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Apresentação
Esta Cartilha é feita por Afetados e Afetadas por desastres 
socioambientais. Ela deve ser, em primeiro lugar, ferramenta de 
diálogo e de organização entre nós, os Afetados. Mas ela deve 
servir também para os movimentos, as entidades, as pastorais 
e organizações que desejam ser nossos parceiros na busca de 
soluções concretas para os problemas concretos causados pelos 
desastres socioambientais.

O grande objetivo do MONADES – Movimento Nacional de 
Afetados por Desastres Socioambientais – é criar oportunidades 
para que as pessoas afetadas por desastres não se sintam e não 
aceitem ser tratadas como “vítimas”. Cada Afetado é protagonista: 
um cidadão ou uma cidadã que conhece e luta por seus direitos. 
O fato de ter perdido tudo: familiares, parentes, vizinhos, amigos, 
colegas de trabalho, bem como a casa, os bens domésticos e até 
os documentos, não nos faz pessoas que merecem dó. A gente 
valoriza e agradece muito a solidariedade, mas exige que ela 
venha junto com o apoio para que levantemos a cabeça e lutemos 
pela vida.

O desastre que nos atingiu foi uma surpresa. Mesmo sabendo 
que estávamos em lugar perigoso, sempre tínhamos esperança 
de que nada acontecesse. E de fato a gente se pergunta: será que 
o desastre foi causado por nós, ou só por nós? Temos certeza, 
hoje, de que não somos os maiores causadores dos desastres; 
muita gente tem culpa nesse cartório da vida – como esperamos 
mostrar nesta Cartilha.

Toda pessoa que abrir e ler esta Cartilha deverá perguntar-se: será 
que eu contribuí para a existência dos desastres socioambientais? 
Em que eu posso mudar meu modo de vida para que menos 
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gente sofra por causa desses desastres? O que eu posso fazer 
para que esses desastres não aconteçam ou que atinjam pessoas, 
deixando-as sem os bens necessários à vida e sem seus entes 
queridos? E o que posso fazer para que os Afetados recuperem 
rapidamente seus direitos de alimentar-se, de morar em sua casa, 
de serem socorridos e apoiados para ter saúde física, emocional e 
psicológica, de terem educação para os filhos, de terem trabalho 
que gera renda e todos os demais direitos para serem felizes?

Pensando bem, quem não é Afetado, de alguma forma, pelo 
menos pelo desastre socioeconômico provocado pelo capital 
financeiro? E não serão os que concentram riqueza e poder, e 
querem apropriar-se e usar só em seu benefício todos os bens 
gerados pelo trabalho humano e pela natureza, os principais 
responsáveis também pelos desastres socioambientais?



5Cartilha de formação do 
MONADES

1. Por que tantos 
desastres?
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1.1 - Partindo da experiência

O MONADES teve notícia de que há pessoas atingidas por 
enchentes há muitos anos e que ainda não conseguiram a 
reconstrução de suas casas. 

Por outro lado, a iniciativa dos Afetados pelas águas do rio Itajaí, 
cooperando com uma pesquisadora de mestrado, conseguiram 
demonstrar que havia 74 áreas de risco na região, e não apenas 
24, como consta de levantamento do governo federal.

Pressões de Afetados de Alagoas conseguiram que o governo 
federal desistisse de cobrar pelas micro-casas do programa 
“Minha Casa Minha Vida” destinadas a eles, e tomasse a decisão 
de que as casas seriam doadas às famílias que perderam sua 
habitação em áreas de enchentes.

A organização de um grande mutirão, coordenado pela Defesa 
Civil, com presença dos Afetados, das pastorais das igrejas, de 
organizações sociais, da população do município e de municípios 
vizinhos, da prefeitura, do comércio, tornou possível a 
reconstrução básica das condições de vida das famílias atingidas 
e afetadas pelo tornado que varreu parte de Guaraciaba, no oeste 
de Santa Catarina, em apenas seis meses.

