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Nadie puede librar a los hombres del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga 

renacer en ellos el valor para soportarlo.  

 

Selma Lagerlof, Escritora Sueca (1858-1940)  
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INTRODUÇÃO 

 

A Gestão Integral de Riscos, Emergências e Desastres não é o uso de alguma 

fórmula mágica que pudesse impedir totalmente as situações de adversidade, mas 

representa uma consciência organizada coletivamente em relação às ameaças potenciais. 

Situações que podem afetar as condições para uma boa qualidade da vida em diferentes 

contextos, estados, cidades e comunidades, considerando que uma população pode 

sofrer com adversidades em circunstâncias previsíveis e não previsíveis. 

 Ao ser capaz de identificar riscos que possam existir, também é possível – de 

forma organizada – que uma população consiga proteger não só os recursos materiais e 

imateriais existentes num dado território, mas também desenvolver condições para 

enfrentar as situações adversas e reduzir danos. Estudos sobre crises apontam que o 

risco aumenta quando se negligencia o potencial das situações de desastre. Assim, é 

preciso que as administrações públicas sejam responsáveis e compactuem na elevação 

do grau de consciência das pessoas e, inclusive, das organizações privadas. Trata-se da 

implementação de estratégias de Gestão de Riscos, de modo que as ações não sejam 

sempre, ou reiteradamente, para gerenciar situações de emergências e desastres 

(SPEIGHT, 2010). 

Os fatores de sucesso do atendimento em situações de crises, em termos de 

rapidez e precisão, são um resultado do bom planejamento de estratégias de resposta, 

treinamento, liderança, tecnologia adequada e, efetivamente, dos planos de respostas 

factíveis – tendo como base fundamental o envolvimento e o desenvolvimento de 

competências das organizações públicas, privadas e da sociedade civil. Além disso, é 

importante que haja a formação de parcerias, buscando respostas satisfatórias na 

assistência às vítimas, procurando resguardar a comunidade atingida de maiores danos 

no futuro. 

Evoluímos substancialmente, ao longo das últimas décadas, da condição de 

pensarmos uma Psicologia das emergências e dos desastres para uma Psicologia que 

pode gerenciar riscos e vulnerabilidades. A Psicologia na Gestão Integral de Riscos 

acompanha a possibilidade, não apenas de levar atendimento a um território atingido 

por uma situação adversa, mas também busca atender as demandas de uma população 
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que já se encontra em uma situação de vulnerabilidade, sob a perspectiva das estratégias 

de mitigação, prevenção e antecipação. 

A Psicologia brasileira vive um processo de compreensão dessas estratégias e 

tem se posicionado diante dos eventos que, especialmente ao longo dos últimos anos, 

nosso país tem vivenciado. São situações críticas e promovedoras de emergências e 

desastres que nos impõem, como psicólogas(os), uma reflexão sobre o papel e as ações 

que a Psicologia – enquanto ciência e profissão – pode contribuir e deve realizar. 

No âmbito do Conselho Federal de Psicologia (CFP), e tendo em vista a presente 

publicação desta Referência Técnica1, vale ressaltar alguns momentos que marcaram o 

processo evolutivo da linha de pensamento da categoria sobre o tema. Nesse sentido, 

destacamos o primeiro Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos 

Desastres, realizado em Brasília-DF, no ano de 2006, que pôde trazer uma perspectiva 

diferente e, mais propriamente, inovadora, em razão do trabalho realizado em 

colaboração com a Secretaria Nacional de Defesa Civil.  

O Brasil caminhava pari passu a movimentos internacionais com o propósito de 

rever e pensar ações que traziam mudanças de perspectiva a respeito do tema, rumo a 

um processo de construção de uma política pública voltada para a Proteção e Defesa 

Civil. Em 2010, tivemos a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência 

Humanitária, em Florianópolis-SC, onde o CFP teve sua parcela de contribuição nos 

processos de construção dos debates e encaminhamento de ações (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2012).  

Culturalmente e ao longo do tempo, o tema dos Riscos, das Emergências e dos 

Desastres foi pouco valorizado ou, mais precisamente, escamoteado. Tudo se passou 

como se fosse uma ideia fantasiosa. Afinal, éramos um país “abençoado por Deus”, 

supostamente pouco suscetível a condições adversas ou a grandes riscos, nada que não 

déssemos um “jeitinho”. Em meio às mudanças de perspectiva, à época da primeira 

Conferência Nacional, a própria Psicologia no Brasil seguia um caminho de maior 

                                                 
1
 O Sistema Conselhos é formado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e os Conselhos Regionais 

de Psicologia (CRPs). No tema dos Riscos, Emergências e Desastres nos conselhos vêm se fortalecendo 

nos últimos anos e têm sido guiados por alguns eventos, grupos temáticos e documentos norteadores. 

Conforme abordaremos neste trabalho, duas notas técnicas foram publicadas. A primeira em 2013 e a 

segunda foi uma revisão publicada em 2016.  
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democratização, alcançando espaços de políticas públicas nos quais se firmava uma 

Psicologia com compromisso social.  

O CFP manteve-se ativo em encontrar espaços para ampliar o debate com a 

categoria e promover, junto a outros atores e setores, uma parceria com a Defesa Civil. 

A proposta foi e ainda é a de apoiar uma efetiva Política de Proteção e Defesa Civil no 

país, considerando a importância da participação e contribuição da Psicologia. O Brasil 

começava a viver uma nova forma de conceber a Defesa Civil, uma vez que a condição 

de uma efetiva proteção se juntou ao nome dessa política – daí a mudança para 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC).   

Importante registrar a contribuição do CFP no processo de criação da Rede 

Latino-Americana de Emergências e Desastres (LAPED). Quando o inesquecível 

colega, Marcus Vinicius de Oliveira, junto a outros colegas, formulou uma parceria do 

Brasil com demais países, como Argentina, Cuba e Chile, que passaram a formar um 

bloco de apoio a atividades sobre o tema em congressos e demais eventos. 

A experiência com desastres, como diante das enchentes que atingiram os 

estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Paraná em 2011, consolidou o processo de elaboração do CFP – juntamente 

aos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs)2 –, no sentido de oferecer respostas mais 

efetivas que firmassem uma compreensão do papel e da contribuição que a Psicologia 

disponibiliza às comunidades atingidas. É dessa composição, inserida em movimentos e 

articulações nacionais e internacionais, que tornou possível a inserção efetiva da 

categoria diante da temática dos Riscos, Emergências e Desastres.  

A inserção da Psicologia brasileira na área da Gestão Integral segue em processo 

de construção. Nesse sentido, vale ressaltar a importância – em termos da produção de 

conhecimentos e do reconhecimento das contribuições da Psicologia na área – do 

trabalho com a população atingida pelo incêndio da Boate Kiss – que matou 242 e feriu 

                                                 
2
 De acordo com a Lei 5766/71 que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, a 

função desses conselhos é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício dessa profissão e zelar pela fiel 

observância dos princípios éticos e da disciplina da classe. Ambos buscam promover a autonomia e a 

valorização da categoria, pois isso refletirá no melhor desempenho do trabalho e no exercício ético da 

profissão. A tarefa maior das autarquias é, sem dúvida, a proteção dos direitos do cidadão e de toda a 

sociedade no que diz respeito à prestação de serviços psicológicos de qualidade, evitando a atuação de 

maus profissionais ou de profissionais não habilitados para o exercício dessa profissão. 
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680 pessoas na referida boate da cidade de Santa Maria/RS, em janeiro de 2013. A 

forma como se configurou o atendimento naquela cidade, durante e no pós-evento, 

permitiu que o próprio CFP pudesse se posicionar de forma a refletir sobre como se 

dava a perspectiva de conhecimentos e capacidades de psicólogas(os) em relação ao 

tema.  

