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A psicologia social dos desastres: existe um lugar para ela no Brasil?  

Francisco J. B. de Albuquerque * 

Introdução  

O tema de estudos sobre os desastres constitui área relativamente 
recente, enquanto preocupação dos cientistas em todo o mundo. A princípio 
a ele se dedicaram aqueles cientistas mais ligados às áreas de estudo 
voltadas para os aspectos físicos dos desastres, como sejam os 
climatólogos, vulcanólogos, biólogos e outros. No entanto, atualmente, a 
literatura contempla uma abordagem multifacetada sobre este tema, estando 
claro para todos os envolvidos que os desastres são mais do que acidentes 
naturais (Stallings, 1995). Atualmente, a compreensão dominante é de que 
os desastres atingem, de forma direta ou indireta, o meio ambiente, a 
economia e o bem estar social e psicológico das pessoas (Cardona, 1995).  

Além disto, também existe uma consciência de que os desastres têm 
causas múltiplas e sempre dependem da presença do homem em sua 
interação com o meio-ambiente. E mais, esta interação permanente é o 
agente propiciador dos desastres, quer por uma ação direta da intervenção 
humana na natureza, como o assoreamento dos rios, a devastação de 
florestas, ou a exploração inadequada de recursos naturais, modificando o 
ecossistema, quer por empreendimentos gerados pelo avanço da tecnologia, 
como por exemplo os desastres com usinas atômicas, ou para não ir muito 
longe, desastres do tipo contaminação através do Césio, como ocorreu aqui 
no Brasil há um tempo atrás.  

Também nesta abordagem ampla a respeito dos desastres, são 
incluídos aqueles de ordem epidemiológica, como a Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), que avulta em nossos dias. Portanto, 
os desastres são causados tanto por fatores ditos naturais, como terremotos, 
enchentes, secas ou furacões, quanto por aqueles de intervenção mais 
diretamente relacionada com as ações humanas, como os diversos tipos de 
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contaminações radiológicas, atômicas ou de substâncias tóxicas. Do mesmo 
modo, as contaminações do tipo epidêmico anteriormente mencionadas – 
SIDA, dengue, cólera – também podem ser consideradas nesta perspectiva 
dos desastres. Atualmente, o nível de violência alcançado nas grandes 
cidades, tanto no Brasil como no mundo, também poderiam ser analisados 
sob esta perspectiva.  

Pode-se perceber que a abrangência do campo é muito grande, 
permitindo e necessitando o envolvimento de diversos tipos de profissionais 
que possam contribuir para o seu equacionamento e o desenvolvimento de 
estratégias de mitigação dos seus efeitos.  

Outro aspecto, não menos importante que os já citados, é o que se 
refere à compreensão de que existe uma vinculação entre a maioria dos 
desastres e os estágios econômicos de cada região ou país onde eles são 
registrados. Quanto mais pobre ou pouco desenvolvido é o país ou região, 
maior é a vulnerabilidade daquela população aos diversos tipos de agentes 
causadores de desastres. Apenas para exemplificar, em 1995 a Holanda, um 
país que conquistou um terço do seu território ao mar e aos rios, teve a maior 
enchente de sua história mas não foi registrado nenhum caso de perda de 
vidas humanas. Pela mesma época, em São Paulo, no Brasil, uma enchente 
nos rios que cortam a cidade causou pelo menos 64 mortes e em 1996 a 
imprensa registrou que na Bahia morreram mais de 30 pessoas e em Recife 
outras 50 mais, devido às primeiras chuvas do ano. Além deste aspecto, a 
recuperação das condições econômicas e a restauração da qualidade de vida 
da população após estes eventos também têm uma correlação positiva com o 
desenvolvimento econômico do país ou região onde ocorreram. Mais uma 
vez, os ricos se recuperam mais facilmente que os pobres.  

Aspectos conceituais  

Na busca de uma definição sobre os desastres, que contemplasse 
aspectos mais amplos que a mera ruptura de uma situação existente, Dynes 
(1994) define o desastre como sendo uma ocasião normativamente definida 
em uma comunidade quando se fazem esforços extraordinários para 
proteger e beneficiar algum recurso social cuja existência se considera 
ameaçada (p.134). 
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Percebe-se nesta definição a ausência a referências aos agentes do 
desastre. Não lida com atribuições externas ao desastre como Deus, 
tecnologia, natureza, que apenas mantêm um comportamento anterior de 
crenças. Saliente-se que sugere a possibilidade de que a falta de atenção 
hoje, pode ser a geradora de um desastre amanhã. Isto é particularmente 
importante, na medida em que diferentemente do que se pensa a nível do 
senso comum, se sabe que os desastres geralmente avisam (Medina, 1992). 
O exemplo mais recente é o do escapamento de gás com a consequente 
explosão em um centro comercial de grande porte em Osasco, São Paulo. 
Comerciantes, clientes e a direção do centro comercial sabiam da existência 
do escapamento do gás. Entretanto, medidas preventivas não foram tomadas.  

