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Introdução

No Brasil, desde o início do século XX, uma das expressões materiais identificadas
com o desenvolvimento sócio-econômico regional é a construção de barragens.
Na produção de hidroenergia, regularização da vazão, abastecimento e irrigação,
dentre outras finalidades, o barramento de rios tornou-se prática corrente, fosse conduzida
pela iniciativa privada fosse pelas mãos do Estado. O emolduramento das águas, na forma
de reservatórios, plantados de parte a parte do país, tornou-se um símbolo do processo de
modernização do lugar na medida em que, devidamente domesticadas, as águas se
prestariam à realizar mudanças contínuas do espaço, nas suas porções urbanas e rurais. Em
se tratando de fomentar de progresso, os peritos foram vistos como os únicos capazes de
ditar as regras de manejo adequado do lugar. O preço socioambiental a pagar pela melhoria
material propiciada por mais água e/ou mais energia seria a aceitação dessa forma
tecnocrática de conduzir o processo decisório de implantação do projeto, o que apenas a
partir de meados da década de 1980 começa a ser paulatinamente contestado em vista dos
impactos

negativos

oriundos

tanto

da

implantação

quanto

da

operação

dos

empreendimentos.
A implantação de um Grande Projeto Hídrico (GPH) com freqüência estimula o
reordenamento fundiário na região de inserção promovendo a desterritorialização das
populações atingidas e a construção de novos territórios. A produção social, incluindo aí a
reprodução da força de trabalho, depende da terra para poder existir, nela estabelecendo o
suporte material necessário às condições gerais de produção, mas a água revelou-se como
um bem de domínio público estratégico para permitir à terra o cumprimento de suas
finalidades sociais e econômicas (Valencio et al, 2001, Martins e Valencio, 2003; Ribeiro,
2003; Ribeiro, 2004). As imbricações mútuas entre terra e água, isto é, vistos como meios
indissociáveis de produção, é questão antiga e, porém, recorrente, das populações
nordestinas, sobretudo daquelas lindeiras cujo desiderato é assistir, para seu proveito, à
perenização dos corpos d’água com os quais interagem. Todavia, nesse processo, as
barragens eclodem com implicações danosas para as redes sociais, tanto no plano cultural,
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quanto no econômico e político (Vainer, 1990 ; Rosa et al, 1998; Moraes e Costa,1984 ;
Valencio et al, 1997; Gonçalves et al, 2001). Há centenas de barragens em operação por
todo o país, e muitas no Nordeste, cuja implantação resultou em aumento da destruição
local - deslocamento populacional, desestabilização social, prejuízos ao meio biótico e
físico -, ainda que repercutisse positivamente na riqueza econômica para além da região
(Paiva, 1986; Normande,1993).
Se grande parte da literatura dedica-se aos impactos negativos no meio natural e
social decorrente do processo de implantação de tais obras, a presente reflexão vai num
sentido alternativo que é o de analisar as várias representações sociais da vivência de um
desastre relacionado ao colapso de uma barragem.
Desastre é a concretização de um risco e, este, por sua vez, tornou-se um tema
relevante nas Ciências Sociais pela forma preocupante da produção territorial e social da
modernidade, isto é, dos excessos, das saturações e dos efeitos indesejáveis que vimos
assistir na concretização de fixos e fluxos que associamos ao progresso. Se o risco pode
ser entendido como os resultados inesperados que têm uma conseqüência negativa nas
atividades ou decisões levadas a cabo, a confiança nos sistemas peritos - de onde nascem,
entre outros, as barragens - pressupõe a redução do risco. Mas essa confiança nos
sistemas peritos que está sendo progressivamente questionada pelas comunidades na área
imediatamente à jusante de tais obras hídricas. Há a questão da maturidade que muitas
obras civis vêm alcançando mas há, também, das incertezas em torno da solidez das obras
civis senão a questão da incapacidade de projetá-las adequadamente.
Valencio (1995) e Villa (2000) estão entre os autores que, debruçados sobre os
impactos sociais dos GPH’s no semi-árido nordestino, identificaram que as representações
sociais relacionadas à dinâmica do meio natural e aos GPH’s não era um ponto de vista
comum entre os envolvidos. Mais de uma racionalidade estava posta na discussão de
quais as ameaças reais e como reduzir a vulnerabilidade local frente as mesmas. Conforme
verificado in loco por Valencio (1992, diário de campo), imediatamente à jusante da
barragem do Açu, no município de São Rafael, a população que antes temia as fortes secas
(como a de 1979, quando, segundo relatos, algumas aves as prenunciaram fazendo seus
ninhos no chão), passou a temer o colapso da barragem, com seus milhões de m3 de água.
O receio de que o desastre ocorresse era tão intenso que as jóias das famílias e bens de
maior valor eram remetidos a parentes em outras localidades (sobretudo Natal) e as
soleiras das casas tinham pneus, para serviram de bóias no caso de disrupção. O boato de
que a megaobra estava instalada sob uma falha geológica, favorecendo a sismicidade

induzida, não era convenientemente dissipado uma vez que os estudos geológicos a esse
respeito não foram devidamente publicizados. A barragem de Açu, oficialmente
denominada Armando Ribeiro Gonçalves, encontra-se a 250 km da capital do Rio Grande
do Norte, com acesso pela BR 304. Sua área de influência abrange os municípios de Açu,
Ipanguaçu, Carnaubais, São Rafael, dentre outros, circunscritos ao semi-árido,
regularizando um volume da ordem de 389 milhões de m3 de água (DNOCS,2004) na
bacia do Piranhas-Açu. Sua construção exigiu o reassentamento de 730 famílias na porção
urbana da área e de 1.852 na porção rural afetada e visou o aproveitamento agrícola das
terras aluviais do Vale do Açu através, sobretudo, do perímetro irrigado ali implantando.
As secas, mais do que as cheias, constituem-se, a princípio, como os fatores ambientais que
mais fortemente estão no imaginário social recrudescem a vida do sertanejo da localidade.
A atividade agrícola, que é a fonte da economia local, divide-se entre a agricultura de
subsistência e pequena escala de mandioca, feijão de corda e milho e a produção de grande
escala da fruticultura irrigada de exportação que aproveitou-se da regularização da vazão
para implantar métodos sofisticados de irrigação, em empreendimentos com

muita

visibilidade econômica e pouco expressividade social local (Valencio, 1995).
Villa (2000), por sua vez, observou o processo de escamoteamento da tragédia
resultante do colapso da barragem de Orós, nos idos de 1960, nada mais do que
representações divergentes nas quais aquela que se constitui como hegemônica se definiu
apenas pelo poder de acesso aos meios de comunicação e prestígio político do locutor do
desastre. Assim, a concepção de risco não apresenta apenas uma componente da realidade
objetiva, mas também, e sobretudo, um elemento forte de