A primeira nota técnica sobre o assunto foi publicada em maio de 2013. Em 

janeiro de 2015 surgiu uma comissão (Comissão de Emergências e Desastres do CFP) 

que tinha representação das diferentes regiões do Brasil, além de contar com a 

colaboração de profissionais da Psicologia brasileira e seus reconhecidos trabalhos na 

área. Posteriormente, o grupo passou a se chamar Comissão de Gestão do Risco 

Integral, Emergência e Desastres, considerando uma revisão conceitual que permitiu um 

olhar ampliado diante do papel da Psicologia na área. Ao final de 2016, a comissão 

elaborou uma revisão da nota técnica que já ressaltava a Gestão Integral em situações de 

Riscos, Emergências e Desastres. 

 A Psicologia brasileira segue na busca de espaços para contribuir efetivamente 

na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas no âmbito da Proteção e 

Defesa Civil. Ao mesmo tempo, vem construindo referências de atuação, apesar da 

predominância e do acúmulo no eixo de respostas em situações de emergências e 

desastres. Em outros termos, apesar do reconhecido papel em políticas públicas 

intersetoriais, imprime-se mais que um desejo de contribuir em circunstâncias especiais 

em termos de pós-desastre. Fundamentalmente, trata-se de fomentar um conhecimento 

calcado na experiência prática e no acúmulo teórico sobre o tema, considerando a 

perspectiva da percepção e mitigação de múltiplas vulnerabilidades e das condições 

para uma Gestão Integral de Riscos.  

Atualmente, temos uma compreensão de que desastres são resultados do 

crescimento e transformação da sociedade, sem o gerenciamento adequado de riscos. 

Mais especificamente, riscos que são produzidos por fatores socioambientais, 

sociotécnicos, econômicos e culturais, relacionados ao modo como se produzem 

vulnerabilidades e também de como se vivenciam ameaças de desastres. Trata-se de 

uma mudança de paradigma em relação ao tema, a saber, do enfoque nos efeitos para o 

reconhecimento e intervenção sobre as causas de desastres. Afinal, desastres são 
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produtos de uma combinação particular entre riscos, ameaças e vulnerabilidades em um 

dado território e com efeitos danosos para uma população.  

A Psicologia também foi congruente com outra mudança de paradigma sobre o 

tema. De uma perspectiva centrada na psicopatologia sindrômica individual, inclusive 

em relação à experiência do traumático – como na difusão do chamado Transtorno do 

Estresse Pós-Traumático –, para uma apreensão da multideterminação do sofrimento 

psíquico, tanto singular quanto comunitário, ampliando a dimensão dos cuidados a 

partir das contribuições da Saúde Coletiva e da Saúde Mental. 

A Organização das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres 

(United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNDRR), a partir do Marco de 

Ação de Hyogo, 2005-2015, propôs o aumento da resiliência de nações, cidades e 

comunidades frente aos riscos. Posteriormente, a partir da Conferência de Sendai, 2015-

2030, adotou um novo marco no campo da redução dos desastres, reafirmando a 

necessidade de antecipar, planejar e reduzir riscos, proteger pessoas e comunidades, 

construir cidades mais seguras, bem como uma maior resiliência nas cidades do mundo 

inteiro. Nesse contexto, entendeu-se que uma cidade resiliente pode ser definida como:  

 

Capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposto a riscos de 

resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de 

maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação e 

restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais. (UNDRR, 2015)  

 

Diante do contexto em que se configurou o Marco de Sendai, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) objetiva que prevenir novos riscos e reduzir as condições 

existentes para desastres pressupõe a implementação de medidas econômicas, 

infraestruturais, jurídicas, sociais, de saúde, culturais, educacionais, ambientais, 

tecnológicas, políticas e institucionais, integradas e inclusivas, que possam prevenir e 

reduzir vulnerabilidades junto aos cidadãos.  

Os territórios que compõem as cidades se constituem e se organizam dentro do 

contexto político, econômico e social onde se inserem. Atualmente, cidades estão mais 

frágeis diante das emergências que vão se constituindo, não apenas conforme o 

imaginário social e visível do que seria um desastre, atrelado a fenômenos tidos como 

“naturais”, mas como espaços marcados por profundo desamparo, especialmente no que 
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se refere a não garantia dos direitos humanos. Em outras palavras, como nos ensina 

Mbembe (2018), encontramo-nos sob a vigência da necropolítica, isto é, territórios 

dominados por aqueles que detêm o poder de decidir os que podem viver e quem deve 

morrer. 

Nessas circunstâncias, o olhar da Psicologia precisa ir além daquilo que se torna 

visível e que, rotineiramente, pode ser caracterizado como um desastre. Trata-se de 

pensar as condições em que se efetivam e ampliam vulnerabilidades, por exemplo, às 

populações em situação de rua, em moradias precárias, indígenas, negras/pretas, 

LGBTI+, migrantes e refugiados. É preciso atentar para os fenômenos que emergem de 

uma sociedade que segue desprovida de políticas públicas específicas, desfavorecidas 

por governos não comprometidos com os direitos humanos, produzindo e reproduzindo 

vulnerabilidades em função da prevalência dos interesses econômicos, notadamente 

capitalistas. 

Para uma reflexão mais ampliada sobre a atuação da Psicologia em situações de 

Riscos, Emergências e Desastres, é preciso considerar que as ações devem ser 

integradas às redes de serviços públicos, especialmente da Defesa Civil, do Sistema 

Único de Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Segurança 

Pública, Educação, além da contribuição das iniciativas privadas e de voluntários, de 

modo a contribuir para um plano articulado intersetorialmente, evitando-se ações 

isoladas, desintegradas ou mesmo improvisadas. Trata-se de pensar ações de curto, 

médio e longo prazo.  

Esta Referência Técnica3 para a atuação de psicólogas(os) na Gestão Integral de 

Riscos, Emergências e Desastres, considera os avanços realizados na compreensão 

desse tema, seu “estado da arte”, e as contribuições que o CFP vem trazendo ao longo 

do tempo. A proposta desta referência é a de contribuir para que a nossa categoria se 

aproprie ainda mais do contexto teórico, clínico e político das ações desenvolvidas no 

âmbito da Psicologia na Gestão Integral de Riscos, Emergências e Desastres.  

                                                 
3
 Uma nota técnica, para um órgão regulador e fiscalizador como o CFP, é um documento de ordem 

consultiva e indicativa, cujo principal objetivo é nortear o desenvolvimento de atividades que demandam 

uma atenção específica.  
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Tendo isso em vista, esta Referência Técnica visa uma abordagem da temática 

como um elemento de inspiração à Psicologia. A aposta é de que possamos partilhar e 

seguir burilando as questões em torno da complexidade envolvida no tema. Para isso, 

desejamos que o trabalho aqui apresentado possa promover o diálogo, ampliar nossa 

compreensão e o potencial de atuações da categoria.  

