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Resumo: Desde os primórdios da civilização, o homem viu-se subjugado pela força da 
natureza. As catástrofes naturais são responsáveis por grandes mudanças no modo de vida 
das comunidades , em especial das vulneráveis. Elas são causadoras de transformações 
sociais, econômicas e também subjetivias naqueles que conseguem sobreviver às 
adversidades. Existem diferentes tipos de desastres e riscos que acarretam uma 
“vulnerabilidade socioambiental”, atingindo aspectos heterogêneos, com repercussões 
coletivas e individuais. Este estudo busca investigar, por meio de uma abordagem qualitativa, 
como se sustentam os encontros e afetos daqueles que têm seu cotidiano transformado por 
desastres naturais ou por seu risco iminente.   

Palavras-chave: Vulnerabilidade socioambiental; Desastres naturais; Sustentabilidade afetiva.   

Abstract: Since the dawn of civilization, man found himself overwhelmed by the force of nature. 
Natural disasters are responsible for major changes in the way of life of the communities, in 
particular of vulnerable. They are causing social, economic and subjective transformations also 
those who manage to survive the adversity. There are different types of disasters and risks that 
result in a "social and environmental vulnerability," reaching heterogeneous aspects, with 
collective and individual repercussions. This study aims to investigate, by means of a qualitative 
approach, how to hold meetings and affections of those who have their daily lives transformed 
by natural disasters or by your imminent risk. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir do fim século XVIII, devido aos ideais difundidos pela Revolução Industrial, o 
capitalismo ganhou força de expansão e seu ideário de mais-valia passou a interferir em 
diversos âmbitos sociais. A relação do homem com a natureza não fugiu dessa realidade. 
Sendo esta última a principal fonte de fornecimento de matéria-prima para produção capitalista, 
ela tornou-se crucial para a produção de mercadorias, funcionando como base para a 
expansão do sistema econômico. Com isso, a relação homem-natureza passou a ter um viés 
mercantil e a intensa exploração dos recursos naturais tem intensificado ocorrências de 
catástrofes ambientais até a atualidade. 

Nota-se também que o trabalhador vê-se subordinado à lógica capitalista de exploração da 
natureza e isso tende a acarretar a perda sistemática da compreensão dos processos naturais 
por parte da população. Assim, entende-se que o processo social de produção se vale da força 
de trabalho e dos meios de produção para acumular riqueza, o que acaba por impulsionar o 
uso desenfreado de recursos naturais, o desperdício de matérias-primas e de energia de 
trabalho, acarretando na destruição do meio ambiente e na atual crise ecológica.  
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Os desastres naturais sempre fizeram parte da história da humanidade. Com efeitos 
devastadores, eles atingem majoritariamente as comunidades vulneráveis e 
transformam repentinamente a vida de indivíduos. Esses tipos de fenômenos são 
responsáveis pela transfiguração do modo de vida de muitas pessoas, já que sua casa, 
sua família, sua comunidade e tudo aquilo que lhe era conhecido como certo e próprio, 
passa a não existir mais em um intervalo reduzido de tempo.  

Diante desse cenário, a presente pesquisa justifica-se por investigar como é que esses 
indivíduos encaram situações de desastres, de que maneira a proximidade com o 
acaso faz emergir componentes de subjetivação caracterizados pelo medo, pela 
insegurança e pela superação. A reconfiguração da existência diante das perdas 
provenientes de enchentes, furacões, desbarrancamentos e terremotos não é algo 
simples e mercece ser amplamente estudado neste tempo histórico marcado pela crise 
ecológica. Além disso, a pesquisa tem por objetivo identificar como a gestão pública de 
riscos e desastres levou o profissonal da Psicologia Social a atuar mais diretamente 
com tais comunidades.  

2. ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O MÉTODO 

O presente estudo teve como norteador o método qualitativo, que busca descrever os 
fenômenos a partir de uma perspectiva mais aproximada da realidade daqueles que 
vivenciam os desastres naturais. Com essa referência metodológica, busca-se reduzir 
a distância do que é encontrado nos dados estatísticos e o cotidiano das comunidades 
vulneráveis. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas fases assim delimitadas: 

Na primeira fase, teórica, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre 
desastres naturais, priorizando leituras que esclareciam o que são esses fenômenos e 
de quais maneiras eles podem afetar as comunidades vulneráveis. Buscou-se também 
investigar a noção de vulnerabilidade socioambiental, abordando a descrição da 
chamada Sociedade de Risco, conforme traçada por Ulrich Beck (2011). Por fim, a 
parte teórica dedicou-se ao estudo do conceito de sustentabilidade social, por meio do 
qual foi possível compreender como reagem subjetivamente os indivíduos que 
experimentaram transformações drásticas de seus modos de vida. 

