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Apresentação 
Esta publicação é resultado de 15 meses de atuação da Fundação Abrinq – Save the Children 
em um Projeto implementando em parceria com a Care e patrocínio da Comissão Europeia – 
DIPECHO com foco na Redução de Riscos de Desastres (RRD) na Região Serrana do Rio de Ja-
neiro. O Projeto Construindo Resiliência e Fortalecendo Comunidades: Redução de Riscos de 
Desastres em Ação no Brasil deu continuidade à resposta emergencial que foi iniciada após 
as enchentes de janeiro de 2011. Seu foco foi a redução de riscos de futuros desastres junto 
às comunidades locais atuando em parceria com cinco escolas.

Com um aumento no âmbito nacional e internacional de desastres e ameaças – tais como chu-
vas fortes, deslizamentos e terremotos – aumenta-se também a necessidade de envolver e capaci-
tar comunidades, bairros e indivíduos no processo de preparo e prevenção de desastres naturais. 
Nesse processo, como em muitos outros, crianças e jovens são figuras fundamentais, não apenas 
porque eles são capazes de agir de forma propositiva na redução de riscos, influenciando os com-
portamentos dos seus pares e dos membros de suas famílias e comunidades, mas também porque 
as atitudes dos jovens influenciarão as futuras gerações. 

Entre julho de 2011 e setembro de 2012, a Fundação Abrinq – Save the Children desenvolveu suas 
ações junto a cinco escolas  de três cidades da Região Serrana – Petrópolis, Teresópolis e Nova Fri-
burgo – com o objetivo de tornar possível a rápida reorganização por meio da capacitação de crian-
ças, jovens, professores e autoridades locais para prevenir e reduzir os efeitos dos desastres. Foram 
realizadas uma série de intervenções para apresentar conceitos básicos sobre RRD e desenvolver 
planos de ação com o intuito de garantir que seus professores e alunos estejam melhor preparados 
em caso de um novo evento.

Esta publicação é uma sistematização dessas intervenções e tem por objetivo ser fonte de consulta 
para replicação da prática e inspirar professores da rede de ensino público, ativistas e profissionais 
de organizações não governamentais, servidores públicos e também representantes do setor pri-
vado.

A publicação está organizada em sete capítulos: a introdução, que apresenta o tema de RRD no  
Brasil e no mundo, o contexto no qual o projeto foi desenvolvido e as principais atividades; o pri-
meiro capítulo aborda os direitos da criança e do adolescente, que representam a fundamentação 
teórica que sustenta todas as intervenções da Fundação Abrinq; no segundo capítulo são apre-
sentados os principais conceitos vinculados à RRD e as metodologias usadas para divulgá-los; os 
capítulos três e quatro relatam o processo da construção do plano de ação escolar e as estratégias 
de multiplicação; o quinto capítulo apresenta dinâmicas e vivências que promovem a liderança 
circular e para finalizar, o capítulo seis traz uma abordagem aprofundada sobre ecologia, uma visão 
mais abrangente  do planeta e nossas responsabilidades dentro dele.

Boa leitura!
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Introdução 
A Redução de Risco de Desastres (RRD) tem 
dois componentes-chave: a redução da vulne-
rabilidade de pessoas e comunidades frente 
aos desastres e a implementação de ações que 
garantam que essas mesmas pessoas estejam 
preparadas quando ocorrer um desastre. Ações 
de RRD podem – e devem – ocorrer no âmbito 
nacional, estadual, municipal e no nível da co-
munidade, de preferência de forma integrada. 

No contexto internacional, 168 países assinaram o 
”Marco de Ação de Hyogo”, em 2005, uma proposta 
para reduzir, em dez anos, o número de mortes vin-
culadas aos desastres naturais. O acordo de Hyogo 
apresenta princípios, ações prioritárias e recomen-
dações práticas para fortalecer a resiliência de co-
munidades vulneráveis aos desastres naturais. 

No Brasil, um país que historicamente não tinha so-
frido grandes desastres naturais, ações vinculadas 
à RRD ganharam destaque após as enchentes que 
mataram mais de 900 pessoas na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. Em agosto 
de 2012, o governo federal lançou o Plano Nacional 
de Gestão de Riscos e Resposta aos Desastres Natu-
rais, com um investimento de mais de R$18 bilhões 
em ações de prevenção, reconstrução e monitora-
mento. 

O plano garante investimento para mais de 820 
municípios selecionados como prioritários pelo 
alto risco de deslizamentos, enxurradas e inunda-
ções. Entre esses municípios estão os de Petrópolis, 
Teresópolis e Nova Friburgo na Região Serrana do 
Rio de Janeiro, onde o projeto foi desenvolvido. 

O Projeto Construindo Resiliência e For-
talecendo Comunidades: RRD em Ação no  
Brasil é uma parceria entre duas organizações 
não governamentais (ONGs): a CARE Brasil e a  
Fundação Abrinq – Save the Children e tem como 
objetivo principal tornar essas três cidades da Re-
gião Serrana mais preparadas por meio do forta-

lecimento de capacidades das comunidades e au-
toridades locais em prevenir e abrandar os efeitos 
dos desastres. O público-alvo do projeto inclui mais 
de 1.500 jovens que vivem em comunidades vulne-
ráveis; 120 funcionários públicos; 100 líderes locais 
e membros dessas comunidades; 300 formadores 
de opinião; e mais de 20.000 membros do público 
em geral. 

O Projeto é composto por três eixos principais: a 
capacitação de representantes locais na gestão 
de desastres, com ações que incluem a criação 
de Núcleos de Defesa Comunitários (conheci-
dos como NUDECs) para mitigação de desastres; 
o conhecimento da opinião pública em relação 
aos riscos de desastres na região; e a mobilização 
de crianças e adolescentes em como prevenir de-
sastres e como agir durante uma emergência. A  
Fundação Abrinq – Save the Children se respon-
sabilizou por esse último componente do projeto, 
cuja experiência é retratada nesta publicação. 

A Fundação Abrinq é uma instituição sem fins lu-
crativos que foi criada em 1990 com o objetivo de 
mobilizar a sociedade brasileira para questões rela-
cionadas aos direitos da infância e da adolescência. 
Em 2010, tornou-se parceira da Save the Childen e 
ampliou a atuação anteriormente focada em edu-
cação, proteção, saúde, implementando ações de 
emergência. 

O Projeto recebeu financiamento da União Euro-
peia por meio do DIPECHO (Disaster Preparedness 
ECHO), programa da Comissão Europeia que tem 
como objetivo a preparação e a prevenção de ca-
tástrofes em comunidades vulneráveis. Entre 1998 
e 2011, o DIPECHO investiu mais de €250 milhões 
em ações de preparação para desastres no mundo 
e fez seu primeiro apoio a ações de RRD no Brasil 
através desse Projeto implementado de julho de 
2011 a outubro de 2012.
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1.1 Apresentação 
Neste primeiro capítulo, vamos abordar os direitos da criança e do ado-
lescente, importante tema que reconhece os valores os quais a maioria 
dos seres humanos compartilha: respeito, justiça e igualdade, além da 
importância de defender nossos próprios direitos e respeitar os das de-
mais pessoas. Por isso, na Fundação Abrinq – Save the Children o ponto 
de partida para qualquer intervenção junto a crianças e adolescentes é a 
promoção dos direitos desse público. 

Os direitos da criança e do adolescente reconhecem a garantia à proteção, à 
alimentação, à educação e ao amor, entre outros. Estes direitos reconhecem 
que a infância é um momento muito importante e especial nas vidas das pes-
soas e, por isso, ela tem que ser protegida e respeitada. Ser criança significa 
ter a oportunidade de crescer, de brincar, de aprender e descobrir. Esse tema 
se torna ainda mais importante no contexto de desastres, porque são nos mo-
mentos de emergências e tumultos que os índices de maus-tratos e explora-
ção contra crianças e adolescentes se agravam. 

1 Reconhecendo os 
direitos de crianças 
e adolescentes
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Os diferentes direitos que protegem as vidas de 
crianças e adolescentes são garantidos por trata-
dos e leis internacionais. Em 1989, 193 países assi-
naram a Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança (CDC), comprometendo-se a assegurar 
para crianças e jovens a educação, a saúde e as 
oportunidades econômicas. Os estados signatários, 
que incluem o Brasil, também garantem às crianças 
a proteção contra o abuso, a negligência e a explo-
ração sexual e econômica. Após ratificar a CDC em 
1989 o Brasil aprovou, em 1990, o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA). 

Dessa forma, nosso trabalho com direitos começa 
com uma leitura do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, que demonstra para as crianças que seus 
direitos são protegidos pela lei. Usando dinâmicas 
participativas, meninos e meninas são apresenta-
dos a uma oportunidade de aprender sobre o Esta-
tuto e seus direitos, antes de analisar como eles são 
respeitados e desrespeitados dentro do contexto 
em que vivem. Exercícios foram desenvolvidos a 
fim de estimular um debate sobre os tipos de vio-
lência que existem contra a criança. Por fim, foi or-
ganizada uma dinâmica para promover a ideia de 
que participar também é um direito que oferece a 
oportunidade para que os jovens reflitam e ajam 
sobre o tipo de sociedade em que querem viver.  

1.2 O que sabemos de nossos 
direitos? 1

Começamos nosso trabalho sobre direitos com um 
levantamento dos conhecimentos prévios do gru-
po a respeito dos direitos da criança e do adoles-
cente e do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 

obJetivo: Compartilhar com os pares e colegas o 
conhecimento que já temos sobre nossos direitos e 
demonstrar para os participantes que seus direitos 
são protegidos pela lei. 

mAteriAis: Papel A4, canetas, cartolinas, pilotos, 
tarjetas vermelhas e verdes com as perguntas: 

•  O que são os direitos da criança e do adoles-
cente?

•  Você sabe o que é o Estatuto da Criança e do 
Adolescente?

•  Você considera importante conhecer os direi-
tos da criança e do adolescente? Por quê? 

•  De forma geral, quais atitudes têm as pessoas 
adultas em relação aos direitos das crianças e 
dos adolescentes?

AtividAdes: 

1.  Divida as crianças em dois grupos: metade dos 
participantes receberá tarjetas verdes e a outra 
metade receberá tarjetas vermelhas. 

2.  Explique que será realizada uma brincadeira 

1 Os exercícios apresentados neste capítulo foram desenvolvidos pela organização 
não governamental Bagulhadores do Mió, em parceria com a Fundação Abrinq – 
Save the Children.

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro
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na qual todos, em determi-
nado momento, serão jor-
nalistas e, em outro, serão 
entrevistados. 

3.  Informe que cada entrevis-
tado irá responder o que 
sabe do assunto, o que tra-
balhou do assunto na esco-
la, escutou em casa, na tele-
visão, leu etc.

4.  Sonde com o grupo qual é 
o jornal de TV mais assisti-
do na cidade.

5.  Com essa resposta, imagine 
junto ao grupo que todos 
os participantes VERME-
LHOS são da equipe de re-
pórteres desse jornal, que 
estão na praça principal da 
cidade para entrevistar jo-
vens, realizando as pergun-

tas contidas nas tarjetas 
vermelhas que receberam. 

6.  Imagine junto ao grupo, 
também, que os VERDES, 
por sua vez, sairão da esco-
la e enquanto estiverem na 
praça conversando serão os 
entrevistados.

7.  Cada repórter deve regis-
trar a resposta e o nome do 
entrevistado numa folha. 
Tempo máximo para a en-
trevista: 5 minutos.

8.  Uma vez concluída a entre-
vista, será a vez do grupo 
verde assumir o papel de 
repórter e o grupo verme-
lho, de entrevistado. 

9.  Quando os dois grupos 
concluírem as reportagens, 

notAs Ao 
FACilitAdor

É importante que o grupo se 
aproprie das seguintes ques-
tões:

•	 os	 direitos	 como	 garantias	
atreladas a liberdades e res-
ponsabilidades;

•	 os	princípios	que	os	regem;
•	 o	ECA	como	 lei	 local,	 ligada	a	

acordos internacionais. 

cada grupo se reúne para 

sistematizar as respostas. É 

importante que nessa siste-

matização estejam presen-

tes todas as respostas, inde-

pendentemente se o grupo 

as julga corretas ou não.

10.  A partir dos resultados 

apresentados pelos grupos, 

o(a) facilitador(a) comple-

mentará com informações 

que possibilitem a cons-

trução de conhecimentos 

adequados sobre o assun-

to, trazendo de forma clara 

as questões levantadas nas 

entrevistas e visualizando 

com o grupo o que estava 

correto e o que não estava 

nas respostas sistematiza-

das.
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Música: Nossos Direitos

A seguinte música foi elaborada por um grupo de jovens da Escola Municipal Etelvi-
na Scholtz, de Nova Friburgo, durante o exercício 1.2 sobre Direitos da Criança

Galerinha, muito prazer
Vamos contar nossos direitos

E deveres para agora a gente aprender

Galerinha, agora nós vamos ver
Saúde e dar opinião

É importante para todos e você vai ver

Eu cheguei falando
Tô cheio de dica, pra falar pro povo

Em qualquer esquina

Respeito e educação
É a parada certa

Direito da criança e do adolescente
Vamos entrar nessa

Louco pra te ver vencer
Toda essa multidão

Pra falar pra todo mundo
Violência dá mais não

Já falaram muito aí
Agora é a nossa vez

Sobre a saúde e a violência
Eu conto pra vocês

Eu sou criança
(2x) Tenho direito de brincar e estudar

Eu sou criança
Tenho direito e todos têm que respeitar

1.3 Conhecendo o 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente

Nesta atividade, cada criança 
terá a oportunidade de se fami-
liarizar com o texto do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, in-
crementando os conhecimen-
tos do grupo sistematizados na 
primeira atividade. O exercício 
possibilita a identificação de 
situações de respeito e de des-
respeito aos direitos da criança 
e do adolescente.

mAteriAis: 

• Por volta de 30 imagens de 
revistas, jornais etc. que re-
presentem situações diver-
sas de respeito e de desres-
peito dos direitos da criança 
e do adolescente. 