Para esse percurso, pensamos em dividir esta referência em três grandes eixos. O 

primeiro versa sobre a dimensão ético-política envolvida no tema, a partir de uma 

perspectiva histórica. O segundo busca compreender a relação da Psicologia e seu 

compromisso social em contextos de Riscos, Emergências e Desastres, tendo em vista o 

escopo das políticas públicas e as contribuições da Psicologia Social. A seguir, o 

terceiro eixo enfoca a articulação da categoria com os serviços específicos e, por fim, 

apresentamos alguns fragmentos testemunhais, narrativas de psicólogas(os) em 

situações de Riscos, Emergências e Desastres, de modo a aproximar leitores e leitoras 

desse campo de conhecimentos e atuações. 
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EIXO 1: A PSICOLOGIA EM CONTEXTOS DE RISCOS, EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES  

 

Os desastres são fenômenos eminentemente humanos e sociais e, em 

consequência, devemos despojá-los da qualidade de “naturais” que gera uma 

sensação de que o mundo “é assim” e não podemos fazer nada para evitá-los 

(WILCHES-CHAUX, 1993, p.). 

 

Neste primeiro capítulo, teremos como objetivo analisar o sentido de uma 

política pública que possa pensar a Psicologia em contextos de Riscos, Emergências e 

Desastres. Para isso, faremos um percurso histórico sobre as primeiras abordagens 

quanto ao tema. Acompanharemos que o prenúncio desses estudos se concentrou nos 

efeitos dos desastres, especialmente sob a perspectiva do estresse. Nesses tempos, a 

Psicologia encontrava-se embrenhada no paradigma individualista em voga, em que o 

discurso médico ditava a forma de apreensão sobre a experiência do traumático. A 

seguir, traremos alguns marcos legais e históricos do Brasil em relação à proteção da 

população em situações de desastres, o desenvolvimento de estratégias de prevenção, 

além das aproximações da Psicologia brasileira e latino-americana dedicadas à temática.  

 

Primeiras abordagens sobre o tema 

  

A tradição das pesquisas em emergências e desastres teve origem em duas 

disciplinas, a saber, a Geografia e a Sociologia. Ambas dominaram o campo de 

pesquisas sobre o tema, por meio de investigações empíricas sistemáticas, desde o início 

dos anos 1950 (OLIVER-SMITH, 1986; QUARANTELLI, 1985; QUARANTELLI & 

DYNES, 1973, 1985). O interesse na área surgiu com a Geografia Humana. No entanto, 

a abordagem mais voltada para as questões sociais deu-se com a Sociologia e a partir 

dos anos 1970. A pesquisa sociológica inicial – atenta aos comprometimentos das 

comunidades e organizações afetadas por desastres naturais – apoiava a ideia de que, 

embora houvesse efeitos imediatos extensos, a maioria das reações era superficial, de 

curta duração, não havendo outros comprometimentos em termos de comportamento 

dos sobreviventes.  
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Os sociólogos, inclusive, chegaram a sugerir que poderia haver efeitos 

psicológicos benéficos, promovendo um forte senso de equilíbrio pessoal e social 

(QUARANTELLI, 1985; QUARANTELLI & DYNES, 1973, 1985). As dificuldades 

comportamentais resultantes de um determinado evento seriam consequência do 

ambiente social nos quais os serviços de assistência pós-desastre eram oferecidos. 

 

Geografia        →                Sociologia           →                 Psicologia 

 

 Com relação à Psicologia, sua inserção tem sido gradual e, principalmente, dos 

últimos anos, sendo que a maioria dos estudos e estratégias de intervenção esteve 

voltada ao atendimento dos sobreviventes posteriormente aos eventos. A dificuldade de 

analisar as possíveis consequências de um desastre esteve atrelada à tendência de se 

observar o fato como inteiramente devido a uma relação de causa e efeito. No entanto, 

uma situação de emergência ou desastre raramente é um evento isolado. Geralmente, é o 

acúmulo de situações e condições anteriores, sendo apenas o prenúncio de mais graves 

consequências.  

A evolução das pesquisas sobre os efeitos psicológicos dos desastres pode ser 

descrita como um desenvolvimento gradual, com eventos-chave esporádicos e com 

períodos de nenhum trabalho proeminente. Weisaeth (1993), em uma avaliação histórica 

concisa, relata que o estudo mais antigo sobre os efeitos psicológicos dos desastres foi 

conduzido por Edward Stierlin, publicado em 1909 e 1911. Embora Stierlin fosse um 

médico psiquiatra na área, investigando eventos como desastres em minas e ferrovia, 

bem como desastres naturais, seus estudos foram negligenciados na literatura sobre o 

assunto. Em 1920, encontramos a primeira pesquisa considerada científica, realizada 

por Samuel Prince, no Canadá. Ele trabalhou com explosões e desastres marítimos. Já 

em 1944, Lindemann realizou o primeiro estudo na área de intervenção pós-desastre. 

Tratou-se de uma avaliação sistemática das respostas psicológicas dos sobreviventes do 

incêndio de uma boate em Boston (EUA), levando à morte 400 pessoas (PEREIRA, 

2012). 

Durante vários anos, a forma como as organizações responsáveis por prestar 

assistência aos sobreviventes enfatizou a provisão de abrigo, alimentação e imunização 
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contra epidemias. Desse modo, a importância de se atender as necessidades psicológicas 

foi subestimada. A concepção sobre a exclusividade de se atender necessidades 

materiais e imediatas mudou ao longo do tempo, considerando a importância que os 

efeitos psicológicos têm no processo de recuperação de uma população afetada por 

desastres. 

 

Durante vários anos, a forma como as organizações responsáveis por prestar 

assistência aos sobreviventes enfatizou a provisão de abrigo, alimentação e 

imunização. 

 

Desde os anos 1950, diversas investigações no âmbito individual e social 

analisaram as consequências psicológicas dos desastres (SHORE, et. al., 1986; 

VITALIANO, et. al., 1987; WARHEIT, 1985). No entanto, apesar do número de 

pesquisas realizadas, não houve consenso no que dizia respeito à ocorrência, extensão e 

persistência dos efeitos negativos na saúde mental dos sobreviventes (SHORE, et. al., 

1986; VITALIANO, et. al., 1987).  

De acordo com Warheit (1985), os resultados dessas pesquisas podem agrupar-

se em quatro categorias. A primeira inclui pesquisas que sugerem que os desastres 

causam estresse psicológico extenso, transtorno social e trauma psicológico crônico. A 

segunda categoria contém pesquisas que descrevem estresse de curta duração e alguns 

problemas psicológicos e psiquiátricos crônicos. A terceira agrupa pesquisas que 

concluem que os desastres causam quadros psicopatológicos de longa duração, mas 

somente entre aqueles que têm histórico anterior de psicopatologia ou vulnerabilidade 

psicológica. Finalmente, a quarta categoria sugere que os desastres podem produzir 

consequências positivas, gerando forte sensação de equilíbrio individual e social. 

