O lugar estende-se para além da casa, ele 

pode estar na igreja, na casa vizinha, na escola e é esse apanhado de lugares que 

territorializa o indivíduo e o grupo.  

 

A importância do lugar, como apontou Casey, está na ligação 
essencial e primeira do eu com o lugar, pois sem ele não há 
possibilidade nem de narrativa nem de auto-identidade. O 
reconhecimento do eu por ele mesmo e pelos outro está atrelado a 
um lugar, e assim permanece sempre que for nominado, implícito ou 
explícito (MARANDOLA, 2006, p.6). 
 
 

Neste estudo, os sujeitos que nos falam são os desabrigados, os que 

perderam o seu lugar frente aos desastres em decorrência das chuvas. 

  Desabrigado é, para a Defesa Civil, a “pessoa cuja habitação foi afetada por 

dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo Sistema” 

(CASTRO, 1998, p.52). O desabrigo implica em dimensões de sofrimento que vão 

muito além das perdas materiais da casa, pois expõe aqueles que não encontram os 
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vínculos necessários para fazer valer uma rede de apoio familiar ou de vizinhança. 

Em grande parte dos casos, o principal motivo da falta de apoio é o fato de que, 

aqueles que lhes poderiam ser solidários, estão sob a mesma situação de 

desamparo.  Tais dimensões são apontadas nos relatos a seguir: 

 

“[...] Igual minha tia, a casa dela também tá em risco, barranco dos dois lados e 
em cima... aí meus parentes também vieram tudo pra cá...(para o abrigo)”  (T., Nova 
Friburgo). 

 

“A gente não tem lugar pra ficar, meu pai falou pra ficar na casa dele, mas a casa 
é muito miudinha, entendeu?” (V., Nova Friburgo). 

 

“Estou aqui com as minhas irmãs, a gente mora tudo de parede meia, aí como 
nossa casa tá em perigo, todas tá em perigo também” (B., Nova Friburgo). 
 

“A minha mãe tava preocupada e foi correndo lá pra casa da minha vó  (...) agora lá 

em casa parte tá caindo, a nossa casa tá em tempo de desabar... a da minha vó também 

(...) e a da Marta (vizinha) também vai cair...” (J., Sumidouro). 

 

“A minha irmã já foi pra casa dela, porque na casa dela não tinha perigo, porque a  

barreira caiu atrás do meu quarto e mora todo mundo junto... mas ela mora no meio e o 

meu quarto que é nos fundos né...?” (A., Nova Friburgo). 

 

“(...) Aqui é tudo mundo junto, as três famílias moravam uma atrás da outra. Aí 

veio tudo junto” (N. Sumidouro). 

 

“A gente foi na casa da minha vó. Mas na casa da minha vó também é muita gente 

e não tem condições. É muita gente! Aí viemos pra cá. Eu falei: ‘Eu vou pra lá porque o 

governo dá comida e a gente come lá’. Porque lá nela (avó), não tem condições” (L. 

Sumidouro). 

 

“(...) A casa da minha tia também tem o risco de cair, é no alto, é duas escadas 

grandona, de um lado é barranco,do outro é barranco e em cima é barranco.”  (T. Nova 

Friburgo). 

 
“Porque a gente morava  muito perto do rio né...? Aí ele cavou assim minha casa por 

baixo... a casa da vizinha também tá quase tudo caindo lá...todo mundo que tava por ali teve 
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que sair, porque ali se uma casa cai, vai cair todas três casas, uma vai puxar a outra 

né...” (A. Sumidouro). 

 

 Segundo os relatos, o sofrimento deixou de ser dimensionado apenas a partir 

da sua própria moradia e estendeu-se para a preocupação com as casas de 

parentes, vizinhos e amigos que se tornaram, igualmente, desabrigados. As falas 

também permitem visualizar, a fragilidade da ocupação sócio-espacial no que 

concerne à expressão material que compartilhavam estas famílias. Aqueles que não 

perderam suas casas e não tiveram que ir para o abrigo, mesmo solidários em 

ajudar os que perderam tudo, não podiam comportar, no reduzido espaço de sua 

casa, mais uma família, ou mesmo, frente aos seus parcos recursos, alimentar e 

garantir apoio aos parentes ou vizinhos.  

 Sobre as características de ocupação do território, foram identificados 

diversos casos de mais de uma família habitando uma mesma casa, ou de moradias 

de “parede meia”, onde o pequeno terreno foi dividido para alocar a todos. Outro 

fator apontado foi o de que, devido à aproximação das casas e à irregularidade do 

terreno, elas estão, juntamente, condenadas. Diante de deslizamentos de terra e/ou 

enchentes, as casas foram ou poderão ser levadas em um “efeito dominó”.  

 Esta ocupação característica das localidades afetadas em Sumidouro e em 

Nova Friburgo (RJ), podem ser observadas nas figuras abaixo (FIGURAS 16 e 17). 
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Figura 16. Localidade afetada  em decorrência das chuvas em  Sumidouro, RJ. Fonte: 
Prefeitura de Sumidouro, 2007.
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Figura 17. Localidade afetada  em decorrência das chuvas em  Nova 
Friburgo, RJ. Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 

 As fotos permitem visualizar a paisagem rural de Sumidouro bastante 

similar à paisagem da localidade afetada, considerada urbana, da cidade de Nova 

Friburgo. Ambas alteradas pelos deslizamentos de terra nos morros, rachaduras nos 

terrenos e casas, e na imagem de Sumidouro, podemos visualizar a força das águas 

do rio. 

 Diante das chuvas, as famílias destas localidades afetadas lançaram mão de 

uma forma coletiva de identificar e alertar sobre os riscos de deslizamento e ou 

inundação que as atingiam :  

 

 “Eu estava dormindo quando a minha irmã chegou lá me chamando, que o rio ia 
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invadir a nossa casa. Tivemos que sair correndo. O meu chão é de tábua, encheu tudo, 

alagou tudinho. É só desta vez (que aconteceu o desastre), das outras vezes não. Nunca 

aconteceu uma coisa tão feia dentro de Friburgo que abalasse a gente. Teve muito 

desastre, casa descendo, bujão de gás, vizinhos correndo junto com a gente pra ajudar 

a gente” (A. Nova Friburgo) 

 

 “Foi o menino da rua que avisou:  ‘ó sai, que isso aí ta em perigo, a água  vem 

vindo aí, abriram a comporta, enchente... sai, abandona a casa porque tá perigoso!’ Aí eu 

sai fora com a mulher, quando cheguei aqui ai veio a noticia que a casa tinha caído” (B. 

Nova Friburgo) 

 

 “Minha mãe ficou lá fora, porque tava tudo preocupado ouvindo barulho de barranco 

caindo. Aí minha mãe foi lá correndo na casa da minha vó, que é mãe do meu pai,  falou 

com ela que tava caindo as pedras de barro e ela tava com medo daquele barranco 

cair, porque na minha casa tem moita de bambu, aí ia cair tudo. Antes disso, já tava 

descendo muita água ali, debaixo do fusca do meu pai. Aí ela foi lá duas vezes. Na segunda 

vez minha vó saiu pra fora e falou: ‘Tira as crianças daí’. Daí minha mãe tirou tudo de 

lá de dentro do quarto e colocou, DVD, televisão no chão da cozinha e falou assim pra 

mim: ‘vá pra casa de Marta’. Aí, na hora que nós acabamos de passar, aí, desceu. Eu 

fiquei gritando: “Mãe, mãe, a casa vai cair”, aí só vi a televisão, com tudo indo... Aí eu fiquei 

gritando, porque a minha mãe teve que pular a cerca porque não tinha espaço pelo portão” 

(P. Sumidouro). 

 

“...e eu tinha ido lá lavar um pouco de roupa, aí meus vizinho começaram a  gritar 

‘sai daí, sai daí, tá perigoso’... aí depois eu não voltei lá mais não” (A. Sumidouro). 

 

Os relatos apontam que as reações frente ao risco se dão num contexto 

coletivo e não individual. Ao contatar vizinhos, amigos, parentes que moram perto, 

há uma relação de confiança (como dizer para filha “vá para a casa de Marta”) que 

estão ligadas ao sentimento comum de pertencimento ao lugar. Por compartilharem 

da construção de um habitus sobre aquele ambiente, o alerta que os moradores 

trocam, sobre o risco de desabamentos e enchentes, é recebido com maior 

credibilidade e chances de aceitação entre eles. Já quando o alerta é repassado por 
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pessoas estranhas àquele território, como peritos/ agentes de defesa civil, raramente 

são bem recebidos. Isso se dá, dentre outros fatores, pela representação conflitiva 

de segurança e risco que emergem de populações vitimadas e de peritos. Sobre isso 

afirma VALENCIO (2003, p. 234): 

 
A ausência sistemática de uma rede de proteção social cria, aos 
vulneráveis, formas próprias de entender o mundo [...], podendo 
provocar o predomínio de percepções que balizam práticas 
peculiares de convivência com os riscos [...]. Tais percepções 
passam a constituir-se, assim, como construção cultural que se 
fortalece naquele coletivo a cada situação de adversidade e 
legitimam certas ações do mesmo, inclusive as que inviabilizam a 
implantação de estratégias tidas pelos gestores como eficazes na 
redução dos desastres. 

 

4.2  “Meu marido falava que o único lugar que era mais seguro era a 
casa...”   

 
 O desabrigo é a vivência da relação dual de uma memória18  de casa como 

lugar de segurança ontológica do sujeito e de uma experiência de privação desta 

segurança, desfiliando-se de seu lugar de ser e pertencer.  Frente ao desastre, a 

casa torna-se um elemento de (in) segurança, visto que, num primeiro momento, ela 

é onde a família se sente aninhada frente às águas das chuvas, mas ao consentir 

deixá-la, o morador reconhece uma situação de risco para os seus.  Já no abrigo, a 

casa volta a denotar esta relação dual de memória de segurança e insegurança, 

visto que, ao mesmo tempo em que o morador deseja voltar para o seu lugar de 

morar (nos casos em que a casa foi danificada e não completamente destruída), o 

medo passa a nortear a relação que ele pretende restabelecer com a sua moradia.  

Assim nos relataram alguns moradores: 

 
                                                 
18 “A memória, notadamente a memória familiar, é sobretudo uma história. É o modo pelo qual o 
indivíduo mobiliza seu passado e atribui a este um sentido. A memória é o resultado do trabalho 
de reapropriação e de negociação que toda pessoa faz em relação ao passado fundador da sua 
identidade, ou de sua ilusão identitária” (LINS, 2000 p.9).  
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 “Se alguém for lá e botar um muro bem forte lá e falar pra gente voltar, eu até 

volto, mas eu fico com medo. Porque depois daquilo tudo, eu fiquei com medo de morar 

perto de barranco, perto do rio” (J. Sumidouro). 

 

 “Eu não sou doida de voltar pra lá... com o deslizamento não tem como né... 

sobrou o quarto...mas como é que eu vou?” (Z.  Nova Friburgo). 

 

 “Se a Defesa Civil não fosse lá, eu não ia sair da minha casa não. Agora é que a 

gente vê o perigo” (C. Sumidouro). 

 

 “[...] Foi uma coisa feia lá em casa, não tem como mais fazer mais nada, não dá, não 

dá... tem que mudar (de casa)” (M. Sumidouro). 

 

 “Eu tô querendo sair daqui em breve... arrumando uns móveis pra mim eu tô 

quicando fora... mas pra alguma casinha fora do desastre” (S. Nova Friburgo). 

 

 “Ah eu não volto mais pra lá não, Deus me livre, lá é perigo. O barulho do rio vai 

lá dentro da minha casa” (L. Sumidouro). 

 

 “Eu tô querendo ir embora pra minha casa assim mesmo. Mas eu tô com medo 

da barreira continuar caindo na minha casa e não ter como eu correr nem pra cá, nem 

pra lá. Eu não sei se tem perigo aquela barreira, não sei se não. Não sei se aquela barreira 

vai resolver cair ainda... ou se não vai” (P. Nova Friburgo). 

 

Ou seja, diante do desastre, os desabrigados vivenciaram a insegurança na 

sua forma mais derradeira, pois perderam esta referência de seguridade associada a 

casa. Soma-se a este sofrimento, a incerteza quanto às expectativas de conseguir 

um novo lugar para morar, visto que, muitos moradores viram suas casas 

simplesmente desaparecer. Aos que não tiveram a casa destruída, resta-lhes a 

alternativa de reparar os danos estruturais e voltar. Todavia, as marcas do 

sofrimento que se abateram frente ao desastre, ficarão entremeadas de forma 

permanente no fazimento cotidiano daquele lugar. Isto porque, segundo Atlan (1994, 

p. 62), 
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 [...] as experiências de dor e de prazer de cada um são 
memorizadas em função de sua história individual e coletiva e, sob 
efeito da memória e da imaginação, o bem e o mal associados às 
experiências sensoriais presentes são estendidos na duração e 
deslocados no espaço. 

 

4.3 “Foi uma noite vigiando o rio, as crianças dormindo e a gente 
levantava e olhava, aí a gente viu chovendo, o rio enchendo, eu falei ‘vamo 
embora’” 

 

Quando questionados: “onde você morava?”, todos os moradores 

entrevistados relacionaram diretamente a casa com alguma característica do 

ambiente natural ou construído. As respostas trouxeram associações tais como: “eu 

morava no morro”, “eu morava na beira do rio” “eu morava na beira da linha do trem” 

“perto daquela pedreira”, que condiziam em grande medida, com o evento que 

deflagrou a sua situação de desabrigo (desmoronamento de pedra, deslizamento de 

terra, inundações) (Figura 18). Conforme Pollak (1989, p.9):  “nas lembranças mais 

próximas, aquelas de que guardamos recordações pessoais, os pontos de referência 

geralmente apresentados nas discussões são (...) de ordem sensorial: o barulho, os 

cheiros, as cores”.  
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Figura 18 – “A gente tá, bem dizer, na beiradinha do rio”.  Casas na beira 
do rio, condenadas pelos abalos estruturais em decorrência da força das 
águas.  Moradores e vizinhos observa o local. Nova Friburgo, RJ. Fonte: 
NEPED/UFSCar, 2007. 

 

 O morador incorpora na sua representação de lugar, aspectos do entorno, 

que ele entende como identificador do seu território. Estas referências de ordem 

sensorial, são, em grande medida as utilizadas para identificar a iminência do perigo 

que se aproximou junto às chuvas. Todavia, nesta abordagem, a percepção do 

indivíduo não será foco e sim, um conjunto de percepções, que Tuan (1974) 

chamará de “atitude”:  

“Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, 

como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são 

claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra 

ou são bloqueados [...] Atitude é primariamente uma postura cultural, 

uma posição que se toma frente ao mundo. Ela tem maior 

estabilidade do que a percepção e é formada de uma longa 

sucessão de percepções, isto é, de experiências” (p. 4) (grifo do 

autor). 
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Assim, as representações sociais em torno do risco, foram abordadas frente 

às “atitudes” do indivíduo e, por conseguinte, da família e vizinhos, que resultaram 

no “abandono” da moradia frente à ameaça, tornando-os desabrigados. 

