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Cadernos Metrópole nº 42 — Dossiê Desastres Urbanos

Alagamento no Rio de Janeiro (imagem ilustrativa)
Há um padrão de urbanização no Brasil e em toda a América Latina de áreas “não
urbanizadas” nas cidades, ocupadas por populações mais pobres expostas a risco
ambientais significativos, como inundações e alagamentos. Essa realidade é o tema
do Dossiê “Desastres Urbanos” presente na edição nº 42 da Revista Cadernos
Metrópole, que analisa como a associação entre um padrão de urbanização não
organizado e eventos climáticos extremos tem gerado a expansão de riscos ambientais,
atingindo populações e espaços cada vez maiores.
Segundo o professor Roberto Luiz do Carmo, vinculado à UNICAMP e organizador da
edição nº 42 da Revista Cadernos Metrópole, são cinco textos que apresentam de
maneira mais direta a questão dos desastres urbanos. Eles trabalham casos específicos
de desastres, um na Argentina, um no México e três no Brasil, destacando os aspectos
ambientais e fisiográficos que deflagraram o desastre, mas também evidenciando que a
extensão do desastre, em termos de população atingida e de prejuízos materiais, é em
grande parte resultante da forma como se estruturaram as áreas urbanas ao longo das
décadas recentes.

No primeiro texto, Cambio climático, inundaciones y “lagunas” de información.
Análisis de inundaciones a través de rastreo de artículos periodísticos en el Gran La
Plata (Buenos Aires, Argentina), as pesquisadoras Daniela Vanesa Rotger, María Aversa
e Estefanía Jáuregui mostram como os episódios de chuvas intensas foram abordados
pela imprensa argentina em um longo período, entre os anos de 1911 e 2014. As autoras
destacam a perspectiva que relaciona a expansão da área metropolitana e a construção
social dos desastres que decorre das características desse processo de urbanização.
Já no artigo El sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo enfrentamos la crisis en Morelos,
México?, Rafael Monroy Ortiz, Rodrigo Flores Reséndiz, Celia Minerva Jiménez Ortiz,
Rafael Monroy Martínez, Columba Monroy Ortiz e Cesar Augusto González Bazán
mostram, em seu trabalho, que, embora os riscos sísmicos sejam pouco previsíveis, o
número de vítimas humanas e de perdas materiais é agravado pela falta de políticas
públicas capazes de diminuir as vulnerabilidades estruturais, evidenciando que os
principais afetados pelos abalos são as populações de baixa renda.
Mostram também que, no México, os assentamentos precários, com características
construtivas, são incapazes de proteger a população. Além disso, o texto destaca,
através da descrição do caso, o papel que a universidade pode desempenhar em uma
situação na qual a comunidade passa por um evento de grande magnitude.
Tathiane Mayumi Anazawa, no texto A escassez hídrica na Região Metropolitana de
Campinas entre 2013-2015: a perspectiva de um desastre socialmente construído,
analisa, em seu trabalho, como uma sucessão de processos sociais, potencializado por
um evento climático extremo de estiagem prolongada, pode levar a uma situação de
desastre, expondo uma população metropolitana ao risco de desabastecimento hídrico.
Destaca da percepção da crise hídrica pelos agentes sociais envolvidos diretamente com
o processo de gestão da água.
Por sua vez, Vitor Vieira Vasconcelos, Sandra Momm, Kátia Canil e Fernando Rocha
Nogueira, no artigo Disaster risk management and hydrographic basin analysis: the
geotechnical map of suitability for urbanization of Itapevi – São Paulo, Brazil, focalizam
a questão da urbanização, mostrando o potencial das cartas geotécnicas para a
definição de áreas adequadas para a ocupação. Além dos modelos de modelagem, foi
realizado também um mapeamento participativo, com a finalidade de complementar as
informações levantadas.
Teresa Cristina da Silva Rosa, Marcelo Sathler, Mirian Costa, Marcos Barreto de
Mendonça, Caterine Reginensi e Ricardo Matos de Souza, no texto Risco associado a
movimento de massa no Morro Boa Vista (Vila Velha/ES): da caracterização do
território à necessidade de políticas públicas, fazem uma discussão abrangente sobre
um desastre, com os fatores intervenientes e um conjunto de processos associados,
evidenciando as dificuldades do poder público em oferecer respostas efetivas em
situações agudas. Também mostram como as decorrências dos desastres permanecem
ao longo do tempo.
Acesse o dossiê “Desastres Urbanos” no site da Revista Cadernos Metrópole.