Existem algumas explicações plausíveis para essa falta de consenso. Em 

primeiro lugar, existe a probabilidade dos pesquisadores terem usado instrumentos 

diferentes para avaliar a extensão do estresse. Em segundo, a possibilidade dos dados 

terem sido coletados em diferentes momentos depois do desastre. Como, por exemplo, 

certos dados que foram coletados imediatamente pós-desastre e outros que foram 

coletados meses depois. Em terceiro lugar, as pesquisas podem ter sido realizadas com 
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diferentes populações. Finalmente, o conceito de desastre pode ter recebido diferentes 

interpretações (VITALIANO, et. al., 1987; WARHEIT, 1985).  

Conforme estudos de Benevides (2015), ainda sob uma perspectiva histórica, a 

atuação da Psicologia em situações de Riscos, Emergências e Desastres encontra-se 

atrelada ao Instituto de Saúde Mental do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. 

Nesse instituto norte-americano, em 1974, foi promulgada a primeira lei que regulou a 

“atuação e ajuda em desastres”, quando foi previsto a atuação de psicólogas(os) em 

relação aos afetados, determinando “que toda pessoa que passa por um evento de 

emergências e desastres” deve receber “acompanhamento psicológico por tempo 

indeterminado” (p. 24). 

 

1909: Primeiro estudo sobre aspectos psicológicos envolvidos em desastres, de 

Eduard Stierlim (EUA); 

1920: Primeira pesquisa considerada científica feita por Samuel Prince (Canadá); 

1944: Primeiro estudo na área de intervenção pós-desastre por Lindemann (EUA); 

1974: Primeira lei que garantiu atendimento psicológico, do Instituto de Saúde 

Mental do Departamento de Saúde (EUA). 

 

Reconhecer a participação da Psicologia junto às pessoas afetadas traz a 

necessidade de ampliar e atualizar nossos conhecimentos sobre o tema. Daí que visitar o 

passado de sua construção permite reafirmar ou redimensionar alguns conceitos e 

noções, contribuindo com a fundamentação para o trabalho da Psicologia. 

As pesquisas sobre as reações psicológicas aos desastres têm utilizado a 

literatura sobre estresse para avaliar tais consequências. No entanto, historicamente, as 

teorias do estresse adotaram uma visão psicopatológica individualista. Frequentemente, 

o estresse é definido como “um estado alterado do organismo produzido por agentes do 

ambiente psicológico, social, cultural e/ou físico. Assume-se que, quando este estado 

alterado não é mitigado, produz efeitos físicos e psicológicos negativos para certas 

pessoas” (WARHEIT, 1985, p. 198). 

A perspectiva da Psicologia dos anos 1960-1970 seguiu a esteira dos estudos do 

período e, desse modo, concentrou suas análises em termos das reações 
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psicopatológicas individuais. Nesse ínterim, aderiu à concepção e literatura do 

Transtorno do Estresse Pós-Traumático, que passou a ser a principal abordagem sobre 

os impactos psicológicos em experiências de desastre. Inclusive, aderiu ao contexto das 

comorbidades – transtornos secundários – que incluem o abuso de substâncias 

psicoativas, fobias, ataques de pânico e quadros de depressão e mania. 

O que também passou a ser veiculado foi que a desinformação e o 

subdiagnóstico poderiam levar à proliferação de outras patologias, em que os sintomas 

pós-traumáticos poderiam evoluir e apresentar outras expressões. Posteriormente, 

passou-se a considerar que ter o cuidado de explorar o modo como a pessoa 

experimentou as circunstancias e os eventos pregressos de sua vida, relacionam-se com 

suas queixas somáticas e seu sofrimento psíquico (VIEIRA NETO, 2006). 

 

A Psicologia dos anos 1960-1970 seguiu a esteira dos estudos desse período: 

concentrou suas análises em termos de reações psicopatológicas individuais. 

 

Não é possível determinar um tempo específico para que as pessoas se 

recuperem. Existem vários elementos que podem favorecer ou dificultar a recuperação, 

como a presença de grupos de assistência, o que reforça a importância do auxílio 

psicológico voltado para demandas específicas oriundas de experiências traumáticas 

(FRANCO, 2005). A relevância da Psicologia em contextos de Riscos, Emergências e 

Desastres se deve ao reconhecimento de que essas experiências podem produzir 

alterações psicológicas e sintomas somáticos (PARANHOS & WERLANG, 2015). 

Com as contribuições de Solomon (1989), as pesquisas sobre desastres passaram 

a ser uma oportunidade para se analisar o estresse não somente em uma perspectiva 

individual, mas também social. Nesse mesmo sentido, Vitaliano et. al. (1987) enfatizam 

que os desastres deveriam ser interpretados como um estressor coletivo. É nesse 

contexto que vemos uma abertura para múltiplas determinações causais e efeitos não 

exclusivamente individuais, mas vivenciados coletivamente. Emergências e desastres 

são eventos complexos e multidimensionais. Assim, os sentidos que uma pessoa atribui 

ao evento determinam não só como a situação será vivenciada inicialmente, mas 

também interferirá nos processos de recuperação. Contudo, o significado não está 
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apenas na situação em si, nem nas pessoas tomadas individualmente, mas na interação 

entre pessoas, comunidades e eventos. 

 

Trajetória brasileira na Proteção e Defesa Civil  

   

Sob uma perspectiva histórica, o Brasil traz uma preocupação com a segurança 

de seus povos desde época do Império. O artigo 179º da Constituição Política do 

Império do Brasil, de 24 de março de 1824, garantiu os chamados “socorros públicos” à 

população. Entretanto, foi a partir da década de 1940, com a participação do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial e, principalmente, após os naufrágios dos navios de 

passageiros Arará e Itagiba na costa brasileira, que se começou a avançar nesse tipo de 

atendimento. Em 1988 surgiu a criação de um sistema único nacional de ação 

permanente em termos de Defesa Civil. A legislação sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) passou por uma série de revisões ao longo do 

tempo (BRASIL, 2010). 

A atual política de Proteção e Defesa Civil, nos diferentes níveis – federal, 

estadual e municipal –, é uma legislação específica que rege as ações nessa área e 

encontra-se em vigor desde 2012, por meio da Lei n. 12.608 (BRASIL, 2012). Trata-se 

da lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), dispôs 

sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autorizando a criação de sistemas de 

informação, monitoramento e financiamento. 

No âmbito da Psicologia brasileira, é preciso considerar que a categoria 

profissional somente foi reconhecida em 1967. O primeiro registro de sua inserção na 

área de Riscos, Emergências e Desastres data de 1987, quando ocorreu um acidente 

radioativo envolvendo uma cápsula de Césio-137, em Goiânia. O acidente ocorreu no 

dia 13 de setembro e foi considerado o maior acidente radioativo, fora de uma usina 

nuclear, no mundo (ASSIS & FERREIRA, 2013; NETO & BELO, 2015).  

É possível que, antes desse acidente, outros eventos ocorridos no país tenham 

contado com alguma intervenção de ordem psicológica e psiquiátrica. No entanto, em 

termos históricos e de reconhecimento social, o atendimento psicológico ganhou 
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destaque quando de um acidente aeronáutico ocorrido na cidade de São Paulo, em 1996. 

Um avião caiu em um bairro vizinho ao aeroporto de Congonhas, atingindo várias casas 

e provocou a morte de 96 passageiros e tripulantes, sendo três vítimas fatais em solo, 

totalizando 99 mortos.  