Na fase empírica, foram consultados documentos de domínio público, em especial 
jornais com publicação na internet, que veiculam notícias sobre pessoas que sofreram 
com as catastrofes naturais em um determinado momento de suas vidas. Para delimitar 
a unidade de análise, buscou-se selecionar os depoimentos de moradores da região 
Serrana do estado do Rio de Janeiro que, no ano de 2011, viveram uma das maiores 
catástrofes ambientais por desabamento de encostas. Esse evento foi selecionado em 
função do grande apelo emocional que ele provocou em nosso país naquele ano e pela 
ampla divulgação de depoimentos. 

Os dados da parte empírica foram analisados de acordo com o referencial teórico 
elaborado durante a primeira fase da pesquisa e teve como norteadores os conceitos 
de afeto, subjetividade  e territorialização. 

3. PARTE TEÓRICA: AS CATÁSTROFES NATURAIS E SEUS EFEITOS 
SUBJETIVOS 
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Eventos como terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos, tornados, enchentes e 
epidemias são ditos fenômenos naturais por ocorrem independentemente da vontade do 
homem. Cada um deles é natural ao ecossistema terrestre e responsável por diversos 
benefícios ecológicos: as enchentes naturais, por exemplo, são responsáveis pela fertilização 
das margens dos rios; os incêndios naturais fazem a limpeza do solo e a renovação da 
vegetação, sazonalmente. No entanto, quando esses fenômenos afetam as atividades 
humanas, colocando a vida de populações em perigo, acabam sendo encarados de outra 
forma: como desastres naturais (hazards). Segundo Kuhnen (2009), os efeitos provocados pelo 

ambiente físico sobre as pessoas convertem-se na pré-condição para que a dimensão física se 
torne um evento destrutivo, catastrófico. Assim,  

Todos estes fenômenos são eventos, não raro, eventos extremos, que 
rompem um ciclo ou um ritmo de ocorrência dos fenômenos naturais, sejam 
estes geológicos, atmosféricos ou na interface destes. Contudo, não serão 
todos os terremotos ou furacões que serão considerados hazards, mas [...] 
apenas aqueles que estão em relação ou ocorrendo em áreas ocupadas pelo 
homem, gerando danos, perdas e colocando em perigo estas populações. É 
por isso que um hazard não é natural em si, mas trata-se de um evento que 
ocorre na interface sociedade-natureza (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004 
apud ESTEVES, 2011, grifos do autor). 

Quando populações se veem subjugadas pela natureza, pode-se dizer que elas encontram-se 
em situação de vulnerabilidade socioambiental. Para Esteves (2011), por se tratar de uma 
integração das dimensões sociais e ambientais na identificação e análise da vulnerabilidade, é 
pertinente que se adote a terminologia vulnerabilidade socioambiental. Deste modo, tal 
vulnerabilidade pode ser entendida como a probabilidade de o indivíduo ser afetado 
negativamente por um evento natural/ambiental, como afirma Deschamps (2004). 

A vulnerabilidade induz à compreensão de uma condição de existência instável, suscetibilidade 
à exposição de algum tipo de perigo ou dano (KUHNEN, 2009). Assim, a vulnerabilidade 
abrange um determinado conjunto de fatores que diminui ou aumenta os riscos aos quais os 
seres humanos estão expostos nos diversos âmbitos de sua vida. Para melhor entendimento 
do conceito, faz-se necessária a diferenciação entre vulnerabilidade e risco: 

A vulnerabilidade é diferente do risco. A base etimológica da palavra advém do 
verbo latino “ferir”. Enquanto que o risco implica a exposição a perigos externos 
em relação aos quais as pessoas têm um controle limitado, a vulnerabilidade 
mede a capacidade de combate a tais perigos sem que se sofra, a longo prazo, 
uma potencial perda de bem-estar (PNUD, 2007, p.78). 