CADERNOS METRÓPOLE
A Revista Cadernos Metrópole é uma produção da Rede Nacional INCT Observatório das
Metrópoles, sendo avaliada uma das principais revistas científicas do Brasil na
investigação sobre o tema urbano e metropolitano. Indexada nas Plataformas Scielo
Brasil, Redalyc e Latindex, a Cadernos Metrópole vem publicando dossiês que abordam
temas como formas de provisão de moradia; águas urbanas; gentrificação; teoria urbana
na América Latina; mobilidade urbana; direito à cidade, entre outros.
“O caráter interdisciplinar da publicação vem contribuindo, desde o final dos anos 1990,
para o debate plural das questões emergentes da sociedade contemporânea e
sobretudo de áreas urbanas. Os dossiês temáticos de cada número têm respondido às
demandas de cientistas sociais, pesquisadores e formuladores de políticas públicas
interessados em divulgar suas ideias em um espaço aberto às discussões acadêmicas e
às análises críticas”, apontam os editores Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Lúcia Bógus.
Atualmente a Cadernos Metrópole conta com as seguintes classificações: A1 na área da
Sociologia; A2 na área da Arquitetura, Urbanismo e Design; e A2 na área de
Planejamento Urbano e Regional/Demografia.
EDIÇÃO Nº 42

A edição nº 42 da Cadernos Metrópole é completada por um conjunto de textos que
aborda questões que estão indiretamente relacionadas aos desastres, na medida em
que tratam de processos que são intervenientes e estruturantes do processo de
urbanização. Dois desses textos abordam a questão do mercado imobiliário.
Ester Clelia Schiavo e Alejandro Gabriel Gelfuso, no texto Urbanismo de mercado. Las
ciudades latinoamericanas y el neoliberalismo realmente existente, mostram como as
diferentes concepções sobre a cidade estão em disputa na realidade das cidades da
América Latina, embora seja difícil trabalhar nessa perspectiva regional.

Norma Lacerda, Helena Lúcia Zagury Tourinho, Marco Aurélio Arbage Lôbo e Marluce
Wall de Carvalho Venâncio, no texto Dinâmica de mercado imobiliário nos centros
históricos em tempos de globalização: os casos do Recife, Belém e São Luís (Brasil),
mostram a articulação dos centros históricos com a dinâmica econômica internacional,
através da recriação e da requalificação desses espaços.
Na sequência deste volume, estão três textos que abordam, de diferentes maneiras, a
questão ambiental urbana.
Marta Luciane Fischer, Valquíria Elita Renk, Ana Maria Moser e Natalia Aline Soares
Artigas, no texto Diálogos entre bioética e saúde global: análise de usuários e usos de
parques urbanos como indicadores éticos na promoção de bem-estar, apresentam
uma pesquisa sobre a percepção da população a respeito do uso de um parque urbano
de Curitiba e um conjunto de aspectos que emerge da ocupação desse espaço por
adultos, crianças e animais.
Vanessa Victor da Cruz de Souza, Amarilis Lucia Casteli F. Gallardo, Pedro Luis Côrtes,
Ana Paula Fracalanza e Mauro Silva Ruiz, no texto Pagamento por serviços ambientais
de recursos hídricos em áreas urbanas: perspectivas potenciais a partir de um
programa de recuperação da qualidade de água na cidade de São Paulo, discutem a
possibilidade de emprego desse instrumento de pagamento por serviços ambientais,
que é primordialmente utilizado em áreas rurais, em uma situação urbana.
Raquel Maria da Costa Silveira, Fábio Fonseca Figueiredo e Jelisse Vieira Gomes Almeida,
no texto A proteção ambiental e a gestão compartilhada: um estudo de caso na Região
Metropolitana de Natal, analisam como a questão dos resíduos sólidos tem sido tratada
no âmbito das regiões metropolitanas.
Este número do Cadernos Metrópole se encerra com três textos que discutem a questão
da mobilidade urbana. Essa questão também está estreitamente relacionada à forma
como se estruturam as cidades, com a localização dos serviços distantes dos locais de
residência, implicando deslocamentos diários de longa distância.
Felipe Andrés Saravia, no texto Vínculo entre percepción territorial y movilidad
espacial en trayectorias de la clase media profesional: región de Los Lagos, Chile,
aponta, através de pesquisa qualitativa, como as estratégias de mobilidade mudam de
acordo com as diferentes etapas da trajetória de vida do grupo estudado.
Maurício Feijó Cruz e Francisco César Pinto da Fonseca, no texto Vetores em
contradição: planejamento da mobilidade urbana, uso do solo e dinâmicas do
capitalismo contemporâneo, analisam como se articulam as políticas de mobilidade
com os processos de espraiamento territorial das cidades.
Fernanda Müller, Leonardo Monteiro Monasterio e Cristian Pedro Rubini Dutra, no
artigo “Por que tão longe?”. Mobilidade de crianças e estrutura urbana no Distrito
Federal, abordam os deslocamentos de um grupo populacional específico, as crianças,
em direção às escolas, evidenciando que, mesmo na cidade planejada, os
deslocamentos necessários são muito expressivos.