Segundo o relato de Franco (2005), um grupo de psicólogas(os) assistiu aos 

familiares dos passageiros, funcionários da empresa e moradores das ruas atingidas. O 

atendimento aconteceu de maneira pontual nos dias subsequentes ao desastre. A partir 

disso, iniciou-se uma discussão que levou, em pouco tempo, à formação de um grupo 

em São Paulo, que passou a desenvolver estudos e demais ações voltadas às situações 

de emergências e desastres, perpassando os temas do trauma e do luto. 

 

1824: Constituição Política do Império do Brasil garantiu os “socorros públicos”; 

1940: Socorro público em função do naufrágio dos navios Arará e Itagiba; 

1987: Atendimentos psicológicos em razão do acidente com Césio-137, em Goiânia; 

1988: Criação de um sistema único de Defesa Civil; 

1996: Grupo de atendimento aos afetados por acidente aeronáutico em São Paulo; 

2012: Política do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). 

 

O primeiro Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos Desastres, 

realizado em Brasília-DF, veio a acontecer em 2006 – já em uma perspectiva inovadora 

em função do trabalho realizado em colaboração com a Secretaria Nacional de Defesa 

Civil. Nessa época, a própria Defesa Civil caminhava em um processo de construção de 

uma política pública para Proteção e Defesa Civil, em que todo o sistema passou a ser 

integrado a demais políticas públicas já desenvolvidas no país. Nesse mesmo momento, 

aconteceu a primeira Reunião Internacional por uma Formação Especializada em 

Psicologia das Emergências e Desastres, permitindo elencar o tema no âmbito curricular 

à formação de futuros profissionais.  

Paranhos e Werlang (2015) indicam os impactos do movimento de construção da 

política de Proteção e Defesa Civil nos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs). O 

CRP da 12ª região/SC assinou um termo de cooperação, em 2008, com a Secretaria 

Executiva de Justiça e Cidadania com propostas desenvolvidas em conjunto com a 
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Defesa Civil. O CRP da 4ª região/MG montou um Grupo de Trabalho sobre a temática 

entre 2008-2009. O CRP da 6º região/SP, em 2011, protagonizou oficinas de práticas 

em algumas cidades de São Paulo e criou um Grupo de Trabalho de Emergências e 

Desastres (GTED). Nesse contexto, cabe ressaltar que, desde 2014, Pernambuco já 

mantinha uma parceria com a Defesa Civil do Recife, uma vez que a Defesa Civil dessa 

cidade foi a primeira a adotar concurso público para psicólogas(os) em seu quadro de 

agentes.  

Durante o primeiro Seminário Internacional de 2006, houve marcos na 

construção da política e na produção de novas referências da Psicologia na área. A 

Secretaria Nacional de Defesa Civil acolheu um plano de trabalho desenvolvido pelo 

CFP que, atento às novas formas de atuação da Psicologia, foi desafiado a iniciar um 

diálogo e desenvolver ações, considerando os processos de pré-desastre, em que as 

intervenções são direcionadas à prevenção e minimização de prejuízos futuros 

(KOBIYAMA et al., 2004). Trata-se de pensar estratégias de “educação preventiva, 

treinamento realístico com exercício e prática, e/ou treinamento de inoculação de 

estresse” (BORDERS & KENNEDY, 2009, p. 412). Soma-se a isso, a necessidade da 

seleção de pessoas para compor grupos de primeiras respostas (MOLINA, 2006).  

Em 2010, deu-se a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil e o CFP pôde 

contribuir na construção dos debates. Afinal, trata-se de um tema que, culturalmente, o 

Brasil não dimensionou os diferentes tipos de desastres a serem considerados no país, 

nem a necessidade de se formular e implantar políticas nesse sentido, bem como a 

importância de se preparar a população. Desde a conferência, o CFP manteve-se mais 

presente, fomentando mudanças no âmbito das políticas públicas de Proteção e Defesa 

Civil, ampliando debates e promovendo encontros.  

O relatório da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil (CNDC), de 2010, 

realizado em Brasília/DF, pôde constar os seguintes aspectos: inexistência de uma 

cultura permanente de Defesa Civil com ênfase na prevenção; um modelo de ação 

pautado numa perspectiva restrita ao resgate e proteção; e aceitação de que o passivo 

dos desastres ficava a cargo das pessoas afetadas. Tendo em vista um cenário de pouco 

conhecimento e discussão popular sobre os assuntos pertinentes à Defesa Civil, e 

mesmo quanto aos desastres, tornou-se fundamental investir em ações voltadas à 
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sensibilização, informação e mobilização social. A primeira CNDC visou debater e 

construir a política pública de Defesa Civil no Brasil, atentou para ações de redução e 

mitigação de riscos e perdas relacionadas a desastres no país, além da necessidade de se 

garantir que as pessoas fossem atendidas, protegidas, escutadas e partícipes do debate 

sobre a Defesa Civil (UFSC, 2012). 

A segunda conferência – Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil –, 

realizada em 2014, enfatizou as políticas de prevenção, investiu no conhecimento e 

mapeamento dos riscos e visou fortalecer a participação, o controle social e a integração 

das políticas públicas relacionadas, tendo em vista novos paradigmas sobre o tema 

(BRASIL, 2017). 

As Conferências Nacionais foram importantes por adotarem uma perspectiva 

democrática sobre a Proteção e Defesa Civil no país. Envolveu processos participativos, 

de franco diálogo entre Estado – nos níveis federal, estadual e municipal – e sociedade. 

As duas conferências compartilharam as responsabilidades do Estado e da sociedade na 

elaboração de uma nova política pública de Proteção e Defesa Civil, ajustando 

estratégias de implementação de políticas já existentes. 

 

As Conferências Nacionais foram importantes por adotarem uma perspectiva 

democrática sobre a Proteção e Defesa Civil no país. 

 

Em novembro de 2011, deu-se o segundo Seminário Nacional de Psicologia das 

Emergências e dos Desastres, em Brasília/DF. O CFP esteve à frente de todo processo, 

práticas desenvolvidas em todo o Brasil foram apresentadas, uma condição de troca 

efetiva de informações aconteceu e propôs-se a criação de uma Associação Brasileira de 

Psicologia nas Emergências e Desastres (ABRAPEDE) – oficializada no ano seguinte4. 

O segundo Seminário avançou em termos conceituais. Desastres puderam ser 

reconhecidos como fenômenos que entrelaçam acontecimento e elaboração cultural; as 

mudanças climáticas são tipificadas como fenômenos associados a desastres mistos e 

                                                 
4
 Durante a segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, em setembro de 2012, realizada em São 

Paulo-SP, uma assembleia geral formalizou a fundação da associação, com eleições de diretoria e 

conselho fiscal. O site www.abrapede.org.br encontra-se em funcionamento, mas a associação não 

perdurou.   

http://www.abrapede.org.br/
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não naturais (apesar do que supõe o imaginário social); e considerou a origem 

antropogênica da emissão dos gases de efeito-estufa como ameaça.  

Nesse mesmo sentido, o seminário discutiu a relevância de se entender que não é 

a natureza que obsta o processo organizador da sociedade, mas o resultado de uma 

construção dada ao longo do tempo: desflorestamento e destruição de pântanos, 

migração de áreas rurais improdutivas para cidades que não têm infraestrutura de apoio 

e meios de subsistência suficiente e adequada, além da relativa indiferença dos governos 

para com o aquecimento global e situações de vulnerabilidade (CFP, 2011).  