• Seleção de artigos do ECA, 
digitados e impressos, iden-
tificando o no do artigo. 
Cada educador fará a sele-
ção de artigos do ECA que 
considerar mais adequada. 

• Cartolinas ou papel 40k, 
canetas hidrocores, giz de 
cera, revistas para colagens, 
tintas e pilotos.

AtividAdes: 

1. Lembrar em cartazes: O que 
são direitos da criança e do 
adolescente? O que são a 

&

r:

;
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Y
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Convenção dos Direitos da 
Infância e o ECA?

2. Mostrar publicações dis-
poníveis do ECA e explicar 
que, para a atividade a ser 
realizada, houve uma sele-
ção de artigos. Expor onde 
podem encontrar o ECA: 
biblioteca da escola, Conse-
lho de Direitos da Infância 
etc. 

3. Espalhar as imagens no 
chão no centro da sala.

4. Entregar a duplas ou trios 
de participantes os artigos 
selecionados do ECA.

5. Solicitar que leiam atenta-
mente o artigo recebido, 
que observem as imagens 
dispostas na sala e que 
procurem uma imagem re-
lacionada com esse artigo 
(seja porque o direito ex-
presso no artigo está sendo 
respeitado ou desrespeita-
do na imagem).

6. As duplas ou os trios apre-
sentam ao coletivo o artigo 
e a imagem que escolhe-
ram, colocando a relação 
identificada entre um e ou-
tro. 

7. Provocar, em roda, o diálogo 
sobre o que reconheceram 
como direitos da criança e 
do adolescente ao iniciar a 
formação e os aportes trazi-
dos pela leitura dos artigos. 

8. Propor a produção de cartazes para divulgar aspectos trabalhados 
sobre os direitos da criança e do adolescente. Os cartazes podem 
conter desenhos, colagens, textos produzidos, poesias, classifica-
dos poéticos ou outras formas de expressão que os grupos dese-
jem utilizar. 

1.4 Como estão nossas comunidades em relação 
aos direitos da criança e do adolescente? 

Esta atividade possibilita visualizar situações de respeito e de desres-
peito dos direitos da criança e do adolescente.

Depois de conhecer o Estatuto, os jovens poderão observar, julgar e 
reconhecer situações de respeito e desrespeito aos seus direitos no 
contexto em que estão inseridos e nas comunidades em que vivem.

notAs Ao FACilitAdor

•	 Para	 o	 trabalho	 direto	 com	 crianças,	 pode-se	 recorrer	 a	 livros	 paradidáticos	 que	
abordam o tema, mas se forem crianças ou adolescentes que já cursam o segundo 
ciclo do Ensino Fundamental, podem ser realizadas, inicialmente, seleções de arti-
gos, os quais devem ser apresentados de forma lúdica e que promovam o diálogo 
com o cotidiano.

•	 É	importante	disponibilizar	em	cada	escola	cópias	do	ECA.	
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mAteriAis: Papel 40k, canetas hidrocores, 
marcadores, giz de cera ou outros materiais 
disponíveis para desenhar, pintar e escrever. 

AtividAdes: 

1. Com esta atividade, pretende-se gerar a refle-
xão sobre como estão nossas comunidades em 
relação a esses direitos, os quais, em seu con-
junto, vão possibilitar o desenvolvimento inte-
gral das crianças e dos adolescentes.

2. Dividir, por meio de alguma brincadeira, o gru-
po em subgrupos de, no máximo, cinco partici-
pantes.

3. Listar, solicitando a colaboração do grupo, 
questões tais como: atendimento em saúde; 
situação e localização das moradias; espaços 
seguros para lazer; situação das escolas e qua-
lidade do ensino; trato recebido por crianças e 
adolescentes; saneamento básico etc. 

4. Entregar os materiais e solicitar aos grupos que 
conversem sobre a situação dos direitos e que 
preparem uma apresentação em forma de de-
senhos ou relato. Tempo: 30 minutos. 

5. Socialização das produções grupais.

1.5 O que é a violência contra 
crianças e adolescentes?

A violência contra crianças e adolescentes pode 
assumir várias formas: a mais óbvia são os maus-
tratos físicos, mas existem também maus-tratos 
verbais, abandono, abuso sexual, além de outros 
tipos de violência. Este exercício apresenta uma 
oportunidade para os jovens identificarem e 
conversarem sobre os diferentes tipos de violência 
que existem contra a criança e as instituições, e 
leis existentes para proteger nossos jovens contra 
qualquer tipo de agressão. 

obJetivo: Expor – por meio da fala, do 
conhecimento e das experiências dos jovens 
– as diferentes formas que a violência assume 
contra a criança e os eventuais encaminhamentos 
que existem a fim de parar com esses tipos de 
agressão. 

mAteriAis: Papel 40k, canetas hidrocores, 
marcadores, giz de cera ou outros materiais 
disponíveis para desenhar, pintar e escrever.   

notAs Ao FACilitAdor 

•	 O	facilitador	deverá	colaborar	com	a	construção	do	olhar	
crítico. Por exemplo, se um grupo apresenta: “Há espaços 
para lazer: campinho de futebol e praça”, é importante 
indagar: “Onde está localizado esse campinho?”, “Quem o 
frequenta?”, “Tem segurança?”, “É limpo?”, “Tem acúmulo 
de lixo?” etc. “E a pracinha: tem brinquedos?”, “Qual é o 
estado desses brinquedos?”, “Tem segurança?”, “Está bem 
cuidada?” etc. E assim com cada um dos direitos apresen-
tados no diagnóstico.

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro
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AtividAdes: 

1. Em roda, cada criança e adolescente deve expressar, com uma pa-
lavra, o que entende por violência. O educador registrará de forma 
clara e visível. 

2. Em pequenos grupos, os participantes checam os diferentes ti-
pos de violência que conhecem das quais crianças e adolescen-
tes são vítimas e preenchem o seguinte quadro: 

   

3. Socialização das produções grupais. 

4. Quando concluírem as apresentações, o facilitador complemen-
ta as informações que estão faltando relacionadas aos tipos de 
violência, espaços e órgãos de proteção, tendo como material de 
apoio os artigos trabalhados com o grupo. Se o Conselho Tutelar 

Tipo de violência Espaço onde 
acontece Agressor(a) Onde procurar 

defesa e proteção

não for assinalado dentre 
os espaços onde procurar 
defesa e proteção, o facilita-
dor deve perguntar se exis-
te um Conselho Tutelar que 
atue na comunidade e o 
que conhecem da atuação 
etc. 

5. Leitura grupal dos artigos 
5, 13, 130, 232 do ECA, re-
lativos à proteção contra a 
violência, dispostos em car-
tazes. 

6. Os pequenos grupos produ-
zem paródias ou criam me-
lodias e letras de músicas 
que tenham como mensa-
gem: denunciar a situação 
de violência das quais as 
crianças e adolescentes são 
vítimas; apelo aos adultos 
para a garantia do direito à 
proteção etc.

notAs Ao FACilitAdor

•	 A	abordagem	de	todos	os	temas	do	curso	requer	preparo	específico	por	parte	do	facilitador.	No	caso	da	oficina	de	proteção	e	prevenção	
da violência, o facilitador deve avaliar sua capacidade emocional para abordar o tema com as crianças e os adolescentes.

•	 Em	geral,	a	violência	aparece	como	“algo	que	se	conhece”,	que	“acontece	aos	outros”.	O	clima	de	confiança	é	fundamental	para	a	aborda-
gem do tema, além de possibilitar que os adolescentes agredidos falem de sua situação com o grupo ou com o educador.

•	 É	necessário	que	os	educadores	estejam	preparados	para	agir	com	sensibilidade,	abertos	ao	diálogo	e	à	escuta	a	fim	de	atuar	na	proteção	
conforme	a	lei.	O	educador	pode	se	colocar	à	disposição	para	conversar	fora	do	grupo,	se	alguém	solicitar.	

•	 Os	maus-tratos	 físicos	 são	mais	 rapidamente	assinalados.	Deve-se	 contribuir	para	a	percepção	de	outras	 formas	de	violência,	 como	
maus-tratos verbais, abandono, abuso sexual etc.

•	 Em	todos	os	casos,	crianças	e	adolescentes	que	sofrem	abuso	sexual	são	vítimas.	É	importante	destacar	que	sempre	há	pessoas	e	insti-
tuições dispostas a ajudá-las, nas quais podem se apoiar e confiar.

•	 No	caso	do	bullying e outros tipos de violência sofridas nas instituições escolares, é necessário que se situe a responsabilidade da direção 
da escola e sua equipe na atuação para a solução dos conflitos e da eliminação da violência, tomando as medidas necessárias.
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1.6 O direito de 
participação 

Meninos e meninas são cida-
dãos e cidadãs, integrantes da 
sociedade, com direito de opi-
nar, debater, atuar, questionar e 
influenciar nas decisões sobre 
tudo o que lhes dizem respeito. 

A promoção da formação e or-
ganização de grupos infanto-
juvenis constitui uma das vias 
para promover o exercício da 
participação de meninos e me-
ninas, possibilitando:

• Que eles/elas passem a co-
nhecer, promover, defender 
e divulgar os demais direi-
tos;

• O desenvolvimento da 
própria autonomia, da  
autoconfiança, do seu reco-
nhecimento como pessoa 
humana, como sujeito e 
agente social, atuando na 
melhoria da qualidade de 
vida nos próprios contex-
tos.

obJetivo: Promover a percep-
ção de que a participação seja 
um direito, bem como trocar 
ideias sobre as várias formas em 
que os jovens consigam opor-
tunidades de participar nas de-
cisões que regem sua vida. 

mAteriAis: Papel 40k, canetas 
hidrocores, marcadores, giz de 

cera ou outros materiais dispo-
níveis para desenhar, pintar e 
escrever.   

AtividAdes: 

1. Em roda, o facilitador inda-
ga: 

• O que o grupo se recorda 
do direito de participar que 
foi trabalhado em oficinas 
anteriores. E complementa 
com a leitura do artigo 16 
do ECA, apresentado em 
cartaz. 

• Se os participantes consi-
deram que exercem efeti-
vamente esse direito. Por 
exemplo: Suas opiniões são 
respeitadas? São consul-
tados na família, na escola 
para a tomada de decisões? 
Sobre quais temas? 

• Quais são os espaços e as 
formas de exercício do di-
reito à participação que os 
adolescentes têm ou pode-
riam ter no dia a dia. Exem-
plo: grêmio escolar, brigada, 
associação de moradores, 
jovens comunicadores da 
rádio da escola etc.

2. Propor que, em pequenos 
grupos, apresentem um re-
sumo das questões levan-
tadas na roda de diálogos. 

3. O facilitador propõe que se 
pode participar de forma 
individual, como cidadão, 
ou de forma coletiva, como 
o grupo que elas estão for-
mando por meio do proje-
to, para influenciar em tudo 
aquilo que lhes diz respeito. 
Para melhor visualização, o 
facilitador pode realizar al-
guma dinâmica ou jogo co-
operativo que tenha como 
objetivo a exposição, de 
forma lúdica, de atitudes e 
valores necessários para a 
participação em grupo, tais 
como: colaboração; clareza 
dos objetivos; respeito aos 
objetivos comuns; confian-
ça nos outros; paciência; 
otimismo etc. 

4. Propor a construção de um 
mural no qual cada parti-
cipante selará por meio de 
uma palavra, desenho, po-
esia etc. seu compromisso 
com o grupo.

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro
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1.7 Resultados e 
conclusões
No contexto da Região Serrana, 
percebemos que: 

• As respostas apresenta-
das dentro das dinâmicas 
mostraram que os jovens 
já possuem conhecimen-
to sobre alguns dos seus 
direitos, mas é um conhe-
cimento bastante vago. Os 
direitos sobre os quais eles 
se mostraram menos infor-
mados incluem os direitos 
de nome e nacionalidade; o 
direito de amor e compre-
ensão; e os direitos volta-
dos às crianças portadoras 
de necessidades especiais. 

• O Estatuto da Criança e do 
Adolescente é pouco co-
nhecido entre a maioria 
dos jovens, mas estes apon-
taram que muitos adultos 

também desconhecem tais direitos ou não os levam muito a sério. 

• Os jovens e adolescentes possuem uma visão ampla sobre os ti-
pos de violência que existem e que estes não são apenas agres-
sões físicas. Também apontaram que não é usual a denúncia por  
maus-tratos físicos no âmbito doméstico porque existe a ideia de 
que é um ”problema de família”. 