O conjunto de textos reunidos neste número permite construir um painel das questões
que afligem as cidades brasileiras e latino-americanas. Dentro desse padrão de
urbanização, os grupos sociais de menor renda são os mais vulneráveis às situações de
desastre originados a partir de fenômenos ambientais. Entretanto, o contexto das
mudanças climáticas assim como os processos sistêmicos que envolvem as interrelações
entre população e ambiente fazem com que os riscos sejam cada vez mais abrangentes.
Acesse, no link a seguir, a edição completa nº 42 da Revista Cadernos Metrópole.
FONTE:http://observatoriodasmetropoles.net.br/wp/cadernos-metropole-no-42-dossiedesastres-urbanos/

Resiliência
No contexto do risco de desastres, a capacidade de um sistema, comunidade ou
sociedade exposta a riscos para resistir, absorver, acomodar, se adaptar, transformar e
se recuperar dos efeitos de um perigo em tempo hábil e eficiente, incluindo a
preservação e restauração das suas estruturas e funções básicas essenciais através da
gestão de riscos.
Terminologia do UNISDR (2017)

O que é resiliência?
A resiliência consiste em antecipar, planejar e reduzir o risco de desastres para proteger
eficazmente pessoas, comunidades e países, seus meios de subsistência, saúde,
patrimônio cultural, recursos socioeconômicos e ecossistemas (ONU, 2015). As ideias de
"rejeição", "primavera para frente" e "reconstrução melhor" são frequentemente
usadas no contexto da resiliência.
A resiliência está relacionada à " capacidade " e à "capacidade de enfrentamento" e
muitas vezes entendida da seguinte forma:




Resiliência: a capacidade de prosperar frente ao risco de desastres
Capacidade: pontos fortes e recursos disponíveis para antecipar, lidar com,
resistir e recuperar de desastres
Capacidade de enfrentamento: a capacidade de enfrentar e gerenciar desastres

A resiliência é um termo compartilhado por muitas disciplinas (por exemplo, psicologia,
engenharia e ecologia) e tem sido usado em estudos de desastres desde a década de
1970. Para muitos especialistas, acredita-se que a resiliência seja o oposto

da vulnerabilidade e, do mesmo modo, da capacidade, enquanto outros observam as
capacidades mais como atributos de indivíduos e famílias e resiliência como a união de
capacidades com os serviços sociais, institucionais e informativos que permitem seu uso
efetivo (DFID, 2004). A resiliência também enfatiza a importância de não só gerenciar
efetivamente a mudança, mas também melhorar o bem-estar diante de múltiplos riscos
e choques (UNITAR, 2014).

Por que a resiliência é importante?
A ênfase na resiliência emergiu da necessidade de identificar princípios e medidas para
proteger os ganhos de desenvolvimento de choques e tensões. Devido a esta
necessidade, a resiliência é uma agenda compartilhada por pessoas preocupadas com
ameaças de desastre, financeiras, políticas, conflitos e climáticas para o
desenvolvimento. O objetivo da programação de resiliência é, portanto, garantir que
choques e estresses não conduzam a uma desaceleração de longo prazo no progresso
do desenvolvimento (Mitchell e Harris, 2012).
Semelhante à vulnerabilidade, a resiliência pode ser discutida em termos de tipos; por
exemplo, resiliência econômica, social, sanitária, cultural e ambiental, o que nos ajuda
a entender os diferentes componentes da resiliência. No caso da resiliência econômica,
por exemplo, a resiliência de um país depende, em grande medida, de que um governo
possa absorver perdas financeiras (UNISDR, 2013). No entanto, melhorar a resiliência
requer implementar estratégias que respondam por todos os tipos de resiliência, de
modo a não aumentar um componente à custa de outro.

Como medimos a resiliência?
Medindo tendências ou padrões de resiliência, podemos tentar determinar se as
medidas para melhorar a resiliência funcionaram.
Houve uma série de abordagens, ferramentas e métodos aplicados para medir a
resiliência, com foco em avaliar elementos como:










Capacidade tecnológica
Habilidades e níveis de educação
Situação econômica e perspectivas de crescimento
Instituições de qualidade do meio ambiente e de gestão de recursos naturais
Bens de subsistência
Estruturas e processos políticos
A infraestrutura
Fluxos de conhecimento e informação
Velocidade e amplitude da inovação

Como qualquer avaliação, é necessário restringir a escala geográfica e temporal da
análise.