Muitas famílias estão sendo afetadas por mais uma violência: a 
decisão de que, por estarem em área de risco, terão suas casas 
demolidas. Trata-se de uma “remoção forçada”, feita em nome 
da prevenção. Acontece que estas famílias ergueram suas casas 
nessas áreas antes que fossem declaradas áreas de risco, e 
muitas vezes com reconhecimento e estímulo de governantes. 
Por outro lado, a remoção forçada está sendo realizada sem a 
realização de estudos técnicos e de obras que podem evitar 
riscos – obras possíveis, como já está acontecendo num bairro 
da Região Serrana do Rio de Janeiro, violentamente afetada pelas 
enchentes de janeiro de 2011.
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Com certeza, vale a pena lembrar de outras conquistas 
conseguidas com a mobilização dos Afetados por diferentes 
tipos de desastres socioambientais. O mais importante é que nos 
demos conta de que vale a pena não ficar esperando; conquista 
mais quem se mobiliza, e mais ainda quem se organiza para agir 
e exigir em conjunto.

1.2 - Enfrentando diferentes tipos de 
desastres

Já falamos de enchentes e de tornados, mas que outros tipos de 
desastres socioambientais acontecem?

Os que afetam a vida de mais pessoas são, certamente, as secas 
e as enchentes. Mas também os furacões, que são movimento de 
águas dos mares que atingem regiões habitadas dos continentes 
e ilhas com ondas muito grandes por causa de ventos que 
sopram com alta intensidade, costumam afetar muita gente. Há 
também vendavais e granizos, que destroem casas e plantações, 
afetando a vida de muitas pessoas. Existem igualmente frios 
intensos, com caída de neves, e calores muito altos, que criam 
dificuldade para pessoas desabrigadas ou sem ar condicionado 
sobreviverem. O gelo dos polos e das altas montanhas e 
cordilheiras estão desmanchando, diminuindo, e as algas dos 
mares estão morrendo...

Tudo isso não é fenômeno natural? É claro que a queda de chuvas, 
a formação de ventos, o movimento ondulado do mar, as neves 
e temperaturas mais altas, até mesmo a formação de granizos, 
são coisas que acontecem desde que a Terra conseguiu criar o 
ambiente que favorece a existência e a reprodução da vida. Mas 
o que está acontecendo é que esses fenômenos naturais estão 
ficando muito mais fortes e agressivos, provocando o aumento dos 
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problemas para os seres vivos; é por isso que se diz que aumentou 
o número e a intensidade dos desastres socioambientais.

A palavra socioambiental procura dar conta de que os estragos 
e mortes causadas por esses eventos climáticos não atingem só 
pessoas; atingem igualmente outros tipos de seres vivos, animais 
e vegetais, bem como tudo que faz parte do ambiente que a Terra 
criou para a vida. Na verdade, os seres humanos se relacionam 
com a natureza, isto é, com todos os tipos de seres que constituem 
a Terra, e o agravamento dos fenômenos naturais tem tudo a ver 
com o jeito que eles se relacionam com o ambiente natural da 
vida. 

1.3 - Por que desastres cada vez maiores

Muita gente ainda diz que são “desastres naturais”. Serão mesmo 
ainda “naturais”?

Dizer que são naturais leva à ideia de que são manifestações 
normais da natureza, e que, por isso, pouco ou nada se pode fazer 
contra eles. No máximo, cuidar-se, prevenir-se e reconstruir o que 
foi derrubado. E invocar São Pedro para que seja mais cuidadoso.

Acontece, porém, que tudo está ficando mais complicado: as 
chuvas caem em maior quantidade e em pouco tempo; os 
furacões estão sendo mais agressivos, com ventos cada vez mais 
fortes; os tempos de seca estão se repetindo mais vezes, e com 
duração cada vez maior; o nível dos mares está subindo cada vez 
mais, inundando ilhas e áreas de praia e de moradias; aumenta o 
número e a força destruidora dos tornados... Em outras palavras, 
essas manifestações, que eram naturais, agora alguma coisa está 
fazendo que sejam mais ameaçadoras e destrutivas.