 

“Foi durante o dia. Eu deitei um bocadinho de dia e comecei a sonhar lá. E comecei a 

sonhar com essas pessoas que eu nunca vi na frente, falando ‘me ajuda, me ajuda!’ ...e eu 

não sabia o que falar pras pessoas... Aí o meu marido falou: ‘Nossa! Tá chovendo 

muito!’ e aí eu escutei um negócio cair lá em cima. Na parte de cima da casa da vizinha... 

Daí eu falei: ‘Corre lá porque deve ser barreira’. Porque tá chovendo há muitos dias, né... 

Nessa barreira, eu fui lá e tinha caído os bambus, tudo. Na moça, tinha caído tudo assim, 

pra baixo assim. E ele (marido) falou: ‘(...) olha, eu não vou deixar vocês aí. Eu tô com 

medo. Pega, se arruma agora, pega a roupa que der e vamos embora’.  E foi isso 

mesmo que ele fez. Amontoou a roupa e fomos embora. Daí, quando eu cheguei na 

subida, perto da casa da minha vó, as barreiras tava tudo caída. Aí eu falei: ‘Viu, só. O 

sonho que eu tive.. foi com as pessoas pedindo ajuda... porque barreira tava caindo...’”. (A. 

L., Sumidouro). 

 
 

“A gente tá daqui (do abrigo) observando, se vê que tá piorando as coisa aí a gente 

vai lá e dá um jeito nas coisa. Mas, enquanto a gente tá vendo que não tem tanto perigo a 

gente tá vigiando. A gente tá observando as pedras e o rio, o nível da água.... Se a 

gente vê que a coisa aperta, a gente vai lá rápido e tira (os bens).(...) Segundo eu e outras 

pessoas que estão aqui, a gente mora em área de risco, essa enchente que teve, pra 

nós aqui foi a pior. Já houve outras, mas não igual a essa. Eu já considerava, (que tava em 

risco) mas eu resistia, eu ficava na casa (...) A enchente não vai ser só este ano não, 

no ano que vem ela vem de novo. E assim por diante. Até que possa acontecer da gente 

morrer, de um filho da gente morrer, cair uma pedra em cima da nossa casa, ou o rio encher 

demais. O rio, ainda a gente pode observar, fica olhando, quando ele for subindo a 

gente sai correndo. Mas, e as pedras? A gente vai saber que horas elas vão descer?!” 

(V. Nova Friburgo). 

 

Para estas moradoras o risco está relacionado diretamente com elementos do 

ambiente natural e são, segundo elas, previsíveis de causarem danos. Ao acordar 

do sonho, a moradora associou, imediatamente, as chuvas com a queda de barreira 
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e saiu para observar o que se passava. Vistos como um veículo de acontecimentos 

emocionalmente fortes, os elementos ambientais aparecem como o fator de risco 

que deflagrou aquela situação (TUAN, 1974). 

  O monitoramento e a observação destes elementos ambientais podem 

garantir, segundo elas, a chance de sobreviver e sair na hora certa. Todavia, é o 

elemento surpresa, o de ser surpreendido por um deslizamento de terra, por 

exemplo, que representa o sentimento de insegurança. Para Navarro e Cardoso, 

(2005 , s/p.)  

 
 (...) enfrentar ou não situações, observando nelas a perspectiva do 
risco, dependerá do contexto que posiciona o individuo em um 
determinado lugar, ou seja, sua inserção em um dado evento 
(cotidiano ou esporádico), da função que ocupa o individuo em 
determinado espaço social, dos aspectos culturais, da personalidade, 
da história de vida, das características pessoais e das pressões e/ou 
demandas do ambiente. 

 

A casa como elemento de risco, no que concerne à fragilidade estrutural (pelo 

fato de serem autoconstruídas e/ ou com materiais de qualidade não-certificadas) 

não foi citada em momento algum dos relatos. Isto denota que, o envolvimento de 

segurança que o morador tinha com a casa estava ligado a dimensões que vão além 

das condições técnicas das edificações. Era a inserção espacial (a proximidade ao 

rio, ou morro)  que, no momento das chuvas, caracterizava que a casa se 

encontrava em risco: 

“Agora com essa chuva: pronto!! [...] Da onde a gente tava o barranco desceu e 

também a gente tá, bem dizer, na beiradinha do rio. Pra caí lá dentro do rio... (...) Agora 

não tem como voltar. Ainda mais com criança pequena, é muito perigoso” (N. 

Sumidouro) 

 

“Deu uma chuva e aí começou a (...) a casa nossa ficou pelo meio d’água. Aí a gente 

tiramo as coisa pequena e viemo pra cá. É porque a nossa casa é beira de rio, aqui nessa 

rua, lá no final. E quando enche o rio e a água invade tudo. Sempre acontece. Já 
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aconteceu várias vezes, mas nunca que nem desta vez... não aconteceu não. Entrou 

água em tudo e aí a chuva parou, abaixou a água, a gente limpamos a casa e continuamos. 

Mas agora, a gente tivemo que sair porque teve muita água, tem muita água, tem 

MUITA água mesmo. Desta vez também foi mais rápido.”  (M. Sumidouro) 

 

  “Choveu num dia direto, depois no outro dia foi piorando, no terceiro dia, pensei que 

amanhecia melhor, minha filha: só sei que foi quando o negócio piorou. Daí eu corri pra 

aqui. (...) Eu tava dormindo, aí quando eu levantei fui ver a correnteza chegando na 

minha casa. Do nada, do rio. Quando eu olho um pro outro lado, barreira, caindo de 

cima. Daí eu passei a mão nas minhas coisas e saí arrevoltada. Mas por isso aí é que 

viemos pra cá” (M. P. Nova Friburgo). 

 

Esta proximidade das casas com o rio, em Sumidouro, pode ser visualizada 

na figura a seguir (FIGURA 19): 

 

 
Figura 19 – “Nossa casa é beira de rio, aqui nessa rua, lá no final. E quando 
enche o rio e a água invade tudo”. Casa isolada pelas águas revoltas do rio, 
lá dentro é possível observar a família reunida, observando e monitorando o 
evento. Fonte: Prefeitura de Sumidouro, 2007 
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4.4 “Eu me apego em Deus” 

 
A religiosidade esteve presente nos relatos de vários moradores e remetiam a 

uma dimensão de sofrimento e desespero que, na busca divina, encontravam 

conforto. Douglas (1992) remete este significado religioso à ânsia de sobreviver a 

uma situação de risco, como as que surpreenderam os moradores cariocas. Ainda 

sobre a religiosidade, Valencio (2004, p.9) observou que:  

 
[...] a representação do sagrado toma, pelas diversas culturas 
tradicionais, a imagem dos céus e dos elementos da natureza, 
assim como, a ira divina se processa por meio dos fenômenos 
climáticos: raios, trovões, chuvas insidiosas, são todos 
manifestações da punição dos deuses às condutas desviantes. 
 
 

 Tratam-se dos ditados como “São Pedro está bravo”, “Deus está de mau-

humor” etc, que fazem parte inclusive de um tipo de imaginário social sobre o tema 

das chuvas, que nos é repassado desde a infância.  

 Os moradores se apegam à dimensão religiosa como uma forma de buscar 

forças para superar aquela adversidade. Esta é uma dimensão cultural importante e 

que deve ser considerada como forma de trazer conforto espiritual para estes 

moradores no momento do desespero. Assim nos relataram:  

 

“Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, menina! A água chegando na janela da 
gente. Aí eu pensei: pronto! Agora vai levar eu e os meus netinhos todos e o meu filhinho e 
a minha filha todo mundo como é que eu vou fazer... Aí eu comecei a chorar, fiquei 
tremendo. Aí tive que... Deixei tudo pra água. E falei, meu Deus, deixa nós sair, com o 
pouquinho que eu tenho. Mas, tem casa aqui que o rio nem entrou, mas faltou um 
palminho assim pra entrar pra dentro. Deus que ajudou que eu pedi muito à Deus. Mas 
eu tô apavorada e até hoje eu não posso ver água ainda e nem barreira (...) Eu falei pra 
minha filha ‘Vamos esperar um pouquinho melhorar que a gente vai’. Porque daí o sol 
seca a barreira, aí talvez não vai cair mais, porque Deus é bom! E a água também, o rio 
seca. Aí eu posso ficar lá. Aí eu tô esperando. Aí, se não falar nada até segunda-feira, eu 
vou me embora pra minha casa, até eu arrumar outra casinha pra mim” (M. P. Nova 
Friburgo). 
 

“Olha o tempo como é que tá. Se a gente tiver lá, daqui a pouco desce um aguaceiro 
medonho que tem que sair correndo. Aí tando, aqui a gente tá mais seguro. Nas mãos de 
Deus, em qualquer lugar que Deus proteja a gente, a gente tá seguro. Começou o 
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tempo a ficar assim, trovejando, relampiando, a gente já fica preocupado, porque o córrego 
é muito próximo da casa” (M. G. Sumidouro) 
 

“Eu fiquei a noite toda vigiando a água. Aí, quando foi seis horas Deus falou assim 
pra mim: ‘Chega na porta’. Aí eu cheguei na porta e vi o rio quase chegando dentro da 
minha casa, aí eu chego no portão do outro lado. Quando olhei, vinha abrindo corte e veio 
descendo com barreira e com tudo. (...) Eu indo pra um lugarzinho que não tá correndo risco, 
nenhuma barreira, nem nada, daí tanto eles (filhos) ficam sossegado como eu. Então 
vamos ver, devagar, tendo fé em Deus, a gente chega lá” (M. Nova Friburgo) 
 

 “(...) também não tem como voltar para a nossa casa, nossa casa tá em perigo. A 
gente achava que tava num local perigoso, a assistente social mandou todo mundo sair, 
‘vocês saem’. Mas, a gente se apega muito com Deus.  Mas, chegou a hora que teve 
de sair rápido.” (A. Nova Friburgo) 

 
“bom..Deus sabe o que faz..melhor perder as coisas do que perder a vida né. (...) 

não deu pra aproveitar nada não, só tirei essas coisinhas..” (E. Nova Friburgo) 
 
“Daí a água transbordou lá para umas áreas que tem lá do lado, aí abaixou do nosso 

lado. Mas nós vimos que ia atingir dentro de casa novamente, né? Mas, Deus foi tão bom 
que abrandou a chuva e também a água abaixou logo.” (J. Sumidouro) 
 

 

4.5 “Perdi tudo menina ...ou salvava as roupas, as coisas materiais, ou 
deixa as crianças ir embora rio abaixo...”  

 
 Os danos que assolaram os moradores afetados foram os mais diversos e 

incluíram perdas de ordem material (como eletrodomésticos, móveis, vestimentas 

ou mesmo a própria casa), imateriais (como fotografias, imagens de santos, 

brinquedos “preferidos” das crianças) e humanos (mortes, ferimentos, transtornos 

de ordem psicológica). Os danos materiais são permeados pelo assombro de 

serem irrecuperáveis em curto prazo. Exceto pelas doações, muitos moradores 

estavam desesperados por não encontrarem meios para reaver o que havia sido 

perdido, visto que, na maioria dos casos, havia sido adquirido com muito esforço 

ao longo de muitos anos. Atualmente, o mercado de crédito permite e incita os 

mais pobres a adquirir bens de consumo duráveis (como televisores, DVD, 

aparelhos de som, geladeira etc.), ao custo de juros significativos e 

endividamentos. Como afirma Martins (2002, p.36):  
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 A grande mudança social havida desde o apogeu do ideal da 
ascensão social dos pobres por meio do trabalho, nos anos 
cinqüenta, é que a ascensão, nos grandes centros onde se acumula 
a pobreza, já não passa pela mediação da propriedade imobiliária e 
pelo enraizamento, como outrora. Agora passa pelo consumo e pela 
propriedade mobiliária: o carro, a roupa, os eletrodomésticos. 

 
 

 A dimensão dos danos na fala dos moradores inclui as prioridades na hora do 

salvamento. Os documentos apareceram entre os objetos primordiais. Muito além 

das perdas materiais, relatos de mortes, ferimentos, stress e traumas, que 

caracterizam danos humanos, também foram apontados: 

 “Perdemo os móveis, debaixo da casa, perdemo tudo (...) eu e as crianças 
saímos correndo, sem nada mesmo, a única coisa que veio foi os documentos que 
tava na minha carteira, que tava na minha bolsinha que eu boto do lado” (S. Nova 
Friburgo). 

 
"Só a roupa que pegamos, minha mãe acabou de tirar uma geladeira no natal, aí 

agora a gente não pode nem lá pegar nada. Minha casa tem geladeira, tem sofá, tem 
computador, tem um monte de coisa lá. O fogão perdemo, guarda-roupa perdemo. A gaveta 
do guarda-roupa que tem ainda, o guarda-roupa tudo sujo, quebrou tudo, já tava quase 
caindo, o pé dele todo torto. Minha mãe pegou os documentos e as roupas. E eu peguei 
minha cachorra também” (P. Sumidouro) (FIGURA  20): 

 
 

 
Figura 20 – “Minha mãe pegou os documentos e as roupas. E eu peguei 
minha cachorra também”. Abrigada acaricia seu animal de estimação, 
trazido pela filha: animais são muito importantes para minimizar o 
sofrimento, principalmente das crianças. Fonte: NEPED/UFSCar. 
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A prioridade em salvar os animais de estimação, foi citada em muitas falas, 

principalmente na fala de crianças e adolescentes, como veremos no capítulo cinco 

deste trabalho. A possibilidade de sofrimento das crianças intensifica o pesar e o 

sofrimento dos pais, preocupados sempre em garantir primeiramente a vida dos 

filhos: 

“ (...) a maioria das minhas coisas ficou lá ainda: meu fogão, a cama das crianças, o 
sofá... Dá dó das criança, se vc pergunta ‘que aconteceu com sua casa ?’ Ele (filho) 
fala ‘Minha casa caiu’ ... tadinho... nunca passaram por isso... foi primeira vez que a 
gente pegou isso, essa tempestade... (durante a entrevista chora bastante). Nossa... 
minhas roupa perdi todinha menina, minhas roupa... Ela (filha) pediu pra trazer o 
cachorrinho dela né, que ela tem desde pequena, o Snoopy dela, aí eu trouxe pra ela... os 
meninos tão sentindo falta dos carrinho né...” (A. Sumidouro)  

 
“A minha filhinha tinha o quartinho dela, igual de boneca, pintei o quarto dela 

de rosa..ficou lindo...a chuva veio...e...o que se pode fazer (...) não deu pra aproveitar 
nada não, só tirei essas coisinhas...o brinquedinho da minha filha , essa bonequinha, essa 
bonequinha pretinha lá... tadinha... foi o que eu salvei...o brinquedinho dela e só” (E. 
Nova Friburgo) (FIGURA  21): 
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Figura 21. “O brinquedinho da minha filha , essa 
bonequinha, essa bonequinha pretinha lá tadinha...foi 
que eu salvei”. Brinquedos das crianças aparecem 
como um dos danos materiais mais dolorosos para 
pais e filhos. Fonte: NEPED/UFSCar 

 

 Alguns membros do NEPED/UFSCar dirigiram-se até o local onde era a casa 

deste morador, próxima ao rio. Lá puderam verificar que a casa havia sido 

totalmente levada pela enxurrada e que, apenas uma parede, havia ficado em pé: a 

parede rosa do quarto da menina. Ao olhar para aquele cenário, o morador 

mostrava-se inconsolável e desolado com tal fatalidade. O zelo e os mimos com o 

quarto da filha apontam as dimensões simbólicas existentes naquela casa, que 

incluem os valores familiares e o cuidado com a moradia, que se perdeu no desastre. 