Uma maneira de implementar e medir a resiliência é através do gerenciamento de riscos
de desastres , que se mostrou popular entre os atores de desenvolvimento. No entanto,
são necessárias mais pesquisas para comparar métodos de medir a eficácia da
resiliência e o gerenciamento de risco de desastres. (Mitchell e Harris, 2012)

Como construímos resiliência?
Como a vulnerabilidade, a resiliência pode ser um conceito difícil de entender, em parte
devido às diferenças de opinião entre os especialistas quanto ao que o conceito se
refere, bem como o desafio de transformar esse conceito em medidas práticas.
Como o risco e os sistemas são dinâmicos, a resiliência deve ser considerada como um
processo, em vez de simplesmente um resultado, envolvendo aprendizagem, adaptação,
antecipação e melhoria em estruturas básicas, atores e funções.
O edifício da resiliência precisa considerar o fato de que vários choques e tensões
podem ocorrer em conjunto. As características de um sistema resiliente incluem
(Mitchell e Harris, 2012):








Alto nível de diversidade em termos de acesso a ativos, inclusão na tomada de
decisões e disponibilidade de oportunidades econômicas
Nível de conectividade entre instituições e organizações em diferentes escalas
e a extensão da informação, conhecimento, avaliação e compartilhamento de
aprendizagem, descer e atravessar essas escalas
Métodos mistos de conhecimento usados para antecipar e gerenciar mudanças
Nível de redundância que permite que as áreas falhem sem levar a todo o
colapso do sistema (semelhante ao conceito de risco residual)
Distribuição equilibrada igual e inclusiva de riscos
Coesão social e capital, permitindo que os indivíduos sejam apoiados nas
estruturas sociais.

Portanto, a construção da resiliência deve incluir políticas e práticas que aprimorem
cada uma dessas características. Uma abordagem para a resiliência é começar com o
gerenciamento eficaz de riscos, uma vez que suas fortes semelhanças entre risco e
resiliência como frameworks (Mitchell e Harris, 2012), que:





Fornecer um quadro holístico para avaliar os sistemas e a sua interação, desde o
lar e as comunidades até o nível subnacional e nacional
Enfatize as capacidades para gerenciar perigos ou distúrbios
Ajude a explorar opções para lidar com incertezas, surpresas e mudanças
Concentre-se em ser proativo

Fonte: Berkes, 2007, Obrist et al., 2010

Por um lado, medidas para reduzir o risco de desastres fortalecem a resiliência. Por
outro lado, muitas das ações tomadas para melhorar a resiliência também reduzem os
riscos de desastres. Uma abordagem resiliente para RRD inclui (UNITAR, 2014):




Melhorando a cooperação e a harmonização da programação em todos os
setores.
Investir em projetos proativos a longo prazo que antecipam choques, reduzam
riscos e melhoram as capacidades para gerenciar mudanças
Alinhando o DRR com outras intervenções baseadas em risco (por exemplo,
prevenção de conflitos ou proteção social, adaptação às mudanças climáticas,
etc.)

A capacitação, a redução do risco de desastres e o gerenciamento de riscos de desastres
são todos componentes do desenvolvimento e fortalecimento da resiliência. As opções
de gerenciamento de risco de desastre devem reconhecer a resiliência como um
processo inerentemente específico do contexto.
A resiliência precisa ser aprimorada em todos os níveis, do local ao internacional. Tratase de impedir a criação de riscos, a redução dos riscos existentes e o fortalecimento da
resiliência econômica, social, de saúde e ambiental através da adoção e implementação
de estratégias e planos nacionais e locais de redução de risco de desastres, em
diferentes prazos com metas, indicadores e cronogramas (UN, 2015). Cinco grandes
requisitos de ser uma sociedade resiliente de desastres são a capacidade de (UNISDR,
2014):







Antecipe risco : compreenda e avalie o risco
Prepare-se para ajustar : use ferramentas para apoiar a tomada de decisões
diante da incerteza de riscos futuros (por exemplo, modelos científicos)
Compartilhar e aprender : melhorar a flexibilidade das pessoas para lidar com
diferentes desafios, tornando-os mais informados ou experimentando
diferentes abordagens, melhorando a compreensão dos riscos e apoiando a
flexibilidade
Integrar setores : promover um maior diálogo e coordenação em setores e
disciplinas (por exemplo, mudanças climáticas)
Inclua os mais vulneráveis : gerencie o risco em todos os níveis, conecte a
tomada de decisões e considere a parte mais fraca do sistema. Os pequenos
Estados insulares em desenvolvimento (SIDS) e os países de baixa e média renda
continuam a ter falta de resiliência ao risco de desastres (UNISDR, 2015).