Por outro lado, a realidade da vida revela que esses desastres não 
são mais naturais; eles são causados ou pelo menos agravados 
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pelas atividades humanas que aquecem o planeta e provocam 
mudanças climáticas. Que atividades são essas?

O que os estudiosos sérios têm mostrado é que a atmosfera – 
essa pequena camada que envolve a Terra formada quase só por 
gases e umidade – está sendo mudada pela quantidade de gases 
jogados nela por ações humanas. São gases que fazem parte da 
dela, mas o aumento deles está provocando desequilíbrios. Toda 
vez que se faz funcionar um motor queimando petróleo, gás ou 
carvão, e toda vez que se derruba e queima árvores, o dióxido 
de carbono (CO2) que está neles é liberado para a atmosfera. O 
aumento do número de bois joga gás metano na atmosfera por 
causa de seu processo de digestão; o metano também é gerado 
pelo apodrecimento de vegetais nos lagos usados para produzir 
energia. Quanto mais a agricultura é feita em monoculturas e 
com sementes modificadas, tanto mais se produz e se joga na 
atmosfera o óxido nitroso, um gás poderoso para guardar calor.

Tudo somado, o aumento desses três gases na atmosfera provoca 
aumento da temperatura. É que a missão deles é guardar calor do 
sol, evitando queda violenta da temperatura durante a noite. Por 
isso, aumentando sua quantidade, mais calor é guardado e isso, 
aos poucos, mas sem parar, leva a Terra a ficar mais aquecida. 

Os estudos indicam que a temperatura média já subiu perto de 
1ºC (um grau Celsius), e isso tem tudo a ver com o agravamento 
dos fenômenos climáticos. Para compreender, o corpo vivo da 
Terra está com um grau de febre – comparando com a gente, 
seria como passar de 36,5ºC para 37,5ºC: além de sentir-se mal, se 
continuar por muito tempo, vai causando tonturas, desequilíbrios 
na pessoa...

Agora, mais uma vez comparando com nossa saúde, se as causas 
não forem atacadas, o aquecimento do planeta continuará 
aumentando. E os efeitos – as mudanças climáticas - serão cada 
vez maiores, com desastres socioambientais provocados por 
ações humanas.
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PARA APROFUNDAR

1. Por que se diz que é “socioambiental” o 

desastre que aconteceu? Ele afeta a quê e a 

quem?

2. Por que os desastres socioambientais estão 

aumentando em quantidade e são mais 

destrutivos? 

3. Existem responsáveis por esse agravamento 

dos desastres? Quem são? 
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2. Por que tanta 
gente em áreas  
de risco?
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2.1 – Partindo da experiência

Vamos deixar claro que em áreas com seca prolongada, em áreas 
de cidade e mesmo nas beiras dos rios e do mar, os fenômenos 
climáticos têm sido tão intensos e sem previsão, que muitos 
dos afetadas se sentiam seguros em sua casa, achando que não 
estavam em área de risco. Em outras palavras, vivemos num 
tempo de mudanças climáticas que obrigam a redesenhar o 
mapa das áreas de risco tradicionais e a estudar o que pode e 
deve ser feito para que continuem áreas seguras.

Por outro lado, a prática do MONADES e de outras forças sociais 
que atuam em desastres socioambientais revela que, junto com 
os afetados diretos, que perdem, muitas vezes, tudo, há muitos 
afetados indiretos – os que estão perto das áreas destruídas, os 
parentes e vizinhos, os que acolhem pessoas em suas casas, 
os que perderam suas roças e seu espaço em feiras... Por isso, 
ao enfrentar os problemas gerados em áreas de desastres 
socioambientais, é preciso ter presentes os diferentes tipos de 
situações vividas pelas pessoas e famílias, gerando serviços que 
garantam recuperação da qualidade de vida de todos os afetados.