 O dano em relação a casa, para este e para outros moradores, era 

intensificada pelo fato deles serem proprietários do imóvel. Diferentemente dos que 
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moravam de aluguel e que não teriam que arcar com o prejuízo da moradia, os 

proprietários viram todo o investimento de anos ser destruído. A despossessão da 

casa trazia um sentimento de impotência, visto que muitos destes moradores só 

puderam adquirir a casa própria quando mais velhos, depois de toda uma vida de 

trabalho. Não há sobre a perda da casa, qualquer garantia de ressarcimento, como 

seguro. Desse modo, as chances destes moradores terem de recorrer a uma nova 

inserção territorial fragilizada, irregular e precarizada são altas, perpetuando sua 

vulnerabilidade diante das chuvas, que continuarão a cair. Sobre isso afirmam: 

 “É porque eu trabalhava em casa de família...ai eu construí minha casinha..e não é 
uma casa, é um barraquinho mas de tijolo, com piso. Eu fui trabalhando, juntando 
dinheiro e fazendo. Aí agora eu perdi minha casa... demorou dez anos pra ficar pronta, 
e dez anos eu moro lá né... ali a gente construiu uma vida, porque eu nunca tive uma 
casa, e quando  eu consegui ter uma casa, que faz 10 anos agora... perdi...” (C. 
Sumidouro) 
 

“A gente pegou alguma coisa só, mas deixou alguma. Tá até na casa do vizinho, lá. 
Nem cheguei a trazer pra cá não, mas é muito pouco o que sobrou também. Nada é mais 
importante que o teto da gente morar. Porque as outras coisas a gente vai 
trabalhando, dá um jeito de arrumar. Mas como é que vai comprar uma casa? Ou fazer 
obras, por exemplo? É difícil. Porque as coisas é muito caro... Eu acho que nada mais 
importante do que o teto da gente”. (Z. Nova Friburgo)  

 
 
“Foi mais uma tragédia q aconteceu na minha vida.... já tava desempregado, 

aconteceu essa outra tragédia, é, pobre sofre (...) perdi a maioria das coisas, televisão 
queimou , geladeira, tudo queimou que na hora do circuito deu um apagão de tudo, queimou 
tudo (...), só não perdi roupa mesmo, porque eu tirei na mesma hora q eu sai, agora a casa 
eu deixei pra lá, aí a casa arregaçou tudo, caiu  barranco num par de lugar, muita 
tragédia ali pra baixo...” (M. Nova Friburgo) 

 
“Machuquei o pé, cortei o pé, porque a cerca é alta e eu não sabia pra onde a 

pedra ia rolar, daí eu tive que pular né, tava chovendo muito, ele (bebê) tá até doente, 
tá meio gripado. (...) Eu tenho as minhas coisinhas lá, que tava no quarto, só meu guarda-
roupa meu sofá que eu perdi né...fiquei muito triste ... a gente tava morando lá, aí não tava 
pagando aluguel, agora que a gente conseguiu, deu esse problema e perdi. Era coisa 
da gente...Mas agora...Perdi...Coisa da gente” (V. Nova Friburgo) 

 
 
Somados aos danos materiais sobre a casa, outros diversos danos humanos 

relacionados às enfermidades como gripe, machucados e danos psicológicos, como 

stress, apareceram de forma recorrente nos relatos. Dentre eles, casos de mortes de 

crianças marcaram o desastre nas duas cidades: 
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"Só salvamos um aparelho de som (...) só (sobrou) a roupa do corpo. (...) minha 

tia aí se machucou porque caiu a geladeira e o armário em cima dela. Ela viu os filhos 
dela morrendo do lado dela e não pode fazer nada, que ela tava com a geladeira e o 
armário em cima dela. Ficou mais ou menos uma semana no hospital, ela, a irmã dela, a 
cunhada dela. Ficou no hospital muito tempo, ela perdeu três filhos de uma vez só” (T. 
Nova Friburgo). 

 
“Eu sei que aqui caiu muita barreira, e alago muitas casas também. E morreu uma 

menina no hospital, por causa da barreira” (M. Sumidouro). 
 

“Desde o dia que aconteceu esses acidente aí que eu não durmo, né?!. Pra 
poder tá aqui tô a poder de remédio também. Eu ficava protegendo eles (filhos) à noite 
toda, aí o dia clareava eu ficava mais calma. À noite que pega mesmo” (V. Sumidouro) . 

 
 
No relato acima, mesmo antes de dirigir-se ao abrigo, a intensidade das 

chuvas já causava um quadro de alerta e stress na moradora. Não dormia durante a 

noite para zelar pelos filhos, dada a iminência do desastre.  Após a concretização da 

tragédia e a necessidade de ter de deixar a casa, a moradora mostra-se ainda 

assustada e estressada, pois novas preocupações, como ‘o que será daqui pra 

frente?’, tiram o sono da moradora. 

Essa situação de stress era generalizada entre os desabrigados, o que 

causava até mesmo algumas tensões dentro do abrigo: 

 
"Carregou meu fogão, meu chão afundou, é de tábua, né?! Perdi meu fogão e meu 

guarda-roupa. Só trouxe minha cama e o armarinho de cozinha. A água levou tudo rio 
abaixo (...) O que eu trouxe foi a cama, o armário e a roupa dos meus filhos. Aqui às vezes 
da problema porque tá todo mundo muito nervoso. O pessoal perdeu as coisa, então 
fica tudo nervoso. Custou comprar né... aí começa aquela confusão” (A. Nova Friburgo). 

 

“Não trouxe nada, aqui que eu ganhei alguma coisa. Mas, minha roupa de cama, 
tudo as outras coisinhas que eu tinha ficou tudo lá. Algumas roupa eu trouxe, mas só o que 
eu pude pegar, porque a casa tava tremendo e eu tava com medo. (...) Essa situação 
parece que tá fazendo eu ficar mais doente ainda. Nervoso, eu passo muito nervoso. 
Eu fico nervosa ‘pra caramba’...” (M. L. Sumidouro). 

 
“Só deu pra trazer roupa...Só roupa. Ficou tudo lá.... Ficou meu guarda-roupa, ficou 

debaixo dágua. É triste minha filha, eu chego até a chorar por minha casa... eu gostava 
muito do lugar, a gente plantava as coisas tudo...” (M. Sumidouro) 

 
“Eu tô sentindo muita falta da minha casinha, das minhas coisinhas. Que são 

poucas coisinhas que eu ainda tenho, tudo velhinho... mas que graças à Deus o rio não 
levou, né... Mas, tem casa aqui que o rio nem entrou, mas faltou um palminho assim pra 
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entrar pra dentro. Perdi o meu tanquinho de lavar roupa. Chorei muito por causa dele. 
Porque eu tenho o braço aqui doído, né. Aí eu falei assim: ‘Eu não quero perder o meu 
tanquinho, e a geladeira’. E o resto do meu guarda-roupa já é velhinho, já tá tudo rasgado, 
mas meu tanquinho e geladeira eu fiquei muito triste”. (M. P. Nova Friburgo) 

 
Neste último relato, vale notar que o dano material (perda do tanquinho) está 

diretamente relacionado a um dano humano (dores no braço), visto que, ela terá de 

lavar as roupas manualmente, o que poderá afetar sua saúde e seu mínimo de 

qualidade de vida, que o uso do tanquinho lhe garantia. 

 
Os relatos dos danos apontaram também a inviabilização da reprodução do 

habitus, que perpassa pela despossessão e pela necessidade de se lidar com 

inúmeras dificuldades e privações de ordem material e simbólica (BOURDIEU, 2001). 

Costumes e as maneiras de lidar com os filhos, tiveram de ser alteradas pelas mães 

que, longe de casa, não podiam lançar mão das suas práticas de organizar o asseio 

e o cuidado com a saúde das crianças: 

 
“Então menina, aqui tá tudo legalzinho...tem umas criancinhas aí que não bebe nada 

de leite, daí a gente côa...se vira...o hábito tem que mudar, aqui não tem como você 
separá todas as maneiras de ser. Em casa é uma coisa...” (C. Sumidouro) 

 
““(...) minha filha e meu filho, tive que levar eles no médico... Uma gripe danada, 

porque dormiram no chão...febre. Aí me arrumaram um colchão. Porque não deu pra 
tirar nada de casa. Só tirei a televisão. Umas coisas só. Aí depois a moça veio aqui e deu 
um par de roupa pra gente. Porque nem calcinha! Eu não tinha tirado nada. Tava com a 
só do corpo que saí de casa . As únicas coisas que eu tirei foi a televisão, o DVD e o meu 
som. Só isso, mais nada. O resto não pode mexer porque não pode subir caminhão pesado 
lá porque o chão já tá rachando de fora a fora. (...) Eu também quase não trouxe mais 
fralda; porque eu só usava fralda de pano nele. Mas agora teve que usar fralda 
descartável. Também, com esse tempo chovendo, não seca de jeito nenhum, ficou tudo pra 
lá. Não trouxe nada, só trouxe algumas fraldinhas só. Ele ficou todo assado, ele não tá 
acostumando com fralda descartável. Minha filha tá fazendo quatro anos hoje. E eu ia 
fazer uma festinha pra ela... Tudo água abaixo...é triste. Gente aí fora vê que a gente tá 
bem, porque tem comida...Mas a gente não tem a casa da gente, o canto da gente” (A. L. 
Sumidouro) (FIGURA 22) 
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Figura 22 – “Minha filha e meu filho, tive que levar eles no médico... Uma gripe 
danada, porque dormiram no chão...febre. Aí me arrumaram um colchão”.  
Crianças dormem em colchão recebido em doação: proximidade com o piso frio 
perpetua situação de pouca salubridade. Observa-se também, precariedade no 
armazenamento das roupas.  Fonte: NEPED/UFSCar, 2007. 

 
 
Danos que envolvem uma perda de dimensão simbólica, como fotografia e 

imagens de santos, foram apontados nos relatos que se seguem: 

 
"Documento eu tirei, mas mesmo assim foi muita coisa embora ainda, até o retrato 

do meu finado pai que tava pendurado na cabeceira da cama foi embora...Conta, conta 
de luz q eu juntava, aquilo lá foi tudo embora, coisa que tinha no guarda roupa, coisa até q 
eu nem to alembrando ainda... tudo q tinha foi tudo... em cima da geladeira tinha um 
liquidificador q eu tinha comprado da mulher lá usado, mas tava novinho ainda, foi tudo 
embora...O tanquinho, a televisão eu deixei lá na casa de um colega, eu consegui tirar, mas 
eu não consegui tirar mais nada não porque eu tava com medo da casa cair em cima 
de mim (B. Nova Friburgo). 

 
 

Segundo Bourdieu (2006 p. 34): “ [...] as fotografias devem ser objeto de uma 

leitura sociológica; e que nunca sejam consideradas em si mesmas e por si mesmas 

em termos das suas qualidades técnicas e estéticas”. Ou seja, as fotografias são 

imagens da história da vida das pessoas e incluem lembranças de pessoas falecidas 

ou momentos que trazem boas recordações de um passado, que não tem volta. 
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Álbuns de casamento, fotos do bebê, fotos de amigos e parentes distantes 

aparecem como dolorosas perdas e são recorrentes em relatos de pessoas que 

perderam suas casas, vitimadas por desastres.  

A dimensão religiosa aparece mais uma vez no relato a seguir, permeada 

agora por um objeto material, mas de grande significado simbólico, que inclui parte 

da história de vida desta moradora: 

 
“Minha mãe foi lá hoje e viu marca de lama, de pé, marca de gente que entrou lá 

(...) Ela tem um ciúmes de uma Nossa Senhora de Aparecida, que ela carrega até o dia 
de hoje. Porque meu irmão teve problema de paralisia infantil, problema de ataque epilético, 
esses problema... aí minha mãe carrega essa santa há muito tempo. Então, a Santa que 
fica em cima do sapateiro, estava longe da sapateira quando ela foi lá (...)” (E. 
Sumidouro) 

 
 

Os saques aparecem como uma outra dimensão da preocupação vivida por 

aqueles que tiveram que abandonar suas casas. Isso porque, o território provisório 

do abrigo incapacita para o cuidado eficiente com os pertences do individuo e da 

família porque longe de casa e sem a possibilidade de ter acesso seguro à casa 

(visto que a Defesa Civil interdita o local), a moradia fica sujeita a saques. Ou seja, 

com a ausência de medidas concretas de ressarcimento ou de recuperação, as 

perdas são cada vez mais irrecuperáveis. Mesmo sendo locais condenados pelos 

peritos, muitos moradores se arriscam e visitam as casas para garantir que os 

parcos bens que lhes restaram não sejam levados por outrem.  

 
“Deu pra trazer quase tudo, mas tem algumas coisas lá ainda (...) A gente vai lá vê, 

porque dizem que agora os bandidos estão aproveitando que as pessoas estão fora de 
casa para roubar as coisas”  (L. Sumidouro) 

  
 

“E os pessoal lá de cima, lá do morro também... Ainda tem gente lá, que não quer 
sair! E o meu filho ainda continua lá na onde a gente tava. A casa dele é mais pra 
baixo, mais na beira do rio. A família dele tá aqui mas ele não quer vir dormir aqui”. 

 

“Esses dias veio uma mulher avisar aí que tão até tentando roubar a caixa da 
água que tá em cima lá. A roupa que eu perdi, Graças a Deus, eu já ganhei mais do que eu 
perdi...roupa, sapato. Já ganhei um fogãozinho”. (B. Nova Friburgo)  
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"Não perdemo nada, mas vim só com os colchonetes e as roupas. Deixei  tudo lá. Eu 

tô indo todos os dias (ver a casa), eu, meu marido. A gente vai lá em torno de 10/12 
vezes ao dia. Eu vou lá, limpo, porque ta mofando muito as coisas” (T.  Nova Friburgo) . 

 
 

Além de todo este sofrimento em relação aos danos que nos foi relatada, os 

desabrigados têm o desafio de viver com a imagem de parias da comunidade, que 

trata de uma estigmatização dos que estão alheios ao sofrimento da condição de 

desabrigo.  Sob a condição de outsiders (ELIAS & SCOTOSON, 2000), os 

desabrigados precisam administrar, ainda, tensões dentro do abrigo que envolve a 

disputa pelo uso da infra-estrutura, como banheiros, divisão dos espaços, 

recebimento de doações, alimentação etc. Todos estes agravantes colaboram para 

intensificar o stress dos indivíduos e da família como um todo, que já estão abalados 

emocionalmente pelas perdas materiais e imateriais havidas e precisam reafirmar 

cotidianamente direitos mínimos de suprimento de suas necessidades vitais e 

sociais (Valencio et al, 2007). 