Em última análise, o objetivo político da redução do risco de desastres e as atividades
para implementar esta política estão caindo no processo comum e no objetivo de
fortalecer a resiliência.
FONTE:https://www.preventionweb.net/risk/resilience

Usando a memória cultural como um trunfo na redução
de desastres
Introdução
Esta seção discute como a memória cultural pode ser usada como um recurso para os
gerentes de risco de desastres na melhoria da redução do risco de desastres e
conscientização dos riscos de desastres entre as populações em áreas propensas a
riscos.
As memórias de desastres anteriores não apenas informam o conhecimento das pessoas
sobre seu ambiente e vulnerabilidade, mas também influenciam sua interpretação do
risco e sua resposta a um desastre futuro. Com o passar do tempo, essas manifestações
da memória do desastre proporcionam às comunidades o conhecimento, as práticas e
as técnicas para sobreviver em um ambiente particular, e permitem que compreendam
um desastre na fase de recuperação. Quando as memórias do desastre anterior são
registradas e transmitidas de geração em geração, e quando elas permitem as práticas
de compreensão, preparação e recuperação do desastre para as gerações seguintes,
podemos falar de 'memória cultural'.
O conhecimento da memória cultural do desastre em uma área pode fornecer aos
gerentes de desastres mais insights sobre as percepções e comportamentos da
comunidade, estimular a integração do conhecimento e capacidades locais na redução
do risco de desastres e levar a uma interação aprimorada entre os gerentes de desastres
e as comunidades locais.
Para mais informações sobre cultura e memórias: LIGAÇÃO Seção I: Cultura e Risco,
Capítulo 3: Cultura e memórias
Revisão de literatura e pesquisa de estudos de caso EDUCEN sobre memória cultural de
desastre em Dordrecht e Volos identificaram várias maneiras de usar memórias de
desastres anteriores como um recurso na redução de riscos de desastres:
1. Link com museus sobre memória cultural
2. Organize um passeio a pé pela memória cultural
3. Jogue um jogo sério na memória cultural
Os três métodos foram aplicados em estudos de caso EDUCEN. Os métodos podem ser
combinados e são adequados para todas as faixas etárias.
Link com museus

Os museus podem fornecer um bom ponto de partida para trabalhar com a memória
cultural do desastre. A educação é considerada uma das atividades mais importantes
para aprender a lidar com desastres. Os museus são comumente usados pelo público e,
portanto, particularmente adequados para ensinar as pessoas sobre
desastres. Particularmente adequados para a memória cultural do desastre são museus
dedicados a eventos desastrosos específicos, ou museus com seções dedicadas a esse
evento. Tais museus permitem que seus visitantes redescubram as experiências de
gerações anteriores em sua área e possam ser usados para incentivar a aprendizagem
baseada em problemas e o ensino interativo. A força dos museus é que eles podem ser
divertidos e educativos.
Um exemplo de um museu que usa a memória cultural para aumentar a consciência do
risco de desastres é o Dutch Watersnoodmuseum, que tem como missão “lembrar,
aprender e olhar para frente”. A exposição tem um forte foco em educação,
conscientização e informação e tenta vincular as experiências de 1953 aos insights atuais
sobre políticas e práticas da água ( http://www.watersnoodmuseum.nl ). Nos museus
de desastres, o uso de atividades auditivas, visuais, virtuais e físicas, como simulações e
visitas virtuais, é adequado para aprimorar a memória cultural de desastres e aumentar
a conscientização atual sobre riscos de desastres.
Como:






Explorar se há museus em desastres anteriores na área
Descubra quais coleções no desastre anterior elas têm
Eles estão interessados em incluir elementos interativos?
Eles estão abertos a usar um jogo sério e / ou um passeio a pé na memória
cultural (veja outras ferramentas nesta seção)
Forneça-lhes as informações da EDUCEN sobre como organizar um passeio a pé
e um jogo sério sobre a memória cultural