2.2 – Empurrados para onde não se  
devia estar

Para compreender sem preconceitos os dramas vividos pelas 
famílias que vivem nas beiras de córregos e rios – que, nas 
cidades, na maioria dos casos, são canais de esgoto a céu aberto -, 
nas encostas de morros e em áreas baixas e alagadiças, é preciso 
ter presente a realidade da propriedade privada em nosso país. 
Tanto no campo como nas cidades, a maior parte da terra foi 
e continua sendo apropriada por uma minoria. Há cidades em 
que 1% dos proprietários controla mais da metade de todos os 
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terrenos da área urbana – e os mesmos são também proprietários 
das fazendas que cercam a cidade. Isso, combinado com outras 
fontes de enriquecimento, dá a eles um poder enorme sobre o 
governo municipal e estadual. 

O resultado é esse: os poucos poderosos elevam os preços 
dos lotes e os preços dos apartamentos, fazendo que poucos 
consigam ter sua própria casa. Como também controlam os 
preços dos aluguéis, muitas pessoas e famílias não conseguem 
ter onde morar. E não conseguem porque, ao sair da roça, 
vieram para a cidade sem nada, pois por lá também os poucos 
e grandes proprietários aumentaram os preços da terra, foram 
expulsando os que moravam nas fazendas sem nenhum tipo de 
reconhecimento de direitos e, por isso, sem indenização. E não 
conseguem também porque não há política pública habitacional 
nas cidades, que deveria acolher os migrantes e garantir seu 
direito à moradia, entre outros direitos, como veremos mais 
adiante.

O que resta para estes sobrantes de uma sociedade dominada 
por poucos proprietários? Só mesmo as áreas que não são de 
interesse dos ricos, por enquanto, ou que são áreas que a lei exige 
que sejam preservadas, por serem mata ciliar, encostas muito 
inclinadas ou baixadas alagadiças. Antes de levantar barracos 
nesses locais proibidos e perigosos, a maioria passa pela casa de 
parentes ou amigos, ou em aluguéis de barracos em péssimas 
condições...

Essas são, agora, “áreas de risco”: a qualquer momento os que 
moram nelas podem ser atingidos por enchentes, cada vez mais 
intensas, que provocam aumento do nível das águas dos córregos 
e rios, erosões e desmoronamentos, entrada de água nas casas... 

Por isso, para garantir os direitos dos afetados que se encontram 
nessas condições, são necessárias mudanças políticas para 
enfrentar a concentração da propriedade rural e urbana e 
seu poder sobre o preço da terra e dos aluguéis, bem como a 
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implantação de obras que tornem essas áreas mais seguras, 
sempre que possível; sem isso, os terrenos destinados a eles 
estarão tão distantes da cidade e dos locais de trabalho, que 
levarão as pessoas a lutarem para continuar na mesma área de 
risco... É urgente dar à propriedade seu sentido social.

2.3 – O risco do poder de estragar

Não se deve, contudo, pensar que todos que vivem em áreas de 
risco sejam empobrecidos. Alguns e, em certas regiões, muitos 
deles estão nesses terrenos por escolha. E mais ainda: estão 
tranquilamente em áreas proibidas por causa de seu poder sobre 
os governos locais. Pior ainda: estão nessas áreas para fazer 
negócios, seja com clubes, com hotéis, com restaurantes, com 
chácaras e mansões de aluguel...

Se para os empobrecidos a política habitacional deveria acolher 
e destinar áreas seguras, para os endinheirados a política de 
proteção ao ambiente deveria proibir suas iniciativas, e exigir 
que apliquem seus recursos em áreas seguras. Não se pode 
aceitar que áreas de proteção permanente sejam fragilizadas 
por iniciativas de ricos, colocando em risco de desmoronamento 
toda uma população urbana que se encontra, por exemplo, na 
encosta de uma montanha.