“Igual minha tia, por exemplo, a casa da minha tia tá em risco, barranco dos dois 
lados e em cima... e ela mora no alto. Aí meus parentes vieram tudo pra cá, mas aqui 
chamaram minha tia de ladrona. A mulher deu dois pacotes de fralda pra ela, que ela 
tinha bastante filho e aí a outra veio e falo que ela tinha roubado. Ela pegou e nem se 
importo que a casa tava caindo e volto pra casa dela, ela ia fica aqui...só que chamaram 
ela de ladrona... ela voltou pra casa dela. Três filhos mora lá” (T. Nova Friburgo) 
 

“Aqui é o colégio que tem mais gente, e falaram que aqui é organizado, porque a 
gente se ajuda (...) E ainda tem gente por aí que fica debochando de quem tá 
precisando. Porque eles ficam falando assim: ‘ah os desabrigados, isso aqui tá 
parecendo o Carandiru’. O pessoal daí [e aponta para fora do abrigo] que fala...” (P., 
Sumidouro). 

 
“nós tamo aqui não é porque quer né, nós tamo aqui porque tamo precisando, 

agora policia tomando conta de nós que eu acho que é errado né? Porque nós não somos 
prisioneiro, nós não somos ladrão, não somos vagabundo, nós só tamo aqui por causa 
de precisar mesmo, ta entendendo?” (M. Nova Friburgo) 

 
 
Este último relato aponta para um outro conflito que se instalou no abrigo, 

sobre o policiamento que acontecia ali, que trazia imposições de regras e condições 

de “ordem”, como horários. Tais imposições geraram em muitos moradores revolta, 
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pois afetava o exercício das suas rotinas, como para aqueles que trabalhavam a 

noite, ou para os que gostariam de ir monitorar as condições da casa e assegurar 

que ela não havia sido saqueada.  

4. 6-  “Ninguém veio aqui falar nada com a gente” 

 
 Na ocorrência do desastre, poucos moradores relacionaram aos agentes de 

defesa civil, o pedido de ajuda ou a decisão de sair de casa.  Nas falas, os 

moradores faziam críticas à ausência de informações sobre a situação em que se 

encontravam as suas casas, assim como, das condições dos barrancos e do nível 

do rio. Mas, a cobrança maior era acerca das propostas de recuperação dos danos: 

 

“não teve nenhuma reunião e não veio ninguém até hoje aqui. Não veio ninguém. 
eles não falaram nada, nem previsão. Eu nem sei se eles foram lá em casa, a prefeitura, 
se eles foram lá vê”. (N. Sumidouro) 

 

“A única coisa que a gente fica brava é com isso. Não vem informar, não vai 
ninguém lá vê (ver as casas afetadas). Pra ver se a gente pode voltar para casa ou não? 
Quando a gente pode voltar? Ou se a gente vai sair daqui e ir para outro lugar? Ou se eles 
vão arrumar alguma coisa pra gente? Eu não sei! Os morador mesmo que foi lá em cima 
ver e falou que tem uma pedra lá que tá pra rolar. Aí, a gente não sabe de verdade. Mas, 
de uma pessoa mesmo pra ir lá vê, dizer que a gente pode voltar, não tem não” (R. 
Sumidouro).  

 

“Foi o prefeito mesmo que foi lá tirar a gente da casa. E ela também (apontou 
para funcionária da prefeitura)” (M. C. Sumidouro). 

 

“Quem me buscou foi meu filho, não foi nem a Defesa Civil nem a prefeitura. 
Mas a gente pediu o caminhão da prefeitura pra trazer a gente. E eles trouxeram a gente pra 
aqui” (M. L. Sumidouro) 

 
“Nós escutamo o estralo. O parente da minha mãe que mora ali perto escutou, aí a 

gente pediu, conversou e deixaram a gente ficar aqui. A gente estava desde de domingo 
esperando a Defesa Civil e não vieram pra gente vê se pode ou não pode voltar” (E. 
Sumidouro). 

 
“O pessoal do posto, o pessoal que mora perto da minha casa que ajudou a 

gente. A  prefeitura e a Defesa Civil não chegou lá não. E aí foi a prefeitura que botou a 
gente aqui, pegou a chave do colégio pra deixar a gente aqui. A gente não tinha pra onde 
fugir mesmo” (A. Nova friburgo). 
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Esta ausência dos órgãos de defesa civil na fala dos moradores denota o 

distanciamento que ainda persiste entre população e órgãos de emergência. O 

socorro e assistência foram relacionados de forma mais direta com a prefeitura, que 

no caso de Sumidouro, foi solidária com muitos moradores.   

Dentre os fatores de ocorrência de um desastre, a baixa reflexividade na 

relação entre política urbana, gestão de emergência e sociedade civil deve ser 

considerada. O contato que os órgãos de emergência, como a Defesa Civil, têm com 

a população, está muito ligado às imposições técnicas e objetivas, como as que 

balizam a condenação da casa. É uma relação unilateral: os peritos transferem  

conhecimento à população não-perita em uma lógica de que ela deve simplesmente 

acatar e obedecer. A experiência de vida e os aspectos que são levados em conta 

na tomada de decisão de deixar, ou não, a casa, precisam ser considerados em prol 

de  uma “negociação” mais humanizada e de um planejamento de socorro mais 

eficiente.  

Os abrigos temporários operam numa lógica restrita de garantia mínima de 

“teto” e alimentação à população vitimada. Não há acolhimento. Como relataram os 

moradores, não existe a troca de experiências e informações, que poderiam ocorrer 

de forma eficiente dentro do espaço do abrigo, ou ainda, de forma preventiva, em 

ambientes comunitários como os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs)19. 

De acordo com Saquet (2007, p.67) “os indivíduos ou grupos podem 

influenciar nas decisões governamentais (de políticas públicas na organização do 

território), mas o Estado precisa legitimar e regulamentar estas decisões”. Ou seja, é 

                                                 
19 Na Defesa Civil, o órgão central é a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), vinculada ao 
Ministério da Integração Nacional, e tem como responsabilidade a coordenação, articulação e 
gerência técnica do Sistema. Em âmbito estadual, os órgãos responsáveis são as Coordenadorias 
Estaduais de Defesa Civil (CEDECs) que têm a incumbência de realizar a coordenação e o controle 
das ações nessa esfera. Em âmbito municipal, respondem as Coordenadorias Municipais de Defesa 
Civil (COMDECs), que têm por sua vez, a função de mobilizar as lideranças comunitárias para que 
implementem os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs) 
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preciso valorizar e incentivar a auto-organização comunitária para participar do plano 

de preparação e resposta relacionado aos diversos riscos, como as chuvas, visto 

que tais ações poderão se estender para uma organização menos vulnerável do 

território. 

Todavia, o desabrigado é visto como um receptor passivo de informações e 

não como um grupo capaz de trazer, de forma participativa, resoluções para seus 

próprios problemas e conflitos. E diante de sua impotência,  “ao mesmo tempo, ele 

se degrada como um ser político, como sujeito da história, porque perde o poder de 

reivindicação, perde o poder de exigir o cumprimento das leis em relação a ele” 

(MARTINS, 2002, p.124). 

As dimensões da vivência do desastre, trazidas neste capítulo pelos relatos 

orais dos desabrigados de Nova Friburgo e Sumidouro, apontam a vivência de uma 

realidade sócio-ambiental vulnerável, a qual o fenômeno climático fez aflorar. Os 

pensamentos e práticas, conflitos e danos frente ao sinistro, poderão também ser 

observadas no capítulo a seguir, que traz, na forma de desenhos, o olhar da criança 

sobre o desastre que acometeu estas localidades. É um enfoque importante e 

complementar, pois soma aos relatos orais dos adultos,  imagens que ilustram uma 

vivência familiar que se perdeu em meio aos deslizamentos e inundações.  
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Crianças desabrigadas realizam atividade lúdica e desenham 
suas casas. Sumidouro, 2007. Fonte: NEPED, 2007 
 

5. O OLHAR DA CRIANÇA SOBRE O DESASTRE: uma análise baseada em 
desenhos 

 

Primeiramente, apontaremos algumas reflexões sobre a valorização do 

entender infantil diante das situações do mundo. Segundo Malho (2004, p. 49): 

 
 [...] o mundo visto e entendido pela criança, não é, obviamente 
como o do adulto, pela simples evidência de que uma criança não é 
um adulto. Mas o adulto também não pode ver o mundo que a 
criança vê, mesmo que ‘tente’ fazê-lo como criança 
 

Assim, faz-se necessário reconhecer a legitimidade das interpretações e as 

formas de comunicação das crianças, sobre e diante de um mundo que as valorizam 

cada vez mais como consumidoras, como “futuro da nação”, como herdeiras/vítimas 

dos malefícios do passado, somados aos problemas ambientais do presente, e, 

ainda, como responsáveis pelo que está por vir.  

Dentre os problemas que já atingem milhares de crianças anualmente e 

tendem a intensificar-se nas próximas décadas, estão os desastres ambientais, 

como os desastres relacionados às chuvas que, como já apontado nos dados, nos 

“Em cima do meu telhado, 
Pirulin lulin lulin 

Um anjo todo molhado, 
Soluça no seu flautim. 

 
O relógio vai bater: 

As molas rangem sem fim. 
O retrato na parede 

Fica olhando para mim. 
 

E chove sem saber porquê... 
E tudo foi sempre assim! 
Parece que vou sofrer: 

Pirulin lulin lulin...” 
 

Mário Quintana, 
Canção da Garoa, 1977. 
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últimos anos vêm aumentando em intensidade e freqüência, afetando muitos 

moradores e suas casas. Dentre os afetados, as crianças apresentam uma 

vulnerabilidade especial pois, além da fragilidade física, a situação do desastre é, na 

maioria das vezes, uma situação inédita a ser enfrentada, o que gera angústias, 

medos e traumas. Uma das formas das crianças compreenderem e superarem os 

possíveis traumas diante do desastre havido, é justamente, refletir sobre ele, discutir 

e dimensionar os riscos e perigos. Uma ferramenta que pode trazer resultados é 

oferecer atividades lúdicas e recreativas como a proposta de desenhos temáticos.  

É, pois, essa experiência que traremos a seguir, no qual identificamos em 

desenhos realizados por crianças desabrigadas, a dimensão social e territorial da 

casa em que elas habitavam e as noções de segurança e risco que elas apontam na 

situação de “normalidade” (pré-desastre) em contraponto com a situação de 

“anormalidade” (pós-desastre).  Na ocasião, as crianças, assim como suas famílias, 

estavam abrigadas em Escolas Públicas, pois suas casas haviam sido destruídas ou 

estavam em situação de risco em decorrência das chuvas de janeiro de 2007 na 

região serrana do Rio de Janeiro, nas cidades de Nova Friburgo e Sumidouro. 

5. 1-   A criança na pesquisa, a criança no desastre 

 

A sociologia da infância permite que as crianças sejam estudadas a partir das 

suas próprias vozes e não apenas através daquilo que os adultos dizem delas. 

Dessa forma, o desafio é superar as concepções tradicionais dominantes acerca da 

infância e das crianças, “que as definem como um ser irresponsável, imaturo, 

incompetente, irracional, amoral, a-social, a-cultural [...] simples objectos passivos e 

meros receptáculos de uma acção de socialização” (FERREIRA, 2008).    

Embora a cultura da infância seja universal, as culturas infantis são muito 

diversas, distanciadas por disparidades econômicas, religiosas, sociais e 
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transformadas ao longo do tempo. As crianças em idade escolar da última década 

vivem uma realidade bastante diferente das crianças de outros tempos, inclusive no 

que diz respeito aos riscos. Se, no passado, as crianças corriam os riscos das 

doenças infecto-contagiosas, da precariedade dos partos, das doenças sem 

diagnósticos, hoje, vivem os riscos da pedofilia na Internet, da violência no trânsito, 

nas ruas, na escola, do tráfico de drogas. É cada vez mais cedo o acesso às novas 

tecnologias, como Internet, computadores, jogos, celulares,  assim como é cada vez 

mais prematuro o envolvimento de crianças no tráfico de drogas e armas, guerrilhas 

urbanas e outras associações violentas. Todas essas mudanças envolvendo o 

mundo infantil demandam que as ciências estejam comprometidas com a reflexão 

dos riscos gerados sobre as crianças, principalmente a partir dos seus próprios 

olhares sobre as experiências sociais que lhes são oferecidas. 

As crianças reagem e atuam diante das mais diversas situações, como um 

reflexo das informações que lhes são transmitidas. Por exemplo, ao aprender a 

atravessar a rua, deve-se “olhar sempre para os dois lados”, “obedecer aos 

semáforos” ou num dia chuvoso, deve-se “ficar em casa”, “não tomar chuva”, 

“agasalhar-se”. Todavia, em situações de desastres, atitudes contrárias, como por 

exemplo, correr para fora da casa em meio a uma chuva forte precisam ser tomadas 

e a falta de informação de como as crianças poderiam agir antes, durante e após o 

desastre, aumentam as chances de ocorrerem trágicos danos humanos (VALENCIO 

et al, 2007). 

Segundo as estimativas da organização não-governamental (ONG) Save the 

Children (Salvem as Crianças), das 350 milhões de pessoas que serão afetadas por 

desastres naturais em todo o mundo, a cada ano, durante a próxima década, 175 

milhões serão crianças. A ONG supra afirma que não é possível ainda saber 
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exatamente quais desastres as mudanças climáticas podem trazer no futuro, mas 

que é certo que serão os países mais pobres e as populações mais vulneráveis, 

como as crianças e idosos, que serão mais fortemente afetados (International Save 

the Children Alliance, 2008). 

É cada vez mais recorrente casos em que crianças vêm a óbito em 

decorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações. Em muitos casos mais de 

uma criança de uma mesma família acaba sendo soterrada em meio ao 

desmoronamento de casas e deslizamentos de barrancos, ou, ao ser levada pela 

enchente, acaba afogando-se.  No período em que foi realizada a pesquisa de 

campo utilizada neste trabalho, na mesma região serrana do Rio de Janeiro, esta 

triste estatística foi noticiada:  

 
Um dos casos mais dramáticos ocorreu em Nova Friburgo, onde cinco 
crianças e os pais ficaram soterrados por uma barreira que derrubou a 
casa da família, na noite de quinta-feira. Três crianças, [...] de 7, 8 e 
10 anos morreram. ‘Escutei um estrondo e vi tudo derrubado. Ouvi os 
gritos das crianças. Reviramos os escombros para retirar os meninos. 
Foi traumático’, contou o balconista N. S. de 23 anos (O ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2007). 
 
 

A EIRD/ ONU afirma que as crianças que experimentam um evento 

traumático antes dos 11 anos têm três vezes mais probabilidade de desenvolver 

sintomas psicológicos do que aqueles que vivem seu primeiro trauma sendo 

adolescentes ou adultos. Todavia, as crianças podem superar melhor uma situação 

deste tipo se seus pais, amigos, familiares, professores ou outros adultos, as 

apoiarem e esta ajuda deve começar o mais rápido possível depois da ocorrência do 

evento. Entre várias ações que poderão ajudar as crianças estão: 

• O provimento de informação clara e concisa sobre o desastre; 

• Explicar que o desastre não é culpa delas; 
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• Mantê-las ocupadas com tarefas, que inclui ajudar a família a se 

recuperar do desastre; 

• Não minimizar a gravidade do evento ocorrido; 

• Entender que as crianças sofrem com a perda de brinquedos, jogos, 

roupas e outros objetos favoritos (EIRD/ONU, 2001). 