Com o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria/RS, que matou 242 e feriu 680 

pessoas na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em função das más condições do 

local, a Psicologia em situações de Riscos, Emergências e Desastres pôde ser 

efetivamente reconhecida no país. A forma como se configurou o atendimento no 

território permitiu auxiliar a população de forma articulada aos serviços do município e 

seu entorno. A experiência também impulsionou o CFP no sentido de contribuir com a 

categoria a fim de refletir sobre o posicionamento profissional, de modo a cooperar com 

as demandas que emergem nessas situações. Atravessado por essa experiência, o CFP 

lançou a primeira nota técnica sobre o tema em 2013 – Nota Técnica sobre Atuação de 

Psicólogas(os) em Situações de Emergências e Desastres – posteriormente revisada e 

publicada em 2016. 

A Nota Técnica de 2013 considerou a importância da atuação da Psicologia de 

forma integrada, como parte da política de Defesa Civil. Dimensionou pontos 

significativos, como o elemento da Proteção e o posicionamento da categoria em termos 

de sua ética profissional. O documento apontou que a grande frequência de 

acontecimentos classificados como emergência e desastre incentivou o Sistema 

Conselhos de Psicologia a elucidar diversos questionamentos que surgiram nessa área. 

A nota reforçou a importância de que psicólogas(os), como profissionais contratados ou 

voluntários, estão submetidos às determinações do Código de Ética e outras 

regulamentações normativas da categoria (CFP, 2013).  

A Comissão de Gestão Integral de Riscos, Emergências e Desastres, que 

funcionou de 2015 a 2017 no CFP, revisou a nota, publicando-a em 2016. Inseriu a 

concepção da Gestão Integral e considerou os avanços da política pública da Proteção e 
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Defesa Civil (CFP, 2016). A revisão também salientou a importância da Psicologia no 

campo dos Riscos, Emergências e Desastres estar vinculada às políticas e estratégias do 

SUS e SUAS.  

Estas Referências Técnicas inserem-se nesse processo de contínua elaboração. 

Fundamenta-se nos avanços da categoria nesse campo de atuações e pesquisas, soma-se 

às novas experiências da Psicologia na área – especialmente em função de emergências 

e desastres mais recentemente ocorridos no país. A isso se soma uma aposta de que 

referências técnicas contribuam em termos de atualização, capacitação ou formação 

profissional contínua. 

 

Grupo de Trabalho sobre Riscos, Emergências e Desastres do CFP 

 

Entre 2015 e 2017, no âmbito do CFP, foi criada uma comissão nacional com 

psicólogos e psicólogas de diferentes regiões do país – todos com expressivo 

conhecimento de ações na Psicologia das Emergências e dos Desastres. O objetivo foi 

desenvolver um projeto político de modo a atender as necessidades da categoria em 

termos de reconhecimento, condições de trabalho, formação e inserção em políticas 

públicas. As ações da comissão ampliaram a dimensão histórica do CFP como gestor do 

Sistema Conselhos, fortalecendo o reconhecimento social dessa temática no país.  

  A comissão elaborou e executou um curso online, em uma plataforma do CFP, 

sobre a Gestão de Risco Integral em Emergências e Desastres; uma orientação técnica 

acerca da importância da orientação do CFP frente ao cenário de desastres aéreos – em 

função do acidente com o time brasileiro da Chapecoense em novembro de 2017; a 

revisão da nota técnica e publicada em 2016; o acompanhamento da evolução da 

epidemia do vírus da Zika no Brasil, considerando o papel da Psicologia nos casos de 

epidemia; a realização em todas as regiões do Brasil de uma oficina com o título de 

“Gestão Integral dos Riscos de Desastres: da prevenção à recuperação”5. 

Posteriormente, realizou um debate online sobre a atuação da Psicologia na Gestão 

Integral, em que também foi apresentada a nota técnica revisada.  

                                                 
5 Ao todo, foram realizadas oito oficinas, três no Sudeste pela maior concentração de psicólogos e 

psicólogas em atuação. 
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Na atual gestão do Sistema Conselhos – de 2017 a 2019 –, tem-se um grupo de 

trabalho (GT) que também adotou a perspectiva da Gestão Integral. Este GT é composto 

por cinco psicólogas e psicólogos, e conta com uma coordenação geral de um 

representante da plenária do CFP. O GT tem o propósito de retomar, articuladamente, as 

ações do CFP sobre a temática, ampliando as discussões sobre o tema e promovendo a 

participação dos CRPs, considerando os movimentos sociais.  

 

Na atual gestão do Sistema Conselhos – de 2017 a 2019 –, tem-se um grupo de 

trabalho (GT) que também adotou a perspectiva da Gestão Integral. Este GT é 

composto por cinco psicólogas e psicólogos, e conta com uma coordenação geral 

de um representante da plenária do CFP. 

 

Tendo em vista que vivemos um contexto sociocultural e político sob um 

crescente estado de emergência, o GT considera necessário promover uma articulação 

da categoria e uma ampliação do enfoque. O que este GT observa é que a sociedade 

brasileira encontra-se em uma situação material/concreta de aumento das 

vulnerabilidades, de risco coletivo. Tal situação deve-se à ruptura dos pactos sociais, 

presentes formalmente em nossa Constituição Federal (1988), no escopo do processo de 

democratização brasileira. 

Desse modo, o GT vem trabalhando nos últimos anos, atento aos modos como a 

categoria percebe e lida com situações de Risco, Emergência e Desastre em sentido lato. 

Abordaremos mais a frente, nestas Referências Técnicas, algumas estratégias que têm 

surgido no país, em termos da apreensão de fenômenos sociopolíticos e econômicos que 

produzem sofrimento psíquico. São iniciativas de coletivos que oferecem atendimento 

em espaços públicos nas cidades brasileiras – escutas realizadas em praças, ruas, 

canteiros, parques e rodoviárias. 

 

Este GT observa é que a sociedade brasileira encontra-se em uma situação 

material/concreta de aumento das vulnerabilidades, de risco coletivo. 
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Este GT também tem atuado no sentido de redimensionar e resgatar a formação 

voltada para essa área de atuação. Para isso, também fomenta a articulação com os 

CRPs, considerando as ações realizadas em diferentes territórios. O GT, sobretudo, 

trabalha no sentido de rever os conceitos de Risco, Emergência e Desastres para além de 

situações e fenômenos “naturais”, alcançando uma dimensão que considere 

vulnerabilidades socioeconômicas e políticas como produtoras de sofrimento psíquico – 

singular e coletivamente. 

O GT aposta que suas ações devem ampliar o diálogo com as políticas públicas, 

notadamente do SUS e SUAS, dentro de contextos mais pontuais em eventos que 

acontecem no Brasil. Atentou aos últimos desastres, como o caso do incêndio de um 

edifício no largo Paissandu, no centro de São Paulo, do rompimento das barragens da 

empresa privada Vale, em Minas Gerais, e do assassinato em uma escola de Suzano, na 

grande São Paulo. O GT percebe processos de articulação mais efetivos da categoria 

quanto à questão do suporte psicológico nesses eventos, considerando, inclusive, a 

participação da sociedade civil. 