• Ainda são escassos os espaços institucionais e as práticas educati-
vas que propiciam a real participação de crianças e adolescentes. 
Desse modo, é importante que a escola não selecione apenas os 
melhores alunos para realizar as atividades. Como identificou os 
facilitadores da organização Bagulhadores do Mió, os critérios de 
participação em todos os exercícios deveriam promover e garantir 
a diversidade, fugindo da construção de estigmas e contemplando 
a decisão dos jovens envolvidos. 

• Foram várias as ações de divulgação e multiplicação do conheci-
mento sugeridas pelos jovens, inclusive uma divulgação na rádio 
da escola das músicas preparadas pelos jovens e a constituição de 
um Grêmio Estudantil para que as vozes dos alunos sejam ouvidas 
frente à diretoria da escola. 

Concluímos que a promoção de direitos depende do conhecimento 
e atitudes não apenas dos jovens em si, mas também dos professores 
e diretores das escolas, que são responsáveis pela promoção e defesa 
desses direitos. Por isso, é muito importante que não apenas os melho-
res alunos participem das capacitações, mas também os professores e 
que eles se envolvam no processo. 

notAs Ao FACilitAdor

 Para possibilitar a real atuação do grupo como multiplicadores na escola e comunidades, é necessário: 
•	 considerar	as	possibilidades	e	limites	do	grupo;
•	 garantir	que	professores	ou	outros	profissionais	da	instituição	acompanhem	o	grupo,	colaborando	no	processo	de	participação	e	apode-

ramento do grupo juvenil; 
•	 considerar	e	divulgar	os	objetivos	de	atuação	do	grupo	em	relação	aos	objetivos	pedagógicos	da	instituição;
•	 no	planejamento	e	na	produção	das	ferramentas	de	multiplicação	garantir	a	autonomia	do	grupo,	respeitando	habilidades	e	potenciali-

dades dos participantes, além de estimular o uso de linguagens expressivas, artísticas e comunicacionais por eles desejadas; 
•	 respeitar	a	autenticidade	da	produção	do	grupo,	o	olhar	das	crianças	e	dos	adolescentes	sobre	os	temas,	evitando	“dar	o	toque	adulto”	às	

produções. 
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2
Aprendendo os 
Conceitos Básicos de 
Redução de Risco de 
Desastres (RRD)

2.1 Apresentação 

Entender os conceitos relacionados aos riscos 
de desastres é fundamental na sua prevenção 
e contingência. O risco de desastre é a chance 
de ocorrer um evento adverso, conhecido como 
”um evento de ameaça”. 

Uma ameaça, tal como um evento meteorológico 
adverso ou um terremoto, é algo externo que, em 
geral, foge ao nosso controle. Mas também cada 
um de nós possui capacidades (e, por outro lado, 
vulnerabilidades) que podem nos ajudar a diminuir 
o risco de um desastre. Jovens são representantes 
essenciais em qualquer comunidade e eles tam-
bém possuem capacidades importantes para redu-
zir o risco de um desastre. 

Exemplos de capacidades que servem para redu-
zir riscos de desastres incluem: o conhecimento das 
pessoas sobre formas de prevenção, descarte cons-
ciente de lixo, a formação de redes de apoio. A falta 
de conhecimento sobre um determinado risco ou 
sobre como lidar com ele, bem como a incapacida-
de de prevê-lo representa uma vulnerabilidade.

A exemplo do Projeto RRD em Ação, compartilha-
mos com jovens participantes esses termos-chave: 
risco, vulnerabilidade, ameaça e capacidade por 
meio da desmistificação dos seus significados e de 
exercícios que buscam a ilustração dos mesmos 
com base em exemplos cotidianos da vida de cada 
um dos participantes. 
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Portanto, para trabalhar a temática de RRD, foram realizadas oficinas 
em ambiente escolar com jovens de 12 a 16 anos, abordando concei-
tos básicos de redução de riscos, além de um exercício para a reflexão 
sobre a tragédia que ocorreu na Região Serrana em janeiro de 2011 e 
como esta impactou as vidas daqueles que estavam ali reunidos. Cada 
oficina resultou em seis encontros, cujos recursos metodológicos utili-
zados são disponibilizados a seguir.

2.2 Desastres e nós
O primeiro exercício da oficina busca a integração do grupo e a cons-
trução de uma visão comum por meio do compartilhamento das 
experiências pessoais de cada um dos membros relacionadas aos  
temas-chave de RRD.

obJetivo: Introduzir temas e conceitos-chave – riscos, ameaças, 
capacidades – por meio das experiências pessoais dos jovens. 

AtividAdes: 

1. Em grupo, peça a duas ou três pessoas que se voluntariem para 
descrever suas experiências pessoais de um desastre. 

2. Faça duas perguntas iniciais para a descrição da experiência:

- O que ocorreu? 

- Por que ocorreu? 

3. Após a descrição inicial da experiência, faça algumas perguntas 
provocadoras: 

- Era possível evitar o desastre? Como?

- Era possível reduzir o número de mortos ou de pessoas afetadas? 
Como?

- Qual é o risco de outro desastre ocorrer? 

- Quais são os fatores que contribuem para esse risco? 

- Como reduzir esse risco? 

4. Você poderá ainda apresentar uma definição formal de um desas-
tre e pedir aos membros do grupo que façam seus comentários e 
contribuições à definição. 

- Faz sentido para eles essa definição?

- Quais mudanças eles fariam?

um dos exemplos 
utilizAdos É A 
deFinição de 
um desAstre 
nAturAl: 

o que é um desastre 
natural?

Desastres naturais são catás-
trofes que ocorrem quando 
um evento perigoso, tal como 
inundação, vulcanismo, terre-
moto, furacão e movimentos 
de massa, é deflagrado cau-
sando	 danos	 à	 propriedade	
ou fazendo grande número de 
vítimas.

Fonte: CPRM, PlanetaTerra: Comuni-
dade Mais Segura, 2007.
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2.3 Caldeirão de palavras: desenhos sobre perspectivas de ameaças

Risco = Ameaça

notAs Ao FACilitAdor

•	 É	importante	notar	que,	em	comunidades	afetadas	por	um	desastre,	o ato de lembrar os eventos pode gerar emoções fortes e 
constrangimentos. Na Região Serrana, por exemplo, alguns alunos perderam seus pais e outros membros de suas famílias. 

•	 Todas	as contribuições devem ser feitas de forma voluntária,	e	o	facilitador	deve	permanecer	sensível	às	dinâmicas	e	emoções	
dentro do grupo. 

•	 Se	for	trabalhar	em	comunidades que não foram atingidas por nenhum desastre, a discussão pode ser lançada usando um curto 
filme ou imagens de um desastre conhecido, como o terremoto no Japão, em março de 2011, ou as enchentes na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, em janeiro do mesmo ano.

Já pensamos sobre o passado. Neste segundo mo-
mento, buscamos olhar para o futuro. Talvez não 
seja possível evitar uma catástrofe, porque algumas 
das causas fogem ao nosso controle, mas podemos, 
sim, reduzir o risco de desastres, ou seja, fazer com 
que seja menos provável que eles ocorram outra 
vez. 

Portanto, é importante entender quais fatores con-
tribuem para o risco de desastres. Num primeiro 
momento podemos dizer que riscos são causados 
por ameaças externas, assim, entendemos o risco 
de um desastre da seguinte forma: 

obJetivo: Incentivar jovens a pensar sobre 
diferentes tipos de ameaças. 

mAteriAis: Revistas variadas, papel 40k, canetas 
hidrocores, marcadores, giz de cera ou outros 
materiais disponíveis para desenhar, pintar e 
escrever.   

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro
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AtividAdes: 

1. Peça aos participantes que sugiram diferentes tipos de ameaças. 
Cabe lembrar que essas ameaças não precisam ser vinculadas aos 
desastres (veja box ao lado). 

2. Divida o grupo em dois e peça que os membros do primeiro grupo 
desenhem ameaças vinculadas aos desastres naturais; e para os do 
segundo grupo que desenhem outros tipos de ameaças. 

3. Durante a apresentação dos desenhos, faça algumas perguntas 
provocadoras: 

- Temos controle sobre essas ameaças?

- Como nossas percepções sobre essas ameaças podem mudar com 
o decorrer do tempo? 

4. Explique que existem diferentes tipos de ameaças vinculadas aos 
desastres naturais. A tabela a seguir pode servir como guia. 

5. Veja se os jovens conseguem identificar alguns exemplos de cada 
tipo de ameaça antes de apresentar a segunda coluna. 

6. Pergunte quais são os vínculos entre os diferentes tipos de amea-
ça.

Tabela 1:  Classificação de ameaças

Tipo de ameaça Exemplo

Geofísicas

Terremoto
Tsunami 
Vulcano
Movimentos de massa

Meteorológicas
Ciclone tropical 
Outras tempestades

Hídricas
Inundação
Movimentos de massa

Climáticas
Secas
Temperaturas extremas
Incêndios

Biológicas
Epidemias
Infestação de insetos

notA Ao 
FACilitAdor

•	 Muitas	 vezes,	 as	 principais	
ameaças enfrentadas por jo-
vens não são vinculadas a de-
sastres naturais. No Projeto 
RRD em Ação, nossa linha de 
base indicou que a maioria dos 
301 jovens entrevistados iden-
tificou ”drogas” e ”lixo” como 
as principais ameaças de suas 
comunidades.

2.4 Vulnerabilidades 
e capacidades 

No terceiro momento são ava-
liadas as vulnerabilidades e 
capacidades dos membros da 
comunidade.

obJetivo: Facilitar uma 
reflexão sobre as alternativas 
para que os jovens possam 
reduzir os riscos em sua 
comunidade aproveitando 
as capacidades existentes 
e protegendo os mais 
vulneráveis. 

mAteriAis: Papel 40k, canetas 
hidrocores, marcadores, giz 
de cera ou outros materiais 
disponíveis para desenhar, 
pintar e escrever.   
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AtividAdes: 

1. Pergunte se todas as pessoas no bairro ou na comunidade enfren-
tam os mesmos riscos de sofrer frente a um desastre natural. Apro-
funde o questionamento:

- Por que algumas pessoas sofrem mais?

- Quem são os mais vulneráveis? 

- Quem são os menos vulneráveis?

2. Introduza a ideia de vulnerabilidade e explique que, quanto maior 
a vulnerabilidade frente a uma determinada ameaça, maior o risco  
por meio da equação: 

 

3. Assim como existem pessoas com pontos fracos, também existem 
pontos fortes em pessoas dentro das comunidades. Esses pontos 
fortes são conhecidos como capacidades que pessoas de qualquer 
idade têm. Pensando sobre os exemplos de desastres que identifi-
camos, peça que o grupo indique:

- Quais são as capacidades que existem na comunidade? 

4. Como capacidades servem para reduzir os riscos frente a um de-
sastre, nós incluímos o conceito de ”capacidades” na equação, divi-
dindo as ameaças pelas capacidades: quanto maiores as capacida-
des, e menores as vulnerabilidades, menor o risco: 

 

Risco = Ameaça x Vulnerabilidade

Risco = 
Ameaça x Vulnerabilidade

Capacidade

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro
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5. Apresente a matriz de capacidades: 
 

6. Incentive uma reflexão sobre exemplos de cada tipo de capacidade.

Tabela 2: Classificação de capacidades

Tipo de capacidade Boas práticas

Ambiental Nos barrancos, plante árvores de pequeno e médio porte, tais como pitangueira, limoeiro e 
acerola, que não favorecem a acumulação de água no solo.

Econômica Invista recursos públicos em sistemas de prevenção, como o Sistema Alerta e o Alarme.

Humana Comunique a Defesa Civil quando observar sinais de risco ou alguma situação que possa 
resultar em acidente.

Infraestrutura Construa casas em lugares seguros e longe das beiras dos rios.

Política / Governança Exija da prefeitura serviços de coleta regular e coleta seletiva de lixo.

Ambiental

Econômica

Humana

Política / 
Governança

Infraestrutura
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2.5 Resultados e conclusões 

Vale parabenizar os jovens após o trabalho de grupos, lembrando-os 
que instituições como as Nações Unidas e o Banco Mundial usam a 
equação apresentada para também entender os riscos de desastres e 
as melhores formas de enfrentá-los. Como resultados dessa etapa na 
Região Serrana, destacamos: 

• Houve um sofrimento grande frente à catástrofe que ocorreu em 
2011. Porém, os jovens se mostraram extremamente adaptados e 
capazes de se sobreporem aos traumas sofridos. 

• Após alunos de uma das escolas sinalizarem situações específicas 
de risco, incluindo falta de extintores de incêndio e problemas de 
infraestrutura, como fios desencapados, a diretoria da escola agiu 
e os problemas identificados foram reparados. 

• O mesmo grupo de jovens líderes fez uma visita a um bairro precá-
rio e gravou um vídeo com entrevistas sobre a ameaça do lixo que 
é despejado diariamente nas encostas dessa comunidade. 

• Em uma das escolas de Teresópolis, com o apoio da diretora, o gru-
po de jovens líderes conseguiu mobilizar e reunir 25 outros jovens 
para fazer uma limpeza no espaço da escola, o qual será usado para 
as reuniões de plano de ação no ano que vem.

