
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há algo fundamentalmente 
errado em tratar a Terra como 

se fosse um negócio em 
liquidação.” 

Herman Daly 

O que pode nos resgatar quando o desastre destrói todas as nossas referências? Tudo 

aquilo que nos confere identidade pode desaparecer em poucos instantes. Inevitavelmente, 

nossa identidade está apoiada nas coisas que conquistamos, nos papéis que desempenhamos 

e nos relacionamentos que estabelecemos na comunidade da qual fazemos parte. Nossa vida 

se organiza em torno desses aspectos. Sendo assim, ocorrências como as que temos 

testemunhado com frequência e intensidade crescentes têm um efeito muito mais devastador 

do que as perdas concretas, contabilizáveis. Talvez essas sejam as perdas mais “fáceis” de se 

superar. Desastres de grandes proporções atingem pessoas, famílias, comunidades inteiras e 

podem desestruturar todo o sistema de referências no qual a vida se apóia. Além das perdas 

humanas, que são as mais dolorosas e, certamente, as únicas irreparáveis – existem muitas 

perdas ligadas à identidade das pessoas que se configuram numa espécie de morte.   

No livro Quando tudo se desfaz, a escritora e monja Pema Chödrön conta como sua 

vida foi devastada quando tudo aquilo em que acreditava e que sustentava sua autoimagem 

simplesmente desapareceu, se desfez. Mesmo tratando de um desastre simbólico, ao 

compartilhar sua experiência, a autora pode nos dar uma pista para a pergunta inicial: o que 

pode nos resgatar quando um grande abalo destrói todas as nossas referências?  

 
Quando tudo se desfaz: as revelações do desastre 

Sandra Felicidade Lopes da Silva 



 

O resgate pode vir da percepção que conseguimos ter da situação e do que decidimos 

fazer a partir disso. O desastre frequentemente traz à tona o que não pode mais ser ignorado e 

precisa ser transformado.  

Os deslizamentos e enchentes que atingiram o Brasil neste início de ano e, em seguida, 

o devastador terremoto no Haiti, geraram destruição e perdas concretas e subjetivas de 

dimensões inimagináveis. Um dos efeitos mais nefastos é a desestruturação social e 

psicológica. Essa desestruturação pode desencadear uma onda de violência e caos, 

potencialmente mais danosa que o próprio desastre. A capacidade de sobrevivência e 

reconstrução está muito ligada à capacidade de sustentar a nossa humanidade, mesmo 

quando - e, principalmente quando - os eventos externos põem em colapso toda a ordem 

vigente.  

Em meio ao caos coletivo, vemos que as respostas individuais fazem toda a diferença – 

para o melhor e para o pior. Quando não existe uma ordem externa, institucionalizada, as 

pessoas dependem exclusivamente do seu sistema de referências interno. É ele que dá 

sustentação e orienta a conduta individual, com efeitos importantes no nível coletivo. Por isso 

vemos que, mesmo num evento de grandes proporções, as pessoas são atingidas com graus 

de intensidade variados e apresentam respostas e capacidade de reconstrução diferenciadas. 

O desastre evidencia essas diferenças individuais. 

Numa situação dessas existem vários tipos de “vítimas”: as que precisam de socorro, as 

que arregaçam as mangas e prestam socorro, as que assumem para si a responsabilidade pela 

manutenção da ordem social – em algum nível, as que cometem crimes, pois veem no caos 

uma oportunidade para tirar algum proveito pessoal. Essas atitudes individuais têm efeito 

multiplicador, porque sempre existe um número considerável de pessoas que aguarda até que 

alguém indique qual conduta adotar - solidária, cooperativa, predatória, individualista, 

oportunista. O desastre revela o poder das atitudes individuais - algumas amenizam a dor e o 

caos, enquanto outras os potencializam. A ironia é que todas essas atitudes têm a mesma 

motivação - a sobrevivência. 

No caso do Haiti – a gravidade do terremoto foi intensificada pela precariedade ou 

inexistência de instituições básicas no país. A intensidade da tragédia fez o mundo se mobilizar 

para ajudar um país cujo povo era vitimado historicamente – pelo esquecimento e isolamento 

político e econômico. Ironicamente, o terremoto acorda o planeta inteiro para a dor do Haiti.  A 



 

destruição da já precária estrutura desse país pode ser o início de um processo de 

reconstrução e de sua inserção no mapa.  

Na experiência de Pema Chödrön, o fim do casamento foi o evento que expôs toda a 

fragilidade na qual sua vida estava apoiada. Não foi essa ocorrência que desestruturou sua 

vida – “apenas” evidenciou uma situação que não se sustentava mais. Com os desastres 

ocorre o mesmo. Toda a devastação causada expõe o grau de vulnerabilidade da comunidade 

atingida e revela o tamanho do equívoco no qual uma situação está fundada. As pessoas mais 

atingidas são as que estão em uma situação crônica de vulnerabilidade – social, econômica e 

geográfica.  O equívoco não é das pessoas que se instalaram em áreas de risco – até porque 

não “escolheram” o local por terem apreciado a paisagem. O equívoco é muito anterior a isso e 

muito mais estrutural - do ponto de vista social, político e econômico. O discurso simplista do “a 

culpa é da vítima” não se sustenta mais.  

Os desastres são gerados ou potencializados pelo nosso modo de estar no mundo e, 

inevitavelmente, revelam muito de quem somos nós e de como nos posicionamos no ambiente 

onde vivemos. Portanto, o que pode nos resgatar é a consciência, que nos convoca a recriar a 

vida em outras bases – e a repensar nossa relação com o outro e com o planeta. 

 

 