Outra nomenclatura utilizada para descrever este cenário é denominada como “calamidades 
naturais”. Estas englobam eventos com os quais todas as sociedades convivem. Em alguns 
lugares do planeta elas são muito frequentes, em outros são relativamente raras. No entanto, 
em todas as sociedades elas representam um desafio para os governantes (MATTEDI; 
BUTZKE, 2001). Sabe-se que as populações mais vulneráveis são as mais desfavorecidas, 
principalmente as que habitam em subúrbios dos países subdesenvolvidos. Assim explicita o 
Relatório de Desenvolvimento Humano de 2007 e 2008 ao evidenciaa que tanto os habitantes 
da baixa Manhattam como as pessoas que vivem no Delta do Ganges correm os riscos de 
serem afetadas por inundações. Entretanto, elas não partilham das mesmas vulnerabilidades, 
já que no Delta do Ganges, as populações sofrem com um índice de pobreza extremamente 
elevado e contam com uma infraestrutura deficitária. 

Nota-se, então, que não somente a pobreza, mas diversos outros fatores contribuem para o 
aumento do risco frente aos fenômenos naturais. Dentre eles, podemos citar o uso 
desenfreado dos recursos naturais e seu desperdício, a intensa e constante degradação 
ambiental, a contaminação e a poluição. Além disso, existe o descaso político, as insuficientes 
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políticas públicas, a baixa escolaridade da população, a infraestrutura urbana deficiente e a 
carência de uma cultura de prevenção, como afirma Kuhnen (2009). 

Nos estudos de Beck (2011) sobre a denominada Sociedade de Risco, os perigos, por mais 
que afetem diversas regiões, diversos lugares e diversas populações, não apresentam 
qualidade homogeneizadora, já que cada sociedade possui diferentes mecanismos para 
enfrentar as consequências advindas dos mesmos. Desta maneira, a capacidade de resposta 
de uma determinada sociedade em lidar com os desastres passa a ser parte integrante de sua 
vulnerabilidade.  

A ideia de uma Sociedade de Risco acaba por transformar a noção de sociedade moderna na 
qual se pretendia garantir uma vivência regulada pela normalidade, pela confiança nas 
providências das instituições e pela capacidade humana de lidar com as situações de perigo. 
Essa mudança ocorre quando percebemos que viver é estar em risco permanente. Entretanto, 
diante do relato de diversos casos de desastres, o risco tornou-se algo naturalizado nas 
sociedades contemporâneas. Para Marandola e Hogan (2006), muitos dos elementos que 
configuram a vulnerabilidade derivam desta nova “vida normal”, composta por “atitudes, 
condutas e valores, região ou outras esferas coletivas nas quais a pessoa está inserida” (p. 
35), além de sua própria percepção do risco que corre. 

Enquanto o conceito de hazards tende a exime o homem da responsabilidade dos fenômenos 

naturais, a vulnerabilidade socioambiental é consequência das diversas intervenções humanas 
citadas anteriormente. Além disso, Acselrad (2006) defende a ideia de que a condição de 
vulnerabilidade é uma construção social, já que existem diferentes concepções do que é 
tolerável ou não numa dada condição de existência, o que acaba por atribuir ao conceito toda 
uma dimensão subjetiva. O autor ainda afirma que estes grupos sociais vulneráveis “convivem 
com horizontes e expectativas de vida distintas” (Idem, s/p), por contarem com um arco de 
expectativas estreito e, dessa maneira, acabarem por apresentar uma maior propensão a 
aceitar condições que, em situações diferentes, momentos diferentes e lugares diferentes, 
seriam avaliadas como inaceitáveis. Este fato acaba por comprometer a capacidade dos 
homens, nessa situação de “vulnerabilidade”, de reagir e intervir de maneira mais consistente e 
crítica à sutiação que vivem. Dessa forma, Acsselrad (idem) afirma que existe uma sociologia 
da recusa e do consentimento com relação às condições de vulnerabilidade. 