Os jovens têm seu papel, mas 
é importante lembrar que as 
ameaças são persistentes e que 
outras pessoas também têm 
suas responsabilidades, como 
relataram alguns jovens da Re-
gião Serrana: 

“O governo podia ter 
evitado um pouco essa 
tragédia se não tivesse 
desviado dinheiro; mas 
fora isso, não foi culpa de 
ninguém. É coisa de Deus e 
da natureza.”
aluno de 18 anos, Nova Friburgo

“A principal causa foram as 
pessoas construírem casas 
em lugar de risco; tirar a 
natureza para montar uma 
vida urbana mais rica; e 
então a natureza apenas 
pegou de volta o que lhe 
pertencia, causando um 
desastre.” 
(SIC) aluna de 14 anos, Teresópolis

Se tiver mais tempo, vale facili-
tar uma reflexão sobre as prin-
cipais ações nas quais os jovens 
possam contribuir para reduzir 
os riscos de desastre. Na Região 
Serrana, estas incluem: gestão 
de lixo; construções; e ações 
ambientais, como o plantio de 
árvores. 
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3
Construindo o Plano 
de Ação e Segurança 
Escolar (PASE) 

3.1 Apresentação 

Um Plano de Ação e Segurança Escolar (PASE) representa uma proposta concreta, elaborada pelos alu-
nos e professores, para reduzir riscos de desastres dentro das escolas. Por meio do PASE, os conceitos 
aprendidos nos treinamentos anteriores passam a ser motivadores de uma análise mais profunda so-
bre as ameaças e vulnerabilidades de cada uma das comunidades escolares. Assim, as ações de trans-
formação e as capacidades de cada um dos participantes contribuem para que as escolas, beneficiadas 
com o projeto, se tornem mais seguras e preparadas para qualquer evento adverso.

Uma resposta emergencial, bem como ações de prevenção e segurança requer a definição prévia de tarefas e 
responsabilidades, além de procedimentos a serem seguidos para organizar a resposta. Dessa forma, o suces-
so e a sustentabilidade dos planos dependem da participação de diferentes representantes. É importante que 
a direção da escola entenda e apoie o processo de elaboração do plano, e que os professores também estejam 
comprometidos com sua elaboração e seu cumprimento.  Nossa estratégia prevê a criação de uma diretoria, 
composta por representantes da Secretaria de Educação, da Defesa Civil, da diretoria da escola, professores e 
alunos, com responsabilidades para a organização e gestão do plano. 
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O Plano de Ação e Segurança Escolar é composto 
por dois componentes, sendo o primeiro de pre-
venção e redução de riscos, e o segundo de respos-
ta em caso de emergência. Assim, está prevista a 
criação de uma coordenação para cada um desses 
eixos, também composta por representantes que 
serão responsáveis por garantir as atividades de 
desenvolvimento do plano e da estruturação da 
resposta emergencial. Durante o Projeto RRD em 
Ação, foram desenvolvidos PASEs em três escolas 
da Região Serrana, e neste capítulo sistematizamos 
essa experiência, primeiro olhando para o processo 
da criação dos planos e, em seguida, para a constru-
ção da resposta escolar. 

3.2 Ações de mobilização 

As ações de mobilização servem para incluir, en-
volver diferentes representantes no processo de 
elaboração do plano e garantir que este esteja con-
sistente com outras ações desenvolvidas no muni-

cípio ou território. 

obJetivo: Promover o interesse da comunidade 
escolar e criar estruturas e coordenações 
responsáveis para  as ações vinculadas a 
emergências no âmbito escolar. 

AtividAdes: 

1. Promova e formalize uma reunião de apresen-
tação do PASE para representantes das Secreta-
rias de Educação, diretoras, professores, alunos, 
funcionários, mães e pais, vizinhos, represen-
tantes das NUDECs locais e representantes das 
Defesas Civis.

2. Apresente para o grupo os objetivos e benefí-
cios da realização de um plano de ação no cen-
tro educativo a fim de motivar a participação 
de toda a comunidade escolar.

3. Coordene a primeira reunião do Plano de Ação 
com a comunidade escolar e defina os partici-
pantes da diretoria e das coordenações.

4. Apresente os calendários de trabalho e os cur-
sos de formação que serão realizados. 

5. Crie junto aos demais atores uma diretoria, 
composta por um representante da Secretaria 
de Educação, um representante da Defesa Civil, 
o diretor da escola, um professor e três jovens 
líderes. As responsabilidades dessa diretoria in-
cluem: 

a. gerenciar e apoiar as coordenações; 

b. organizar e apresentar o Plano de Ação; 

c. garantir que o PASE esteja alinhado com ou-
tras ações do município.

6. Crie uma coordenação do Plano de Ação, com-
posta por um representante da direção da es-
cola, um professor e três jovens líderes, cujas 
responsabilidades incluem: 
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a. coletar dados e perfis 
históricos sobre a atua-
ção emergencial na es-
cola; 

b. analisar as ameaças e 
vulnerabilidades dentro 
do âmbito escolar; 

c. desenhar os croquis do 
plano.

7. Crie uma coordenação de 
Resposta Escolar (“Comitê 
de Emergência”), composta 
por um representante da 
Defesa Civil, um funcioná-
rio da escola, um professor 
e três jovens líderes. As res-
ponsabilidades da coorde-
nação incluem: 

a. avaliar os recursos, as 
capacidades e as con-
dições vulneráveis do 
centro educativo e seus 
arredores;

b. compartilhar os resulta-
dos da avaliação e buscar 
sugestões para possíveis 
ações de resposta; 

c. estimular a comunidade 
escolar; 

d. integrar as ações de se-
gurança escolar ao ca-
lendário anual; 

e. divulgar o PASE no cen-
tro educativo; 

f. coordenar os simulados 
de resposta escolar; 

g. organizar as brigadas de 
trabalho responsáveis 
pelas ações de resposta. 

3.3 Construção do Plano de Ação 

O Plano de Ação é um conjunto de atividades focadas na redução de 
riscos no âmbito escolar, definindo responsabilidades, prazos e recur-
sos necessários para sua realização. 

obJetivo: Reduzir os riscos identificados no âmbito escolar por meio 
da participação e do aprendizado coletivo, construindo ações com base 
nas capacidades e nos recursos presentes na comunidade escolar.

AtividAdes: 

1.  ANálISE DE CONCEItOS E FERRAmENtAS 

Esta atividade apresenta ferramentas que permitem construir coletiva-
mente a história do centro educativo assim como os principais eventos 

notAs Ao FACilitAdor

•	 Em	escolas	menores,	é	possível	criar	um	único	grupo	responsável	pela	coordenação	
e gestão do plano. 

•	 Cada	grupo	deve	elaborar	uma	lista	de	responsabilidades,	com	prazos	que	servirão	
para monitorar suas atividades.
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que são realizados durante o ano letivo: 

1.1 linha do tempo: 

1.1.1 Divida os jovens em dois grupos: um 
grupo será responsável para desenhar 
uma linha do tempo da história da esco-
la. 

1.1.2 Use fotos e desenhos para resgatar as 
principais mudanças realizadas na his-
tória da escola; o segundo grupo dese-
nhará o calendário estacional, com os 
eventos que se realizam no decorrer do 
ano letivo, como atividades, festividades 
escolares, entre outros. 

1.1.3 No final do exercício, os dois grupos de-
vem apresentar em plenária a linha do 
tempo para comentários e revisões. 

1.2 Entendendo conceitos: 

Neste exercício, o facilitador pode resgatar os con-
ceitos trabalhados no capítulo 2. É importante dis-
tinguir entre uma emergência e um desastre. O 
seguinte texto pode ser usado para orientar uma 
discussão sobre a diferença entre os dois:  

2. IDENtIFICAçãO DE AmEAçAS, vUlNERABI-
lIDADES E AçõES DE tRANSFORmAçãO

Como aprendemos no capítulo anterior, o risco de 
desastre depende de ameaças externas e de nossa 
capacidade e vulnerabilidade frente a essas amea-
ças. 

2.1 mapeamento de ameaças: 

2.1.1 Peça aos jovens que identifiquem as 
ameaças que existem na comunidade 
escolar. Você pode começar com as mais 
óbvias, tais como incêndios ou vias de 
trânsito perigosas, mas vale perguntar 
sobre outros tipos de ameaças, como 
deslizamentos, água contaminada e ex-
plosões. 

2.2 mapeamento de vulnerabilidades no âmbi-
to escolar:

2.2.1 Apresente  aos jovens uma lista de pos-
síveis vulnerabilidades (veja Tabela 3) 
e peça a eles que, em grupo, analisem 
quais estão presentes no âmbito escolar 
e acrescentem outras vulnerabilidades 
que eles mesmos identificarem. 

2.2.2 No final do exercício, peça aos jovens 
que sugiram como as vulnerabilidades 
poderiam ser transformadas em opor-
tunidades.  

“Quando um impacto ocorrido por um fenômeno natu-
ral ou por ações humanas interrompe o funcionamento 
do centro educativo com consequências adversas, tais 
como pessoas feridas, destruição, perda de vidas etc., e 
não	temos	capacidade	de	fazer	 frente	à	situação.	A	 isso	
chamamos de desastre.
Em outras situações específicas que provocam impactos 
menores e consequências que podemos controlar, esta-
mos diante de uma emergência.
A diferença entre desastre e emergência reside, então, na 
intensidade do evento e na capacidade de resposta.”
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Tabela 3: Lista de vulnerabilidades 
no âmbito escolar 

2.3 mapeamento de capacidades e recursos: 

2.3.1 Apresente aos jovens uma lista de pos-
síveis recursos que existem dentro do 
centro educativo, tais como maleta de 
primeiros socorros, extintores de incên-
dio, sistema de alarme, rádio de baterias, 
lanternas e lâmpadas de emergência, re-
serva de água potável, hidrantes etc. 

2.3.2 Reflita  também sobre os diferentes re-
presentantes – bombeiros, Defesa Civil, 
professores, alunos, pais – e as capacida-
des que cada um tem. Esses recursos e 
capacidades nos ajudarão a minimizar 
as vulnerabilidades que existem no âm-
bito escolar. 

2.4 Elaboração do plano: O plano é composto por 
ações de transformação que visam a identifica-
ção de soluções para mitigar vulnerabilidades 
e ameaças, usando as capacidades que exis-
tem na comunidade. Nas etapas anteriores, já 
identificamos as ameaças, as vulnerabilidades, 
as capacidades e os riscos que existem na co-
munidade escolar; neste exercício, buscamos 
definir responsabilidades.

2.4.1 Divida o grupo em dois ou mais, depen-
dendo do número de ameaças prioriza-
das por eles nas oficinas anteriores.

2.4.2 Delegue a cada um a responsabilidade 
para trabalhar com uma ou duas amea-
ças.

2.4.3 Defina junto a cada um dos grupos, uti-
lizando a tabela a seguir, as atividades e 
responsabilidades necessárias para mi-
tigar as ameaças que existem. 

TELHADOS SIM NÃO

Estrutura interna do telhado em mau 
estado

Calhas quebradas

Telhas em mau estado

PAREDES

Rachaduras verticais

Rachaduras horizontais

Reboco solto

JANELAS

Persianas quebradas

Pouca iluminação

Pouca ventilação

Vidros quebrados

PORTAS

Muito estreitas

Maçanetas com defeito

Emperradas

PISOS

Irregulares

Esburacados

Desnivelados

OBJETOS

Estantes soltas

Adornos de vidro que podem cair
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3. CONStRUçãO DA RES-
POStA ESCOlAR 

A estratégia de resposta esco-
lar representa um conjunto de 
ações previamente planejadas 
para salvar vidas em caso de 
ocorrer um evento adverso. Um 
sistema de informação e comu-
nicação é essencial para organi-
zar ações de resposta e por isso 
é importante definir as seguin-
tes questões:

• Quem é o responsável pela 
informação e comunicação 
no centro educativo?

• Existem equipes de comu-
nicação dentro e fora do 
centro educativo?

• Como os pais serão informa-
dos sobre qualquer evento 
adverso que gere uma situ-
ação de emergência?

• Como serão informados os 
meios de comunicação, ins-
tituições de socorro e saú-
de, entre outros, e quem os 
informará?

• Quais os tipos de alerta 
possíveis para cada uma 
das ameaças?

3.1 Estruturação de brigadas 

O Comitê de Emergência, men-
cionado anteriormente, deveria 
organizar diferentes brigadas 
de trabalho responsáveis pelas 
ações de resposta, com as se-
guintes funções: 

Brigada de evacuação:

• Definir os alarmes para cada 
tipo de resposta. 

• Assegurar que as rotas de 
evacuação sejam as mais 
acessíveis e que estejam si-
nalizadas. 

• Listar os nomes de toda 
comunidade escolar, iden-
tificar os alunos descapaci-
tados e como será a evacu-
ação desse grupo. 

Brigada de prevenção a in-
cêndios: 

• Avaliar os extintores de in-
cêndio. 

• Participar de cursos de ca-
pacitação em extintores. 

• Desconectar os sistemas de 
gás e eletricidade em caso 
de alarme.

Brigada de segurança exter-
na: 

• Avaliar os riscos de atrope-

Ameaça Atividade de mitigação Prazo Financiamento Pessoal técnico /  
Responsável

Incêndio florestal
Campanha de ”des-
carte consciente de 
bitucas”

Janeiro – Março Voluntários das  
escolas

Escola. Parceria com 
empresas de marke-
ting e prefeitura

Chuvas fortes e 
deslizamentos

Reflorestamento das 
margens dos rios Setembro – Outubro Prefeitura Técnico florestal

Lixo Campanha de ”lixo 
no lixo” Maio – Junho Voluntários das  

escolas
Comitê de Emergên-
cia
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lamentos, de violência e delinquência nos arre-
dores do centro educativo.