O mesmo deve ser dito de quem polui, contamina com produtos 
químicos, provoca assoreamento e mata córregos e rios sem que 
o poder público o impeça. Suas práticas estão na raiz de muitos 
problemas dos ribeirinhos, do agravamento geral da saúde dos 
moradores das cidades... Como aceitar que sejam gastos bilhões 
de reais para pagar as mesmas ou outras grandes empresas 
para sanear córregos e rios estragados por elas? Em relação ao 
esgoto gerado pela população, a responsabilidade cabe ao poder 
público, que deve organizar com cuidado a coleta e tratamento 
dos esgotos.
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O enfrentamento dos problemas socioambientais das áreas de 
risco só será verdadeiro quando essa causa estrutural for atacada 
e vencida. Se os ricos continuarem com poder para estragar 
ambientes de forma ilegal, mas protegidos pelos governos, em 
base ao que se dialogará para que os empobrecidos aceitem, 
quando realmente necessário, serem deslocados para áreas 
seguras?

2.4 – Cidades em risco

Quantas cidades brasileiras têm políticas de Defesa Civil? 
Quantas têm levantamento de áreas de risco, definidas a partir 
de estudos bem feitos do solo e subsolo, e plano de ação para 
situações de desastres socioambientais? 

São poucas, com certeza. Isso deixa a população sem informação 
segura da situação ecológica do município. Na verdade, deixa 
todo mundo sem saber o que fazer diante de algum evento 
climático extremo.

Por isso, não há só áreas de risco; há municípios de risco. E se isso 
vale para municípios com cidades pequenas e médias, imagine-
se o que acontece nas grandes cidades. Qual a informação que 
a população de cada setor e cada bairro tem sobre os riscos 
climáticos em que vivem? Se algo acontecer, será estranho que 
as pessoas não saibam o que fazer, para onde ir, onde buscar 
apoio?

Sem que cada localidade tenha informação clara sobre possíveis 
riscos a que está exposta, sem que, para isso, os governos 
municipais, apoiados pelos estados e governo federal, elaborem, 
com participação da população e com ajuda de especialistas, 
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o mapa das áreas de risco do município, pouco ou nada se 
avançará na necessária política de prevenção de desastres 
socioambientais. Ele é necessário, para começar, na hora de 
liberar ou não determinada área para a construção de prédios, 
para a implantação de novo bairro residencial, na hora de abrir 
uma estrada ou rua...

 

PARA APROFUNDAR

1. O que faz uma área ser “de risco”:  
a natureza, ações humanas, ou as duas?

2.  Por que há tanta gente pobre em áreas de 
risco? E ricos, por que estão nelas?

3. Por que se pode dizer que há “cidades em 
risco”?  O que se deve fazer para enfrentar 
essa situação?
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3. Direitos dos 
afetados
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3.1 – Dados da realidade

As situações vividas pelos afetados por desastres socioambientais 
parecem indicar que o único direito das pessoas e famílias 
afetadas e, portanto, a única obrigação do Estado, seria o socorro 
material imediato – alojamento, comida, remédios - até que 
elas voltem ao normal de suas vidas. Mas como voltarão a esse 
normal, se perderam tudo ou quase tudo? E voltar para onde, 
para o mesmo local? E como ter forças para retomar a vida, se as 
pessoas mal conseguem acreditar que continuam vivas, de modo 
especial quando perderam familiares, vizinhos, amigos?

A realidade da vida é muito dura para os afetados. Mesmo quando 
seu direito à moradia é reconhecido, sua construção é feita sem a 
mínima participação deles, realizada por empresas que buscam 
apenas lucros. Em geral, estão em terrenos distantes da cidade, 
quase sempre sem infraestrutura sanitária, educacional, de lazer; 
são moradias mal acabadas, além de extremamente reduzidas: 
são casas-aperto ou apertamentos. De toda maneira, além de ser 
frágil o atendimento à saúde física, praticamente não há apoio 
psicológico. 

3.2 – Quais os direitos dos afetados?