As crianças devem fazer parte das soluções dos problemas, pois a sua 

preparação pode garantir, numa outra situação de desastre, que  elas consigam se 

proteger e alertar a própria família ou irmãos menores para que os danos humanos 

sejam minimizados ou erradicados. Sobre essas ações, afirma Malho (2004, p. 49): 

 

As acções e interacções permanentes, onde a emoção desempenha 
o papel mais decisivo para a organização dos vários sistemas de 
comunicação interpessoal, permitem à criança experiências de vida 
(contexto-pessoa) que a levam a descobrir e desenvolver os seus 
próprios processos adaptativos, as suas competências para a 
integração social dinâmica. Essa descoberta e o desenvolvimento 
desses processos adaptativos dependem ainda da possibilidade que 
lhe for facultada de estruturar e identificar o meio ambiente; quando 
tal acontece, verifica-se uma actividade essencial para a criança, a 
de, por si, desenvolver e poder elaborar imagens claras e 
organizadas dos seus contextos, de poder desenvolver capacidades 
de orientação, de criação e identificação de símbolos colectivos e 
individuais de comunicação [...] É através das experiências 
vivenciadas que a criança selecciona, modifica e cria percepções e 
representações sobre o que a rodeia. 

 

Preservada sua integridade física, outras situações poderão fazer com que a 

criança vivencie o desastre de forma muito traumática, como contabilizar sua perda 

material (a casa, os brinquedos, as roupas, os materiais escolares) e encontrar-se 

abrigada num local que para ela possuía um outro significado (a escola ou o ginásio 

de esportes, por exemplo). Por mais que a escola seja um local que traz certa 

familiaridade à criança, ao tornar-se abrigo, a escola perde sua função primordial  e, 

sem aulas, a criança vivencia uma nova perda. Além disso, a escola é um espaço de 

convivência com outras crianças, que poderão - quando retomadas as aulas - 
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estigmatizar a criança que ali estivera abrigada, caso a sala de aula, (que por 

exemplo era um “quarto” da família), tenham sido de alguma forma “depredada”. 

Esta preocupação fica clara na fala desta mãe:  

 

Aqui é a sala de aula no meu filho maior (de 8 anos). Ele vai voltar a 
estudar nesta sala quando formos embora, voltarmos pra casa. 
Imagina o que os colegas vão pensar de nós se algo aparecer 
quebrado? (A., Abrigo em Nova Friburgo, 2007). (FIGURA 23) 

 
 
 
 

 
Figura 23.  Cadeiras amontoadas no canto da sala para separar os 
pertences pessoais, dos bens da escola. Escola Municipal Estação do Rio 
Grande, Nova Friburgo, RJ. 18/01/2007 
Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 
 

5.2 – Procedimentos de coleta e análise 

 

Se, de um lado, a coleta dos relatos orais dos adolescentes e adultos é uma 

das principais ferramentas para a pesquisa sociológica, no caso das crianças, a 

comunicação por expressões gráficas, mostra-se um instrumento eficiente, e que 
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pode, em muito, colaborar na análise dos problemas sociais a serem enfrentados 

pela população, como a sua situação de vulnerabilidade diante das chuvas.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o  trabalho educativo 

pautado no ensino das artes espera que a criança adquira competências de 

sensibilidade e de cognição, podendo com suas produções exercitar a cidadania 

cultural (BRASIL, 1997, p. 95). Assim, o desenho infantil é um instrumento 

importante para o desenvolvimento de conhecimentos além de revelar as imagens 

mentais das crianças sobre um determinado tema. Goldberg (2005, p.98) afirma que 

os “desenhos configuram-se [...] como expressão da percepção que as crianças têm 

dos ambientes que habitam, [...] entre pessoas, e entre pessoas e os seus 

ambientes. Desta forma, o desenho infantil pode emergir como uma atividade molar 

que faz o elo de representação destas relações e de outras vivências significativas 

para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo”. As expressões gráficas infantis 

são, pois, expositoras de espontaneidade e transparência, revelando valores e 

intenções. Sobre isso afirma Grubits (2003, p. 98-99): 

 
O desenho [...] representa um compromisso entre suas intenções 
narrativas e seus meios [...] A criança não toma cuidado com a 
aparência visual que permite reconhecer o objeto. Fiel, antes de 
tudo, à sua preocupação com o significado, ela faz igualmente uso 
de procedimento que vão ao encontro do realismo visual. Se um 
detalhe invisível permite fazer um reconhecimento melhor do objeto, 
ele será representado contra toda a aparência [...] o valor narrativo 
do desenho tem sobretudo um significado simbólico. Ele nos mostra 
a maneira como a criança, através das coisas, vive os significados 
simbólicos que ela lhes atribui. 
 
 

Para Piaget (1976), o conhecimento é originado no estabelecimento de uma 

relação de interação entre o sujeito e o objeto e como este último é percebido pelo 

sujeito dependendo das estruturas mentais que ele possui num determinado 

momento. Assim, numa proposta em que as crianças são estimuladas a desenhar 
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situações que envolvam o seu local de moradia, a sua cidade, seu bairro, é possível 

identificar a representação que deles vê a criança, importante para todos que 

tenham responsabilidades por seu planejamento e manutenção, incluindo elas 

próprias, seus familiares, colegas e as autoridades e administradores daqueles 

locais. 

Os desenhos utilizados neste artigo fazem parte do acervo do 

NEPED/UFSCar e foram colhidos na visita de campo na qual todo este trabalho é 

baseado: os abrigos temporários nas cidades de Nova Friburgo e Sumidouro no 

estado do Rio de Janeiro.  

Foi proposto às crianças que realizassem desenhos na forma de uma 

atividade lúdica, funcionando como um momento de brincadeira, mas que, ao 

mesmo tempo, permitisse uma reflexão sobre a sua situação de desastre, sobre as 

possíveis causas, as perdas, os medos, fazendo-a expressar tais questionamentos e 

anseios no papel. Propusemos que elas desenhassem como era a sua casa antes 

da ocorrência do desastre, e depois, numa outra folha, que elas desenhassem o que 

havia acontecido com a casa delas. Após as atividades, as crianças nos deram 

espontaneamente os desenhos, que, trazidos para o NEPED/ UFSCar, foram 

classificados e analisados.  

O material utilizado para o desenho foi lápis preto, borracha e papel sulfite. 

Como o tempo era escasso nas visitas ao abrigo, não foi possível realizar uma 

atividade mais longa, com lápis coloridos e várias propostas de desenhos. Para 

pesquisas futuras, fica a experiência de que talvez seja importante levar lápis 

coloridos, pois as crianças mostraram-se um pouco “decepcionadas” com o fato de 

ter apenas lápis preto. Todavia, realizaram a atividade com muito afinco e traços 

fortes.  
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Vale comentar o fato de que a presença uniformizada dos integrantes do 

NEPED/UFSCar no abrigo (realizando entrevistas, tirando fotos etc) e, em particular 

no caso de Nova Friburgo, a disposição das carteiras, simulando uma sala de aula 

(Figura 24) trouxe, a princípio, uma certa “rigidez” à atividade, como uma tarefa 

escolar, em que seria considerado o “certo” ou  o “errado”. Durante a proposta da 

atividade, isto foi esclarecido, mesmo assim as crianças menores sentiram-se um 

pouco inseguras e diziam não saber se estavam fazendo “certo” e muitas deixaram 

de nos entregar o desenho. Já as crianças acima de sete anos compreenderam 

facilmente o propósito da atividade e realizaram os desenhos na situação pré e pós- 

desastre – que nas análises chamarei de situação I e II – sem levantar outros 

questionamentos. 

 

 
Figura 24. Crianças, em carteiras escolares, desenham suas casas. Abrigo de 
Riograndina, Nova Friburgo/RJ, 18 jan. 08. 
Fonte: NEPED/UFSCar 
 
As crianças não são um grupo homogêneo e é importante considerar a idade, 

o gênero, o status social, entre outros. No caso da atividade com desenhos, houve 
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uma participação espontânea de crianças de diversas idades e inclusive de 

adolescentes, que se mostraram muito entusiasmados com a atividade. O interesse 

deu-se pelo fato de que, segundo os pais e as próprias crianças relataram, a rotina 

no abrigo apresentava-se um pouco entediante. Nenhuma atividade de recreação 

fora proposto durante o período que ali se encontravam e o único momento de 

entretenimento acabava sendo assistir televisão ou correr pelo pátio. Vale ressaltar o 

fato de que a maioria das crianças havia perdido no desastre muitos dos seus (já 

escassos) brinquedos.  

Apesar das representações serem uma amostra comum da realidade 

daquelas crianças (elas vinham de uma mesma situação socioambiental – 

proximidade ao morro e ao rio, região serrana, moradias simples), houve uma 

heterogeneidade das representações, correspondendo às impressões subjetivas 

provocadas tanto pelas transformações do espaço na situação de desastre, quanto 

pela representação idealizada de como ela gostaria que fosse o seu lugar de morar.  

Este comportamento é explicado por Mazzotti (2002 p.17), sob as bases teóricas de 

Moscovici: 

(Para este autor) [...] sujeito e objeto não são funcionalmente 
distintos, eles formam um conjunto indissociável. Isso quer dizer que 
um objeto não existe por si mesmo, mas apenas em relação a um 
sujeito (indivíduo ou grupo); é a relação sujeito-objeto que determina 
o próprio objeto. Ao formar sua representação de um objeto, o 
sujeito de certa forma, o constitui, o reconstrói em seu sistema 
cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema de valores, o qual, 
por sua vez, depende de sua história e do contexto social e 
ideológico no qual está inserido. 

 

Em traços e linhas imaginárias, as crianças conseguiram apontar diversas 

dimensões da territorialidade da casa.  Os desenhos são valorosas expressões 

gráficas que traduzem uma interpretação da realidade infantil que, neste estudo de 

caso, trouxe representações características da situação de desabrigo vivida, como a 

perda do habitus.  O contexto social – de pobreza, desestrutura familiar, moradias 
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precárias – caracterizam uma vulnerabilidade que se acentua diante de um contexto 

ambiental e climático problemático – chuvas intensas, rios poluídos, encostas 

devastadas. Para algumas crianças isto representa uma situação  estigmatizante, 

que fica claro tanto nos desenhos que apontam estas vulnerabilidades, quanto nos 

desenhos que são representados por uma realidade idealizada, diferente da vivida 

pela criança.  

Na pesquisa de campo foram coletados, no total, 47 desenhos (sendo 23 

desenhos femininos e 24 desenhos masculinos). Após serem sistematizados e 

analisados, foram selecionados para este trabalho  20 desenhos de 10 crianças (4 

meninos e 6 meninas) na faixa etária de sete a treze anos de idade. Como recorte 

etário, não foi utilizado o rigor no que diz respeito à diferenciação dos traços em 

cada idade do desenvolvimento cognitivo, como propõe a literatura pedagógica de  

Piaget (1976) e Luquet (1979). Neste caso, o estudo baseou-se na constatação de 

que, a partir de sete anos de idade, as crianças tiveram um maior discernimento na 

realização da proposta, que era a representação gráfica de sua moradia no pré- 

desastre e no pós-desastre. Como afirma Tuan (1974, p.65), é nesta fase que a 

criança vive a abertura para o mundo, com impressões sensoriais afloradas: 

 

[...] Uma criança, de cerca de sete ou oito anos até os treze, catorze, 
vive a maior parte do tempo, neste mundo vívido. Ao contrário do 
infante que está aprendendo a andar, a criança mais velha não fica 
presa aos objetos mais próximos nem aos arredores; ela é capaz de 
conceituar o espaço em suas diferentes dimensões; gosta das 
sutilezas na cor e reconhece as harmonias na linha e no volume. Ela 
tem muito da habilidade conceitual do adulto [...], [mas]  sem a carga 
das preocupações terrenas, sem as cadeias de aprendizagem, livre 
do hábito enraizado, negligente do tempo, a criança está aberta para 
o mundo. 
 

 

Os desenhos femininos foram maioria, pelo fato de atenderem a faixa etária 

utilizada como recorte (havia, por exemplo, muitos desenhos de meninos com idade 
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entre 4 e 6 anos). No geral, os desenhos femininos trouxeram uma quantidade maior 

de detalhes e informações e isto pode ser observado na tabela a seguir (TABELA 

4)20. Com um breve recorte de gênero, a tabela aponta os principais elementos que 

apareceram nas representações infantis, nas situações pré e pós-desastre. Foram 

levantados elementos do ambiente natural (como chuva, sol, flores etc), elementos 

do ambiente construído (como casas, muros, ruas etc) e elementos sociais/humanos 

(como pessoas ou animais).  

 

Tabela 4. Elementos do ambiente natural, construído e social que aparecem nos desenhos, 
separados por gênero 

 
Principais elementos 

representados na situação pré-
desastre 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Ambiente natural 

 

árvore; sol; pedra; morro; 
nuvem 

árvore; sol; chuva; 
pedra; barranco; rio ; 
peixe; nuvem; flores 
 

 
Ambiente construído 

a casa que mora; casas 
vizinhas 

a casa que mora; casas 
vizinhas; casa do 
cachorro; cerca; rua; 
ponte; móveis e 
eletrodomésticos 

 
Ambiente social 

animal de estimação 
(cachorro) 

auto-representação, 
parentes, amigos; 
vizinhos; animais de 
estimação (cachorro) 

Principais elementos 
representados na situação 

pós-desastre 

 
Masculino 

 
Feminino 

 
Ambiente natural 

 

chuva; nuvem; pedra; 
morro desmoronando; rio 

árvore; sol; chuva; 
nuvem; pedra; peixe 
barranco 
desmoronando; rio 

Ambiente construído casa que mora 
 

a casa que mora; casa 
vizinha; 

 
Ambiente social 

animal de estimação 
(cachorro); 

animais de estimação; 
auto-representação; 
família 

 

                                                 
20 Embora se possa pensar que esta tabela não tenha valor, ao entender que a quantidade de 
elementos seriam obviamente maior nos desenhos femininos pelo fato de haver aqui mais desenhos 
femininos, a sistematização prévia de todos os 47 desenhos coletados em campo aponta para o que 
se observa nesta tabela. 
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Nas legendas dos desenhos, os nomes das crianças foram ocultados, e, 

como utilizamos apenas as iniciais, foram colocadas uma letra “M” e uma letra “F” à 

frente da inicial para que o leitor possa identificar qual desenho é masculino (M) e 

qual é feminino (F). As diferenciações dos abrigos estão apontadas pelo número “1” 

para o abrigo de Sumidouro (Escola “Centro Integrado Educação Pública” (CIEP) 

“Maria Amélia Pacheco”) e pelo número “2” para o abrigo de Nova Friburgo (Escola 

Municipal “Estação do Rio Grande”). Embora na Escola Infantil Curumim, em 

Sumidouro, houvesse crianças (mas eram apenas três irmãos de idade entre 3 e 7 

anos), elas não demonstraram muito interesse em realizar os desenhos, talvez pelo 

fato de que a presença dos pesquisadores e do pessoal da defesa Civil, tenha-lhes 

chamado mais atenção, fazendo com que ficassem um pouco dispersos. 

 

5. 3 -  O que os desenhos infantis nos contam... 

