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DESASTRE

A ONU considera desastre como uma grave 
perturbação do funcionamento de uma 
sociedade envolvendo perdas humanas, 

materiais, econômicas ou ambientais de grande 
extensão, cujo impactos excedem a capacidade 
da comunidade afetada arcar com seus próprios 

recursos (UN-ISDS, 2009) 
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O QUE É RISCO DE DESASTRE?

Fonte: Wisner et al (2012)



Desastre como expressão social da vulnerabilidade
Dimensões da

vulnerabilidad

e

Definição

Natural Intrínseca aos próprios limites ambientais da vida

Física
Localização em zonas suscetíveis a ameaças e/ou deficiência das estruturas

físicas para absorver os impactos

Econômica
Dependência econômica, ausência de investimento, falta de diversificação da

base econômica, desigualdade social, pobreza.

Social
Baixo grau de organização e coesão interna para prevenir, mitigar e responder a

situações de desastre

Política
Alto grau de centralização na tomada de decisão e na organização

governamental

Tecnológica Inadequadas técnicas de construção de edifícios e de infraestrutura

Ideológica
Relacionada às representações sobre o mundo e sobre o meio-ambiente.

Passividade e fatalismo são identificados como exemplos.

Cultural
Expressa na forma como indivíduos se veem, como os meios de comunicação

veiculam imagens estereotipadas sobre o meio ambiente e os desastres.

Educacional
Ausência de programas de educação no tema; grau de preparação da população

para enfrentar situações de desastre

Ecológica
Relacionada à perspectiva adotada pelos modelos de desenvolvimento em

relação ao meio ambiente

Institucional

Refletida na obsolescência e rigidez das instituições; na prevalência de decisões

políticas sobre critérios técnico-científicos; no predomínio de critérios

personalistas na tomada de decisão etc.

Fonte: Wilches-Chaux (1993) e Lavell (1993) (Adaptado)



Seremos atingidos na mesma escala e 
proporção?

Teremos  acesso às defesas de forma 
justa?

Somos todos iguais? 
(BoaVentura)



Programa Cemaden Educação
Site: http://educacao.cemaden.gov.br



Cartografia Social

Metodologia que registra e espacializa (em mapas, imagens

de satélite, etc) informações originárias das percepções,

representações e das vivências humanas.

Possui também o caráter de traduzir para o Estado e para os

atores externos o entendimento e representações espaciais da

população local (SLETTO et al, 2013).

E.E.Monsenho Gióia



CONCEITO DE LUGAR 

Aquele local onde possuímos certa familiaridade 

ou intimidade, como nossa casa, rua, bairro, 

comunidade.

‘Espaços’ onde construímos nossos laços afetivos e

subjetivos, pois pertencer a um território e fazer parte

da sua paisagem, significa estabelecer laços de
identidade (SEE,2010).



Por que trabalhar com as representações 
cartográficas?

✓O mapa é uma representação de parte do espaço
geográfico.

✓ Concentra informações de diversas fontes visuais

numa mesma base, para representar os diversos

elementos da realidade.



Título 

Forma de 
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Legenda
Escala

https://mapasblog.blogspot.com/2012/03/mapas-de-recife-pe.html



Formas de representações

Os mapas apresentam informações de forma simples,
prática e direta, por meio de símbolos:

• pontos, 

• linhas,

• polígonos,

• desenhos,

• números... 

Os símbolos são 

representados por: 

cores, tamanho, 

orientação, hachuras...



Símbolos pictóricos ONU

“Símbolo é uma orientação gráfica de um objeto ou de um fato 

sob uma forma sugestiva, simplificada ou esquemática” (JOLY, 1990).



Legenda:

apresenta/explica os símbolos utilizados mapas

Cemaden educação

Cemaden educação



Possibilidades:
Ferramentas para cartografia social

• Mapa impresso

• Google Earth

• Field Maps com Open Street Map



OpenStreetMap (OSM) é desenvolvido por uma comunidade voluntária de 

mapeadores que contribuem e mantêm atualizados os dados sobre estradas, 

trilhos, cafés, estações ferroviárias e muito mais por todo o mundo.



1. Localizar pontos de referência: sua casa, escola, igreja, 
mercado, rio, ruas principais, estradas etc. Pontos estratégicos 
para segurança: Hospital, bombeiros, COMDEC, espaços 
comunitários, etc.

2. Localizar:  as áreas de risco e elementos que potencializam os
riscos ou a sua prevenção

Representá-los no mapa utilizando
números, letras, símbolos, cores...

3.Avaliar as áreas e elementos de risco e colori-los



Possibilidade: 

MAPA DA PROTEÇÃO
ações estratégicas em caso de desastre

➢ Refletir e listar possíveis ações a serem adotadas 

diante das ameaças e riscos.

➢ Escolher uma ameaça;

➢ Localizar:  grupos de maior vulnerabilidade (idosos, 

pessoas com necessidades especiais, crianças até 6 

anos (creche), etc. 

➢ Desenhar uma possível estratégia de ação (ex: rota 

de fuga)



WPD++ 
Ciência cidadã e aplicativo: parâmetros básicos e 

metodologia da testagem



https://g1.globo.com/jornal-hoje/playlist/jornal-hoje-ultimos-videos.ghtml#video-10058671-id

Cinco estados contam com 

estudantes para monitorar chuva

Imagens: Defesa Civil de Jaboatão 

dos Guararapes - PE



Aprender a viver é o objeto da educação, e essa 
aprendizagem necessita transformar a 

informação em conhecimento, os conhecimentos 
em saberes (sabedoria e ciência) e incorporar a 

sabedoria na vida.  
Edgar Morin

Equipe Cemaden Educação
http://educacao.cemaden.gov.br

Email: educacao@cemaden.gov.br