Realizou um levantamento do que tem sido produzido junto aos CRPs, esteve 

presente no Fórum Social Mundial em 2018, no Congresso Brasileiro de Psicologia de 

2018 e encontra-se articulado ao Centro de Referências Técnicas em Psicologia e 

Políticas Públicas (CREPOP) – a exemplo destas Referências Técnicas. 

 

O GT percebe processos de articulação mais efetivos da categoria quanto à 

questão do suporte psicológico nesses eventos, considerando, inclusive, a 

participação da sociedade civil. 

 

Articulações na América Latina 

 

Na América Latina, o início dos trabalhos sobre a atenção psicológica deveu-se à 

ocorrência dos furacões George and Mitch, no Caribe. Foi criado um Centro de 

Informação sobre Desastre (CRID) na América Central, que também trabalhou a 

temática da Saúde Mental. Em 2001, em El Salvador, foi introduzido o conceito de 

Atenção em Saúde Mental para pessoas atingidas por terremotos (OCAMPO, 2006). 
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 Como já tivemos ocasião de enfatizar, quando se considera os primeiros 50 anos 

de pesquisas sobre os aspectos psicológicos envolvidos em situações de desastres, têm-

se um acento sobre a eventualidade dos impactos psíquicos e a influência do discurso 

médico-psiquiátrico (COELHO, 2006). Mas, a partir dos anos 1950, a Psicologia pôde 

avançar nesta temática específica, daí que se passou a falar em uma Psicologia dos 

Desastres e uma Psicologia das Emergências. Apesar dos autores terem apostado nessas 

diferenças conceituais, ainda não há consenso (MOLINA, 2006). Atualmente, tem-se 

utilizado a terminologia da Gestão Integral de Riscos, Emergências e Desastres, uma 

vez constatada a importância de políticas públicas dedicadas à proteção e estratégias de 

prevenção e mitigação (BRASIL, 2010). 

 Atualmente, os trabalhos da Psicologia têm sido congruentes com as mudanças 

de paradigmas que atravessaram a temática. De uma disciplina que enfocava uma 

psicopatologia individual, centrada na temática do estresse pós-traumático e em 

conformidade com o discurso médico-psiquiátrico, para uma perspectiva fundada na 

prevenção, mitigação e promoção de saúde. Assim, têm-se múltiplas formas de se 

pensar a intervenção da Psicologia e de forma integrada, expandindo os níveis 

individual, familiar, social e organizacional (COELHO, 2006). 

Segundo Molina (2017), as origens da Rede Latino-Americana de Psicologia em 

Emergências e Desastres (Rede LAPED) remonta aos dias 22 a 24 de novembro de 

2002. Nessa ocasião, na cidade de Lima (Peru), foi realizado o primeiro Congresso 

Latino-Americano de Psicologia em Emergências e Desastres – organizado pela 

Sociedade de Psicologia Peruana em Emergências (SPPED), com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OMS/OPAS). 

Na ocasião, desenvolveu-se um projeto para a criação da Federação Latino-

Americana de Psicologia em Emergências e Desastres (FLAPED). A FLAPED visava, 

principalmente, estimular a orientação de esforços de psicólogas(os) interessadas(os) no 

assunto, no sentido de estabelecer organizações nacionais de natureza semelhante ao 

SPPED nos países de origem dos participantes – Argentina, Chile, Equador, México, 

EUA e Peru. A busca para conseguir criar essa federação perpassou alguns anos de idas 

e vindas, em eventos que aconteceram na América Latina. Em países como Chile, Cuba, 

Argentina e Peru, a condição dos desastres era encarada como um processo muito 
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presente, em função da natureza geográfica desses países. Em suma, fenômenos da 

natureza que o Brasil não conhecia, como terremotos e furacões. 

Em 2005, por ocasião da organização do primeiro Congresso da União Latino-

Americana de Entidades de Psicologia (ULAPSI) na cidade de São Paulo, Brasil, houve 

uma oportunidade para retomar o projeto FLAPED. Nessa ocasião, foram 

compartilhadas as atividades da FLAPED, desde a formação até a delimitação das áreas 

de interesse para o desenvolvimento de uma Psicologia Latino-Americana. Para 

visualizar essas áreas de interesse, durante o congresso, foram contempladas tabelas de 

diálogos latino-americanos, dentre as quais havia uma específica em Psicologia das 

Emergências e dos Desastres. Houve, inclusive, a realização de uma mesa redonda 

denominada: “Subjetividade, ecologia e desastres: a contribuição da psicologia na 

América Latina”. 

Essa definição deu origem à articulação de uma mesa de debate na qual Ângela 

Coelho (Brasil), Arturo Marinero (México) e Rodrigo Molina (Chile) compuseram. Essa 

tabela foi monitorada por Marcus Vinicius, então vice-presidente do CFP. O potencial 

dessa área foi discutido na época para o desenvolvimento de uma Psicologia Latino-

Americana e deu o pontapé para a organização de um primeiro Seminário Nacional de 

Psicologia em Emergências e Desastres no Brasil – país que, até então, estava fora do 

escopo das atividades da FLAPED. Em 2006, como já enfatizamos, ocorreu o primeiro 

Seminário Nacional em Brasília/DF, quando surgiu a ideia de organizar uma rede 

permanente. 

 A primeira reunião da América Latina aconteceu em abril de 2007, em Buenos 

Aires, Argentina. Paralelamente às atividades de mesas redondas e apresentações, foram 

realizadas reuniões plenárias apoiando a chamada de formação da Rede Latino-

Americana. Estavam presentes: o CFP-Brasil, SAPSED-Argentina, SOCHPED-Chile e 

SPPED-Peru. Nessa ocasião, Marcus Vinicius representou o CFP e propôs a 

convocação para o segundo Congresso da ULAPSI que aconteceria em setembro 

daquele ano na cidade de Havana, Cuba. A ideia era trabalhar a criação definitiva da 

Rede de Psicologia Latino-Americana em Emergências e Desastres (LAPED). 

Em setembro de 2011, foi redigida a Declaração de Princípios da nascente 

LAPED. O documento estabeleceu diretrizes nas áreas de formação acadêmica, técnicas 
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de intervenção e pesquisas, além de estabelecer o caráter da organização internacional 

da rede. Nesse ato, essas entidades foram apresentadas como organizações fundadoras 

da Rede LAPED. Dentre as decisões tomadas, uma versou sobre a organização e 

promoção de reuniões latino-americanas a cada dois anos. 

A história da Rede LAPED vem sendo construída paulatinamente com os 

esforços de cada uma das organizações-membro e que trabalham em diferentes 

territórios da América Latina e Caribe. Suas ações englobam: intervenções em campo, 

pesquisas e formação acadêmica. Toda a história de construção dessa rede vem 

promovendo uma construção teórica latino-americana sobre o tema.  

 

A história da Rede LAPED vem sendo construída paulatinamente com os 

esforços de cada uma das organizações-membro e que trabalham em diferentes 

territórios da América Latina e Caribe. 