ideologização,

responsabilizando os segmentos mais frágeis inseridos no território pelo sofrimento de suas
próprias perdas, ainda que tal inserção preceda temporalmente a inserção do fator de
ameaça (Irwin,2001). Obras iniciais na década 1920 foram destruídas pelas chuvas e,
novamente, na década de 1960, quando um plano de contingência teve que ser colocado
em operação devido a iminência de um desastre relacionado ao transbordamento das águas
recepcionadas. Conta Villa (2000:193-194):
Juscelino pretendia encerrar seu governo com a inauguração de uma grande obra no
Nordeste. Para isso, foram intensificados os trabalhos de construção do açude de Orós,
iniciado em 1921.(...). No final de março de 1960, pouco antes da inauguração, de Brasília, a
barragem do açude dava sinais de que iria romper. Orós, era o maior açude do Brasil e tinha
volume de água superior ao da baía da Guanabara. No dia 24, o governador do Ceará, Parsifal
Barroso, telegrafou ao presidente da República comunicando que a barragem do açude
ameaçava romper. Estava chovendo muito na região. A média pluviométrica anual era de 800
mm. Em três dias choveram 752mmm. A situação a cada hora era mais desesperadora. As
águas do rio Jaguaribe já tinham invadido Iguatu e ameaçavam Morada Nova, Jaguaribe,
Russas, Limoeiro, Jaguaruna e Aracati, municípios que reuniam mais de 100 mil pessoas.

No dia 25, o DNOCS informou que se as águas subissem mais um metro as paredes do açude
seriam destruídas. Às 19:30 h, o DNOCS admitiu não ter mais esperanças (...) A fenda na
barragem aumentou para 40 metros, mas acabou permitindo a retirada do excesso de água,
diminuindo a pressão sobre toda a construção.(...) No dia 28, vilas inteiras foram arrasadas
pelas águas, mas de 100 mil pessoas estavam desabrigadas.

A pressa na inauguração foi tida como

o fator desencadeador de falhas de

planejamento. Segundo o referido autor, tentou-se minimizar o episódio, abafando-se a
tragédia naquilo que revelava descaso e imperícia das autoridades. Uma voz dissonante – a
de um radioamador

do local – foi rapidamente enquadrada: retirado das relações

comunitárias onde se estabelecia a comunicação de uma representação dolorosa do evento,
foi preso e considerado como louco, desqualificado como nos moldes investigados por
Elias e Scotson (2000).

A reconstrução do que restou da barragem deu-se em seguida,

com a diminuição das chuvas, e

foi inaugurada em 1961. O desastre efetivo e as

estratégias de recomposição material imediata da obra, associando à recomposição da
memória social do evento, torna Orós um caso emblemático para a diversidade e
contraposição das representações entre a comunidade afetada e as forças políticas
consolidadas.
Os processos de negociação em torno de como são decididas obras hídricas se
assemelham àqueles nos quais são interpretados os riscos: revelam que determinados
agentes, representações e estratégias de enfrentamento podem sair vencedores sem que
sejam necessariamente os mais condizentes com a realidade (Guivant,1998). A
representação do risco - isto é, das ameaças e das condutas recomendadas para a redução
da vulnerabilidade - não ocorre no limiar da ordem estabelecida, mas no centro dessa
ordem, reforçando-a, não sendo trivial a preocupação, entre outros, de Douglas (1992), ao
indagar: o que está sendo dito sobre o problema? como o problema está sendo tipificado?
qual a retórica utilizada para persuadir os outros?
O caso recente do colapso da barragem de Camará bem demonstra que um fazer
político centralista, que falha na comunicação do risco e nos planos de contingência,
engendra práticas comunitárias desprovidas de uma estratégia eficiente frente ao impacto
fator de ameaça. As perdas materiais são modestas frente aos danos psicossociais que tais
práticas políticas provocam e há lições a aprender com esse triste evento que evoca a
faceta conservadora, desigual e injusta do desenvolvimento regional induzido por
barragens.
Tomaremos esse caso para - através da observação direta das práticas sociais pós–
desastres e dos danos havidos, da análise documental, bem como da coleta dos relatos de

autoridades e de afetados-, procurarmos interpretar não apenas aquilo a que os afetados,
sobretudo desalojados e desabrigados3, reportam como suas perdas visíveis e relevantes
mas também aquilo que se refere às suas perdas imateriais. Tais observações e relatos são
confrontados com os registros jornalísticos e documentais, bem como com relatos oficiais
e com as recomendações nacionais e multilaterais de política no tema, no bojo do que se
torna possível identificar os gargalos político-institucionais na gestão de desastres no
Brasil.
1.Tecendo o desastre: a lógica social da produção do risco
As agências multilaterais vinculadas a ONU, tais como a Organização
Panamericana de Saúde (OPS), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Estratégia
Internacional de Redução de Desastres (EIRD) já internalizaram o debate acerca da
sociedade de risco e encontram na baixa reflexividade social as razões profundas do
crescimento das tragédias relacionadas ao inadequado manejo das águas. A produção
social do risco confundir-se-ia, segundo tais agências, com a concepção e feição
hegemônica do que se denomina progresso assim como com as relações de produção,
distribuição e, consumo da riqueza sendo o desastre um efeito secundário desses processos
(OPS,2000; EIRD,2003).
Isso coloca ao menos três questões para pensarmos o projeto modernizante e
desigual no qual não apenas o território, mas o espaço, se define no Brasil. Em primeiro
lugar, há a questão da heteronomia dos que, fixados ao lugar, ficam ao largo do processo
decisório que impinge ameaças ambientais e tecnológicas ao mesmo. Perigos preexistentes
somam-se àqueles que são produzidos a posteriori, incluindo as práticas estabelecidas na
própria fixação, sem serem devidamente identificados e discutidos.
Uma segunda questão diz respeito às ameaças particularmente derivadas de grandes
obras civis, como as barragens, no entorno e ao pé das quais um sem número de cidades
foram fundadas e/ou expandiram-se. O cálculo do coletivo envolvido no risco aceitável
(custo/benefício, custo/oportunidade) não raro desconsidera os fatores políticos implicados
na forma de decisão e nos equívocos da mesma em implantar, executar e operar o projeto
hídrico.
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Uma última questão refere-se ao fato de que os danos derivados da susceptibilidade
humana ao fator de ameaça não são de todo visíveis, quantificáveis e temporalmente
simultâneos ao evento. Os efeitos psicossociais de um desastre estão para além dos
ferimentos e das perdas materiais dos afetados bem como das limitações sanitárias do
local e, no geral, ficam sem resposta das autoridades. Ao lado das necessidades de
abastecimento, habitação provisória e cuidados médicos para reabilitação da integridade
física, há requerimentos de saúde mental, individual e coletiva que, embora perdurem, são
desconsiderados quando as rotinas paulatinamente são refeitas. Há cicatrizes emocionais
que impendem que pessoas ou grupos inteiros tornem a desempenhar seus papéis sociais
de forma plena o que depõe, portanto, contra a sua auto-estima, identidade, sobrevivência
e modo de vida.
2. Aspectos psicossociais e sócio-políticos do desenho do desastre
Num barramento, a transformação da base biofísica gera novos fluxos e fixos de
risco, mas nem sempre há a devida mudança de representação do lugar pela população à
jusante da obra. Aqueles que não passam por desapropriação ou processos semelhantes de
confronto ou contato contínuo com o empreendedor podem permanecer com as mesmas
representações do lugar ou até serem mais otimistas quanto ao resultado das obras para o
interesse público e privado, o que torna a subtaneidade de um desastre relacionados às
mesmas um elemento maior de impacto psicossocial. Porém, a noção de subtaneidade
precisaria, aqui, ser relativizada, devendo ser distinguida desde o lugar sócio-político dos
envolvidos: há os que controlam o fator de ameaça e os que reagem frente ao mesmo.
Diante o colapso de barragens, o espaço temporal em que a população à jusante é
informada sobre o impacto que sofrerá e a condição de organizar sua reação podem ser
súbitos. Porém, esse não é o espaço temporal no qual o grupo social que responde pela
execução, fiscalização e monitoramento da operação da obra hídrica, o fator de ameaça,
age. Se esses tempos são, para ambos os grupos, idênticos e curtos, costuma-se dizer que
estamos diante de uma fatalidade, isto é, de um perigo possível mas não provável,
desencadeado à revelia daqueles que supunham poder controlá-lo. A fatalidade é, assim,
uma narrativa