 

Na comparação destes primeiros desenhos a seguir,  podemos observar a 

representação das chuvas como um elemento climático presente em ambas 

situações, assim como as águas do rio passando por debaixo da casa. Todavia, o 

elemento ambiental “sol” desenhado na situação de normalidade (I) sumiu na 

situação II e o rio mostrou-se um pouco mais revolto e cobrindo uma maior parte da 

casa. Apareceram outros elementos naturais como peixes, que poderão ser 

observados em outros desenhos realizados por meninas. Embora de tamanhos um 

pouco diferentes, a fotografia da casa ficou parecida nos dois desenhos e esta 

fidelidade da representação da casa poderá ser observado de forma mais incisiva 

em praticamente todos os desenhos que se seguirão. (DESENHO 1 e 2). 
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A  situação de pobreza somada a situação estigmatizante de desabrigada, 

pode fazer com que as crianças construam uma determinada representação sobre o 

local em que vivem, como um local de insegurança e de exclusão. A degradação 

ambiental é um dos pontos que podem ser avaliados, pois a presença de valas de 

esgoto, lixo, pouca arborização, rios poluídos próximos às moradias, contribuem 

para as enchentes e deslizamentos que assolam aquele local (ARGUETA, 2000).  

Enquanto desenhavam, muitas crianças relataram oralmente que no rio 

apareciam animais mortos, que as pessoas jogavam muita sujeira, esgoto etc, como 

podemos observar na fala desta criança: 

 
[...] O rio tava fedendo água podre, cocô, tinha vaca boiando no rio, 
as vaca morreram e tavam boiando lá no rio [...] bicho morto cai tudo 
lá no rio [...] Cagava, jogava água dentro do vaso, e água caia 
todinha lá naquele rio, aí ficava água podre (M, 12 anos. Abrigo 1: 
Sumidouro, RJ). 

 
 

 Todavia, como pode ser observado no desenho 2 e posteriormente nos 

desenhos 3 e 4, as crianças trouxeram a representação do rio como um local limpo, 

repleto de peixes. 
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Desenho 1. Situação pré-desastre. Desenho de:  B. (F), 7 anos. Abrigo 2.  
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

 
Desenho 2. Situação pós-desastre. Desenho de:  B. (F), 7 anos. Abrigo 2.  
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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Nos desenhos abaixo, é interessante observar o fato de que, na situação I, 

somente a sua casa, com o rio à volta e o sol trazendo um singelo sorriso é 

representada. Já na situação II, há a presença da casa vizinha, uma vez que no 

contexto do desastre a criança foi capaz de entender que o risco de inundação e a 

sua vulnerável inserção espacial, não é uma característica exclusiva da sua casa 

mas, estende-se por toda a vizinhança. Provavelmente, este vizinho encontrava-se 

na situação de desabrigo também, reafirmando a situação estigmatizante da 

precariedade territorial daquele grupo (os denominados moradores de “áreas de 

risco”). Não há, ali, a possibilidade de que ocorra uma rede de solidariedade, para 

que, por exemplo, a família da garota pudesse alojar-se temporariamente em casas 

vizinhas, o que os condena à situação de desabrigados. O rio – agora dentro das 

casas – e não a pluviosidade (há sol na situação I e II), aparece como o elemento de 

risco e mostra o desastre que ali se sucedeu (DESENHOS 3 e 4).
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Desenho 3. Situação pré-desastre. Desenho de:  T. (F), 7 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 
 
 

 
Desenho 4. Situação pós-desastre. Desenho de:  T. (F), 7 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

Nos desenhos 5 e 6 a seguir, o garoto de sete anos foi muito explícito em 

mostrar que a situação de risco e perigo, que o levou à situação de desabrigo, 
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estava diretamente relacionada aos elementos geológicos – no caso, a pedra no alto 

do morro. Na situação de normalidade, sua casa foi retratada sem nenhum elemento 

natural, como nuvem, sol, árvores, flores etc, e como a maioria dos meninos, ateve-

se em retratar principalmente elementos materiais, conforme afirma Luquet (1979). 

Na situação II, o elemento  natural, a “pedra”, apareceu como a principal ameaça à 

sua moradia, e como responsável pelo transtorno – ter de deixar sua casa – por ele 

vivido. “A pedra vai cair”, afirma. (DESENHOS 5 e 6) 

 
 

 
Desenho 5. Situação pré-desastre. Desenho de:  W. (M), 7 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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Desenho 6. Situação pós-desastre. Desenho de:  W. (M), 7 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

Nos desenhos abaixo, assim como em outros a seguir, os animais de 

estimação apareceram como importantes elementos para as crianças, fazendo parte 

de suas famílias. Como, na maioria dos casos, não podem ser levados para dentro 

do abrigo, tornam-se mais uma fonte de preocupação para seus donos. É fato que a 

situação de desabrigo demanda um maior cuidado em relação à higiene, para evitar 

a propagação de doenças, mas é preciso compreender que para as crianças a 

ausência do seu animal de estimação pode ser dolorosa. Os desenhos 7 e 8 trazem 

ainda, mais um exemplo de como a casa foi representada como muita similaridade e 

riqueza de detalhes estruturais, o que leva a crer que de fato a casa apresenta tais 

características. Na observação dos integrantes do NEPED/UFSCar, o bairro afetado 

apresentava de fato muitas casas com esta característica: sobrados com as lajes 

expostas, próximas ao morro (FIGURA 25). Para L. (M), de 8 anos, são três os 
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elementos de risco que ameaçam a sua moradia: a chuva, a pedra prestes a deslizar 

e o barranco desmoronando em direção a casa. (DESENHOS 7 E 8) . 

 
 

 
Desenho 7. Situação pré-desastre. Desenho de:  L. (M), 8 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

 

 
Desenho 8. Situação pós-desastre. Desenho de:  L. (M), 8 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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Figura 25. Características arquitetônicas das casas em alguns bairros de 
Nova Friburgo, RJ que podem ser comparadas ao desenho de L. (M) (8 anos). 
 Fonte: NEPED/UFSCar, 2007 

 
 
A seguir, nos desenhos de Y (M), é interessante notar que há uma mudança 

da localização dos elementos. Na situação de normalidade, o morro encontra-se no 

lado esquerdo e o cachorro no lado direito e na situação II, há uma inversão. Talvez, 

ao desenhar a situação pós-desastre, a criança tenha visualizado mentalmente a 

posição da sua casa a partir da perspectiva do abrigo, onde ela se encontrava 

naquele momento. Todavia, esta é uma observação é apenas uma hipótese, difícil 

de ser comprovada. Na situação II, o deslizamento do morro, com pedras rolando, 

caracterizam o elemento que ameaça a sua moradia. É interessante notar que em 

nenhum desenho masculino foram retratadas pessoas. Os únicos elementos sociais 

que apareceram foram os animais de estimação. (DESENHOS 9 e 10). 
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Desenho 9. Situação pré-desastre. Desenho de:  Y. (M), 08 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 

 
 

 
Desenho 10. Situação pós-desastre. Desenho de:  Y. (M), 08 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

 
 Já nos desenhos femininos, muitas desenharam a si próprias em suas casas, 

assim como parentes e amigos, como podemos observar nas representações 11 e 
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12 a seguir. Ocorreu ainda que, com uma idade um pouco mais avançada, a criança 

começa a inserir legendas junto ao desenho. Neste caso, aos 10 anos, a criança 

narra a situação I como “antes de tudo aquilo acontecer...”, e representa ela e o 

irmão, felizes, brincando com a mangueira de água, em volta de uma casa florida e 

arborizada. Já na situação II, descreve seu desespero com a fala “mãeee!” , e a 

frase “naquele dia foi meu primeiro maior dia de susto”. Mesmo que nada fosse 

escrito, a expressão facial dos bonequinhos desenhados, representando ela e o 

irmão, já seriam capazes de apontar a dimensão de sofrimento destas crianças. Os 

elementos florísticos desapareceram e, ao fundo, pedras e lamas escorrem pela 

casa. A mãe aparece na fala da garota, como a busca desesperada por proteção e 

socorro, e não são raras as situações que nem a mãe nem o pai encontram-se na 

casa, pois diante da necessidade de trabalhar e, longe de assistências como 

creches,  deixam os filhos maiores cuidando dos menores e da casa. Não foi 

possível saber se, neste caso, a mãe estava ou não ausente. Todavia, fica explicito  

a importância da figura materna numa situação de disrupção da normalidade que a 

criança enfrenta, principalmente pelo fato de ser uma ocasião inédita e 

desconhecida como ela mesma narra. Sobre a figura materna Moscovici (2003, p.108) 

afirma: 

As representações sociais são históricas na sua essência e 
influenciam o desenvolvimento do indivíduo desde a primeira 
infância, desde o dia em que a mãe com todas as suas imagens e 
conceitos, começa a ficar preocupada com o seu bebê. Estas 
imagens e conceitos são derivados dos seus próprios dias de escola, 
de programa de rádio, de conversas com outras mães e com o pai e 
de experiências pessoais e elas determinam seu relacionamento 
com a criança, o significado que ela dará para os seus choros, seu 
comportamento e como ela organizará a atmosfera na qual ela 
crescerá.
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Desenho 11. Situação pré-desastre. Desenho de:  C. (F), 10 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

 
 

 
Desenho 12. Situação pós-desastre. Desenho de:  C. (F), 10 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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 Uma outra criança de dez anos inseriu diversos comentários ao seu desenho, 

inclusive, atrás do desenho da situação II, trouxe o seguinte relato:  

 
Onde que eu moro é uma pedreira e o pasto está rachado que cabe 
até um homem dentro. O pasto pode ‘desse’ a qualquer momento 
levando minha casa como um arrastão e debaixo da minha casa tem 
essa pedra, tem uma casca de terra essa pedra vaza muito, ela 
pode deslizar e levar minha casa. Tem perigo do pasto cair e levar a 
minha casa e [...] as perto da minha” (P., 10 anos, Nova Friburgo, 
RJ).  
 

Na situação I,  P. já aponta elementos ambientais que nos apresenta como é 

a paisagem que circunda a sua moradia. Podemos observar os morros, bem abaixo, 

o rio, uma casa vizinha próximo ao barranco e algumas outras pequenas casas mais 

abaixo, próximas ao rio, o que nos leva a crer que ela habita mais ao alto do morro. 

Na sua casa, a caixa d´água e a antena apareceram como bens importantes, que 

nos revela a existência de televisão e água encanada na casa. Mais uma vez, o 

animal de estimação está presente e foram desenhadas também, próximas ao rio, 

pessoas em fluxo. Na situação II, pessoas e animais não estão mais presentes. O 

pasto atrás de sua casa aparece representado, com a legenda “esse pasto está 

rachado e pode cair na minha casa levando para o rio”.  A casa vizinha também 

aparece como um elemento de risco: “essa casa está descendo e se ela desce cai 

na minha casa”. É interessante notar que no racho do pasto, a criança revela a 

dimensão desta rachadura, calculada como “um homem cabe dentro” e sua casa 

vive a incerteza do desastre que poderá vir a ocorrer caso as chuvas se 

intensifiquem. A casa está ameaçada por um elemento ambiental, mas modificado: o 

pasto, um local onde a mata original fora devastada para dar lugar a um local de 

alimentação animal. Há, ainda, a casa vizinha como outro elemento de risco, cujos 

moradores provavelmente encontram-se abrigados no mesmo abrigo temporário 

(DESENHOS 13 e 14). Os moradores da casa que ameaça a casa de P. podem vir a 
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sofrer severamente com esta situação, uma vez que se o desastre maior vier a 

ocorrer (sua casa desabar e levar a casa de P.), o desespero das famílias podem 

gerar duas situações possíveis: a) uma relação de cumplicidade, amparo e 

cooperação mútua; ou b) uma grande desavença entre as famílias, com brigas e 

culpabilização. 

 
 

 
Desenho 13. Situação pós-desastre. Desenho de:  P. (F), 10 anos. Abrigo 1 
 Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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Desenho 14. Situação pré-desastre. Desenho de:  P. (F), 10 anos. Abrigo 1 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 

 
Nos desenhos abaixo, a criança não trouxe a figura do animal de estimação, 

mas a sua “casinha”, como podemos observar na situação I. Neste desenho, os 

únicos elementos ambientais são o rio e os peixes, diferente do que vemos na 

situação II, onde os barrancos aparecem “encurralando” a casa de J. e a chuva 

intensa “promove” o deslizamento dos barrancos, que podem cair dos dois lados da 

casa, como apontam as setas. Os detalhes da casa, como número de janelas, 

continuam aparecendo fielmente em ambas situações (DESENHOS 15 e 16). Este 

foi um ponto interessante de ser observado nos desenhos, pois representam um 

comprometimento com a representação da sua moradia, do seu lugar de morar, da 

casa de que sentem falta por estarem longe dela, no abrigo.  
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Desenho 15. Situação pré-desastre. Desenho de:  J. (F), 11 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 

 
 

 
Desenho 16. Situação pós-desastre. 
Desenho de: J. (F), 11 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
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 De algumas crianças ouvimos o discurso de que no abrigo era “mais legal”, 

“melhor” do que sua casa, mas a maioria dizia querer voltar logo, assim como 

relataram seus pais, pois é 

 
 “(...) a casa o ambiente do ficar, do descansar, do restaurar-se, do 
enlevo, do devaneio,enquanto o abrigo é o ambiente a que se quer, 
desde logo, deixar, abandonar, posto que ali sobrepõe-se tensões, 
angústias, insônias, uma experiência concreta e simbólica que os 
sujeitos poucos apreciam rememorar” (VALENCIO; MARCHEZINI; 
SIENA, 2008, p. 8 ) 

 
 

Para aquelas que consideraram o abrigo “legal”, esta conotação pode estar 

relacionada ao fato de que  ali havia um espaço grande para correr e brincar (o pátio 

da escola), pois na casa não há, muitas vezes, espaço para brincar. A rua é o 

principal espaço de diversão, mas associa-se, freqüentemente, à repressão da mãe,  

pois a rua é um local “perigoso”, têm fluxo de carros, motos, pessoas estranhas. Há, 

ainda, o fato da criança abrigada poder estar no mesmo lugar, o tempo todo, com os 

amiguinhos da rua (pois a maioria das pessoas abrigadas são vizinhas). Com o 

passar do tempo, aquela situação que a princípio poderia ser para a criança “inédita”, 

ou “diferente”, se tornará entediante e desconfortável.  

É na casa que os indivíduos podem exercer por completo seu habitus. É onde 

os papéis só se fazem por completo, como filho (a), como criança. Perder a casa 

significa perder toda esta dimensão de familiaridade e aconchego do seu lugar de 

morar. Isto fica muito explícito nos desenhos que seguem (DESENHOS 17 e 18). 

Nestas ilustrações, Br. de 13 anos, aponta na situação I, com uma riqueza de 

detalhes,  todos os aspectos internos da sua casa: o quarto, com a cama e a 

cômoda; a sala, com a televisão e o sofá;  a cozinha, com o fogão, a geladeira, a pia;  

o banheiro, com alguém tomando banho, o vaso sanitário (com a caixa de descarga) 

e a pia. No quintal, seu animal de estimação é representado preso próximo à 

“casinha” e dentro da moradia, um outro animal de estimação também aparece. 
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Outros aspectos do ambiente externo também são representados como o morro, o 

rio e o trilho do trem21. Na situação II, a casa é tomada por um completo vazio. 