Também é importante enfatizar nesta definição, que a análise social 
do desastre se dá em uma perspectiva de continuidade do comportamento e 
não apenas como uma ruptura. Tanto é assim, que as fases subsequentes do 
desastre, como a mitigação, preparação e recuperação, podem ser entendidas 
como resultado dos comportamentos anteriores a sua existência, a nível da 
vulnerabilidade social da comunidade, sua organização e cultura onde está 
inserida. Quanto mais preparada esteja a comunidade em termos de sua 
organicidade, melhores condições encontra para a superação dos eventuais 
desastres a que seja submetida.  

Neste sentido um trabalho importante a ser desenvolvido pelos agentes 
sociais envolvidos com situações de desastre ou de vulnerabilidade é a 
preparação da comunidade para o enfrentamento da possibilidade de 
ocorrência do fenômeno. Isto não quer dizer cursos intensivos em busca e 
salvamento, por exemplo, mas sim que se pode aproveitar as condições 
orgânicas da comunidade, como as associações de moradores, igrejas, clubes 
e desenvolver discussões esclarecedoras sobre as possíveis ocorrências. 
Preparar estas pessoas para conhecerem os sinais que antecedem os desastres 
e darem a eles a devida importância. No caso de desabamentos, as rachaduras 
no solo, os encharcamentos, as erosões. Adicionalmente a estas informações, 
as pessoas começam a se dar conta de que são agentes participativos nos 
desastres, e que se por determinadas condições sócio econômicas não podem 
por exemplo mudar o local da moradia, podem passar a conviver de maneira 
mais adequada com o risco a que estão expostos. E aqui tem algo de muito 
interesse aos psicólogos sociais: a percepção do risco do desastre é matéria de 
fundamental importância na sua mitigação.  
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A percepção social é algo há bastante tempo estudado pelos 
psicólogos. Sabe-se da sua influência no comportamento e na formação de 
crenças e valores. Assim, a maneira que uma determinada comunidade 
percebe o risco a que está exposta, é bastante diferente da percepção de um 
técnico ou mesmo de outra pessoa estranha àquela comunidade. Um 
trabalho com percepção do risco pode ser fundamental para o salvamento 
de vidas e o desenvolvimento de comportamentos pró ativos na superação 
de situações de desastres. Por pouco crível que possa parecer, é frequente a 
existência de um hiato entre a percepção de risco ou de necessidades de 
uma determinada comunidade pré ou pós-desastre, e a visão ou percepção 
que as instituições governamentais ou mesmo a população afastada do 
problema desenvolve. Por exemplo, Maskrey (1992) comenta que “A 
sistematização de experiências de desastres anteriores nos indica que as 
ações das agências governamentais, internacionais e privadas, que intervém 
nas etapas de emergência respondem a um roteiro pré-elaborado e fictício 
das catástrofes. Esta versão teatral ou kitsch dos desastres obedece mais as 
necessidades vorazes dos meios de comunicação de contar com imagens 
sensacionalistas, que a realidade social e cultural na qual o desastre surge”. 
É pois compreensível que em situações pós desastres, cheguem ajudas de 
comida a regiões que se auto abastecem, auxílios de roupas de inverno a 
regiões tropicais e outras mais.  

Trabalhos de pesquisa sobre as atitudes e percepções que as pessoas 
desenvolvem, tanto os moradores quanto autoridades, podem ser 
fundamentais como auxílio a situações como estas, posto que, como foi dito 
acima, deve-se estudar e tentar resgatar os comportamentos anteriores ao 
desastre e não tratar o desastre como algo em si mesmo. Ele faz parte de um 
continuum e é nesta perspectiva que os estudos e ações porventura 
desenvolvidos pelos agentes sociais, e aí se incluem os psicólogos, podem 
resultar como mais exitosos no seu processo de intervenção.  

Como comentou-se anteriormente, os desastres geralmente são 
conceitualizados do ponto de vista de uma causa física. Entretanto para os 
cientistas sociais, eles se devem a falhas nos sistemas sociais Dynes 
(op.cit.). Os desastres não ocorrem em um vazio social, mas estão inseridos 
nas estruturas sociais existentes, e quando ocorrem geram comportamentos 
vinculados a estas estruturas anteriores. Sabe-se, por exemplo, que em 
situações de desastres físicos, como desmoronamentos, explosões ou 



225 
 

terremotos, existem certos padrões de comportamentos que podem ser 
identificados e que determinam uma melhor ou pior atuação para a solução 
imediata do problema. Estudando a explosão ocorrida nas ruas de 
Guadalajara, México em 1992, Aguirre (1994) analisa que existem 
melhores chances de resgate com sobreviventes nas duas primeiras horas 
logo após o desastre. Para isto, será tão mais efetiva a atuação das pessoas, 
quanto mais próximos sejam das vítimas. Os vizinhos, familiares e amigos, 
são de importância fundamental para a ajuda na identificação e localização 
das pessoas afetadas. A ausência de um membro da família ou vizinho 
desencadeia uma série de comportamentos de busca e resgate que seriam 
impossíveis sem esta presença.  