bem urdida como o esteio representacional conveniente

para diluir

responsabilidades e dar opacidade à tecnocracia e omissão, que são as causas mais
freqüentes de desastres. Quando se evidencia que o tempo entre a comunicação do risco e o
impacto junto a população são distintos do tempo de conhecimento do problema pelos
controladores do fator ameaçador mais

claramente vemos que não se está apenas

debruçado sobre um acontecimento trágico, o desastre per si, mas sobre um acontecimento
político, a má configuração do poder e seu exercício sobre os meios e modos de vida de
grandes contingentes.
A heteronomia sócio-política é, pois, uma questão estrutural a qual todas as demais
se ligam secundariamente, desde o colapso de obras civis aos danos psicossociais oriundos
da perda de referência no desempenho dos papéis sociais correntes da família e do grupo
afetados, sobretudo os desalojados e desabrigados.
Donas de casa sem casa para gerir, sem condições de prover às rotinas do lar, o
manejo da alimentação e roupa, os cuidados afetivos com filhos e cônjuges; trabalhadores
da terra semeada sem safra para colher; comerciantes sem mercadorias para negociar;
escolas que não funcionam como tal, crianças destituídas do espaço de aprendizado formal,
tudo isso deriva menos de uma inépcia técnica que de uma configuração política adversa:
quem tem controle sobre o território? A ausência, por destruição ou alteração de funções,
do espaço de manifestação do habitus - isto é, das práticas corriqueiras e sistemáticas que
constituem, dão sentido ao indivíduo e seu grupo de interação (Bourdieu,1989) - redefine
perigosamente os papéis ao ponto da dissolução sem que haja um novo projeto de vida.
Logo, não são as características materiais, objetivas, dos danos materiais, o que mais conta
para os afetados, mas o sentido que tais danos têm para a manutenção de sua sociabilidade
pública ou privada ou, de outro modo, para a manutenção de sua identidade.
3. O colapso da barragem de Camará foi um desastre?
Em termos técnicos, um desastre é entendido como um evento danoso que supera a
capacidade de resposta da comunidade afetada4. Isto é, quando a interação do fator de
ameaça e a vulnerabilidade humana frente ao mesmo se dá num contexto no qual há
insuficiência de atendimento tanto da organização comunitária quanto pública local. Deste
ponto de vista, o colapso da barragem de Camará foi um desastre: para os danos
provocados houve a necessidade de assistência externa para a resposta, reabilitação e
reconstrução das áreas e populações afetadas. Desde as primeiras horas do impacto, foi
necessário que estivessem envolvidos, na resposta, a Defesa Civil estadual, a Defesa Civil
nacional, o Ministério
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caracterizados como fenômenos que provocam efeitos sobre a vida social, as condições
materiais estruturais e as condições mentais dos afetados5 e isso também foi verificável.
A barragem de Camará foi construída, entre os anos de 2000 e 2002, como
iniciativa da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos do estado da Paraíba. Foi,
oficialmente, inaugurada em março de 2002, situando-se no município de Alagoa Nova,
distante 150 km da capital, João Pessoa. Sua capacidade total de armazenamento era de 27
milhões de m3 de água, o equivalente a 26,5 bilhões de litros, contidos por uma paredão de
concreto de 300 metros de extensão e 50 metros de altura e acumulando aproximadamente
60% deste volume por ocasião do início do vazamento (Governo do Estado da Paraíba,
2004). Culminou, na noite do dia 17 de junho, na ruptura da barragem, constituindo um
buraco de 20 m de altura por 15m de largura na junção entre o muro de concreto e a lateral
de solo e pedra onde estava fixada. Houve inundação rápida e súbita da área à jusante, a
correnteza do rio Mamanguape avançando, num nível elevado em mais de cinco metros,
sobre a zona rural e urbana abaixo. Na zona urbana, houve o efeito direto da perda de
infra-estrutura hídrica, viária e de saneamento, além de fixos privados. Os moradores de
Alagoa Grande (com cerca de três mil desabrigados) e Mulungu (com algo entre 500 a mil
desabrigados) foram os mais afetados pela enxurrada. Dos cerca de 45 mil habitantes
dessas localidades, 40 mil teriam ficado sem água, luz e sofreram outros prejuízos (Folha
On Line, 2004a). Mas também foram afetados os municípios de Alagoa Nova, Araçagi,
Alagoinha, Mamanguape e Rio Tinto (Agência Nordeste, 2004; Folha On Line, 2004b).
O vazamento foi o coroamento de um processo de desresponsabilização pública na
gestão das águas. A descontinuidade administrativa - incluindo a alteração do grupo
político no controle da máquina estatal - foi a brecha interpretativa na qual os grupos
políticos envolvidos debateram responsabilidades.
A decisão e execução do projeto deu-se durante a gestão anterior do governo
estadual e nele a gestão atual apontou indícios de falhas que desencadearam no desastre
que esta passou a responder. A gestão anterior, por sua vez, apelando para as obrigações de
monitoramento da operação do reservatório que a gestão atual deveria ter assumido, quis
eximir-se de responsabilidade, argumento que os Ministérios Públicos estadual e federal,
que investigaram o caso, bem como a CPI do legislativo estadual, não aceitaram como
lícito.
Em depoimento, diante à Procuradoria Geral da República, o ex-Secretário Estadual
de Recursos Hídricos atestou desconhecimento de falhas na obra, alegando que problemas
5
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técnico-executivos da obra cabiam ser resolvidos unicamente no âmbito das ações das
construtoras responsáveis pela execução e da empresa contratada para o controle de
qualidade das obras. O ente público, responsável pelo bem, teria, assim, aberto mão de
tomar ciência do risco implicado na feitura e operação do empreendimento. Tal alegação
foi refutada pela empresa contratada para controle de qualidade, afirmando ter
comunicado, à referida autoridade, os problemas
especificamente,