Todas as situações cotidianas que eram realizadas dentro da casa, por meio dos 

bens materiais (assistir televisão, tomar banho, cozinhar, dormir, brincar com o 

cachorro), foram perdidas ao ter de deixar sua casa e dirigir-se ao abrigo temporário. 

Parte destes bens materiais tenha talvez sido levada para o abrigo, onde a família 

tentava reproduzir parte do espaço da casa, como apontado nas fotografias trazidas 

no capítulo IV. O rio virou um grande rabisco e o trilho também desapareceu. O 

morro atrás da casa também parece desmoronar e apenas um elemento social 

permaneceu: o animal de estimação. Os animais que não foram levados para o 

abrigo ficaram na casa e algumas pessoas relataram que voltam diariamente até lá 

para alimentá-los e verificar as condições da casa.  

 

 
Desenho 17. Situação pré-desastre. Desenho de:  Br. (F), 13 anos. Abrigo 2 
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 

                                                 
21 Sabemos que se trata de um trilho do trem e não, por exemplo, de uma ponte pois sua mãe 
também fora entrevistada e nos relatou que habitava próximo ao trilho do trem. 
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Desenho 18.  Situação pós-desastre. Desenho de:  Br. (F), 13 anos. Abrigo  
Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 

 
Na ilustração de J., de 11 anos, a  situação I traz aspectos de normalidade, 

mas ele já aponta o desastre que poderá ocorrer ali, caso a ameaça levantada pelo 

garoto se concretize. Ele identifica uma continuidade do desastre: o 

desmoronamento da encosta e a casa ser levada para dentro do rio, como aponta 

na sua fala: “corre o risco de desabamento e minha casa pode cair dentro do rio”. Na 

situação I, além de sua casa, uma moradia vizinha aparece representada, a qual 

desaparece na situação II. Se a ameaça se concretizar, J. não visualiza sua casa 

danificada/destruída, todos os elementos ambientais somem (morro, árvores, chão), 

mas a sua casa permanece intacta enquanto o mar de lama passa por trás dela, 

levando tudo. (DESENHOS 19 e 20). 
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 Desenho 19. Situação pré-desastre. Desenho de:  J. (M), 11 anos. Abrigo 2 
 Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 

 
 

 
Desenho 20. Situação pós-desastre. Desenho de:  J. (M), 11 anos. Abrigo 2 

   Fonte: NEPED/ UFSCar, 2007 
 
Diante dessas ilustrações, pudemos observar que a casa é a referência 

espacial para o exercício das interações da vida privada  e que ajuda as crianças a 
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entender o ambiente por ela habitado, e as interações sócio-ambientais que    

aumentam os riscos no seu território.  

É possível observar que a representação do objeto corresponde à atribuição 

de sentido dada pela criança, constituindo-se realidade conceituada, e não material 

(VYGOTSKY, 1988). A criança é claramente capaz de identificar quais elementos, 

para ela, podem significar a sua situação de risco. Portanto, supõe-se que a criança 

também deva ser envolvida nas práticas de esclarecimento das medidas de 

recuperação do seu direito à moradia.  

O desenvolvimento do tema dos desastres no conteúdo escolar deveria ser 

uma preocupação pública para que um conhecimento formal fosse introduzido às 

crianças, ajudando-nas a organizar cognitivamente suas curiosidades, temores ou 

vivências em desastres, um tema indubitavelmente importante diante das dezenas 

de ameaças da modernidade. Envolver as crianças na redução dos desastres, por 

meio de atividades que promova o seu interesse pelo tema, auxilia para que  as 

mesmas sintam-se dispostas a identificar os riscos e adotar medidas de proteção 

civil. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A lógica de ordenamento social no território e o tipo de desenvolvimento que 

se reproduz como fazeres urbanos apresentam-se como insustentáveis, visto que 

têm sido geradores de uma visível desigualdade nas formas de morar. Aquelas 

populações socialmente excluídas dos assentamentos regulares, planejados, 

arborizados, infra-estruturados, são obrigadas a ocupar as localidades rejeitadas 

pelo mercado imobiliário formal, ou mesmo áreas ilegais ou irregulares. Nestes 

locais, sobrepõem-se riscos sociais e ambientais, os quais, nos últimos tempos, 

assumiram uma nova rotulação: as chamadas “área de risco”.   

Nestas áreas, a vulnerabilidade vem sendo exposta recorrentemente pelas 

ameaças naturais, como as chuvas. Frente às precipitações, as famílias afetadas  

sofrem perdas incalculáveis, que incluem mortos, feridos e danos materiais sobre a 

casa.  Tais danos, não são apenas materiais, são também simbólicos (BOURDIEU, 

2001), visto que a casa é o lugar de reprodução do habitus, é onde o morador 

encontra proteção, familiaridade, pertencimento.  É preciso reconhecer que os 

afetados são movidos por idéias e crenças enraizadas em estruturas espaciais – o 

seu lugar de morar (MOSCOVICI, 2003).    

Dessa forma, os desastres trouxeram à tona, nestes últimos anos, uma 

preocupação que tem sido refletida e debatida de forma importante no meio 

acadêmico. Particularmente, a interpretação sociológica pode contribuir no que 

concerne ao entendimento da casa como elemento de (in) segurança, o que se 

constitui como juízo dos moradores quando uma situação de danificação severa do 

imóvel os leva à condição de desabrigados. O desabrigo é, assim, a vivência de uma 

relação conflitante da casa como lugar de segurança ontológica do sujeito e de uma 
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experiência de privação desta segurança, o que tira o morador do seu lugar de ser e 

pertencer.  

A proposta metodológica desta pesquisa não focou obter respostas sobre 

uma hipótese a ser provada. O cerne do trabalho foi apresentar, a partir do olhar do 

afetado, as dimensões simbólicas da construção social do lugar, que inclui a casa, e 

as representações sobre o que e onde era, para ele, estar em risco, ou estar seguro. 

Ou seja, diante das chuvas, quais mecanismos de proteção este morador pode 

deflagrar em vista das condições sócio-espaciais que lhes são previamente dadas? 

Durante o desastre, em quem o morador se apóia? E depois, como será a re-

inserção deste morador no território? 

Os casos dos desabrigados de Sumidouro e Nova Friburgo, no estado do Rio 

de Janeiro, puderam ser ilustrativos desta proposta, pois apontaram, numa 

dimensão coletiva, a extensão do sofrimento e o entendimento sobre o desastre em 

suas vidas. Tornar-se desabrigado e viver a ausência da casa, não pode ser apenas 

uma experiência “triste” e “previsível” àquelas pessoas que habitam “áreas de risco”, 

como subjaz a lógica da fatalidade  aos mais pobres.  

Seus relatos  transpareceram o tipo de vulnerabilidade e risco pré-existentes 

no seu lugar de morar, quais sejam, aqueles ligados mais às dimensões da 

configuração do território e menos à fragilidade estrutural das casas. Frente ao 

desastre, a chamada “comunicação do risco”, foi inteiramente realizada pelos 

próprios vizinhos e parentes, os órgãos de emergência apareceram posteriormente, 

no momento de condenar e isolar as áreas que já haviam sido destruídas em 

decorrência das chuvas.  Isto denota a falta da prévia comunicação e de troca de 

informações entre os afetados e a Defesa Civil, que se estende para o abrigo e 

denota o distanciamento existente entre eles.  
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Diante de uma população desabrigada, a caracterização desta, por meio de 

estimativas, entrevistas e levantamento de informações, assim como, do contexto 

espacial afetado, são de extrema importância para a organização de ações de 

resposta e reabilitação. Neste sentido, o primeiro documento que sintetiza os danos 

e aponta as providências a serem tomadas, é o AVADAN (ANEXO 1).  Todavia, se 

este documento descreve de forma superficial e incompleta os danos e 

necessidades da população afetada, dos espaços públicos e privados e dos órgãos 

responsáveis pelo socorro e reabilitação (hospitais; bombeiros; trânsito; setor de 

obras etc),  os sistemas de reabilitação frente ao desastre tornam-se confusos, 

problemáticos e falhos.  Dessa forma, sugere-se um aperfeiçoamento deste 

documento, com o intuito de aumentar  sua capacidade de retratar de forma fiel os 

danos e as ações necessárias frente ao desastre e, ainda, para que,  de maneira 

funcional e eficiente, ele possa ser utilizado pelos diversos setores que atuarão na 

reabilitação. 

Tanto a fala dos moradores de Nova Friburgo e Sumidouro quanto a 

experiência vivenciada pelo NEPED em suas pesquisas dentro do tema,  apontam 

diversos aspectos ilustrativos destas lacunas existentes na Avaliação de Danos.  

Diante do desastre e da formação de um contingente de desabrigados, ações 

em prol de se adaptar locais para receber estes moradores precisam ser tomadas. 

Neste sentido,  ao notificar no AVADAN a existência de danos materiais em prédios 

públicos, como escolas e ginásios de esporte, por exemplo,  o planejador precisa 

visualizar e conciliar a infra-estrutura e a função destas edificações. A escola é 

emblemática desta questão: em Nova Friburgo por exemplo, algumas escolas 

haviam sido afetadas, o que significava tanto a danificação da função primária 

(escola como local de ensino), como também para a função de escola como local de 
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abrigo. O mesmo pode ser dito de ginásios de esporte e igrejas, que num primeiro 

momento poderiam aparecer como áreas secundárias de reabilitação. Todavia, 

quando se pensa na função emergencial destes locais, seu funcionamento é 

importante e precisa ser planejado e priorizado.  

Uma variável ausente no AVADAN  e presente de forma representativa na 

fala de adultos e crianças, foi sobre os animais domésticos, principalmente o cão. 

Dado a explícita relação afetiva com estes animais de estimação e a preocupação 

em levá-los para o abrigo e não abandoná-los, é preciso levantar informações neste 

sentido, para prever certos cuidados de saúde, como a inclusão de controle de 

zoonose (o que demanda a presença de certos tipos de profissionais dentro do 

abrigo, como veterinários), providenciar certos tipos de equipamentos (coleiras, 

correntes, anti-pulgas e carrapatos etc) e planejamento de espaço (para evitar que 

os animais transitem entre colchões e roupas dos desabrigados que ficam, na 

maioria das vezes, no chão). A vacinação e asseio dos animais garantem não 

apenas salubridade aos moradores,  mas também podem preservar a vida dos 

animais que, uma vez contaminados, poderiam acabar sendo sacrificados, o que 

aumentaria o sofrimento de seus donos.  

 Sobre as enfermidades, é preciso não apenas identificar aquelas pessoas que 

foram lesadas diante do desastre (como os que se machucaram, sofreram 

contaminação nas águas de enchentes, dentre outros danos humanos), mas 

também pré-identificar pessoas que já possuem doenças crônicas, ou que no 

momento das chuvas encontravam-se com alguma enfermidade ou debilitação. Por 

exemplo,  pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou mental, pessoas 

com diabetes, idosos (que em função da idade, podem conviver com problemas de 

locomoção, visão, pressão alta etc), assim como outros grupos vulneráveis, como 
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mulheres grávidas, recém-nascidos e crianças, que também precisam ser 

considerados. Tais grupos demandam um cuidado especial tanto no que diz respeito 

à prioridade no socorro, como ao planejamento de medicamentos a serem 

providenciados e dos espaços em que estas pessoas ficarão abrigadas (para que 

não tenham que subir escadas, por exemplo). Um mapeamento de “área de risco” 

que trouxesse informações neste sentido, combinando importantes informações 

sócio-econômicas com informações geográficas, poderia funcionar de forma mais 

humanizada e eficiente,  facilitando o trabalho de emergência em áreas afetadas, 

que priorizariam o socorro dos grupos mais vulneráveis. 

Previsto na Política Nacional de Defesa Civil, o enfrentamento político de 

desastres como os decorrentes das chuvas  depende de um envolvimento maior por 

parte dos órgãos de Defesa Civil, por exemplo, com o fortalecimento dos NUDECs,  

principalmente em áreas que já apresentam um histórico de desastres em 

decorrência das chuvas.  E neste sentido, o abrigo também poderia funcionar como 

um locus deste trabalho. Todavia, ele não é visto como um espaço importante para 

gerar discussões, trocas de experiências e de informações, incentivar as lideranças 

comunitárias etc. Não se trata apenas de trazer, por parte dos peritos, palestras 

sobre a minimização técnica do risco, com manuais e regras para “evitar o risco”. 

Mas sim, formular planos que incluam a realidade daquela população, que inclua o 

seu olhar sobre a construção social do lugar, sobre as dimensões de risco e 

segurança. A iniciar pelas crianças e pelos jovens, que precisam ser estimulados a 

mostrar o seu entendimento sobre o fenômeno e a trazer um tipo de reflexão que 

possa, em breve, fortalecer as práticas sociais de prevenção de risco.   

Ou seja, o abrigo não é somente um território de pessoas desassistidas, é um 

espaço de cidadãos, um território onde existem relações políticas e sociais, relações 
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que reafirmam cotidianamente a cidadania. Esta cidadania só é validada quando há, 

por parte do Estado, intervenções que permitam aos desabrigados interceder frente 

às questões que permeiam a vivência do desastre.  Por exemplo, o abrigo deve 

funcionar como local onde os vários órgãos públicos possam colher dados 

relacionados à saúde pública (dados epidemiológicos, acompanhamento de gravidez, 

psicologia, nutrição);  dados relacionados à educação (preparação de professores 

para readaptar conteúdos de ensino sobre o entendimento do desastre, aplicar 

conteúdos lúdicos e recreativos para as crianças desabrigadas); dados relacionados 

à agricultura e abastecimento (como no caso de Sumidouro, entrevistar aqueles que 

tiveram perdas e prejuízos na agricultura e pecuária,  fazer treinamentos e 

capacitação para agilizar a recuperação da produção rural); dados relacionados ao 

emprego (recolocar os que perderam os empregos e/ou os locais de trabalho) etc.   

No entanto, é importante que o Estado  não atue apenas de maneira 

assistencialista, mas que promova um exercício de discussão e de compromissos 

públicos, promovendo arenas participativas e assembléias, de tal forma que o 

afetado seja participante ativo.  É preciso entender que aquele é um tempo de 

sofrimento, mas também um tempo de importante reflexão sobre o passado, o 

presente e o futuro, visto que o monitoramento das perdas e o planejamento para a 

reconstrução e reabilitação das famílias é um compromisso da sociedade e do 

Estado. Dessa forma, as representações sociais de tudo o que antecedeu aquela 

situação até a vivência do abrigo, deflagra conflitos medos e dúvidas. Reviver esta 

memória pode subsidiar, para o desabrigado, uma reflexão sobre o conjunto de 

fatores que levaram ao desastre, assim como as melhores maneiras de suplantá-los 

ou mesmo evitá-los em um outro momento e, para os gestores, um entendimento 

holístico das dimensões de um desastre. 
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Para enfrentar o sofrimento da privação da moradia e restabelecer-se frente 

às dificuldades futuras, falta, por parte do Estado, garantir aos desabrigados 

mecanismos que permitam a construção social de formas mais seguras de se viver, 

a começar por sua re-inserção naquele território. Por não ter sido possível um novo 

contato com estes moradores, a reabilitação e a re-inserção destes no território 

(voltando para as suas casas, ou no caso dos que perderam tudo, encontrando um 

novo lugar pra morar), não pôde ser aqui analisado.  