Aplicação EDUCEN: Ligação com o Museu da Cidade de Volos na Grécia
O Museu da Cidade de Volos aborda a história de Volos através de uma coleção de fotos
em preto e branco, documentos e histórias orais da cidade desde o século XIX até os
dias atuais. A exposição é estruturada em torno de eventos críticos na história da cidade,
com uma importante seção dedicada aos terremotos que atingiram Volos nos anos 50.
Apesar do papel vital do Museu em manter a memória cultural dos terremotos, não está
dentro de seus objetivos avançar na redução do risco de desastres. O projeto EDUCEN
tem colaborado com o Museu para colmatar o fosso entre o conhecimento sobre a
história e a cultura da cidade, incluindo desastres passados e desencadeando a
sensibilização e a ação para a redução do risco de desastres. Em sua busca para fazê-lo,
o projeto atuou como mediador entre o Museu da Cidade de Volos e a Organização de
Proteção e Planejamento de Terremotos da Grécia (EPPO). Uma das atividades em que
a EDUCEN se engajou foi o desenvolvimento de uma ferramenta para promover a
conscientização sobre os desastres dos visitantes dos museus e inspirar a tomada de
medidas para a redução do risco de desastres em nível individual, familiar e escolar.
Os adolescentes foram considerados pelo Museu como um dos grupos mais
desafiadores de visitantes. A EDUCEN, de acordo com o Museu e a EPPO, optou,

portanto, pelo desenvolvimento de um jogo sério sobre memória cultural que trata
especificamente da memória cultural do desastre na cidade de Volos. O material para o
jogo sério será disponibilizado não apenas para o Museu da cidade de Volos, mas
também para as escolas de Volos.
Mais sobre o jogo sério sobre a memória cultural do desastre pode ser encontrado
abaixo, e no capítulo 5.3: Usando jogos para fomentar a empatia, experiência, aprendizagem
Organize um passeio a pé
Em muitas áreas com histórico de desastres, as indicações do desastre podem ser
encontradas no ambiente. As manifestações da memória cultural podem, por exemplo,
ser identificadas na forma de locais memoriais, monumentos ou pontos de referência,
como marcas d'água altas em edifícios. Além disso, adaptações em estilos de construção
ou planejamento urbano podem ser identificadas. Tais expressões da memória cultural
do desastre podem ser usadas como um recurso na redução do risco de desastres. Um
método que lida especificamente com essas formas tangíveis, ou “palpáveis”, de
memória cultural do desastre, um passeio a pé que pode ser usado para melhorar a
conscientização sobre riscos de desastres e a redução do risco de desastres. Além disso,
um passeio a pé é um exercício útil para que os participantes tenham uma ideia do
impacto do desastre anterior e dos potenciais efeitos de futuros perigos.
Para começar, é importante identificar as diferentes formas de memória cultural
tangível do desastre presente na cidade.
Quando as diferentes formas de memória cultural do desastre são identificadas, uma
rota para o passeio a pé pode ser determinada. A rota pode incluir áreas e locais como:
monumentos, memoriais, marcos ou adaptação de casas e do meio ambiente. Fotos da
área no período imediatamente após o desastre, ou durante o caso de inundações, bem
como discussões com testemunhas oculares também podem ajudar os participantes a
descobrir as experiências das gerações anteriores. É ainda mais valioso quando as
testemunhas oculares do desastre anterior podem acompanhar o passeio. Isso pode não
apenas capacitar os indivíduos a buscar mais informações para uso no planejamento de
estratégias eficazes de mitigação (ver Bradford et al. 2012), mas também garante a
transferência de conhecimento e a aprendizagem entre os membros da
comunidade. Além disso, um passeio a pé pode ser útil na identificação de possíveis
zonas de perigo.
Vital para o sucesso do passeio cultural de memória é a presença de um líder de turismo
que conhece a área, a história da cidade com desastre e a história por trás dos sinais de
memória cultural.
Como:




Identificar diferentes formas de memória cultural tangível ('palpável') de
desastre na área. A memória cultural pode ser encontrada, por exemplo, na
forma de monumentos, marcos, sinais em edifícios ou pontes, ou fotos presentes
na cidade. Isto é feito melhor em cooperação com os membros da comunidade
ou com o município
Identifique o percurso





Enquanto caminha, pare nos diferentes locais e discuta experiências
Se possível, convide testemunhas oculares do desastre para acompanhar o
passeio
Se disponível, traga fotografias que mostrem a mesma área em que você está
andando, somente durante ou após o desastre