técnicos existentes - mais

no eixo da ombreira esquerda, com a descontinuidade na rocha de

amparo à barragem - logo no início do projeto de execução, em janeiro de 2001. Segundo
esta empresa, foram tomadas medidas mitigadoras visando a recuperação da obra. A
primeira polêmica foi, deste modo, em torno do conhecimento ou não do problema pelas
autoridades responsáveis pela obra, o que apenas obscureceu a questão da responsabilidade
pública pelo acompanhamento das diversas fases da obra, incluso as medidas mitigadoras,
como planos de contingência no caso de acidente. Logo esta polêmica foi desfeita, com o
reconhecimento do supervisor de obras da referida Secretaria de que as autoridades
conheciam o conteúdo dos relatórios técnicos que apontavam falhas na construção da
barragem bem como alertavam sobre a necessidade de monitoramento da barragem.
O caso releva não apenas impossibilidade da alegação de subtaneidade do evento,
dado o recorte temporal bastante largo entre a identificação do risco de vazamento e
ruptura da barragem (janeiro de 2001) e o colapso da mesma, já relativamente cheia
(junho de 2004), mas uma forma política de agir face ao perigo.
Após reconsiderar sua ciência do risco, diante o Ministério Público, o Secretário da
gestão anterior alegou não ter passado a informação para a gestão atual porque entendia
caber ao novo gestor conhecer os bens públicos sob sua responsabilidade. Se a barragem
não encheu durante a sua gestão, não lhe cabia minimizar os riscos, pois não haveria,
segundo seu ponto de vista, até aquele momento, ameaça preexistente. Assim, há um
manejo político de informações cruciais para o bem estar coletivo que são tratadas, numa
cultura do ocultamento, como arma contra o opositor, a gente que há no meio o que resulta
vitimada de riscos insuspeitos.
O entrechoque de responsabilizações coloca dois distintos cenários políticos no
comportamento dos que se encontram sob o jugo de tais forças. Um, o cenário
conservador, em que a população seja levada a prescindir de transições de grupos no poder
pelo receio de que isso gere uma ameaça à sua segurança, a continuidade vista como
domínio da informação do risco e de práticas mitigadoras do mesmo. Outro, o cenário
regenerador, em que se fomente, no imaginário social, os valores da democracia e a

convicção que apenas o maior envolvimento social nas decisões daquilo que diz respeito à
existência é o que minoraria os riscos a que se está sujeito.
A CPI instalada na Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba concluiu pela
atribuição de responsabilidade às construtoras e ao governo anterior alegando que os
envolvidos não tiveram adequada percepção de risco diante de um problema geológico
indicando a culpa, especialmente, da SEMARH, pela omissão no acompanhamento e
fiscalização das obras (Assembléia Legislativa do estado da Paraíba, 2004). O Ministério
Público, por sua vez, debruçou-se mais detidamente na ausência de licitação para execução
do projeto, além de verificar a triplicação do valor das obras. Houve os termos aditivos ao
contrato inicial, que saltou de R$ 9 milhões para, aproximadamente, R$ 24 milhões, o que
caracterizaria improbidade administrativa da autoridade pública envolvida (Ministério
Público Federal et al, 2004).
À cultura política, que concede poderes amplos e responsabilidades vagas aos
grupos que decidem sobre as novas funções do lugar, subjaz a violência simbólica em
torno do direito à informação das populações na área de influência.
3.1 E a onda chegou...
“E veio como se fosse uma onde grande....um estrondo...como se fosse o mar
chegando”, “Era como se fosse uma pororoca...” . Invariavelmente, esta foi a forma da
população de Alagoa Grande expressar o impacto do grande volume de água vindo e
tomando, em enxurrada, a área urbana mais baixa da cidade. Os avisos que, pelos
telefonemas, vinham através dos parentes residentes à montante, juntaram-se ao ruído das
águas volumosas e velozes que puseram os habitantes a correr na procura de refúgio nas
áreas altas da cidade, lá permanecendo ilhada por três dias:
Moradores de Alagoa Nova, que tinham parentes em Alagoa Grande, começaram a
telefonar (...) A notícia: ‘corram que lá vem água’. Não houve tempo de remover os
objetos. Levou umas 3 horas [desde o rompimento da barragem], mas as ligações se deram
uma meia hora antes [de atingir a cidade]. Só quando viram que a água era muita
começaram a telefonar (...)Um irmão me ligou perguntando ‘você acha que essa notícia é
verdadeira?’. Eu não sei mas, na dúvida, corra. (Eng. Wilton Carvalho Macedo, responsável
pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande)

As características dos informantes - baseada em laços de parentesco e compadrio e o tempo de chegada da informação - trinta minutos - revelam a ausência estrutural de
controle social acerca do que se passava com a barragem e a fragilidade da vida
comunitária. Os que transcenderam a tais laços, meios e formas de comunicação, e se

puseram a avisar os mais próximos da comunidade aos brados, na rua e no bairro, foram
recebidos com descrença, dados como loucos ou bêbados:
O que nos levou a acreditar mais é que havia o receio de transbordamento por causa da
chuva. Choveu nos dias anteriores ininterruptamente, só naquela dia uns 70mm, que é
muita chuva para os padrões regionais, e outro fator que nos levou a crer foi a quantidade
de telefonemas, alguém que não estava em região atingidas, mas já sabia e se preocupava
com parentes. Se pensa: para parente não se mente. (Eng. Wilton Carvalho Macedo,
responsável pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande).
Essa rua, a da Glória, foi a mais atingida. Eu estou com 57 anos, nunca vi uma coisa dessa
na minha vida. Eu corri para salvar todas as duas filhas. Eu, no caminho, eu jogava pedra da
janela dos outros avisando. Dizem que eu tava assombrando todo mundo ‘dona Lúcia!
Fazendo uma coisa dessas!’ . E eu disse: ‘mas é água que vem aí!’. Mas ninguém acreditou,
não. Aí, daqui a pouco, todo mundo escutou a zoada e saiu correndo. (Dona Lucia Ribeiro
Moreno, 57 anos, moradora em Alagoa Grande)

Se os vínculos de parentesco e o somatório de telefonemas, com o mesmo conteúdo
e recebidos no mesmo horário, propiciaram a confiabilidade na informação, o horário
favoreceu a evacuação rápida:
Foi melhor o fato de ter sido cedo da noite. Tivesse sido de madrugada...Todo mundo
estava ainda acordado. Isso favoreceu a retirada. (Eng. Wilton Carvalho Macedo,
responsável pela Secretaria de Infra-estrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande)
Foi por Deus que foi cedo da noite. Se fosse tarde da noite não tinha salvado ninguém.
Fazia um ano que tinha comprado essa casinha [completamente destruída]. Estou morando
com uma filha, na casa dela entrou meio metro, ficou só lama. Não me ofereceram nada. Na
primeira lista, estava o nome da gente, na segunda, já não estava. O que eu ganho é uma
cestinha básica. (Dona Luzia de Carvalho, conhecida como Ilda Tavares, 66 anos)