• Garantir a organização do trânsito em casos de 
evacuação.                                                

• Educar para prevenir acidentes de trânsito nos 
arredores do centro.                   

• Promover palestras com aspectos relacionados 
à segurança, ao respeito e a valores fundamen-
tais.

Brigada de primeiros socorros:

• Capacitação com apoio da Cruz Vermelha.                                                                      

• Dispor de maleta de primeiros socorros.                                                                               

• Dispor de uma lista dos hospitais e centros de 
saúde mais próximos. 

• Atuar em situações de primeiros socorros.

Brigada de apoio psicossocial:

• Capacitação com apoio de pessoal médico com 

experiência no tema.           

• Realizar atividades lúdicas.                                                                                         

• Atuar em situações de crises nervosas frequen-
tes em crianças e em descapacitados.

3.2 Execução da resposta escolar (simulados)

Os simulados escolares de emergência são exercí-
cios e ensaios das ações que foram planejadas no 
caso de um desastre atingir a área da instituição. 
Cada escola deveria ter um procedimento predefi-
nido para a evacuação escolar, que é uma estraté-
gia para retirar, de forma rápida e segura, todos os 
alunos da instituição. É importante incluir a direção 
da escola em qualquer simulação de evacuação e 
esperar sua ordem para iniciar a tarefa. Lembre-se 
de: 

• Verificar o perigo existente antes de iniciar a 
evacuação. 

• Definir e sinalizar as rotas mais seguras e aces-
síveis.

• Organizar a evacuação de maneira clara e obje-
tiva, buscando dar apoio com prioridade a pes-
soas descapacitadas.
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As considerações para a execução de um simulado escolar são:

• Antes de organizar um simulado deve-se ter claro o objetivo e sa-

ber o que se quer praticar e medir com o exercício.

• O simulado deve acontecer em cenários existentes criando o am-

biente mais real possível.

• As ações do simulado transcorrem com base em um guia elabora-

do previamente.

• O uso de técnicas teatrais como maquiagem e disfarces contribui 

para o sucesso do exercício.

• Todo exercício de simulado contém riscos que devem ser previstos 

e também devem ser discutidas as maneiras de reduzi-los no pla-

no de ação.

3.4 Resultados e 
conclusões 
No Projeto RRD em Ação,  
PASEs foram elaborados em 
três escolas da Região Serrana, 
com a colaboração das direto-
rias e dos professores. No total, 
foram seis coordenações, três 
diretorias e nove brigadas con-
vocadas nos três municípios 
com responsabilidade para as-
segurar a realização dos planos. 
Os resultados de tais iniciativas 
incluem: 

• Em uma escola de Teresó-
polis, a diretora se empe-
nhou em apoiar o plano de 
ação e preparar uma reu-
nião com os pais dos alunos 
no início do ano letivo para 
tratar do tema do PASE. 

• O Secretário de Educação 
de Nova Friburgo apoia o 
projeto e espera replicar as 
práticas de RRD, os planos 
de ação e a segurança es-
colar em outras escolas em 
áreas de risco na cidade.

• Na escola de Petrópolis, os 
jovens líderes estão estimu-
lando pais e vizinhos a se 
envolver com as ações do 
PASE não só como obser-
vadores, mas como partici-
pantes ativos.
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4.1 Apresentação 
O Projeto RRD em Ação visa mudar os comporta-
mentos, as práticas e as atitudes de mais de 1.500 
jovens em situação de risco de desastre na Região 
Serrana. Como se trata de um número relativamen-
te alto de jovens, uma das estratégias desenvolvi-
das dentro do projeto é multiplicar os jovens líde-
res, suas mensagens e ações desenvolvidas. 

Multiplicar significa compartilhar, replicar e disse-
minar; e jovens são ótimos multiplicadores. Na Re-
gião Serrana, encontramos jovens com talentos de 
escrever músicas e poemas; de criar vídeos e fan-
zines; e de organizar spots para rádios locais. São 
todos exemplos de multiplicação que garante com 
que as mensagens e os aprendizados das ativida-

des de RRD acabem sendo absorvidos por um pú-
blico muito maior. 

Neste capítulo, começamos com uma atividade 
que incentiva uma reflexão entre jovens sobre o 
que significa multiplicar. A partir disso, definimos 
uma identidade para o grupo a fim de desenvolver 
produtos culturais como estratégia de multiplica-
ção. Para concluir, trabalhamos com uma atividade 
chamada ”Brincando de agência de publicidade”, na 
qual os jovens elaboram mensagens curtas que po-
derão ser utilizadas para a comunicação de riscos 
em cartazes e spots. Apresentamos ainda exemplos 
dos produtos culturais desenvolvidos pelos jovens 
da Região Serrana. 

4 Criando 
Estratégias de 
Multiplicação 
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4.2 O que é multiplicar e como 
queremos multiplicar?

Nesta atividade, vamos incentivar uma reflexão 
grupal sobre a noção de ”multiplicar” no contexto 
do projeto e sobre quais seriam as características 
de um jovem multiplicador. 

obJetivo: Definir preferências pessoais e de 
grupo a respeito das formas de multiplicação e 
impulsionar o grupo para a tomada de decisões 
coletivas  sobre a própria atuação. 

AtividAdes: 

1. Resgate os principais objetivos e atividades do 
projeto, usando os materiais produzidos nas 
atividades anteriores. Se for o caso, peça aos 
jovens que destaquem os principais pontos 
aprendidos até agora. 

2. Incentive uma ”chuva de ideias” sobre o que é 
multiplicar e sua importância em nível pessoal 
e grupal. 

3. Peça aos membros do grupo que listem ativi-
dades ou maneiras por meio das quais o grupo 
gostaria e poderia ”multiplicar” informações 
produzidas nos diferentes módulos do curso. 
Alguns exemplos de atividades de multiplica-
ção incluem: 

a. Músicas

b. Esquetes teatrais

c. Palestras

d. Fanzine

e. Vídeo 

f. Blog

g. Rádio: entrevistas, programas ou spots

4. Solicite ao grupo que escolha uma ou duas das 
diferentes opções apresentadas que serão tra-
balhadas nas atividades a seguir. 

MÚSICA: EU TÔ A FIM!

Em uma escola de Nova Friburgo, os jovens escreveram 
uma música e  apresentaram para o grupo como estraté-
gia de multiplicação:

Eu tô a fim eu quero ver
Nova Friburgo limpa pra valer

eu tô a fim eu quero ver
Nova Friburgo também crescer

e a violência desaparecer
Eu tô a fim eu vou falar

que eu quero as informações da Defesa Civil antes da 
chuva chegar

eu tô a fim eu vou falar
eu quero casa em lugares seguros pra morar

eu tô a fim eu quero ver a reciclagem do lixo acontecer
eu tô a fim eu quero já

um ar melhor pra respirar
eu tô a fim, muito a fim
de algo melhor pra mim

eu tô a fim vou avisar
casas em barreiras não dá pra morar

Eu tô a fim vou alertar
que	casas	à	margem	de	rios	podem	alagar

eu tô a fim eu quero ver
bueiros com lixo não dá pra ser

eu tô a fim eu quero já
com as queimadas acabar

eu tô a fim eu quero ver
o desmatamento desaparecer

eu tô a fim eu vou falar
quero um bom lugar pra morar

Estamos a fim e quer saber?

Vamos fazer tudo acontecer!
Dessa vez é pra valer!
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4.3 Construindo uma identidade do grupo 

Procuramos, por meio desta atividade, definir uma identidade para o 
grupo de jovens, incluindo um nome, objetivo e área de atuação. Isso 
ajuda a dar foco ao grupo, um sentimento de pertencimento entre os 
jovens e orientar as atividades que seguem. 

obJetivo: Conceituar traços da identidade e focos de atuação dentro 
do grupo. 

mAteriAis: Papel  40k ou cartolinas, pilotos. 

AtividAdes: 

1. Divida os alunos em grupos de até cinco participantes.

2. Solicite aos grupos que definam as seguintes questões: 

a. Quem somos (nome do grupo)?

b. O que fazemos?

c. Para que fazemos?

3. O facilitador pode propor o preenchimento do seguinte quadro: 

4. Socialize as produções de 
cada grupo e incentive um 
debate para estabelecer 
uma versão coletiva e final. 

Somos o grupo:      , formado  
pelo Projeto Construindo Resiliência e Fortalecendo Comunidades,  
na escola 
Atuamos com o fim de

notAs Ao 
FACilitAdor

•	 Indique	que	é	importante	que	
o nome escolhido seja repre-
sentativo do foco de atuação 
do grupo.

•	 Os	 eixos	 de	 atuação	 devem	
se focar no repasse de infor-
mação para outras crianças e 
adolescentes da escola e da 
comunidade, em relação aos 
conhecimentos adquiridos e 
construídos ao longo do curso.  

•	 Diga	 que,	 independentemen-
te do tipo de ferramenta de 
multiplicação que o grupo es-
colher para atuar, este sempre 
deverá iniciar sua atividade se 
apresentando. Por isso, é im-
portante pensar e debater a 
melhor forma de fazê-lo!
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4.4 Produção de atividades de 
multiplicação 

Neste exercício, os jovens se dividem em pequenos 
grupos de até cinco pessoas para elaborar ações 
multiplicadoras dentro das atividades que foram 
priorizadas na atividade anterior. 

obJetivo: Expressar prioridades, preocupações e 
ações por meio de produtos culturais desenvolvidos 
pelos alunos. 

AtividAdes: 

1. Como ponto de partida, é interessante resgatar 
as principais atividades combinadas dentro do 
Plano de Ação e Segurança Escolar (PASE). 

2. A atividade pode ser trabalhada de várias for-
mas, dependendo da atividade de multiplica-
ção escolhida, mas o principal objetivo é a cria-
ção de uma música/dramatização/spot etc. que 
sirva para destacar os pontos-chave levantados 
anteriormente, sejam eles as vulnerabilidades a 
serem trabalhadas, os riscos presentes no âm-
bito escolar ou os pontos fortes e as capacida-
des que a comunidade tem para enfrentar de-
sastres.  

3. Após a apresentação das produções culturais, 
incentive uma discussão coletiva sobre as cau-
sas, consequências e alternativas possíveis às 
situações apresentadas e as estratégias a serem 
desenvolvidas para compartilhar as atividades 
com os representantes chave da comunidade. 

4.5 Brincando de agência de 
publicidade 

Neste exercício, os jovens têm a oportunidade de 
elaborar mensagens curtas sobre redução de riscos 
de desastres que depois podem ser divulgadas em 
spots no rádio ou em cartazes na cidade. 

obJetivo: Elaborar mensagens curtas que 
poderão ser utilizadas em cartazes, spots etc. com o 
objetivo de comunicar riscos. 

mAteriAis: Papel, cartolinas, pilotos, canetas.  
Produções de oficinas anteriores sobre os temas 
que se deseje comunicar.

AtividAdes: 

1. Divida os participantes em grupo de até cinco 
pessoas.

2. Traga à tona a lista construída anteriormente 
sobre as vulnerabilidades da comunidade que 
geram riscos e as soluções apontadas para sua 
redução e mitigação.

3. Apresente ao grupo materiais de campanhas 
de comunicação, tais como: slogans que se po-
pularizaram, cartazes etc. 

4. Identifique as características do estilo de lin-
guagem utilizada. Por exemplo, frases curtas, 
diretas, atraentes, impactantes e outras formas 
que os adolescentes percebam. 
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5. Escolha junto ao grupo um 
fator que aumente os riscos 
de deslizamento, por exem-
plo, desmatamento, e pense 
em sua solução. 

6. Peça ao grupo que debata 
e defina quais informações 
devem ser passadas de for-
ma sintética.  O facilitador 
deve colaborar para que a 
mensagem seja cada vez 
mais objetiva. Mensagens 
criadas com base no exem-
plo anteriormente citado: 

4.6 Resultados e conclusões
Nas escolas que participaram do Projeto RRD em Ação, foram produ-
zidos músicas, vídeos, um blog e vários cartazes dentro das atividades 
de multiplicação.  

Em Nova Friburgo, foram gravados um DVD chamado ”Pense e Faça” 
(veja caixa na página 38) e um CD com as músicas produzidas pelos 
jovens. 

Nesta seção, destacamos alguns dos resultados dessas atividades. 

7. Explique  ao grupo que ele 
pode  construir tantas men-
sagens quanto  os riscos 
que deseja comunicar.   

8. Ao final, sugira dinâmicas 
para que as mensagens 
possam ser socializadas, 
avaliadas pelo coletivo e se-
lecionadas. 

exemplos de 
mensAgens 
CriAdAs nA 
AtividAde 
“AgênCiA de 
publiCidAde”

PENSE! Desmatamento agri-
de a natureza e aumenta os 
riscos de deslizamento.
FAÇA! Não desmate! E na hora 
de plantar, consulte qual é a 
vegetação adequada.

notAs Ao FACilitAdor

•	 Observe		junto	ao	grupo	como	essas	frases	podem	ser	inseridas	em	diferentes	fer-
ramentas de comunicação: motes de músicas, poesias, cartazes, esquetes teatrais, 
spots para rádios e carros de som etc.