Aplicação EDUCEN: Passeio a pé pela memória cultural em Dordrecht, na Holanda
No estudo de caso EDUCEN de Dordrecht, passeios a pé são usados para mostrar o
impacto dos desastres causados pelas inundações na história da cidade e as medidas
atuais tomadas para proteger a cidade antiga. O centro da cidade de Dordrecht tem mais
de 800 anos e foi influenciado pela água o tempo todo. Isto é claramente visível no
método de projeto e construção das casas. Muitas casas têm um piso elevado, de modo
que apenas o porão inundará durante a cheia, e também há muito na memória cultural,
como monumentos ou “pedras de inundação” que indicam a altura das enchentes
anteriores.
A EDUCEN organizou um passeio a pé para os participantes da Conferência Final
EDUCEN, realizada em março de 2017. Os participantes visitaram vários locais de
memória cultural e as diferentes medidas de prevenção e preparação que os habitantes
de Dordrecht realizaram foram mostradas. O tour deu uma visão geral das várias
medidas que estão em vigor, algumas com centenas de anos. Grandes fotografias e
imagens foram usadas para mostrar diferentes partes da cidade durante as inundações,
para que os visitantes pudessem ver o impacto de uma inundação na área em que estão
caminhando.
O passeio a pé que foi usado também está disponível para o público e é guiado por
funcionários municipais que conhecem o centro da cidade. A rota também está
disponível on-line para que as pessoas possam percorrer a rota sozinhas. Normalmente,
um grupo consiste de 10 a 25 pessoas, com um guia que traz uma pasta grande com
fotografias e imagens (A3 tão claramente visível). Em geral, a turnê recebe um feedback
muito positivo, pois é muito mais memorável em comparação com uma apresentação
normal sobre preparação e preparação de enchentes na cidade, e permite que as
pessoas vejam por si mesmas como a água moldou o centro da cidade de Dordrecht por
mais de 800 anos.
Para um exemplo de quais elementos poderiam ser incluídos em um passeio a pé,
visite vvvdordrecht.nl .
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Jogando um jogo sério na memória cultural
Muito bem adequado para transferir conhecimento de desastres anteriores e
conscientização sobre riscos são jogos sérios. "Os jogos sérios são projetados para
apoiar a aprendizagem e aumentar a conscientização sobre questões importantes"
(Boyle et al. 2014, Pereira et al. 2014 in Mossoux et al. 2016). Os jogos têm uma
contribuição positiva para o processo de aprendizagem porque são experimentais: os
jogadores podem experimentar situações complexas e testar novas estratégias sem ter
que lidar com as consequências reais de suas decisões. Os jogos sérios, além disso, criam
um ambiente divertido que facilita o debate entre pessoas que não estão juntas. Por
estas razões, o jogo sério como uma abordagem de aprendizagem pode ser

particularmente relevante no uso da memória cultural como ativo na redução do risco
de desastres.
Aplicação EDUCEN: jogar o jogo sério na memória cultural em Dordrecht, Holanda
O projeto EDUCEN desenvolveu vários jogos sérios, entre outros, um sobre memória
cultural de desastres anteriores. O jogo sério na memória cultural confronta os
jogadores com a história de uma cidade que sofreu um grave desastre no passado. O
Jogo da Memória Cultural é um jogo de tabuleiro que se baseia na memória de eventos
catastróficos do passado para aumentar a conscientização e preparação para desastres.
O conteúdo do jogo pode ser adaptado à situação de diferentes cidades. O jogo atinge
especificamente alunos, museus e jovens da escola, leva cerca de 60 a 90 minutos e
pode ser jogado com até 32 pessoas.
O jogo sério sobre a memória cultural foi testado durante a conferência final EDUCEN
que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, em março de 2017. Foram organizadas duas
sessões de jogos: uma adaptada à cidade de Dordrecht, Holanda, e a outra à cidade de
Volos, na Grécia.
Como organizar um jogo sério na memória cultural?
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FONTE:https://cultureanddisaster.eu/toolkit/8.cultural-memory.html

Teoria da motivação da proteção em expansão: investigar
um aplicativo para proprietários de animais e
respondedores em emergências de bushfire
O objetivo deste trabalho é explorar como a Teoria da Motivação de Proteção (TMP)
pode ser usada e expandida para informar e melhorar estratégias de segurança pública
em riscos naturais. À medida que a mudança climática global afeta o ambiente
australiano, os riscos naturais parecem estar aumentando em escala e frequência, e as
campanhas de educação pública dos Serviços de Emergência necessitaram escalar para
acompanhar a ameaça pública percebida. De preocupação, é que a lacuna de
preparação para a conscientização nos planos de sobrevivência dos residentes está
diminuindo desproporcionalmente lentamente em comparação com a magnitude dos
recursos aplicados para corrigir essa tendência. As aplicações práticas da teoria social
adaptável podem ser usadas para ajudar a resolver esse dilema.
Este artigo procura determinar se uma aplicação da TMP pode ser útil para alcançar a
proteção humana dirigida por outros, através de um novo espectro demográfico em
perigos naturais, especificamente, proprietários de animais e atendentes de emergência
em ocorrências de arbustos. Esses grupos poderiam se beneficiar de tal abordagem: os
proprietários para construir e fortalecer sua resposta, e para ajudar a traduzir o
conhecimento em um comportamento mais seguro e respondedores para obter uma
melhor compreensão de uma diversidade demográfica com a propriedade de animais
como seu denominador comum, E com quem eles provavelmente se envolverão na

gestão contemporânea do risco natural. A colaboração mútua entre esses grupos pode
levar a uma sinergia de eficácia de resposta recíproca e resultados mais seguros e menos
traumáticos.
FONTE:https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-017-0182-3