A distribuição dos danos foi, primeiramente, geográfica: quem morava na parte
mais baixa foi imediatamente atingido pelas águas. Mas também foi econômica, pois quem
tinha a casa mais frágil, de tijolo e sem fundações, a viu ruir parcial ou totalmente; e
sócio-cultural. Idosos compuseram a maior parte das vítimas fatais (quatro em cinco) não
apenas em razão de limitações físicas para a fuga rápida mas pela persistência em
permanecer na sua casa, ao lugar e objetos que lhe faziam sentido. Os moradores das áreas
mais baixas, os mais pobres e os mais velhos constituíram-se, dessa forma, no grupo mais
afetado.
As redes sociais que se fragilizaram foram substituídas por outras, de apoio
comunitário e governamental; e ambas, em maior ou menor medida, falharam. O
isolamento inicial obrigou que a resposta ao desastre partisse da própria comunidade,
resgatando pessoas e pertences e na limpeza da lama dentro dos domicílios. Parentes que
viviam nas áreas mais altas da cidade vieram em auxílio dos que viviam na parte baixa.
Porém, amigos e vizinhos igualmente mobilizam-se em auxílio, indistintamente de
vínculos prévios, em solidariedade:

Ouvi o estrondo, sai pra acolher. Fomos tirar os troços do povo, numa carriola. Vou me
embora daqui. Fiquei traumatizado. Depois de encher aqui, na parte baixa, a água foi bater
nas partes altas, pertinho da minha casa. Assim, quero arrumar um canto, vou me embora.
Correu prum lado, água; correu pra o outro, água. (Sr.Geraldo Carneiro, 66 anos, 15 anos
morador em Alagoa Grande).

Por conseqüência do rompimento da adutora que passava sobre o rio, faltou água
potável durante três dias, correspondendo ao encarecimento súbito da água envasada. As
leis de mercado funcionaram para o item mais fundamental de sobrevivência. Para quem
não podia pagar - a situação corrente dos que perderam, em meio as casas e aos objetos,
seu dinheiro, afora os que já não disponham correntemente de renda monetária ou crédito
e, ainda, os que não dispunham de caixa d’água - beber água sem tratamento e barrenta do
rio foi a opção:
A gente ficou dois, três dias sem água. Foi feito um buraco na margem do rio, com bomba,
levada para a estação de tratamento e chegou precariamente às casas. No segundo dia o
governo do estado mandou carro pipa. Apenas na semana seguinte a ligação foi
restabelecida. (Eng. Wilton Carvalho Macedo, responsável pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande)

A suscetibilidade da comunidade recrudesceu quando a ausência de condições
sanitárias transpuseram as questões de

higienização e abastecimento pessoal para as

necessidades complementares de manipulação de escombros, na busca de parte dos
pertences levados pela enxurrada. Recomendam as autoridades em saúde pública:
Despues de un evento es necesario limpiar lo más rápidamente posible los escombros y
otros desechos para despejar las calles o carretras, controlar enfermedades transmitidas por
vetores y para generar un impacto psicológico positivo. (OPS/OMS, 2000 p. 334)

Dentre os desalojados, abrigados por parentes, e as mantenedoras da rede informal
de apoio, destacam-se as mulheres. São elas quem, por iniciativa, e maior senso de doação
e renúncia, mantém o sentido de segurança para o núcleo familiar quando abalado em
desastres como estes. É o caso de Dona Lúcia, que foi o único apoio a quem a filha,
Elenita, teve quando perdeu a casa, levada pela correnteza às vésperas do parto de seu
segundo filho:
Ela tem as coisas porque eu rodei nas casas, que eu lavo roupa, pra pedir. Eu dei a minha
cama pra ela(...) fiquei dormindo no chão porque não ia deixar ela o e menino do chão.
(Dona Lúcia Ribeiro Moreno, 57 anos, moradora em Alagoa Grande)

Conta Elenita, a filha gestante à época do desastre:
Era o menino já perto de nascer. Eu já tava deitada, aí mainha chegou dizendo que
passaram avisando a barragem de Camará tinha estourado. Aí, no que levantou e saiu, a
água já tava na cintura da gente. Aí a gente subiu pra cima, lá pra perto do teatro. Eu tava
com 8 meses e quinze dias. Montamos no caminhão do meu marido, mas a água já tava
cobrindo os pneus. Já era bem umas 8:3-o quando a gente soube e peguei o menino nos

braços (Tem 2 anos. Manoel nasceu um mês depois). Perdi todo o enxoval do nenê. Aí,
uma pessoas deu roupa pra ele, a família deu. Ficou bem nada. Agora estou na casa da
minha sogra (minha casa era nos fundos)(...)Minha casa tinha sala, quarto, sala do meio,
cozinha, banheiro. Eu tinha tv (há 4 meses tinha comprado na loja), sofá, uma mesa com 6
cadeira, 4 cadeiras de ferro, geladeira, botijão, fogão, guarda roupa, uma cama de solteiro,
cômoda, berço, cama de casal e um som. Eu tinha muita coisa de cozinha também, panela,
liqüidificador. Perdi roupa muita, minha do meu marido e dos meninos, a gente não
encontrou nada, só ficamos com a roupa do corpo. Eu acho que uns R$4 mil é o que paga o
que eu perdi, isso sem a construção. (Elenita Ribeiro Moreno, 20 anos, moradora em
Alagoa Grande)

Porém, os desabrigados são os mais extensivamente afetados em vista da privação
e estigmatização que perdura no pós-desastre. Desabrigados são aqueles que, ao perderem
a sua moradia, pelo comprometimento das condições estruturais de habitabilidade da
residência, deixam público a ausência de laços que são comuns aos demais: não há
vizinhos que os queiram acolher, nem parentes, nem amigos, algo que, no imaginário
social, remete aos anti-sociais por algum desvio de conduta; deixam público, ainda, a
ausência de condição econômica para provimento de um domicílio provisório; portanto,
nesse mesmo imaginário, uma mescla entre incapazes e ociosos. Cumprem, assim, os
requisitos para se enquadrarem socialmente como os outsiders (Elias & Scotson, 2000), os
marginais, a quem o desastre apenas tornou mais explícita a condição de párias da
comunidade. Não ter para onde ir e revelar sua condição estigmatizante é um aspecto do
dano à identidade do desabrigado. Um mínimo de dignidade pessoal torna-se difícil na
rotina pós-desastre: necessita de asseio, mas falta acesso a água; necessita de roupa limpa,
mas fica à espera da doação da roupa usada e alheia que medianamente lhe sirva; necessita
guardar o lar, mas não há espaço privado de convivência para o núcleo familiar, para
extravasar o habitus do grupo que começa, assim, a se desestruturar emocionalmente.
A mulher, a quem tradicionalmente compete as funções de manutenção dos valores
no âmbito da família, sofre como a dupla pressão, a de não poder externar sua fragilidade
individual na vivência da situação e a de manter-se como referência para os demais
membros da família. Em termos psicossociais, é mais sujeita a apresentar receios de
reviver a experiência do impacto, nisso ficando em ansiedade, medo e vigília constantes.
Em Alagoa Grande, no estabelecimento escolar que serviu de abrigo temporário,
fomos ao encontro de uma família que bem ilustrava a desestruturação a que nos referimos.
Partilhavam, em um mesmo ambiente de sala de aula, mais de um família, isoladas apenas
por um varal de lençóis. Um chefe de domicílio, relatou-nos conflito entre vizinhos,

a

perda da casa, seus cálculos acerca dos danos materiais sofridos. Foi relativamente fácil,
fluido, que relatasse essas perdas até que, já com dificuldade de expressar-se, a voz