•	 Exemplos	de	lemas	produzidos	em	Teresópolis:	
- Vamos preservar o meio ambiente para uma vida melhor
- Separe seu lixo para um meio ambiente melhor
- Diga não ao desmatamento!
- Vamos plantar e não desmatar
- Não construa casas em encostamentos para prevenir os deslizamentos
- Vamos reciclar para contribuir com a redução de grandes desastres
- Ajude-nos a salvar o meio ambiente!
- O conhecimento é a chave para prevenir desastres! 
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Criação de blog em Petrópolis 

Os jovens participantes do projeto em Caxambu, Petrópolis, criaram um blog (<http://www.caxambunocapricho2012.blogspot.com.
br/>) para divulgar o trabalho deles sobre a redução de risco de desastres. Eles escreveram no site: 

“Somos um grupo de adolescentes e jovens do bairro Caxambu, de Petrópolis. Nossa 
atuação como jovens líderes é anunciar e divulgar como podemos deixar o nosso 
bairro melhor!!! Nosso desejo é viver em um bairro em que as pessoas não joguem lixo 
nas ruas e barreiras, com paz para a comunidade, para que nós, moradores, possamos 
viver tranquilos e em segurança. E que todos do bairro ajudem a deixá-lo melhor e mais 
limpo!!!”

Nesse site, são divulgados poemas e músicas que os próprios alunos da Escola Municipal Senador Mario Martins elaboraram; uma re-
flexão sobre a situação da comunidade em relação aos Direitos da Criança e do Adolescente; e os spots	e	as	entrevistas	que	eles	deram	à	
Rádio Imperial AM de Petrópolis, conforme o seguinte exemplo: 

Grupo: Atenção, jovem ouvinte!

Menina 1: Cidadã e cidadão conscientes não provocam queimadas nem retiram as matas do chão. 

Grupo: Você sabia?

Menina 2: Queimadas e desmatamentos nas barreiras deixam as famílias que ali moram mais expostos aos riscos de desabamentos.

Grupo: Participe!

Menino 1: Cuide de nosso meio ambiente para prevenir desastres.

Menino 2: Saúde e lar seguro são direitos de todos nós. 

Professora: Uma mensagem do grupo de jovens da Escola Municipal Senador Mario Martins, do bairro Caxambu, de Petrópolis, in-
tegrantes do Projeto Construindo Resiliência e Fortalecendo Comunidades. Implementação: Fundação Abrinq – Save the  
Children. Realização: CARE. Patrocínio Máster: Comissão Europeia. Apoio: Rádio Imperial.
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Produção de vídeo, ”Pense e faça”, pelos jovens de 
Nova Friburgo
OBjETIVO: Transmitir conhecimentos adquiridos /construídos nas oficinas do projeto e que podem contribuir para conscientizar a co-
munidade de Nova Friburgo a fim de que esta não fique exposta aos riscos. 

PASSO A PASSO: 
•	 Foi	definida	a	realização	de	um	vídeo	em	estilo	“informativo”,	no	qual	seriam	apontadas	tanto	as	questões	que	aumentam	riscos,	quanto	

as possíveis soluções e os hábitos a adotar para mudar o quadro.   
•	 Os	riscos	seriam	mostrados	por	meio	da	palavra	“PENSE”	e	as	atitudes	a	tomar	por	meio	da	palavra	“FAÇA”.
•	 Nome	do	vídeo:	“Pense e Faça”.
•	 Por	meio	da	oficina	“Brincando	de	agência	de	publicidade”,	foram	organizados	os	“Pense”	e	os	“Faça”,	com	base	no	material	produzido	na	

dinâmica de visualização de fatores que aumentam e fatores que reduzem os riscos. O desafio foi tornar os textos cada vez mais objetivos 
e diretos, mostrando aos jovens como essa é a melhor forma de a mensagem chegar de maneira mais clara e impactante.

•	 Escreva	em	cartazes	cada	ação	de	”Pense”	e	de	”Faça”,	conforme	nossa	tabela:	

ROTEIRO: 
•	 Mostre	uma	imagem	de	todo	o	grupo,	para	que	meninas	e	meninos	que	participaram	das	oficinas	estejam	presentes	no	vídeo.
•	 Apresente		cada		PENSE	e	cada	FAÇA,	mostrando	antes	um	cartaz.
•	 Faça	uma	imagem	de	todos	juntos	(ou	escolha	uma	menina	e	um	menino),	falando:	”Tome	uma	atitude”;	”Não	fique	exposto	a	esses	

riscos!”
•	 Última	imagem:	Pense	e	Faça!!!	(com	os	cartazes).
•	 Apresentação	do	grupo.	
•	 Créditos.

PENSE: FAÇA:

Desmatamento agride a natureza e aumenta os riscos 
de deslizamento.

Não desmate e, na hora de plantar, consulte qual é a vegeta-
ção adequada.

Queimadas prejudicam o solo e poluem o ar. Não queime a mata, não polua o ar e utilize as folhas e os 
restos de alimentos como adubo.

Os agrotóxicos prejudicam o solo e contaminam nos-
sos alimentos.

Não use agrotóxicos.

O lixo nas ruas entope bueiros, provocando alagamen-
tos e enchentes. Depositado em encostas e rios, polui 
ainda a natureza e aumenta os riscos de desastres. O 
lixo sempre atrai roedores e insetos, além de provocar 
doenças.

O lugar do lixo é no lixo. Coloque os lixos nas lixeiras somente 
nos dias de coletas. Se na sua cidade a coleta é irregular, re-
clame na prefeitura.

Você e seus vizinhos conhecem os riscos de sua comu-
nidade? Estão organizados para atuar nas soluções?

Participe! Atue pela qualidade de vida de sua comunidade e 
procure a prefeitura e a Defesa Civil.
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Roteiros de spots para rádio, 
desenvolvidos pelos jovens 
de Nova Friburgo

Spot 1:

O grupo “Liderança jovem, conscientização e mudança” do Colégio Estadual Etelvina 
Scholtz alerta:

Pense: Desmatamento agride a natureza e aumenta os riscos de deslizamento. 
Queimadas prejudicam o solo e poluem o ar.

Faça: Não desmate e, na hora de plantar, consulte qual é a vegetação adequada. 
Não queime a mata, não polua o ar e utilize as folhas e os restos de alimentos como 
adubo.

Projeto: Construindo Resiliência e Fortalecendo Comunidades

Implementação: Fundação Abrinq – Save the Children 

Patrocínio Máster: Comissão Europeia.

Parceria: Secretaria de Educação de Nova Friburgo 

Apoio: Rádio Friburgo AM

Spot 2: 

Pense: O lixo nas ruas entope bueiros, provocando alagamentos e enchentes. Depo-
sitado em encostas e rios, polui a natureza e aumenta os riscos de desastres. O lixo 
sempre atrai  roedores e insetos, além de provocar doenças.

Faça: O lugar do lixo é no lixo. Coloque o lixo  nas lixeiras somente nos dias de cole-
tas. Se na sua cidade a coleta é irregular, reclame na prefeitura.

Spot 3:

Pense: Você e seus vizinhos conhecem os riscos de sua comunidade? Estão organiza-
dos para atuar nas soluções?

Faça: Participe! Atue pela qualidade de vida de sua comunidade e procure a prefei-
tura e a Defesa Civil.

Guia prático de Redução de Riscos de Desastres  Uma experiência com jovens na Região Serrana do Rio de Janeiro



40

 
Produções culturais dos jovens de Teresópolis

Os jovens de Teresópolis produziram dramatizações, representando uma cena do cotidiano que reflete vulnerabilidades e/ou capacida-
des. 

Após apresentação das dramatizações, foi solicitado aos jovens que escrevessem em pequenos grupos textos curtos para cartas ou dis-
cursos,	contendo	mensagens	informativas,	sensibilizadoras	e	de	alerta	relacionadas	às	situações	trabalhadas,	podendo	escolher,	como	
destinatários das mensagens, representantes de órgãos públicos ou vizinhos das comunidades. 

PRODuçõES GRuPAIS:

1. Você sabe o quê os moradores podem fazer para diminuir o lixo em sua comunidade? Sugestão: Não jogar o lixo nas encostas, porque 
isso, em tempo chuvoso, pode causar destruições de casas e entupir os bueiros, provocando enchentes. Mesmo que os serviços públicos 
não estejam contribuindo em nada, todos os moradores do nosso bairro podem colaborar e não jogar o lixo fora do lugar correto. Deve-
mos ser conscientes e jogar o lixo no devido lugar para não causar danos maiores.

2. Os garis não passam na comunidade com muita frequência para fazer a coleta regular do lixo. Então, os moradores começam a jogar 
lixo nas ruas porque as lixeiras estão cheias, e, logo em seguida, os cachorros começam a espalhar o lixo. Caminhões, motos, ônibus, 
bicicletas e carros passam por cima e há muito mau cheiro. Depois, quando começa a chover, os bueiros da nossa comunidade entopem, 
aumentando os riscos de desabamentos.

3. Nós, do grupo de jovens líderes, queremos informar aos moradores o que devem fazer diante de um alerta de emergência: Quando a 
sirene tocar, significa que todos os moradores devem deixar suas casas e procurar um ponto de apoio, como o CEDAL, CIEP, CEROM e 
creches. Pois lá, todos podem passar alguns dias até que as coisas se resolvam. O NUDEC deverá informar como tudo deve ser feito para 
que os moradores fiquem em alerta e em segurança. Quando a sirene tocar pela segunda vez, dentro de uma hora mais ou menos, não 
deverá haver mais nenhum morador no local para nossa segurança.  Então, para o bem de todos, pedimos que fiquem em alerta.

4.	Alerta	à	comunidade:	Nós,	do	grupo	de	jovens	líderes,	queremos	alertar	para	o	risco	de	deslizamento	nessas	áreas.	Queremos	pedir	a	
vocês que verifiquem se há rachaduras em sua casa, e no caso de encontrar alguma, chame o NUDEC. Queremos pedir ainda a você, mo-
rador, que não construa casas em terrenos muito inclinados, onde o solo é propício a deslizamentos e é muito frágil. Quando as sirenes 
tocarem, saia imediatamente de sua casa. Lembre-se: vocês não estão colocando apenas a vida de vocês em risco, mas também a de 
suas famílias.
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5 Praticando 
a Liderança 
Circular 

5.1 Apresentação (por Emmanuel Khodja2)

As práticas de liderança circular permitem possibilidades de organiza-
ção e interação em grupos com abordagens sistêmicas, nas quais se evi-
tam as estruturas de poder centralizadas e hierárquicas. Sua relevância 
justifica-se tanto pela necessidade de transformação de nossos atuais 
modelos de organização social como pela preparação de indivíduos para 
lidarem com tempos de imprevisibilidade, crises ou situações de transi-
ção. 

A essência de tal abordagem poderia ser simplesmente resumida na afirma-
ção de que em processos de liderança sistêmica ou circular, liderar assume a 
qualidade de servir e não de ordenar. Liderar equivale a animar o grupo para 
que a sabedoria e as habilidades que já estão ali presentes sejam nutridas, in-

2 Emmanuel Khodja trabalha na ONG Terra Una e facilitou a capacitação sobre liderança circular.
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centivadas e disponibilizadas para o bem-estar de 
todos. 

Para que isso ocorra, primeiro é necessário redefi-
nir a palavra “poder”, compreendendo-a não como 
o substantivo “poder” e sim como um verbo. Isso 
significa que o líder não deseja “o poder”, mas sim, 
deseja “poder”, ou seja, ter a “possibilidade de”. Em 
grupos em que valores de cooperação e solidarie-
dade estão presentes, quanto mais nossa participa-
ção se manifesta, mais possibilidades temos juntos, 
em parceria. 

Quando participamos da ação, liderando em bene-
fício do coletivo e não de nós mesmos, nosso servi-
ço torna-se um presente para todo o sistema. Nutrir 
o todo, o coletivo, em vez das partes, dos indivíduos, 
é parte da essência de uma abordagem sistêmica. 
Se o sistema se fortalece, os benefícios se refletem 
a todos seus elementos, mas o inverso não é neces-
sariamente verdadeiro. 

Para que nossa atuação colabore com o sistema 
como um todo, somos convidados a servir com 
nossas habilidades e disponibilidades. Uma vez que 
existem múltiplas inteligências, múltiplos estilos de 
comunicação, diferentes compreensões da mesma 
situação e diferentes formas de resolver o mesmo 

problema, é importante garantir que todas essas 
visões e habilidades estejam presentes, celebrando 
a diversidade como riqueza. 

A presença de diferentes habilidades amplia a 
possibilidade de sucesso integral de nossas ações. 
Sucesso integral aqui se refere a avaliar nossa in-
tervenção sobre três diferentes aspectos: tarefa, 
processo e relacionamento. Assim, não adianta ape-
nas cumprirmos a tarefa, se isso não colaborou para 
o aprimoramento do processo ou para a melhoria 
de nossos relacionamentos. Cuidar apenas de uma 
dessas pontas não é suficiente, e considera-se que 
a ação bem-sucedida é aquela que cuidou das três 
ao mesmo tempo, frisando, assim, a importância da 
presença de múltiplos saberes.