EVENTOS

Terms of Reference for the Expert Advisory Group to the
Centre for Global Disaster Protection
The Centre for Global Disaster Protection (CGDP) is a partnership between the UK
Government and the World Bank Group. It works with developing country governments

to build financial resilience to disasters, particularly through strengthening pre-disaster
planning, catalyzing innovative finance for resilience, and supporting establishment of
risk financing tools. These activities contribute to more cost-effective, timely and
reliable response and recovery from disasters, facilitating sustainable economic growth
and protecting the lives and livelihoods of vulnerable people. The CGDP is funded by
UKaid from the UK Government. It is an Alliance Partner of the InsuResilience Global
Partnership
Background
The Centre for Global Disaster Protection (CGDP) is a partnership between the UK
Government and the World Bank Group. It works with developing country governments
to build financial resilience to disasters, particularly through strengthening pre-disaster
planning, catalyzing innovative finance for resilience, and supporting establishment of
risk financing tools. These activities contribute to more cost-effective, timely and
reliable response and recovery from disasters, facilitating sustainable economic growth
and protecting the lives and livelihoods of vulnerable people. The CGDP is funded by
UKaid from the UK Government. It is an Alliance Partner of the InsuResilience Global
Partnership.
Purpose
The Expert Advisory Group (EAG) will provide independent advice to the CGDP Board
and its Management Group in relation to strategic and technical aspects of the
programme, including: • Provide strategic advice and recommendations on the
direction and priorities of the programme, including reviewing work plans, vision,
mission, progress and expected results. • Provide technical advice in key areas, as
needed, e.g. monitoring and evaluation, communications and outreach strategies etc. •
Identify opportunities for the CGDP to add value, e.g. events, links to other programmes,
partnerships, stakeholder engagement, research etc. • Facilitate linkages to other
initiatives where appropriate.
Composition
The EAG will comprise up to ten expert members. Ideally, at least 4 members should be
from southern organisations with a roughly equal gender balance. Where possible,
members should be independent of the CGDP (i.e. not engaged in ongoing activities
funded by or otherwise involving the CGDP). Members will represent different
professional backgrounds and areas of expertise. Membership will be comprised as
follows: • 3 representatives of civil society One representative will be nominated by the
Bond Development and Environment Group sub-group on climate and disaster risk
financing. This person will serve a representative/consultative function on behalf of that
group. At least one other

member will represent civil society or a non-governmental organisation in a developing
country. Ideally both policy/advocacy and programme/practitioner experience will be
represented. • 3 representatives of the private sector At least one insurance industry
representative will be nominated by the Insurance Development Forum (IDF). This
person will serve a representative/consultative function on behalf of that group. • 2
representatives of academic/research/data institutions • 2 representatives of other
public sector institutions (Eligible institutions include donors, humanitarian agencies
and multilateral organisations.) The Group will nominate a Chair.
Operations
The EAG can meet either in person or by phone, generally twice annually. The collated
advice of the EAG will feed into CGDP Board meetings. Ad hoc advice may also be sought
from the Group individually or collectively by the Board or CGDP Management Group.
The CGDP Secretariat will act as secretariat to the EAG. The DFID senior responsible
owner (SRO) and CGDP Director will be observers to the group. Meeting agendas will
be drafted by the EAG Chair, in consultation with the Centre Management Group and/or
Board Chair. All minutes from EAG meetings will be made public.
Terms of appointment
The members of the EAG will be accountable to the CGDP Board. Members will be
appointed for 1 or 2 years, with the possibility of renewal for a further year. Members
will serve in a personal capacity and/or represent the constituencies described above.
Estimated time requirements: up to 2 days per year (including reading, preparation and
attending meetings). Participation in the EAG is not a paid role. Travel expenses and
accommodation will be covered by the CGDP where necessary.
Member selection process
The CGDP Managing Agent1 will run an open call for applications for EAG membership.
The process will proceed according to the following steps: 1. Applications submitted
Applicants are invited to submit the following documents to Felicity Le Quesne
(felicity.lequesne@opml.co.uk) by 7th September: • CV, maximum 2 pages in length.
Contato diretamente com Felicity para obter mais informações ou para se candidatar felicity.lequesne@opml.co.uk

INFORMAÇÕES

PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