Aqui é preciso ter presente diferentes situações, respondendo 
a seguinte pergunta: por que as pessoas estavam no local em 
que se deu o desastre socioambiental? Se ali fizeram seu barraco 
porque não encontraram ou não tiveram condições para comprar 
terreno em área mais segura, terão todos os direitos básicos de 
uma pessoa humana e cidadã. Se, contudo, pessoas construíram 
mansões, hotéis ou clubes nessas áreas, com licença ou não 
da prefeitura, pode ser que não tenham direitos; e pode ser até 
que a prefeitura ou os funcionários públicos, que deram licença 
em troca de corrupção, devam ser multados junto com os que, 
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sem necessidade, por exibicionismo ou em busca de lucros, se 
instalaram em áreas de risco.

Em outras situações, quando propriedades legais foram atingidas 
e casas destruídas por enchentes, vendavais, granizos, furacões, 
tornados, seus direitos estão ligados à reconstrução de tudo que 
perderam. 

Temos dois pontos de referência para definir os direitos dos 
afetados: 

1) sua história anterior, em que se pode ver se tiveram ou não 
seus direitos básicos garantidos pela sociedade e pelo Estado, 
incluído, é claro, o direito à habitação e o direito ao trabalho que 
gera renda para a pessoa e sua família; 

2) a situação em que ficaram por causa do desastre socioambiental: 
se perderam tudo que, com esforço, haviam construído, a tudo 
eles têm direito, e o Estado tem o dever de garantir que recuperem 
ou, em muitos casos, que melhorem as condições de vida, uma 
vez que sofreram marginalização e abandono antes desse evento.

O primeiro dos seus direitos é a acolhida carinhosa, primeira 
prática que pode servir de consolo e de estímulo para a 
autoestima e para a esperança. Cabe a toda organização social 
o dever do socorro e da solidariedade, mas o serviço de Defesa 
Civil deve ser desafiado a coordenar essas ações de acolhida – e 
é para isso que ele deve estar bem organizado, bem relacionado 
com a sociedade, e contar com recursos para agir. Tudo começa 
com garantir espaço saudável de hospedagem, em casas, em 
hotéis, em clubes, em escolas. Junto com isso vem o direito à 
alimentação e nutrição, bem como o direito aos cuidados com a 
saúde, de que faz parte a garantia de vestuário e de agasalhos. 
Listadas as famílias que perderam suas casas, tem início o 
caminho do direito à reconstrução da habitação, de que faz parte 
a reconstituição das relações de parentesco, de vizinhança e 
amizade anteriores. Por isso, o melhor, mais democrático e justo 
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encaminhamento é o que é realizado com a participação efetiva 
dos afetados em todos os passos da reconstrução das moradias: 

• a formação dos grupos comunitários; 

• a escolha do terreno seguro, em área mais próxima possível 
dos locais de trabalho anteriores; 

• o desenho do futuro bairro, com espaços para serviços públicos 
e com infraestrutura de água – tendo cisternas para captação 
de água de chuva -, de esgoto, de energia elétrica – que pode 
ser produzida por painéis fotovoltaicos, com energia solar -, de 
comunicação; 

• o projeto das casas, chegando o mais próximo possível da 
criação de um ambiente saudável e confortável para os que 
viverão nelas; 

• o processo de construção, que pode ser realizada pelos próprios 
afetados, começando pela sua organização em associações ou 
cooperativas, e pela sua capacitação para diferentes ofícios de 
construção civil para que possam trabalhar profissionalmente; 
processo em que, além disso, muitas pessoas podem ser 
animadas a organizar grupos de economia solidária, passando 
a produzir bens e a prestar muitos dos serviços do novo bairro; 
por fim, havendo necessidade, podem ser organizados cursos 
de alfabetização...

• tudo isso deverá ter por base a organização comunitária, para 
garantir um futuro melhor e mais seguro para os afetados. 

Realizar a reconstrução com um processo participativo como 
o sugerido acima gera melhores perspectivas para o direito ao 
trabalho que gera renda para a pessoa e a família. De toda forma, 
sem a garantia deste direito, como as famílias evitarão retornar 
às áreas de risco?

Um direito especial, ligado à saúde das pessoas, é o apoio 
psicológico, a depender das necessidades de cada afetado 
e afetada. Sem essa atenção, as pessoas podem aprofundar 
a depressão e não terão condições mínimas para enfrentar 
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os desafios da reconstrução e da melhoria das condições de  
sua vida.