Dessa forma, o tema é, sem dúvida, muito extenso, pois o aumento no 

número de casos de desastres em decorrência das chuvas no Brasil suscita um 

inquietamento sobre os tipos de lógicas que operam sobre este fenômeno. As 

chamadas “catástrofes naturais” apresentam-se, na verdade, como “catástrofes 

sociais” (VARGAS, 2006), visto que decorrem de uma lógica de risco, que está 

acima de tudo, ligada a uma vulnerabilização extrema da população. Isto endossa a 

preocupação da EIRD/ONU (2004) de que o aumento da incidência dos desastres 

deve-se não à ausência de desenvolvimento, mas ao tipo de desenvolvimento que 

estamos induzindo na América Latina. Sobre isso afirma Valencio (2003, p. 229): 

 

Se a invisibilidade social, resultante do processo de exclusão social, é  
característica que mais predispõe comunidades inteiras à 
vulnerabilidade, pautar o fenômeno natural, como as chuvas, como 
identificador da fragilidade do grupo apenas vem reiterar a expressão 
concreta e material dos efeitos deletérios da má repartição social dos 
bens econômicos, ecológicos e culturais. Apenas vem revelar, por 
outros meios, o esgarçamento do tecido social que ocorre como 
fenômeno estrutural, histórico da sociedade. 

 

Por fim, cabe afirmar que os moradores afetados pelas chuvas têm nos 

trazido, por meio das suas experiências frente ao desastre, contribuições valiosas e 

necessárias para pesquisadores e gestores, visto que as informações da vivência 

daquele sinistro podem contribuir com o desenvolvimento de políticas, programas e 
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ações mais humanizadas, assim como aprimorar as intervenções estruturais e não-

estruturais, como em torno das práticas de socorro e reabilitação. 
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ANEXO 1 
 

 

 
 

  

 AVALIAÇÃO   DE   DANOS 
 
1 - Tipificação 

Código 
 

Denominação 
 2- Data de Ocorrência 
Dia    Mês   Ano     Horário          

 
 

        

 

3- Localização 
UF                            Município 

 

 

4 – Área  Afetada 

Tipo de Ocupação 

 
 

Residencial                            

Comercial 

Industrial 

Agrícola  

Pecuária 

Extrativismo Vegetal 

Reserva Florestal ou APA 

Mineração 

Turismo e outras 

 

 

    

        ο 

            ο      

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

Urbana 

 
 

 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

Rural 

 
 

 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

Urbana  e Rural 

 

               

              ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

 Descrição da Área  Afetada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Causas do Desastre - Descrição do  Evento  e  suas  Características 
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SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEDEC 
Esplanada dos Ministérios - Bloco "E" - 6º Andar 
 Brasília/DF 
70067-901 

Telefones  -  (061)  223 - 4717  
                     (061)  414 –5802 
                     (061)  414 – 5806 

 Telefax -       (061)  226 – 
7588 

 
6 - Danos Humanos 

  Número de 
Pessoas 

0 a  14 
 anos 

15  a  64 anos Acima de        
65 anos 

Gestantes Total 

 Desalojadas      

Desabrigadas      

Deslocadas      

Desaparecidas      

Levemente  Feridas      

Gravemente  Feridas      

Enfermas      

Mortas      

Afetadas      

 
 
7 - Danos Materiais 

 Edificações Danificadas Destruídas Total 

  
uantidade 

      Mil  R$ Quantidade  Mil R$ Mil R$ 

Residenciais Populares        

Residenciais - Outras        

Públicas de Saúde        

Públicas de Ensino        

Infra-Estrutura Pública        

Obras de Arte        

Estradas (Km)        

Pavimentação de Vias 
Urbanas (Mil  m2) 

       

Outras        

Comunitárias        

Particulares de Saúde        
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Particulares de Ensino        

Rurais        

Industriais        

Comerciais         

 
8 - Danos Ambientais Intensidade  do  Dano Valor 

  
Recursos Naturais 

 Mil R$ 

Água Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta  

Esgotos Sanitários ο ο ο ο ο  

Efluentes Industriais ο ο ο ο ο  

Resíduos Químicos ο ο ο ο ο  

Outros ο ο ο ο ο  

       

Solo   Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta  

Erosão ο ο ο ο ο  

Deslizamento ο ο ο ο ο  

Contaminação ο ο ο ο ο  

Outros ο ο ο ο ο  

       

Ar   Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta  

Gases Tóxicos ο ο ο ο ο  

Partículas em suspensão ο ο ο ο ο  

Radioatividade ο ο ο ο ο  

Outros ο ο ο ο ο  

       

Flora   Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta  

Desmatamento ο ο ο ο ο  

Queimada ο ο ο ο ο  

Outros ο ο ο ο ο  

       

Fauna Sem Danos Baixa Média Alta Muito Alta  

Caça Predatória ο ο ο ο ο  

Outros ο ο ο ο ο  

 

9 - Prejuízos Econômicos   
 Setores da Economia   Quantidade            Valor   

Agricultura produção  Mil R$  
Grãos/cereais/leguminosas  t   
Fruticultura  t   
Horticultura  t   
Silvicultura/Extrativismo  t   
Comercial  t   
Outras  t   

Pecuária cabeças  Mil R$  
Grande porte  unid   
Pequeno porte  unid   
Avicultura  unid   
Piscicultura  mil unid   
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Outros  unid   
Indústria produção      Mil R$  

Extração Mineral  t   
Transformação  unid   
Construção  unid   
Outros  unid   

Serviços Prest. de Serviço  Mil R$  
Comércio  unid   
Instituição Financeira  unid   
Outros  unid   

 Descrição dos Prejuízos Econômicos 
 
 
 
 
 
 

10 - Prejuízos Sociais 
  Serviços Essenciais 

 
Quantidade 

  
Valor 

 

Abastecimento  d’Água   Mil R$  
Rede de Distribuição  m   
Estação de Tratamento (ETA)  unid   
Manancial  m3   
     

Energia Elétrica    Mil R$  
Rede de Distribuição  m   
Consumidor sem  energia  consumidor   
     

Transporte   Mil R$  
Vias  km   
Terminais  unid   
Meios  unid   
     

Comunicações   Mil R$  
Rede de Comunicação  km   
Estação Retransmissora  unid   
     

Esgoto   Mil R$  
Rede Coletora  m   
Estação de Tratamento (ETE)  unid   

     
Gás   Mil R$  

Geração  m3   
Distribuição  m3   
     

Lixo   Mil R$  
Coleta  t   
Tratamento  t   
     

Saúde   Mil R$  

Assistência Médica   p.dia   
Prevenção   p.dia   
     

Educação   Mil R$  
Alunos sem dia de aula  aluno/dap   
     

Alimentos Básicos   Mil R$  
Estabelecimentos. armazenadores  t   
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Estabelecimentos  comerciais  estabelec.   
 Descrição dos  Prejuízos  Sociais  
 
 
 
 
 

11 – Informações sobre o Município 

Ano Atual Ano Anterior 
População (hab): 
 

Orçamento (Mil  R$): PIB (Mil  R$): Arrecadação (Mil R$): 

 

12 - Avaliação Conclusiva sobre a Intensidade do Desastre  (Ponderação) 
        Critérios  Preponderantes     

 Intensidade dos Danos Pouco 

Importante 

Médio ou 

Significativo 

Importante Muito  Importante 

Humanos ο ο ο ο 

Materiais ο ο ο ο 

Ambientais ο ο ο ο 

     
 Vulto dos Prejuízos Pouco 

Importante 

Médio  ou 

Significativo 

Importante Muito Importante 

Econômicos ο ο ο ο 

Sociais ο ο ο ο 

     
Aecessidade  de Recursos 

Suplementares 

Pouco Vultosos Mediamente 

Vultosos 

ou Significativos 

Vultosos  porém 

Disponíveis 

Muito Vultosos e  

Não Disponíveis no 

SINDEC 

 

 
ο ο ο ο 

 Critérios Agravantes 

 

Pouco 

Importante 

Médio ou 

Significativo 

Importante Muito 

Importante 

Importância dos Desastres Secundários 

 

o o o o 

Despreparo da Defesa Civil Local o o o o 

Grau de Vulnerabilidade do  Cenário o o o o 

Grau de Vulnerabilidade da Comunidade o o o o 

Padrão Evolutivo do Desastre Gradual e 

Previsível 

o 

Gradual e 

Imprevisível 

o 

Súbito e 

Previsível 

o 

Súbito e 

Imprevisível 

o 

 Tendência para 

agravamento 

Aão 
 

  Sim 
  ο   ο 

Conclusão 
 
Nível de Intensidade do Desastre 

 
               Porte do Desastre 

 
o 
I 
 

Pequeno 
ou Acidente 

 
o 
II 
 

Médio 

 
o 

III 
 

Grande 

 
o 

IV 
 

Muito Grande 

     

 

13 - Instituição Informante  

 Nome da Instituição 

 

 

Responsável 

Cargo Assinatura Telefone Dia Mês Ano 
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14 - Instituições Informadas                                                            Informada 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil                                      o  

Coordenadoria Regional de Defesa Civil                                      o  

15 - Informações Complementares 
Moeda utilizada no preenchimento: Taxa de conversão para o Dólar Americano:  
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ANEXO 2 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Identificação 

• Nome 

• Idade 

• Casado (a), filhos? 

• Cidade, localidade do abrigo 

 

1. O Sr./ Sra./ Você pode me contar o que aconteceu com sua casa que o 

fez vir para cá? 

• Quais foram os danos (materiais, humanos)? Perdeu documentos, fotos, livros, 

objetos de valor sentimental? O que pôde ser salvo? O que achava mais importante 

ser salvo? 

••••  Na hora do desastre teve ajuda da defesa civil ou da prefeitura? Ou de 

vizinhos? Ou de parentes? 

••••  A defesa civil havia passado lá antes para avisar de algum perigo? 

••••  Saíram logo depois do ocorrido, ou depois de uma vistoria da defesa civil? 

Resistiram? 

••••  Quanto tempo está aqui? É a primeira vez que precisa vir para um abrigo?  

 

2. Quais seriam as causas/ culpados deste desastre? 

•••• O Sr./ Sra./ você achava  que habitava em uma área de risco? 

•••• Considerava a sua casa um lugar seguro? Como era sua casa? 

•••• As casas vizinhas também forma danificadas? 

•••• Como era o terreno? Era perto de algum rio, córrego? 

•••• As ruas eram asfaltadas ou de terra? 

•••• Havia lixo acumulado em algum local próximo? 

•••• A localidade já havia sido anteriormente afetada? 
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3.  Como é o dia-dia do abrigo?  Como é viver nesse lugar, nessa situação?  

•••• Quais são os sentimentos em relação à condição de desabrigado (medo, 

culpa, vergonha, pesar); 

•••• Toda sua família veio pra cá?  

•••• E seus filhos, estudam? Aqui é longe da escola, ou aqui é onde eles estudam 

(no caso do abrigo ser uma escola)? Quando não está no horário de aula, onde eles 

ficam? O que fazem? Trouxeram brinquedos?  

•••• Aqui é longe do trabalho? (da própria pessoa ou do companheiro(a)). Como 

faz para ir? 

•••• Quantos banheiros têm para uso de vocês? É separado por sexo? Quantos 

chuveiros? Tem água o suficiente? Tanto para o banho quanto para beber? 

 

4. Quais são as perspectivas de reconstrução/ reforma da moradia 

danificada ou de encontrar um novo local para morar?  

•  Alguma previsão de quando sairão daqui? 

•  Está havendo alguma reunião/ negociação com a prefeitura? 

•  Quais medidas de segurança considera que deva tomar a partir de agora 

para evitar um novo desastre? 

•  Se for mudar de casa onde considera um bairro seguro, por quê? 

•  Tem retornado à sua casa para ver como está? Vai sozinha (o)? 

•  O local está acessível?  
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ANEXO 3 
 

EXEMPLO DA TABELA CRIADA PARA SISTEMATIZAR E ANALISAR OS RELATOS ORAIS 
 

Nome Onde 
morava? 

Descrição do que 
aconteceu 

noções de 
segurança e risco 

A situação de 
desabrigo 

Perspectivas 
futuras 

Danos 
materiais e 
imateriais 

 
 

A relação 
com a 

Defesa Civil 
local 

 
Ana, 31 
anos 

Morava 
próximo ao rio, 
Minha casa 
tinha um 
quarto, 
cozinha e 
banheiro.   

Infelizmente eu estava 
dormindo quando a minha 
irmã chegou lá me 
chamando, que o rio ia 
invadir a nossa casa. 
Tivemos que sair 
correndo. O meu chão é 
de tábua, encheu tudo, 
alagou tudinho. É só 
desta vez (que aconteceu 
o desastre), das outras 
vezes não. Nunca 
aconteceu uma coisa tão 
feia dentro de Friburgo 
que abalasse a gente. 
Teve muito desastre, casa 
descendo, bujão de gás, 
vizinhos correndo junto 
com a gente pra ajudar a 
gente. Foi tudo de uma 
vez só. 

(...) não tem como 
voltar para a nossa 
casa, nossa casa tá 
em perigo. A gente 
achava que tava 
num local perigoso, 
a assistente social 
mandou todo mundo 
sair, ‘vocês saem’. 
Mas, a gente se 
apega muito com 
Deus.  Mas, chegou 
a hora que teve de 
sair rápido. 

Tem 3 refeições ao 
dia. (...) aqui ta uma 
dificuldade para 
lavar roupa. Fui 
lavando minha 
roupa e dos meus 
filhos lá embaixo na 
linha. Eu lavo, 
ponho pra secar lá, 
aí de tarde eu volto 
recolho trago pra cá 
e levo de novo... 
aqui só não tem 
tanque para lavar a 
roupa direito. Tá 
todo mundo 
lavando no rio. 
daqui pra lá é meu 
(apontando do 
começo da sala ao 
meio) e de lá é da 
minha irmã. Tento 
deixar tudo certinho 
como em casa. 

As crianças estudam 
aqui mesmo (...) 
 Eu infelizmente não 
tenho pra onde eu 
vou (...)Ninguém 
disse nada pra onde 
a gente vai. A gente 
está entre quatro 
paredes, sem saída, 
entendeu?! Não 
pode continuar aqui 
e nem pode voltar 
para lá. E pra gente 
que temos filhos, fica 
muito difícil. Não 
sabe pra onde ir, e o 
teto para nossos 
filhos. 

Carregou meu 
fogão, meu chão 
afundou, é de 
tábua, né?! 
Perdi meu fogão 
e meu guarda-
roupa. Só trouxe 
minha cama e o 
armarinho de 
cozinha. A água 
levou tudo rio à 
baixo. O que eu 
trouxe foi a 
cama, o armário 
e a roupa dos 
meus filhos. Tá 
todo mundo 
muito nervoso. 
Pessoal perdeu 
as coisa, então 
fica tudo 
nervoso. Custou 
comprar, aí 
começa aquela 
confusão 

O pessoal do 
posto, o 
pessoal que 
mora perto 
da minha 
casa que 
ajudou. 
A Defesa 
Civil não 
chegou lá 
não.  
E foi a 
prefeitura 
que botou a 
gente aqui, 
pegou a 
chave do 
colégio pra 
deixar a 
gente aqui. A 
gente não 
tinha pra 
onde fugir 
mesmo. 

 
 