Pode-se dizer, assim, que a vulnerabilidade é resultado de uma relação de desigualdade social 
e econômica. Ela pode vir a manifestar-se de maneira individual ou coletiva, entre indivíduos e 
entre diferentes grupos. Cabe dizer também que a situação de vulnerabilidade, quando 
exacerbada, pode levar à redução ou perda da liberdade individual, pois os mesmos fatores 
que conduzem à vulnerabilidade acarretam no impedimento de uma existência mais livre e 
aberta ao acaso. No entanto, deve-se considerar que a necessidade cotidiana de sobreviver 
supera as possibilidades da liberdade, do usufruto das conquistas democráticas e dos 
processos de decisão que não estejam imediatamente ligados à sobrevivência (ACSELRAD, 
2006; GUIMARÃES; NOVAES, 2010). Tendo realizado este percurso teórico, passaremos a 
analisar alguns relatos de experiências de pessoas que viveram em seu cotidiano a 
manifestação radical dos problemas climáticos e a maneira como os resolveram. 

4. PARTE EMPÍRICA: OS DESAFIOS DE RECOMEÇAR 

Os maiores desastres naturais que já ocorreram no Brasil foram predominantemente 
relacionados aos danos causados pelas chuvas torrenciais e secas intensas. No ano de 2011, 
as catástrofes climáticas tiveram significativo impacto na sociedade brasileira. No total, 795 
eventos tiveram sua ocorrência oficialmente relatada, os quais causaram 1.094 óbitos e 
afetaram 12.535.401 pessoas. A soma abrangeu  2.370 municípios prejudicados, sendo que 
65,44% deles foram atingidos por fenômenos hidrológicos (BRASIL, 2011). 
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Na madrugada do dia 11 e na manhã de 12 de janeiro de 2011, fortes chuvas ocasionaram o 
que foi considerado o pior desastre climático brasileiro dos últimos tempos: as inundações, 
deslizamentos e desabamentos da região Serrana do Rio de Janeiro, evento que causou 912 
mortes e desalojou cerca de 45.000 pessoas. Sete municípios fluminenses foram vítimas do 
evento que os estudiosos do Núcleo de Análise e Diagnóstico do Serviço Geológico do Rio de 
Janeiro chamaram de “O Megadesastre 11 da Região Serrana do Rio de Janeiro” (BRASIL, 
2011; BM, 2012). 

O grupo Globo, conhecido como o maior grupo de mídia aberta do país, manteve no “Portal de 
Notícias G1”, a cobertura e divulgação online de tais acontecimentos. Em 19 de janeiro de 

2011, o site publicou um infográfico que reunia depoimentos de vítimas do desastre nas 
cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e 
Sumidouro, os quais passamos a analisar. 

4.1 Vivenciando a catástrofe 

No município de Nova Friburgo, um dos mais afetados pelo megadesastre, o volume de chuvas 
chegou a 220 milímetros, isto é, para cada metro quadrado da cidade, havia 220 litros de água, 
o que ocasionou o deslizamento de três mil encostas, o transbordamento de riachos que, com 
aumento significativo de sua vazão, se transformaram em fortes corredeiras que arrastavam 
tudo que havia pelo caminho. Segundo Dieguez (2011), dezenas de milhares de pessoas foram 
afetadas, dentre estas, doze mil perderam suas casas e quatrocentos e quarenta morreram. 

Relata o site que a dentista Gladys Garcia, de 50 anos, na noite de 11 de janeiro, fazia plantão 
na Unidade de Pronto Atendimento do bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. No 
momento do temporal,  estavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) cerca de 20 
profissionais da saúde, dentre eles enfermeiros, médicos, farmacêuticos, além de funcionários 
da limpeza e motoristas da ambulância. Por volta da meia noite, a água cercou o prédio e 
começou a entrar no edifício. O grupo, então, passou a elaborar planos de fuga. Pensaram, de 
início, em sair pelo telhado, mas assim que a integrante mais leve do grupo subiu na cobertura, 
um pedaço da telha afundou. Como segunda alternativa, decidiram montar uma corrente de 
lençóis para tentar alcançar o prédio ao lado, há cerca de 50 metros de distância. Por conta da 
escuridão, não conseguiam calcular a profundidade da água que corria ao lado de fora e visto 
que muitos dos membros do grupo não sabiam nadar. Este plano também precisou ser 
abandonado. Decidiram, portanto, ficar dentro da UPA e esperar pelo pior. Com a água na 
altura da cintura, a equipe resistiu por várias horas. Em certo momento, se deram as mãos e 
começaram a rezar. O relato feito para o site foi: “Nós tínhamos a certeza de que íamos morrer 
ali, sozinhos. Foi uma união linda e foi isso que nos manteve vivos”. (G1). No entanto, por volta 
das seis horas, a chuva diminuiu consideravelmente. Após o meio dia, o grupo conseguiu sair 
do prédio em segurança. A dentista relata não ter medo de voltar a trabalhar, já que durante a 
enchente nenhum lugar da cidade era considerado seguro. “Foi Deus que me salvou”, 
completa (G1). 