embargada, falou de quão penoso lhe era que, aquela experiência, retirasse sua autoridade
sobre os filhos que, já sem a referência do espaço privado, não lhe tomavam mais a
benção. A esposa, por sua vez, contou-nos que passava as noites agarrada ao filho menor,
ambos em vigília, na espera de ouvir novamente o ruído da onda. Mostra a receita do
ansiolítico que lhe foi prescrito, mas reporta a incapacidade de adquiri-lo - uma vez que
perderam todos os bens, inclusive o dinheiro de que dispunham - e a ausência de apoio
para consegui-lo. Há, portanto, junto a esta população, um extenso processo de danos
imateriais, intangíveis, que não foram priorizados como objeto de ação na resposta e
reabilitação.
As crianças que vivem em abrigos temporários por períodos relativamente longos
muito freqüentemente desfazem parte dos vínculos de confiança e autoridade junto aos
pais, quando esses se encontram fragilizados, para estabelecê-los com quem lhes possam
inspirar a maior possibilidade de obtenção do amparo de que carecem, não querendo se
separar daqueles que assumem o papel de novos cuidadores (OPS/OMS,2002). Quando os
cuidadores são professores do estabelecimento de ensino que freqüentam, mais ainda
quando é esse o estabelecimento que serve de abrigo temporário, esse segundo lar parece
mais assimilável à compreensão infantil. Mas isso está longe do paraíso. O risco que haja
professores assumindo papéis e funções semelhantes às maternas - alimentar, dar banho,
orientar nas atividades não formais - favorece uma auto-imagem ainda mais esgarçada que
as mães têm de si próprias que, com isso, se sentem ainda mais incapazes e propensas à
vitimização. Trata-se, portanto, de um equilíbrio delicado a situação em que há interesse e
disposição comunitária para dar provimento às necessidades infantis, supondo desonerar as
mães de atribuições corriqueiras, mas colocá-las em destituição do exercício de habilidades
nas quais subjazem as relações afetivas com a criança e nas quais se preserva o sentido
imaterial de família. Para crianças, a vivência de um desastre é pior do que para um adulto
devido o repertório de significados que atribui à situação, um medo que não está sob
controle assim como ansiedade, fobias, comportamento regressivos, agressividade e as
condições de expressar o que sente (OPS/OMS, 2002). E, assim, para ela, o fortalecimento
das manifestações afetividade é muito mais importante para repor um sentimento de
segurança.
Enfim, tanto para os desalojados quanto para o desabrigados, uma situação pósdesastre é uma prova dura aos vínculos familiares. A perda de referência material do
domicílio vai corroendo as referências do lar, o espaço privado em que são exercitados os

papéis do núcleo fundamental da vida social. Por isso, mais rapidamente a reabilitação das
moradias deve ser atendida pelo Estado.
Medidas de abastecimento emergencial foram tomadas, com remessa de cestas
básicas aos desalojados e desabrigados, providência que envolveu instituições federais e
estaduais, mas também, a ajuda comunitária, no meio da qual destacam-se as doações de
1,5 toneladas de alimentos remetidas pela população carcerária de cinco presídios
paraibanos, inclusive femininos. A doação foi possível pela renúncia dos apenados a uma
de suas refeições diárias (Barbosa, 2004a). Todavia, surgiram denúncias em torno da
dificuldade de acesso, ocultamento e desvio, por parte de alguns provedores e por razões
políticas, das cestas doadas:
Uma das reclamações foi a de que os alimentos doados para os desabrigados estão
desaparecendo de forma misteriosa. As famílias contam que durante a madrugada elas
vêem caminhonetes cheias de alimentos saírem de lá, mas elas não sabem para onde vão.
(Frei Anastácio, deputado estadual, em entrevista a Barbosa, 2004b)

Durante o processo eleitoral, muito do apelo das campanhas remetem ao
compromisso político com o suprimento básico da família, mantendo sob estrito controle a
rede da desgraça social. Não estranha a suspeita de que fração das doações dirigidas aos
afetados pelo desastre fosse desviadas para cumprir finalidades políticas. A insatisfação de
afetados com o processo indenizatório compôs, por seu turno, o quadro de perda de
confiança no poder público. Por mais de uma vez, famílias atingidas acamparam às
margens da rodovia PB-075 e, dali, promoveram protestos contra os valores oferecidos.
Com a interrupção do tráfego rodoviário ganhavam espaço na mídia, o que foi a forma
deliberada para os afetados pressionarem por uma interlocução mais permanente com o
governo estadual e obterem um canal de negociação mais participativo. Até então, os
valores monetários ofertados como indenização provisória não partiam de discussão com a
demanda local e não condizia, segundo ao afetados, com a sua situação de perdas e
prejuízos:
Existe esse receio [de que a indenização pare na casa dos dois mil reais por família]. Ë
natural que haja um temor da população em relação aos seus prejuízos, até porque nós
somos um município pobre, numa região pobre. A maioria das pessoas tem toda uma
história na construção dos seus objetos, é uma vida feita com dificuldade, é natural que haja
receio. E reconhecemos que há uma demora na ajuda e ressarcimento dessas pessoas. Mas
nós também salientamos que, apesar da demora, existe um compromisso formal do governo
do estado com o prefeito para fazer esse ressarcimento paulatinamente. São partidos
coligados, o PL do prefeito e o PSDB, do governo estadual; o governador teve o apoio da
população local e do prefeito na eleição estadual. (Eng. Wilton Carvalho Macedo,
responsável pela Secretaria de Infra-estrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande).

Um dos bloqueios na rodovia, realizado pelos manifestantes, que durou
aproximadamente trinta horas, foi um misto de repúdio pela omissão e pela insuficiência
da resposta governamental. Para uns, visava a liberação da indenização que não haviam
recebido e, para outros,

a revisão dos valores liberados. Segundo os últimos,

foi,

oferecido R$ 500,00 para cobrir provisoriamente as perdas:
A gente sabe que a situação não se resolve de uma hora para outra, mas acontece que estão
resolvendo da maneira errada(...)Perdi parte de minha casa, mas também todos os móveis
que estavam dentro. Eu tinha comprado uma geladeira novinha há menos de três meses e
isso sem falar noutros pertences como roupas, calçados, entre outros, então, não posso
aceitar R$500,00 como indenização. (Agricultor Manoel Joaquim dos Santos, em entrevista
a Souza, 2004)