Atenção especial, dados os efeitos dos desastres, deve ser dada 
às crianças e adolescentes. É fundamental garantir o direito às 
creches e à educação escolar. Mas é essencial também a garantia 
de espaços para o lazer e o esporte.

3.3 – Direito a um futuro melhor

Em geral, quando se fala em direitos, pensa-se em defesa, 
respondendo a abandonos e agressões. Deixa-se de lado com isso 
a necessidade do reconhecimento e da promoção dos direitos. 
Todas as pessoas, famílias, comunidades e povos têm direitos 
por serem pessoas, comunidades e povos e, além disso, por 
serem cidadãos e cidadãs brasileiros. Esses direitos podem estar 
reconhecidos na Constituição ou não. Os que ainda não estão, 
são direitos a serem conquistados, a terem existência política. 
Os que estão reconhecidos, mas não foram e não estão sendo 
realidade da vida das pessoas, são direitos que a cidadania deve 
exigir, pois o Estado, por delegação da sociedade, tem obrigação 
de cuidar que todas as pessoas tenham acesso garantido a eles.

Diante da realidade do dia-a-dia das pessoas que nunca tiveram 
direito real à moradia e ao trabalho com remuneração justa, por 
exemplo, a realização desses direitos significa, na prática, que 
essas pessoas alcançaram o direito de um futuro melhor – futuro 
que se tornou presente. Nessa visão, os desastres socioambientais 
revelam que há pessoas que não tiveram acesso aos seus direitos 
constitucionais, e que, por isso, a luta dos afetados por esses 
direitos significa sua luta pelo direito de um futuro melhor: não 
basta atender suas necessidades imediatas de qualquer forma, 
apressando a hora de ver-se livre deles; o que o Estado, em nome 
da sociedade e com sua participação, deve fazer é reconhecer 
sua dívida social com estas pessoas, comunidades, povos e, a 
partir daí, construir com os próprios afetados seu direito a um 
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futuro melhor. Para isso, as novas moradias, em novos bairros 
ou no interior, devem ter a qualidade que garanta a realização 
do direito até o momento não reconhecido e não realizado; da 
mesma forma, a capacitação para diferentes ofícios e a garantia 
de oportunidades de trabalho e geração de renda serão caminho 
para a garantia de mais um direito constitucional. 

Os afetados, por seu lado, não podem aceitar nem a volta para o 
lugar de risco em que viviam, nem soluções de baixa qualidade, 
obras discriminatórias, espaços “para pobres”. Cabe-lhes exigir 
que a realização de seus direitos seja um passo para uma vida 
melhor. Nas cidades, isso deve ser um passo na direção da 
garantia do direito à cidade, isto é, o direito de todas as pessoas 
a terem acesso garantido a tudo que a cidade pode oferecer 
para uma vida digna de seres humanos e de cidadãs e cidadãos 
brasileiros.

PARA APROFUNDAR
1. Quais são os direitos dos afetados por 
desastres socioambientais?

2. Em que e como os afetados têm direito de 
participar de todas as ações que têm o objetivo 
de prevenir desastres ou de reconstruir, em 
lugar seguro, as condições de vida dos afetados?

3. O que significa dizer que os afetados têm 
direito a um “futuro melhor”, nas cidades e no 
campo?
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4. O direito e a 
necessidade da 
organização
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4.1 – Partindo da realidade

Se a sociedade brasileira fosse verdadeira democracia, todas 
as comunidades, urbanas e rurais, teriam alguma forma de 
organização local para cuidar de suas necessidades e zelar pelos 
direitos de todos. Como a realidade em geral não é essa, quando 
acontece um desastre socioambiental as pessoas e comunidades 
se descobrem desorganizadas, sem base e experiência para 
enfrentar os novos problemas e para exigir providências do 
poder público.