Gladys e seus colegas acreditavam estar em segurança uma vez que estavam em um territória 
de trabalho amplamente conhecido. Apesar de estar próximo à beira de um rio, o prédio 
contava com fortes estruturas de aço distante há cerca de dois metros do chão. O grupo foi 
surpreendido pela força da água que invadiu o prédio e os obrigou a vivenciar uma situação 
inesperada para a qual seus corpos não estavam preparados, uma situação de sobrevida. Ao 
optar por planejar um plano de fuga, é como se o grupo testasse sua potência vital, o desejo de 
sobreviver à força da água e as possibilidades de contornar o desespero gerado pela situação. 
Impotente frente a situação, o grupo se viu subjugado à força da natureza. A impotência diante 
do vivido foi preponderante, abrindo espaço para a emergência do que Espinosa (1983) chama 
de “servidão humana”. Segundo o autor, aquele que se submete aos afetos (como o medo e o 
desespero relatados no caso), já não está mais sob o próprio comando, está sob gerência do 
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acaso, e muitas vezes, é forçado a fazer o pior por si, por mais que perceba como sendo o 
melhor.  

É nesse sentido que diante do relato desses trabalhadores, questionamos sobre a potência dos 
afetos. Para Espinosa (1983), não há nada na natureza que seja absoluto e supremo. As forças 
da natureza lutam entre si, ora compondo e ora decompondo a existência. Sem que haja 
possibilidade de ação, em certas ocasiões somos submetidos à potência das causas exteriores 
e, então, nos vemos frágeis, temerosos, amedrontados e tristes. Por vezes, muitos se agarram, 
então, a deuses e superstições. Assim como Gladys e seus colegas, ao perceberem-se fracos 
diante da força na natureza, incapazes de superar a potência da chuva por não conseguirem 
escapar do prédio, puseram-se a rezar, juntos, esperando pelo fim. É importante resgatar 
nesse relato que as catastrofes naturais acontecem à revelia de classe social ou status. Como 
vimos com Beck (2011), os grupos vulneráveis acabam sendo mais afetados, mas isso não 
exclui outras esferas da população que, diante do acaso e de sua velocidade, se veem 
constrangidos pela força que vem de fora.   

4.2 A desterritorialização   

Outra cidade gravemente atingida pelos efeitos das fortes chuvas de janeiro de 2011, 
Teresópolis, contabilizou 392 óbitos, além de 180 desaparecidos, nas 80 localidades atingidas 
(BBC, 2012). Na madrugada do dia 11, Elizabete Carvalho, moradora do local há 20 anos, 
precisou deixar sua casa quando percebeu que a chuva provocaria uma tragédia. Ela relata: “Acho 
que eu perdi tudo. E se não perdi, não tem jeito, porque não posso voltar lá e pegar minhas coisas. 
Tem lama até o pescoço” (G1). Também habitante de Teresópolis, Andrea Costa foi advertida pela 
prefeitura que ela, os três filhos e o marido deveriam deixar a casa onde moravam. “Minha casa 
ficou toda rachada, aí eles pediram que eu saísse. Mas eu não consigo acreditar, moro aqui há dez 
anos e nunca vi nada parecido” (G1), disse. Morador de Nova Friburgo, o aposentado Antonio 
Fernandes, de 86 anos, residia em uma casa às margens do Rio Grande. Conta à equipe de 
reportagem que dormia na sala, quando acordou com os gritos dos vizinhos e a água já sobre 
ele. Antonio lamenta “Saí e fiquei na casa de um amigo, quando voltei já estava tudo destruído. 
Perdi meus documentos, histórias de toda uma vida” (G1). 