Após essa oferta, a quantia de R$ 2.120,00 foi oferecida para permitir a compra o
que foi chamado de kit básico de utensílios: uma tv, um fogão, geladeira, cama, mesa e
quatro cadeiras e utensílios de cozinha. A morosidade do processo de pagamento, além da
desarticulação entre as medidas de reconstrução das casas e de oferecimento de objetos
duráveis passíveis de refazer as rotinas do lar, formaram o caldo da insatisfação crescente
com o Estado.
Contudo, a estratégia de garantia da interlocução, por meio do impedimento do
tráfego rodoviário não foi consensual. Houve conflito entre os desabrigados que estavam
no estabelecimento escolar e os desalojados na estratégia de ganhar visibilidade pública
às demandas. Os últimos, por via de algumas lideranças, reforçaram a estigmatização dos
desabrigados, por questões políticas. Argumentavam que a aceitação do abrigo temporário
e sua operação por voluntários estariam sendo interpretadas pelo governo estadual como
medidas de reabilitação suficientes, razão pela qual desaceleravam-se as negociações em
torno das indenizações. Segundo esse ponto de vista, era necessário o abandono do abrigo
e desconstituição do grupo de voluntários, alguns dos quais, um professor, segundo nos
relatou, chegou a ser ameaçado de morte por tais lideranças e receava retornar à sua
própria casa no final das tarefas diárias junto aos desabrigados.
4. Medidas preconizadas e não adotadas pela Defesa Civil
No âmbito da Política Nacional de Defesa Civil6, o desastre de Camará é
classificado como um desastre relacionado com a construção civil na subclassificação de
desastres relacionados ao rompimento de barragens e risco de inundação à jusante. Na
referida política, a intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do
6

Segundo o que define o CODAR, Código de Desastres, Ameaças e Riscos.

evento adverso e a vulnerabilidade do sistema, sendo esta quantificada em funções de
danos e prejuízos. Mas, quais práticas constróem um cenário de danos ou os agrava?
No caso de Camará, há cinco aspectos a considerar. O primeiro, o de que os danos
são constituídos em proporção inversa à suficiência das medidas de prevenção e, num
nível abaixo, da eficácia das medidas de alerta, resposta e reabilitação. Não houve um
ambiente aberto de discussão do empreendimento, nem implantação e operação
responsáveis, tampouco de informação e treinamento da população à jusante da barragem
para o caso de acidentes. Ações oficiais de evacuação falharam. O elemento agravante, no
nível local e em termos preventivos, foi a inexistência de uma coordenadoria de defesa
civil e despreparo das demais entidades para enfrentar desastres:
Não há Defesa Civil local, instalada. Houve a presença, até rápida para os padrões da gente,
do Corpo de Bombeiros de Campina Grande (que dista 58km daqui) e Guarabira (que fica a
30km). Eles chegaram uma hora depois da inundação. Só que, lamentavelmente, a
enxurrada foi tão forte que não havia como entrar na água, eles ajudarem. Eles vieram com
cordas. Dada a força da água, o equipamento não era suficiente. (Eng. Wilton Carvalho
Macedo, responsável pela Secretaria de Infra-estrutura da Prefeitura Municipal de Alagoa
Grande).

O padrão evolutivo desse tipo de desastre, que deve ser previsível para os
envolvidos em obras hídricas dessa natureza, implicaria na elaboração de planos de
contingência os quais, necessariamente, deveriam envolver simulações com a defesa civil,
corpo de bombeiros e demais entidades no âmbito das urgências e emergências.
Um segundo aspecto, o de que a ausência de informação prévia das autoridades não
é apenas vácuo onde se constróem variadas avaliações e comentários em torno do perigo,
mas uma situação na qual o cidadão não acha a necessária referência do Estado em sua
proteção. ‘Se é verdade isso que me dizem, que uma onda vem chegando, por que não são
as autoridades quem me diz e age, me protegendo?’, descobre-se o afetado sem parte de
sua cidadania. Ao procurar respostas, perde um tempo precioso na evacuação, assim como
comete equívocos na tomada de decisão.
Do caso de Camará depreende-se que: a) a informação acerca do risco não precisa
ser apenas fornecida à população vulnerável, como um direito inalienável, mas fornecida
em tempo hábil para redução de seus danos físicos, psicossociais e materiais. A cultura do
ocultamento não pode nem deve constituir-se em modus operandi aceitável nas práticas
institucionais voltadas para a proteção civil; e, b) quanto maior o controle social da
deliberação sobre a produção de fatores de ameaça, bem como da informação sobre como
conviver com o risco, conhecido e aceito, maior a celeridade e eficácia dos procedimentos
de evacuação.

Um terceiro aspecto é o da política de ressarcimento creditar à avaliação coletiva
maior fidedignidade da valoração de perdas do que no testemunho individual dos
domicílios afetados. Nisso, deixar implícito a crença no pressuposto de homogeneidade de
visões e valores de uma comunidade, nada mais distante das características socioculturais e
político-econômicas do país,

heterogêneo, desigual e conflitivo. O que é aceito

socialmente como a realidade nada mais é do que idéias compartilhadas por um grupo que
podem tencionar frontalmente com as de outros (Moscovici,2004). As representações dos
acontecimentos não são necessariamente comungadas, as dimensões envolvidas

na

narrativa das perdas podem ser diversas, as peculiaridades dos danos e os interesses
envolvidos, idem, como se viu no caso de Camará.
Tão problemático quanto prescindir da avaliação dos danos por domicílio é julgar
suficiente uma avaliação técnica do imóvel afetado, adentrando o espaço privado e
condenando-o com a demarcação de um “X”, visível em suas paredes frontais e externas.
Técnicos da Defesa Civil não podem olvidar que a casa condenada é um lar, portanto, um
espaço de referência para o desempenho dos papéis sociais fundamentais dos indivíduos
que lá habitam. Uma vez perdida a estrutura material do domicílio, os demais papéis
exercitados nas outras esferas da vida ficam prejudicados. Quando se foge rapidamente da
correnteza das águas, apenas com a roupa do corpo, fica-se temporariamente

sem

referências para prosseguir o jogo social e esse jogo deixa, de certo modo, de ter a
importância de outrora. O próprio território do jogo modifica-se para pior: ‘onde os fluxos
e fixos regulares em que posso me apoiar?’, é uma indagação legítima de desalojados e
desabrigados. Novos atores entraram no jogo sem as apresentações devidas à comunidade,
esclarecendo quais são suas funções e canais de acesso disponíveis: ‘a quem dirigir
minhas demandas mais imediatas acerca disso ou daquilo?‘, é outra indagação que
inevitavelmente surge. Assim, a economia de apresentações dos órgãos envolvidos nos
procedimentos de apoio aos afetados é desorientadora. Em termos governamentais , cabe à
Defesa Civil essa coordenação, integrando, fazendo a ponte com os fragmentos de Estado
que darão suporte de alimentação, vestuário, saúde, abrigo, indenização, reconstrução, os
quais não são facilmente reconhecíveis, assimiláveis ou acessíveis ao afetado. Perder-se os
laços, sem reconhecer a rede de apoio instaurada, quando essa existe, é uma tarefa difícil
para o cidadão comum. Linguagens (jargões e siglas), uniformes, rituais distintos, fazem
desses fragmentos de Estado uma parafernália que distancia o afetado da interlocução ao
invés de aproximá-lo e gera uma tortura à parte. É preciso considerar que tais fragmentos
peritos precisam estar a serviço do cidadão, nos termos da cidadania, e não o contrário.