Esta mesma ótica se reflete na compreensão de 
como atuar quando surgem os conflitos. Estes são 
vistos como expressões de diversidade e, por isso, 
aspectos salutares de um sistema, e não problemas 
a serem evitados. Em vez de evitar, suprimir ou aba-
far possíveis conflitos, procura-se trazê-los à tona e 
dar-lhes as boas-vindas, entendendo que eles se-
rão boas oportunidades de analisar nossas diferen-
ças, aprofundar nossas relações, aprimorar nosso 
comportamento e, consequentemente, enriquecer 
o sistema.
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Em grupos habilitados a trabalhar com processos de liderança sistêmi-
ca, a organização e estruturação se torna mais circular, mas horizonta-
lizada e menos vertical. Isso não significa que todos fazem de tudo e 
que não há líderes. Não significa que não existam hierarquias, mas sim 
que em vez de serem estruturais, cristalizadas, elas se tornam funcio-
nais, transitórias. Logo, o líder surge para executar uma tarefa, servindo 
de acordo com sua habilidade ou disponibilidade. Finalizada a tarefa, 
finaliza-se também o processo de liderança. 

Além disso, um líder sistêmico procura fortalecer o grupo durante sua 
“estadia” na liderança, compartilhando suas experiências com o restan-
te da equipe para que em uma próxima situação outros estejam habi-
litados a servir. Revezando a liderança, dá-se a oportunidade para que 
diferentes respostas possam surgir frente a desafios similares, amplian-
do nossas opções de atuação e nossa capacidade de resiliência.

Mas para que esse modelo aconteça, não basta querer. É preciso capa-
citação, prática e compromisso com sua implementação, resultando, 
antes de qualquer coisa, em um processo de transformação pessoal. 
Para tal, faz-se necessário o desenvolvimento de diversas habilidades, 
relacionadas especialmente ao trabalho em equipe, à comunicação e à 
tomada de decisão participativa. 

Nesta oficina de liderança circular, as atividades envolvem dinâmicas 
de comunicação colaborativa em duplas e em grupos, situações de li-
derar e ser liderado, práticas de expressão corporal, exercícios artísti-
cos, brincadeiras de círculo, situações de iniciativa e exposição, práticas 
de tomada de decisão, facilitação de grupos e conflitos, slides audio-
visuais, pequenos vídeos e histórias, além de conversas de reflexão e 
sistematização do conhecimento assimilado.

5.2 Introdução ao 
tema 

obJetivo: Apresentar os 
objetivos da oficina e combinar 
alguns acordos de convivência. 

mAteriAis: Flipchart, caneta.

AtividAdes: 

1. Troque informações com o 
grupo sobre a ideia de lide-
rança “circular”: se não fosse 
“círculo”, que tipo de lide-
rança podia ser? Compare 
liderança  “circular” com li-
derança  “triangular”, quan-
do existe uma hierarquia 
de poucas pessoas sobre 
um grupo maior.

2. Apresente ao grupo os prin-
cipais objetivos da oficina: 

a. Investigar nossos pres-
supostos de “o que é ser 
um bom líder”. 

b. Praticar habilidades ne-
cessárias à liderança cir-
cular.

c. Preparar atuais e futuros 
líderes comunitários e 
multiplicadores de práti-
cas sustentáveis. 

3. Faça a observação de que 
os exercícios requerem 
atenção. Para tanto, precisa-
mos de alguns acordos de 
convivência.  
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 Resgate acordos previa-
mente combinados entre 
o grupo e destaque os se-
guintes: 

a. Responsabilidade/Foco 

b. Cuidado/Atenção

c. Participação/Iniciativa

4. Faça a observação de que 
esses são os combinados 
do grupo, mas também re-
presentam as três atitudes 
de um bom líder. 

5.3 Exercício: carro guia

obJetivo: Por meio de dinâmicas, abra uma conversa sobre o que 
significa ser líder e o que significa ser liderado. 

AtividAdes: 

1. Divida o grupo em pares. Agora, uma das duas pessoas vai ser o  
“carro”  e a outra vai ser o líder. Quem é o carro deve fechar seus 
olhos, enquanto o líder o guia pelos ombros. Em seguida, o líder vai 
andando com o carro dentro da sala, tentando evitar batidas em 
outros carros. 

2. Após um tempo, inverter os papéis entre o líder e o carro.

3. Abra uma discussão sobre o exercício. 

a. O que sentiu quando era carro?

b. E quando era líder?

c. É mais fácil ser carro ou líder? Por quê?

d. Se bater e/ou machucar, quem é o responsável?

4. Com essa reflexão, trabalhe o conceito de responsabilidade. Quan-
do você está numa posição de liderança, tem que estar ciente de 
que tem uma responsabilidade e que é você quem vai ser “cobra-
do” pelas coisas que não deram certo. Ao mesmo tempo, tomar ini-
ciativa como líder significa se expor.

5. O exercício pode ser repetido em grupos maiores de até cinco pes-
soas, andando uma atrás da outra: quem está na frente pode fazer 
o movimento que quiser e os de trás devem imitá-lo. Continuar 
com o exercício, revezando a liderança: 

a. O que sentiu quando era sua vez de ser líder? (exposição, ani-
mação, responsabilidade, medo...)

b. O líder fez alguma coisa de que você não gostou?

c. Como você se sentiu quando revezou a liderança?

d. A ação dos outros líderes influenciou suas ações como líder? Al-
guém mudou de atitude como líder após ser liderado de uma 
forma de que não gostou?
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5.4 Habilidades e 
estilos de liderança

obJetivo: Incentivar uma 
reflexão sobre diferentes estilos 
de liderança e apresentar 
alguns exemplos de diferentes 
tipos de líder. 

AtividAdes: 

1. Peça ao grupo que sugira 
três ou quatro habilidades 
de um bom líder. 

2. Agora, em pares, pense so-
bre uma pessoa que você 
conhece que é um bom lí-
der. Pergunte para a outra 
pessoa do par, “por que essa 
pessoa é um bom líder?” e 
depois responda a mesma 
pergunta. 

3. Troque os pares e faça o 
mesmo exercício de per-
gunta e resposta. 

4. Depois de fazer isso várias 
vezes, peça às pessoas que 
relatem não o que falaram, 
mas o que escutaram e es-
timule discussões com base 
nas respostas. 

5. Apresente três diferentes 
tipos de líderes: 

a. O guerreiro: é um líder 
forte que luta pelos ob-
jetivos e incentiva os 
outros. Ele ou ela lidera 
pelo exemplo, mostran-

do suas habilidades e com isso incentiva que outros façam tam-
bém. Um exemplo de um líder guerreiro pode ser visto numa 
batalha, em que ele ou ela vai onde ninguém esteve antes. 

b. O maestro: é um líder que coordena a equipe. Não é necessaria-
mente o mais habilidoso, mas sabe ouvir o que os outros têm 
a dizer. Diferente do guerreiro, este líder não realiza as coisas 
sozinho; sua principal habilidade consiste no fato de ser capaz 
de mobilizar sua equipe a trabalhar em conjunto. 

c. O motorista: é um líder que tem controle sob certo evento ou 
certa ação. Não significa que foi ele ou ela que decidiu qual foi 
determinada ação ou para onde vai – muitas vezes são outros 
membros da equipe que decidiram isso –, mas esse líder tem o 
papel de guiar o grupo naquele momento. Isso pode dar a opor-
tunidade para que outros líderes do grupo sentem no banco de 
trás, descansem e reflitam. Com isso vem a ideia de responsabi-
lidades compartilhadas. 

6. Abra uma reflexão sobre a diferença entre líder e liderança. O obje-
tivo é mostrar que liderar é um momento transitório. Uma pessoa 
não deve ser constantemente o líder; diferentes pessoas podem 
assumir a liderança em diferentes momentos de um processo. É 
por isso que falamos de liderança circular: o círculo é formado por 
ondas, em que cada pessoa tem seu tempo de assumir a liderança. 
Diferente do triângulo ou de uma liderança hierárquica, no círculo, 
quando você desce, você volta a ficar igual a todo mundo. Descer 
da liderança é considerado algo bom. 
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7. Pergunte ao grupo: como os gansos voam no 
céu? Desenhe a formação de “V” e pergunte 
porque os animais voam assim. Após assumir a 
liderança, o ganso tem o direito de se posicio-
nar no final do V, para poder descansar e fazer 
menos esforço. Explique que a formação mais 
aerodinâmica permite que gansos voem mais 
longe: voando em equipe, aumenta em 70% 
sua capacidade de voar. Se quiser ir rápido, vá 
sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo. Os pa-
tos que se posicionam atrás ajudam com o som. 
O “honk” dos patos é o pato de trás incentivan-
do os da frente. Quando assume a liderança, vai 
dar o melhor que puder. Quem não lidera, não 
pode fazer “honk” para reclamar do líder. É im-
portante que os liderados deem um “honk” de 
apoio ao líder. 

5.5 Desenhos em grupos 
Neste exercício, abrimos uma reflexão sobre traba-
lho em grupo por meio de uma atividade criativa. 
Cada pessoa contribui com o grupo de forma dife-
rente, cada uma com um objetivo distinto. 

obJetivo: Refletir sobre as vantagens e os 
desafios de se trabalhar em grupo. 

mAteriAis: Papel A4, giz. 

AtividAdes: 

1. Divida as pessoas em grupos de cinco e peça 
para que sentem em círculo.

2. Cada grupo ganha cinco gizes num copo no 
meio do círculo. Peça a cada pessoa que pegue 
um giz e uma folha de papel. 

3. Explique que cada pessoa vai imaginar o dese-
nho que quiser fazer e vai começá-lo com ape-
nas uma  “indicação” do que quer desenhar. Dar 
o exemplo de alguém querendo desenhar uma 
casa, e vai desenhar na folha apenas o telhado. 

4. Após desenhar sua indicação, passe o papel 
para a pessoa à sua direita, que tem que tentar 
dar continuidade ao desenho, imaginando o 
que a primeira pessoa queria desenhar. 

5. Continue com esse processo, fazendo o papel 
rodar duas vezes dentro do grupo. É importan-
te que os desenhos sejam sempre passados ao 
próximo ao mesmo tempo. 

6. Em grupo, faça algumas perguntas: 

a. Como foi o processo de escolher a cor? Quem 
ficou insatisfeito com a cor que ganhou?

b. E na vida, como é quando você tem que tra-
balhar com uma cor de que não gosta? Será 
que diminui o incentivo de participar?

c. Como foi quando você recebeu a inten-
ção de desenho do outro? Ficou claro para 
você?

d. Como foi que você se sentiu quando rece-
beu de volta o seu trabalho? Como é na vida 
quando não acontece o que você queria?

7. Desenhe para o grupo um triângulo com as 
palavras “tarefa”, “processo” e “relacionamento” 
escritas em cada ponta do triângulo. Explique 
que para cumprir qualquer tarefa, deve existir 
um processo claro, mas também um bom rela-
cionamento com as demais pessoas do grupo. 
As três coisas devem andar juntas em qualquer 
ação 

5.6 Habilidades de comunicação 

Comunicação é a chave para que a liderança acon-
teça. Se um pedido ou uma ordem não ficou claro, 
não vai ser cumprido. Comunicação não é sinôni-
mo de expressão: muitas vezes falar não é suficien-
te para garantir que a mensagem seja entendida. 
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obJetivo: Por meio de 
exercícios, incentive uma 
reflexão sobre o papel de 
comunicação num processo de 
liderança. 

AtividAdes: 

1. Em grupo, sentados em 
círculo, faça o exercício “te-
lefone sem fio”, repassando 
a mesma frase para os dois 
lados do grupo.

2. Quando a mensagem tiver 
circulado até o outro lado 
do círculo, peça para as 
duas pessoas relatarem ao 
grupo o que ouviram. 

3. Com base nisso, abra uma 
discussão sobre a impor-
tância da comunicação. 

4. Num segundo momento, 
peça às pessoas que jun-
tem-se em pares. Solicite a 
uma pessoa que conte para 
a outra uma coisa boa que 
aconteceu em sua vida. A 
pessoa que está escutan-
do deve olhar nos olhos da 
pessoa que está falando. 

5. Depois de alguns minutos, 
a segunda pessoa tem sua 
oportunidade de contar 
uma coisa boa. Só que des-
sa vez, a outra pessoa no 
par não deve dar atenção 
nenhuma para a pessoa 
que está falando. 

6. Agora, pergunte ao grupo: 

a. Como você se sentiu? 

b. Isso acontece na vida 
real ou é invenção? 

7. Explique a diferença en-
tre comunicar e expressar. 
Não adianta apenas falar; é 
preciso checar se o outro 
entendeu. Às vezes é ne-
cessário perguntar, ou até 
mesmo pedir à outra pes-
soa que repita o que você 
falou. 

8. A partir disso, falar da im-
portância de dar retorno – 

ou feedback – às pessoas, e 
qual é a melhor forma de fa-
zer isso. Uma sugestão para 
animar o exercício é utilizar 
o acrônimo “Ceres”, que é a 
deusa da nutrição.

a. C de Claro – o feedback 
precisa ser claro.

b. E de Específico – é im-
portante que você foque 
no ponto que quer co-
municar.

c. R de Regular – o  
feedback tem que ser 
dado logo após o even-
to. Não adianta dar o re-
torno muito tempo após 
ter acontecido algo.

d. E de Equilibrado – pro-
curar não apenas dar 
feedbacks negativos; 
começar sempre pelos 
pontos que podem ser 
valorizados e equilibrar 
o argumento.

e. S de Seu – dar um  
feedback que seja de 
você mesmo. Não dar re-
torno por meio de uma 
terceira pessoa. Quando 
for dar retorno, falar ape-
nas por você e não pelos 
outros. 