Os depoimentos desses três sobreviventes descritos acima são exemplos de um tipo de discurso 
bastante recorrente dentre as vítimas de desastres naturais. Elas perdem seus móveis, suas casas, 
seus amigos e parentes. Com isso, tanto seus territórios geográficos, como seus territórios 
subjetivos lhes são tirados sem aviso e estes indivíduos se veem obrigados a construir novos 
desejos, territórios e laços afetivos. Identificam-se, então, os processos de desterritorialização 
referentes às vidas que costumavam ter até então. Deleuze e Guattari definem o movimento de 
desterritorialização como sendo “o processo pelo qual se abandonam territórios” (1997, p. 41). No 
entanto, os mesmo autores afirmam que dos processo de desterritorialização podem advir a criação 
de novos territórios, o que implica em uma tarefa trabalhosa e, por vezes angustiante, ainda mais 
quando a desterritorialização foi marcada por uma catástrofe. Desta forma, os sobreviventes de 
catástrofes naturais passam por processos de desterritorialização com suas experiências por vezes 
traumáticas e se veem diante do desafio de criar novos territórios a partir dos encontros com as 
novas forças lhe são apresentadas. Cabe investigar como essa desterritorialização forçada é vivida 
e como a criação pode ser experimentada. 

4.3 A busca por novos territórios 

No maior abrigo montado em Nova Friburgo, que chegou a acolher quase uma centena de pessoas, 
morou Lucia Maria de Carvalho com a família, que relata sua experiência: "Aqui são todos amigos. 
Eu faço de tudo: vou para a cozinha, descarrego caminhão, deixo as panelas brilhando..." (G1). 
Adotando uma postura de acolhimento da experiência, ela relata como perdeu a casa: "Foi a conta 
de sair e tudo caiu na nossa frente. Mas a gente está aqui, com vida, está feliz. Tem que ser assim. 
Se eu fizer cara de tristeza, vou deixar os outros tristes" (G1). 
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O referido site publicou também a história de uma família vitimada pelas chuvas em Teresópolis que 
em 2001, sobrevivera ao deslizamento do Morro do Perpétuo, mas sofrera a perda de duas de suas 
integrantes. Delma Cristina Motta e a filha Roberta Motta de Lima foram soterradas quando 
ajudavam crianças que tinham se refugiado na casa da família, que até aquele momento era 
considerada um ponto seguro pela Defesa Civil. Maria Helena da Rocha Silva, 63 anos, mãe de 
Delma, conta que neste último desastre tiveram que abandonar a casa apenas com as roupas que 
tinham no corpo. E relata: “Foi com muita luta que conseguimos reconstruir nossas casas e a família 
[após o ocorrido em 2001]. Estamos conseguindo recuperar alguma coisa agora, mas foi muito 
difícil. Eu e as crianças passamos por tratamento com o psicólogo. Sempre lembro dela [filha] na 
hora que ela chegava do trabalho. Ela passava na janela de casa e dizia: Maricota, que era como 
ela me chamava, e dizia que tinha chegado. Ela sempre perguntava se tinha café” (G1). 

Maria Helena teme que a tragédia de 2001 volte a atingir a família. “A gente só fica com aquele 
receio e pensa, poxa, de novo? Mas é a natureza e por isso temos de colocar a cabeça no lugar e a 
vida tem de continuar. Tem gente em situação pior” (G1). Espinosa (1983) diz que quando o desejo 
é fruto de paixões alegres ele é mais forte que o desejo que surge da tristeza. O autor acredita que a 
força de permanecer vivo presente no homem, o chamado conatus, está pautado no poder de 

existir, afetar e ser afetado, pois “toda coisa se esforça, enquanto está em si, por perseverar no seu 
ser” (ESPINOSA, 1983, p. 276).  