Em quarto lugar, a contabilização dos desabrigados e seu deslocamento para
abrigos temporários, como uma tarefa pós-desastre partilhada entre vários órgãos - no caso
em tela, incluindo o apoio comunitário -, deveria ceder espaço para a tarefa de retirar tal
população o mais rapidamente desse status estigmatizante, envolvendo-a na sua
reabilitação para não incitar

uma

vitimização secundária, com riscos de danos

psicossociais mais extensos que o desastre em si. Conforme recomendação multilateral
(OPS/OMS, 2002;2003), as medidas recuperativas deveriam esforçar-se para mitigar a
perda de igualdade social bem como as assimetrias de atendimento em vista dos precários
vínculos sociais, afetivos, políticos e econômicos dos desabrigados. Se acerto houve no
alojamento temporário no caso de Camará, foi o da adoção do critério de não romper-se a
unidade familiar7. Todavia, a perda de privacidade, a demora na solução permanente, a
convivência constante de grupos com valores, crenças e práticas divergentes, engendrou
um exercício de uma tolerância muito difícil de manejar no conjunto de uma população já
descompensada e no limite: são, todos ali, suscetíveis à curiosidade pública, expostos ao
olhar indiscreto e incriminador, obrigados ao contato indesejável,

impedidos de

demonstrações espontâneas de querência ou desagrado, sem condições de reclamar da
insuficiência

sanitária e diferenças de hábitos de higiene, indivíduos que acabam

prostrados, no alheamento oriundo desses estressores secundários. Quanto mais se
prolonga a situação, mais se deteriora a imagem do indivíduo e da família perante ela
mesma e perante a comunidade envolvente. Tudo conspira para que se tornem os párias, se
reafirmem como os párias que todos os demais supõem que já sejam por precisarem de
abrigos temporários.
Há que se destacar, com último aspecto, a vulnerabilidade dos que ajudam em tais
abrigos, suscetíveis a chamada ‘síndrome da compaixão’. Os voluntários em abrigos
colocam-se em risco de elevado nível de estresse, submetendo suas próprias rotinas à
realidade dos desabrigados, muitas vezes sendo solicitados para além das suas condições
físicas e emocionais de resposta (OPS/OMS,2003). Quanto mais tênue a vinculação
institucional, mais frágeis se tornam frente aos que se rebelam contra o seu fazer, como no
caso de Camará, em que foram vistos como obstáculo à constituição de uma interlocução
política consistente com o governo estadual. Não se deve abrir mão da ajuda comunitária,
tampouco desvalorizar a solidariedade, mas propiciar que essa ação encontre o respaldo
institucional adequado. Voluntários devem ter clareza de que são mediadores entre o
7

Uma vez que, muito lamentavelmente, a orientação de separação por gênero ainda persiste como
recomendação da Defesa Civil em outras unidades da federação, como em São Paulo.

cidadão fragilizado e o Estado, não em sufocamento da cidadania do primeiro nem em
substituição ao último. A capacidade operacional de abrigos não supõe apenas a disposição
comunitária, mas treinamento específico de voluntários para lidar com a situação sem
comprometer sua própria integridade física e sócio-psicológica. No caso de Camará, essa
foi uma preocupação inexistente, o que apenas reforça a situação de comprometimento da
autodeterminação comunitária.

À guisa de conclusão
Muito comumente, os

desastres constituem-se da soma de diversos riscos

ignorados ou mal gerenciados, isto é, de ameaças mal avaliadas assim como de uma
compreensão incompleta da vulnerabilidade humana frente às mesmas. Os barramentos de
rios não são apenas incitadores de oportunidades múltiplas de uso da água; são,
igualmente, fatores de perigo para a população à jusante, modificando o tipo de
susceptibilidade em que a mesma se encontra no território. Não é mais a limitação do
abastecimento, mas o de excesso d’água, o que pode colocar a vida em risco.
No caso do colapso da barragem de Camará, as decisões de implantação do projeto,
assim como a de gestão do desastre que derivou dos erros de execução das obras,
mantiveram a lógica de orbitar sempre num espaço tecnocrático.
Não foi apenas uma causa técnica - o rompimento da ombreira esquerda da
barragem - o que deflagrou danos materiais e humanos à jusante. A escassa
responsabilização pública pela comunicação do risco à população foi o maior dos erros
imediatos, estruturalmente associado à cultura política do ocultamento de informações
vitais para a segurança do público. O jogo do vai-e-vém de autoridades acerca das
responsabilidades sobre o sucedido

prevaleceu ao atendimento aos afetados. Das

dimensões relevantes do desastre, a vulnerabilidade política dos que se encontram na área
de influência das obras hídricas foi o mais destacado aspecto, donde derivaram os danos
sócio-econômicos e psicossociais. Nisso, dizer que as barragens precisam, definitivamente,
passar a ser decididas num espaço social no qual, se aceitas as obras, isso venha incluir a
elaboração e viabilidade dos planos de contingência, melhorando a resistência e segurança
dos que estejam sob os efeitos diretos de um eventual acidente.
A desconfiança em torno dos grupos políticos envolvidos precisaria ser contraposta
à possibilidade de tornar a população afetada protagonista de sua recuperação. Isso
incluiria o aumento do controle social sobre a obra hídrica, caso venha ser recuperada, a

fim de que a dinâmica do espaço não seja mais vista como algo que conspira contra as
rotinas públicas e privadas do lugar. A participação da população afetada em atividades
que visem o restabelecimento da normalidade é legítimo e recomendável pelas agências
multilaterais no tema de desastres, direitos humanos e saúde. Trata-se de aumentar a
reflexividade em torno das práticas que materializam o que se entende por progresso e
também por riscos.
O que se viu com o caso de Camará foi omissão da prevenção e falta de efetividade
da resposta, a comunidade reagindo na sua reabilitação e assumindo tarefas para as quais
não houve preparação prévia, um sistema no qual as demandas não encontraram uma
interlocução afirmativa com o Estado. O exercício histórico do poder político no país, e
não só na Paraíba, se deu alijando a população do controle dos seus meios e modos de
vida. Um desastre revela apenas mais uma faceta desta heteronomia.
A ausência de medidas preventivas, assim como a demora e insuficiência das ações
públicas de reabilitação e reconstrução em Alagoa Grande, sinalizam que o sistema de
confiança que ainda restava nas forças políticas regionais pode estar sendo paulatinamente
desfeito. O que decepciona, para os afetados que assistem as estratégias de
desresponsabilização dos envolvidos, talvez seja menos a tendência de subestimação, por
parte do governo estadual, das perdas materiais e falta de urgência nas medidas
reparadoras, e mais a possibilidade de impunidade dos envolvidos, o que gera um dano
psicossocial relevante, porque passível de os desmoralizar e destruir mais profundamente
o sentido e o valor de sua existência (OPS/OMS,2002). Entretanto, há que se considerar a
possibilidade de que um eventual esgarçamento na relação dos afetados com as forças
políticas regionais possa fazer emergir uma mobilização popular favorável à renovação das
práticas de gestão pública. Portanto, se a efetividade da prevenção e da primeira reposta
poderiam ter jogado a favor da minimização dos efeitos mais concretos das perdas,
incluindo as imateriais, subjetivas e inestimáveis, o que não houve no caso de Camará, a
ausência de êxito joga a favor da reavaliação do quadro de valores e referências da
comunidade local.
Se a tradição política é o que cega para o risco, o desastre é o que permite o
despertar para um uma nova compreensão e prática sócio-política.
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