9. Só dar um feedback se a 
pessoa estiver disposta a 
ouvir. 
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5.7 Resultados e conclusões 

Na Região Serrana, 45 jovens dos três municípios 
participaram da capacitação sobre liderança circu-
lar. Na oficina, os participantes foram convidados 
a refletir e exercitar diversas habilidades, como a 
comunicação, a tomada de decisão participativa 
e o crescimento pessoal. Considerando o públi-
co participante, optou-se por uma metodologia e 
abordagem dinâmica, lúdica e vivencial, pautada 
na realização de exercícios práticos e diálogos de 
investigação e descoberta.

Terminamos a capacitação com uma reflexão sobre 
dois tipos diferentes de comunicação. O primeiro é 
a comunicação defensiva, que é o tipo de comuni-
cação mais comum, em que cada pessoa fica de-
fendendo sua posição. A conversa vira uma compe-
tição e o resultado é que alguém sempre perde. O 
pressuposto é que existe apenas uma verdade e al-
guém é dono daquela verdade; o resultado é que as 
pessoas agem com uma escuta seletiva, escutando 
apenas o que se assemelha ao seu ponto de vista. 

Quem quer trabalhar de uma forma mais inclusi-
va, usa comunicação colaborativa. No colaborativo, 

não existe ‘ganha-perde’. Existe ‘ganha-ganha’. Nesse 
caso, não existe apenas uma verdade: as verdades 
são relativas, ou seja, o que cada pessoa está falan-
do é verdade de certo ponto de vista. Dessa forma, 
o objetivo é compartilhar com a outra pessoa mais 
uma perspectiva ou uma nova verdade. Uma meto-
dologia que pode ser utilizada nesse caso é a escu-
ta ativa, em que a pessoa ativamente procura ouvir 
o outro. No fim das contas, não existe discordância, 
e sim compreensão do outro ponto de vista. 

Terminamos com uma sugestão de quatro passos 
para resolver o conflito. O primeiro passo é tomar 
iniciativa (que é habilidade de um líder) para re-
solver a situação; se não der certo, cada um chama 
alguém em quem confie para participar na conver-
sa; se ainda não resolveu a situação, chamamos a 
ajuda de uma pessoa neutra (um “mediador”) para 
facilitar o processo; o último passo, caso necessá-
rio, é levar o conflito para a comunidade inteira, as-
sim com a cooperação e o compromisso de outros 
membros do grupo, conseguimos encontrar solu-
ções duradouras.
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6
Conclusão: que mundo 
queremos e o que fazer 
para transformá-lo? 

Foram vários princípios que nortearam nosso tra-
balho com jovens e adolescentes na Região Serra-
na durante os 15 meses do projeto. Na conclusão 
desta publicação, explicamos quais foram esses 
princípios e porque foram importantes. Come-
çaremos com o princípio que rege o trabalho da  
Fundação Abrinq: a educação como direito; em se-
guida, focamos na importância de reconhecer os 
jovens como agentes protagonistas e motores de 
qualquer mudança desejada; e no processo de mu-
dança, somos guiados pelos princípios de coopera-
ção e consenso entre homens e entre homens e a 
natureza. 

A educação para situações de emergência é um di-
reito de crianças e jovens. Os espaços de aprendi-
zagem geralmente se encontram nos centros das 
comunidades e representam oportunidades para 

gerações futuras. Os alunos e suas famílias têm 
aspirações e a educação é a chave para aumentar 
a capacidade de cada pessoa de poder participar 
ativamente na vida econômica, social e política. 
Dessa forma, reconhecer a educação como um di-
reito também significa reconhecer o jovem como 
cidadão, com seus respectivos direitos e responsa-
bilidades. 

A inclusão de atividades e dinâmicas para abordar 
os direitos de crianças e adolescentes ampliou a vi-
são dos jovens em relação aos seus direitos, estimu-
lando: a familiarização com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente; a percepção de que crianças e, 
principalmente, jovens são importantes na trans-
formação para uma sociedade mais organizada e 
justa, que seu direito de participar é legítimo e de 
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que a violência contra crianças e adolescentes em 
qualquer ambiente e sob qualquer justificativa é 
inaceitável. Os jovens líderes deram seu primeiro 
passo em direção à visão transformadora de que 
sua participação é fundamental e necessária.

Os temas desenvolvidos neste manual pretendem 
aguçar e estimular os jovens e professores a desen-
volver a consciência sobre suas capacidades como 
cidadãos a fim de se tornarem multiplicadores 
ativos de mensagens e práticas. A construção dos 
planos de ação e resposta escolar realizados nas es-
colas foram exercícios práticos de organização e si-
mulação de resposta a possíveis ameaças. Focamos 
em dois objetivos: a mitigação das vulnerabilidades 
e a identificação das capacidades de cada grupo. 
Trabalhamos com o princípio de que todos têm 
vulnerabilidades e todos têm capacidades. Acre-
ditamos que o jovem é o mais importante agente 
de mudança, por isso, priorizamos o fortalecimento 
das suas capacidades.

O fortalecimento das capacidades de liderança 
abriu caminho para que esses jovens possam au-
xiliar e ter voz ativa nas decisões da sua comunida-
de por meio das associações de moradores e dos 
núcleos comunitários da Defesa Civil (NUDECs). As-
sim, conhecendo os conceitos básicos de redução 
de riscos de desastres, os jovens estão aptos a ge-
rir com muito mais sucesso as potenciais ameaças. 
Eles serão responsáveis ainda por mudar a realida-
de dos seus pares e, nesse sentido, uma estratégia 
de multiplicação, dentro do princípio do protago-
nismo juvenil, foi essencial. 

Através das estratégias de multiplicação, os jovens 
líderes tiveram capacidade e liberdade de escolher 
de que maneira poderiam exprimir e apresentar 
os aprendizados para o restante da comunidade 
escolar. No decorrer das dinâmicas afloraram as 
ideias criativas dos grupos que utilizaram recursos 
próprios para multiplicar as mensagens relacio-
nadas à redução de riscos e direitos de crianças e 

adolescentes. Música, vídeo, criação de cartazes, 
elaboração de textos, além de outras ideias foram 
geradas, e com auxílio de técnicos capacitados fo-
ram veiculadas não só no âmbito escolar por meio 
de apresentações e rodas de conversa, mas nas co-
munidades do entorno da escola através de rádios 
comunitárias, panfletos e cartazes. 

Aos jovens líderes agregou-se a percepção de uma 
visão compartilhada em que todos têm o direito 
de conhecer e participar de práticas que tornem a 
comunidade mais segura e resiliente. Trabalhando 
juntos, procurando soluções duradouras em que 
o jovem é protagonista, temos que enfrentar de-
safios e achar soluções, guiados pelo princípio de 
cooperação e consenso. 

Com o objetivo de ampliar a visão de uma socie-
dade mais justa com o direito de participação de 
seus cidadãos, os jovens líderes tiveram a oportuni-
dade de vivenciar a liderança sistêmica abordando 
valores e habilidades necessários para liderar em 
tempos de transição e em situações de crise. Tam-
bém puderam compreender os ciclos de mudança 
de paradigma a fim de se fortalecerem para ações 
conscientes e coletivas, distinguindo poder de apo-
deramento. 

Estimulamos esses jovens a ter experiência e refle-
tir sobre a metodologia do consenso como uma 
ferramenta prática de tomada de decisão mais par-
ticipativa e inclusiva para revisão tanto de nossas 
estruturas organizacionais como de posturas pes-
soais em processos coletivos. O Projeto RRD em 
Ação teve o objetivo de capacitar e assegurar que 
educação para emergência possa ser um tema tra-
tado por todas as esferas da educação, não apenas 
para proteger o espaço escolar de possíveis even-
tos adversos por meio de capacitação, mas também 
com o foco na união da comunidade, aumentando 
as capacidades por meio da construção de relações 
voltadas para a cooperação, o consenso e a lideran-
ça sistêmica. 
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Quando reconhecemos a importância da coopera-
ção e do acordo entre os jovens, também temos que 
reconhecer a necessidade de ter cooperação entre 
os seres humanos e a natureza. Durante muitos 
anos, o homem se colocou em conflito com a natu-
reza, assumindo uma postura antropocêntrica em 
que ele ficou acima ou fora dela. Nós tivemos como 
filosofia norteadora do projeto a ideia da ecologia 
profunda, que vê a humanidade como mais um fio 
na teia da vida e não como algo à parte. 

A ecologia profunda, conceito proposto pelo no-
rueguês Arne Naess, em 19733, defende que cada 
elemento da natureza, inclusive a humanidade, 
deve ser preservado e respeitado para garantir o 
equilíbrio do sistema da biosfera. Dessa forma, os 
homens têm suas responsabilidades frente aos de-
sastres naturais. Nosso estudo de linha de base do 
projeto mostrou que os jovens são muito mais pre-
parados para aceitar essa ideia do que os adultos: 
em entrevista, 77% de jovens acreditaram que o ser 
humano teve um papel na causa das enchentes de 
2011, enquanto apenas 56% de adultos atribuíram 
a catástrofe à ação humana. 

Da mesma forma, os jovens entrevistados para o es-
tudo de linha de base do projeto propuseram suas 
próprias soluções para reduzir o risco de desastres. 
Eles aceitaram a responsabilidade do ser humano 
nas enchentes e reconheceram que o homem tem 
um papel de mitigar os riscos de desastres. A en-
trevista foi feita com mais de 300 alunos em cinco 
escolas da Região Serrana e todos os jovens iden-
tificaram formas em que eles podiam contribuir 
ao processo de RRD: ser responsável pelo próprio 
lixo, evitar desmatamentos e garantir a limpeza das 
ruas da comunidade, foram algumas das respostas 
sugeridas. 

Assim, concluímos que o que nos torna capazes de 
transformar esse processo é valorizar a importân-
cia do equilíbrio entre a natureza e o homem, re-
conhecendo que homens – e jovens em particular 
– são importantes em qualquer ação de prevenção 
e proteção. É a mesma visão de mundo que leva 
em conta os direitos humanos por meio de políti-
cas que asseguram uma educação integral, dispo-
nível e adaptável e de qualidade, proporcionando 
o fortalecimento de habilidades dos indivíduos e 
a identificação de capacidades nas comunidades 
para mudar o mundo para melhor. 3 NAESS, Arne.(1973)  “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology  

Movement”. Inquiry 16: 95-100.
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Glossário

AmEAçA – Fator de origem natural ou humana, ao 
qual está exposto um sistema que pode pôr em pe-
rigo a vida, os bens ou o funcionamento do próprio 
sistema. Estamos expostos a vários tipos de amea-
ças. Estas podem ser de origem natural, social ou 
humana.

CAPACIDADE – São características que desenvol-
vemos para estar preparados em caso de um de-
sastre. São fatores internos que nos permitem en-
frentar melhor eventos inesperados. Também é a 
palavra dada às forças de um sistema social para 
reduzir os níveis de vulnerabilidade ou lidar com 
uma situação de emergência e/ou desastre.

DESAStRE – Uma mudança intensa causada nas 
pessoas, na economia, ou em sistemas sociais ou 
ambientais causada por eventos naturais, gerada 
pela atividade humana ou por uma combinação de 
ambos, o que vai além da responsabilidade da co-
munidade atingida.

DEClARAçãO DOS DIREItOS DA CRIANçA – Du-
rante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 
20 de novembro de 1959, representantes de cente-
nas de países aprovaram a Declaração dos Direitos 
da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, porém, voltada para as 
crianças.

1. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos 
direitos, não importa sua cor, raça, sexo, religião, 
origem social ou nacionalidade.

2. Todas as crianças devem ser protegidas pela 
família, pela sociedade e pelo Estado, para que 
possam se desenvolver fisicamente e intelectu-
almente.

3. Todas as crianças têm direito a um nome e a 
uma nacionalidade.

4. Todas as crianças têm direito a alimentação e 
ao atendimento médico, antes e depois do seu 
nascimento. Esse direito também se aplica à 
sua mãe.

5. As crianças portadoras de dificuldades espe-
ciais, físicas ou mentais, têm o direito à educa-
ção e a cuidados especiais.

6. Todas as crianças têm direito ao amor e à com-
preensão dos pais e da sociedade.

7. Todas as crianças têm direito à educação gra-
tuita e ao lazer.

8. Todas as crianças têm direito de ser socorridas 
em primeiro lugar em caso de acidentes ou ca-
tástrofes.

9. Todas as crianças devem ser protegidas contra 
o abandono e a exploração no trabalho.

10. Todas as crianças têm o direito de crescer em 
ambiente de solidariedade, compreensão, ami-
zade e justiça entre os povos.

11. Todas as crianças têm o direito de viver uma 
vida saudável.

RISCO – Probabilidade de ocorrer um evento que 
resulte em algum tipo de dano.

vUlNERABIlIDADE – Capacidade de adaptação 
ou recuperação insuficiente frente a uma determi-
nada ameaça.
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