Examinando o que tem sido até agora e as dificuldades para 
implantar uma nova política de Defesa Civil, nota-se que ela 
foi sempre pensada e praticada como uma ação de cima para 
baixo, uma ação de tipo militar que socorre quem é vítima de 
alguma catástrofe climática. Pouco ou nada contou com as 
forças organizadas da sociedade para reforçar seu trabalho. Pelo 
contrário, muitas vezes estas organizações sociais foram e são 
vistas com desconfiança. 

Seria errado dizer que, até agora, o setor público preferiu 
encontrar as comunidades desorganizadas, sem condições 
próprias de reagir aos desastres? Deixando para o debate de cada 
comunidade a resposta a essa pergunta, o mais importante é dar-
se conta de que esse não é um bom caminho. Ainda mais agora, 
quando se sabe que, infelizmente, aumentarão os fenômenos 
climáticos que provocarão desastres socioambientais, de 
modo especial se continuarem faltando políticas preventivas 
verdadeiras e eficazes.

4.2 – Os passos de uma boa organização

Para acertar qual a melhor organização, é preciso ter presentes os 
objetivos do movimento. O MONADES tem os seguintes objetivos:
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Estar junto com e ajudar as comunidades afetadas por 
desastres socioambientais a terem consciência dos seus 
direitos, exigindo ser tratados como protagonistas, e não como 
vítimas.

Apoiar a organização local dos afetados para participar das 
iniciativas que garantem seus direitos, sejam de iniciativa 
governamental ou de entidades da sociedade civil.

Lutar pela agilização de iniciativas que garantam os direitos, 
seja junto à ao governo municipal, ou estadual e federal, 
acionando especialmente os responsáveis pela Defesa Civil, 
criando, se necessário, a forma de organização jurídica 
necessária.

Para alcançar estes objetivos, a organização do MONADES é 
realizada da seguinte forma:

Criação de núcleos do movimento em cada área atingida por 
desastre socioambiental, coordenados por uma equipe eleita 
pela comunidade.

Articulação dos núcleos locais nas quatro grandes regiões do 
país: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

Articulação nacional do movimento, com uma coordenação 
constituída por 4 membros efetivos e 4 suplentes representantes 
das grandes regiões, eleitos em assembleia nacional, a quem 
cabe a animação da articulação da sua grande região.

Constituição de uma Secretaria executiva nacional, com a 
missão de dinamizar as decisões da coordenação nacional.

4.3 – Agir com metodologia participativa

Todos esses passos de organização devem nascer da vontade livre 
dos afetados. Para isso, o movimento agirá com uma metodologia 

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)
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inspirada na educação popular. Ela tem como características 
principais a busca em conjunto do conhecimento, em que todos 
são sujeitos ativos, e a participação em todas as decisões e no 
encaminhamento de todos os passos dados pelos afetados.

A base desta metodologia é essa: ninguém é dono da caminhada; 
o poder, na organização dos afetados, deve ser exercido por 
eles próprios. E isso exige que sejam criadas oportunidades 
de formação dos animadores do Monades, com treinamentos 
para aprender a colocar em prática esse modo de organização. 
E é importante também que, na medida do possível e quanto 
antes, toda a comunidade tenha oportunidade de participar de 
encontros de formação com igual objetivo.

Quando se diz que ninguém é dono da organização dos afetados, 
entende-se que isso vale para os animadores afetados e, muito 
mais ainda, para lideranças de fora da comunidade de afetados. 
Não se deve aceitar que lideranças políticas ou representantes de 
políticos, por exemplo, controlem as iniciativas. Pode e deve ser 
aceita a colaboração de pessoas e entidades, mas sem perder a 
liberdade e a autonomia da organização.

PARA APROFUNDAR
1. Por que é um direito e uma necessidade que os 
afetados se organizem como MONADES – Movimento 
Nacional de Afetados por Desastres Socioambientais?

2. Que passos devem ser dados para construir uma 
boa organização? 

3. Como trabalhar bem o que deve ser feito na 
localidade e, ao mesmo tempo, ligar-se com o 
MONADES regional e nacional?



Apoio

Realização