Nos depoimentos apresentados nesta seção, tanto Lucia Maria como Maria Helena se 
emprenharam em criar novos territórios diante da experiência dramática que precisaram acolher. 
Novos territórios de amizade foram construídos por Lucia Maria, assim como novos territórios de 
trabalho e convívio social, que a levou a  apropriar-se de novas atividades. Nota-se, que ela teve a 
preocupação de não “fazer cara de tristeza” para não entristecer os outros. Sua maneira de acolher 

e agir diante do vivido distanciaram-na da servidão. A sobrevivente de dois desastres, Maria Helena, 
reconhece a potência da natureza, mas persevera no existir. Ao “por a cabeça no lugar”, porque “a 
vida tem que continuar” (G1), Maria Helena deixou de lado as paixões tristes que a situação lhe 

trouxe. Pode-se dizer que ao se abrirem para a criação desses novos territórios, ambas evitaram as 
paixões tristes e persistiram em seu conatus, ou seja, no ímpeto de serem afetadas por paixões 
alegres. Tal fato, possivelmente, colaborou na produção de afetos ativos. Os afetos ativos, também 
chamados de ações, evidenciam o corpo esforçando-se para aumentar sua potência de agir. Ao 
agir, o há todo um esforço para crescer, tornar-se mais forte e aumentar a capacidade de ser 
afetado de múltiplas maneiras (TENDEIRO, 2006).  

Ao contrário do que se pensa nas teorias que defendem a interioridade e a identidade (teorias que 
pressupõe ao homem um estado fixo, imutável) a experiência dos encontros, tal como estudada por 
Deleuze, pressupõe a produção incessante de modos de existência.  Assim, cabe ressaltar que a 
produção dos modos de vida não é uma tarefa banal e simples. Ao contrário, diante das 
adversidades, muitos sujeitos caem impotentes no campo das impossibilidades, dando espaço 
unicamente para a queixa e o sofrimento vividos.  

As experiências relatadas por Lucia Maria e Maria Helena, apesar de evidenciar a decomposição 
advinda do desastra natural, apontam para as possibilidades de novas composições sociais, 
econômicas e afetivas, que apenas se consolidam por meio de novos encontros que foram 
possibilitados, inlusive, pela vivências das perdas causadas pelas chuvas. Isso, de acordo com os 
relatos, fez emergir novas mulheres, produzidas no encontro com a adeversidade e com os desafios 
que ela coloca em curso, por vezes ao acaso.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em muitas ocasiões, a Psicologia, em especial a Psicologia Social, tem sido convocada a 
participar da elaboração de conhecimentos e de debates sobre políticas públicas que atendam 
a necessidade imprevisível das populações de que são atingidas por catástrofes naturais. Esse 
tipo de demanda, emergente na área, coloca seus profissionais diante do desafio de 
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compreender a vida humana no limite da sua existência, tendo de considerar a dimensão 
multifacetada que esse tipo de experiência coloca em curso. Por outro lado, a crise ambiental 
que assola nosso planeta dá indícios de que tais desastres tendem a aumentar, colocando 
para as cidades e seus governantes a difícil tarefa de proteger a população e buscar saídas 
que, ao menos, amenizem o avanço de destruição sistemática do meio ambiente. 

Diante desse cenário, acreditamos que uma concepção de humano não envolve apenas uma 
abordagem teórica. Ela implica também uma posição política diante da vida e de seus desafios 
que são cotidianamente renovados. Resgatar os estudos de Espinosa para compreender esse 
humano mutante, que afeta e é afetado por aquilo que o cerca, possibilitou aproximarmo-nos 
das dificuldades e conquistas que um evento catastrófico coloca em curso. Abdicando da 
noção de vitimização, encontramos nos depoimentos o empenho da população, aqui 
selecionada, para acolher o susto, avaliar o restrito conjunto de suas possibilidades e, 
principalmente, agir diante do ocorrido, tendo como ponto de partida os novos encontros que a 
vida lhes trouxe.  

Verificamos, também, que é muito tênue a linha que separa a piedade, a impotência e a 
vitimização daquela que convoca o corpo para a ação. Não se trata, aqui, de moralizar as duas 
vertentes, mas acolher o fato de que o humano, assim como a natureza, também pode ser 
imprevisível diante de experiências limítrofes que sofre. Qualquer tentativa de prescrever as 
melhores saídas, nesse caso, desconsideraria a potência de experimentação desse humano 
vivo, que afeta e é afetado. Daí a evidência de que, para além do saber técnico, esse tipo de 
situação exige um posicionamento político do profissional da área que tome em consideração 
as possibilidades de criação de novas vidas e de novos territórios, incluindo aí o conjunto das 
dificuldades e impossibilidades que porventura se expressem nos corpos. 
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