Isto significa que certos aspectos culturais de solidariedade são 
importantes de serem considerados. É de se esperar que países, regiões ou 
bairros mais vulneráveis a desastres desenvolvam certa atitude de 
solidariedade em situações de emergência que outras áreas menos sujeitas a 
estas circunstâncias. Culturas mais coletivistas tendem a ser mais solidárias 
que as culturas mais individualistas. Por outro lado, estas culturas 
coletivistas, são mais propensas aos desastres na medida em que suas 
instituições têm funcionamento mais precário. Quanto menor a 
infraestrutura institucional, mais importantes são os aspectos de 
solidariedade e de ajuda mútua entre a comunidade. Estas são considerações 
importantes para órgãos como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou 
Policia Militar levarem em conta em seus treinamentos e na preparação de 
seus contingentes para a atuação em situações de desastres. Algumas vezes 
pode-se observar que ao invés de buscar a ajuda de forma organizada da 
comunidade, estes organismos assumem totalmente o controle da situação 
impedindo que cheguem até eles informações fundamentais para o auxílio 
de resgate de sobreviventes, por exemplo.  

Por outro lado, embora os familiares e vizinhos sejam fundamentais 
nos primeiros momentos, a sua persistência em ajudar deve, tão logo seja 
possível, estar sob o controle das instituições, uma vez que são estes os 
detentores do maior poder organizativo e técnico para proceder a 
continuidade dos trabalhos. Neste sentido, são os voluntários pertencentes a 
grupos preexistentes aqueles que mais se dedicam a manter os 
comportamentos de ajuda à medida que o tempo vai passando. Exemplos 
destes grupos preexistentes são os grupos de jovens, de terceira idade, grupos 
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ligados a igrejas. São estes tipos de grupos os que persistem mais na sua 
demonstração de solidariedade.  

Desastres no Brasil  

No Brasil, o grau de vulnerabilidade a que a população está exposta é 
muito grande se comparada a vulnerabilidade em outros países onde as 
condições sociais estão mais bem equacionadas. Isto porque, neste país, a 
péssima distribuição da riqueza aliada à ausência de serviços 
governamentais de amparo social aos mais carentes, e até mesmo à 
população mais bem aquinhoada. Os serviços de saúde e educação 
funcionam em péssimas condições favorecendo um ambiente de risco e 
vulnerabilidade permanente, impossibilitando a segurança institucional 
suficiente para que os indivíduos possam responder eficientemente às 
situações de desastre.  

Entretanto, mesmo com estas condições precárias, ou apesar delas, 
porque quanto mais organizado socialmente um país, maior a preocupação 
dos grupos estruturados em buscar melhores condições de vida – percebe-se 
pouca preocupação dos psicólogos em estudar estas condições sob a ótica 
dos desastres. Analisa-se, é certo, com outros referenciais. Mas o que 
gostaríamos de enfatizar é que sob esta perspectiva de análise, pode-se dar 
um salto qualitativo enquanto modelo teórico de abordagem, possibilitando 
a interseção de vários segmentos ou campos disciplinares ao estudar o 
mesmo fenômeno.  

Tanto os psicólogos sociais, quanto os que fazem clínica ou aqueles 
que pesquisam, podem encontrar um campo de atuação conjunta porque 
esta abordagem é necessariamente multifacetada, abrangendo mais do que 
um campo específico como a psicologia, para buscar uma maior interseção 
com os demais pesquisadores em áreas distintas, como os geógrafos, 
epidemiólogos além dos cientistas sociais em geral.  

A maioria de nós, perguntada de chofre se existem desastres aqui no 
país, tenderia a responder negativamente, porque no mais das vezes, os 
desastres são associados a furacões, enchentes, terremotos e não a secas ou 
à SIDA e outras epidemias. Ou seja, a percepção social das pessoas no 
Brasil é a de dissociar estas situações de um ponto de vista dos desastres, o 
que levará a um certo despreparo para em situações de emergência lidar 
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com estas condições. Isto pode ser afirmado tanto do ponto de vista da 
população em geral, quanto também por parte das autoridades.  

Por outro lado, provavelmente pela cultura amplamente difundida em 
que se associa a maioria dos desastres apenas a causas naturais, e, neste 
sentido, quase que totalmente fora do controle das pessoas, é que as 
ciências sociais em geral e a psicologia em particular, durante muito tempo, 
permaneceram à margem desta área de estudo. Foi neste contexto de 
ampliação dos conhecimentos e preparação de quadros capazes de fomentar 
estudos sobre o tema dos desastres que, através do convênio firmado entre a 
Universidade Federal da Paraíba e a Universidade de Manitoba-Canadá 
houve nestes últimos quatro anos, o intercâmbio de vários professores de 
ambas as Universidades, na qualidade de Professores Visitantes, para troca 
de experiências e estabelecimento de pesquisas em comum.  

Eram estas algumas considerações sobre uma temática já palmilhada 
por outros, mas que se espera sejam condutoras de um canal de expressão 
mais aglutinador de experiências e conceitos diversos permitindo a 
realização de trabalhos de fato multidisciplinares.  
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