 

Governos membros da ONU de diferentes partes do mundo se comprometeram a 

tomar medidas para reduzir os riscos de desastres, adotando o Marco de Ação de 

Hyogo, (para a redução do risco de desastres entre 2005-2015). O Marco de Hyogo 

oferece uma assistência aos esforços das nações para que possam reduzir 

vulnerabilidades, considerando a “colaboração” como uma noção fundamental. Isso 

porque se compreendeu que desastres podem afetar a qualquer um e, portanto, é um 

assunto de todos.  

Trata-se de um importante instrumento para a implementação de estratégias de 

redução de riscos, com o objetivo de aumentar a resiliência e reduzir consideravelmente 

as perdas – de vidas humanas, bens sociais, econômicos e ambientais – causadas por 

desastres. O Marco oferece as seguintes ações como prioritárias: identificar riscos e 

adotar medidas cabíveis para reduzir riscos; ampliar a compreensão e conscientização 

de governos e populações; e fortalecer estratégias de preparação e resposta 

(INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION, ISDR, 2005). 

  O Marco de Sendai (2015-2030) foi adotado na Terceira Conferência Mundial 

sobre a Redução do Risco de Desastres de março de 2015. À ocasião, países se 

comprometeram à redução de riscos de desastres concisos; completar a avaliação e 
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revisão da implementação do Marco de Hyogo; considerar a experiência adquirida com 

estratégias, instituições, planos e acordos regionais e nacionais para a redução de riscos 

e suas recomendações; identificar modalidades de cooperação com base nos 

compromissos para implementar um quadro pós-2015 para a redução dos riscos; e 

determinar modalidades para a revisão periódica da implementação de um quadro pós-

2015 (UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION, UNDRR, 

2015). 

 

Marco de Hyogo → 2005-2015 

Marco de Sendai → 2015-2030 

 

 

Questões políticas acerca do desastre 

 

Desastres se caracterizam, muitas vezes, por uma magnitude que excede as 

condições que um determinado local e uma população têm para lidar com esses eventos. 

O conceito mesmo de desastre diz de uma pronta-insuficiência para fazer frente a um 

acontecimento considerado abrupto – mesmo que, em alguma medida, possa ser 

previsível –, que põe abaixo não apenas estruturas físicas e bens materiais, mas que 

também tem a potência de fragilizar as pessoas e produzir rupturas em acervos 

simbólicos (WEINTRAUB, et. al., 2015). 

É por esse motivo que, tantas vezes, tais situações demandem intervenções 

externas e, inclusive, de pessoas estrangeiras a uma região tornada alvo de um desastre. 

Algumas situações ganham destaque nas mídias e trazem apelo humanitário – e cabe 

perguntarmos como certas tragédias têm mais apelo midiático e social que tantas outras. 

A seca, no que concerne a sua classificação, caracteriza-se como um desastre natural de 

evolução crônica e lenta, com desenvolvimento progressivo ao longo do tempo. Apesar 

de sabermos que, em nossa atualidade, a seca atinge milhões de pessoas em todo o 

Brasil, ao ponto de muitas cidades e capitais decretarem “estado de situação crítica ou 

emergência”, ela não se traduz por grande apelo social-midiático. Além disso, como 
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indica Favero (2012), apesar de ser um desastre natural, não se pode esquecer que a 

ação humana também pode agravar esse fenômeno. 

Dentre os prejuízos e consequências ocasionados pela seca, estão as questões de 

ordem social e psicológica. Sobre os impactos psicológicos da seca, é possível destacar 

o sentimento de luto, enquanto uma reação subjetiva comum na passagem desse 

acontecimento. Como aprofundaremos mais à frente, o luto caracteriza-se como uma 

reação psicológica frente ao fenômeno de perda. Nesse sentido, pensar a seca é refletir 

sobre um número ilimitado de perdas simbólicas e reais. Podemos citar como possíveis 

perdas para quem vive a “seca”, as crises econômicas desencadeadas pela 

improdutividade dos solos, acarretando prejuízos na pecuária e na agricultura. O 

fenômeno da seca interfere no cotidiano das famílias, no que se refere à necessidade de 

ter que providenciar água e alimentação, tanto para si e seus familiares como para seus 

animais. Essa situação pode se transformar em uma experiência de estresse pela 

constante preocupação com a falta de água. 

Realizando uma breve visita na nossa história brasileira referente ao tema da 

seca, podemos resgatar o ocorrido em 1877 quando teve início, no Nordeste, uma das 

piores secas já registradas no Brasil. Ela durou três anos e atingiu a região que hoje 

abrange 6 estados nordestinos mais ao norte de Minas Gerais. A província do Ceará foi 

a que mais sofreu com a falta de água. Mais de 20% da sua população, que tinha na 

época 800 mil pessoas, deixou a região, procurando refúgio na Amazônia, outros 10% 

teriam morrido. Os cálculos não oficiais da época estimam que 500 mil pessoas 

pereceram em decorrência da seca. Este resgate histórico se apresenta como uma 

possibilidade de avaliar as possíveis falhas, mas também no que avançamos e quais são 

os desafios que se apresentam diante do tema nos dias atuais, também apresenta a 

necessidade de atenção e estruturação de um efetivo plano de contingência nas regiões 

afetadas pela seca e seus múltiplos desdobramentos.  

A seca no nordeste brasileiro e, mais recentemente, no Sudeste, acaba não sendo 

considerado um desastre pela opinião pública, talvez por não levar à morte um grande 

número de pessoas ao mesmo tempo. Alguns desastres podem ganhar espaço nas 

mídias, receber ajuda humanitária e causar, mesmo que temporariamente, indignação. 
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Apesar disso, prevalece o silêncio diante da condição de miséria vivida por um quarto 

da população brasileira (IBGE, 2017). 

Isso diz daquilo que percebemos ou não como sendo desastres, mas que não se 

reduzem a maremotos, terremotos, deslizamentos de terra ou rompimento de barragens 

com resíduos tóxicos, mas ao modelo de desenvolvimento socioeconômico adotado pela 

maioria dos países e presente, inclusive, na forma como vivemos no interior das grandes 

cidades.  

Trata-se de um assunto que atravessa o tema da bioética. Afinal, as novas 

tecnologias são fundamentais ao progresso científico, mas a forma como podemos nos 

relacionar com tais avanços pode levantar problemas éticos. Poluição, degradação de 

ecossistemas e biodiversidades, modalidades insustentáveis de produção e consumo 

(especialmente em países industrializados), geram escassez, conduzem a desequilíbrios 

sociais, causam problemas graves de saúde e, enfim, minam as condições para a vida 

(CLOTET, 2012). 

 

As novas tecnologias são fundamentais ao progresso científico, mas a forma como 

podemos nos relacionar com tais avanços pode levantar problemas éticos. 

 

Conforme aprofundaremos ao falar sobre riscos e prevenção, um cenário 

desastroso não exime a responsabilidade do poder público, do setor privado e da 

população sobre aquilo que pode e deve ser evitado. Também não exime a 

responsabilidade que países e sociedades têm frente ao descaso com populações em 

situação de vulnerabilidade, predispondo-as a desastres.  

Uma devida abordagem do problema torna necessário tocarmos em certos 

assuntos considerados tabus e que persistem em nossa cultura. Isto é, de como certas 

diferenças produzem desigualdades ou, mais precisamente, como formas impostas 

hegemônicas de ser e viver – oriundas dos padrões heteronormativo, do homem, branco 

e ocidental – determinam riscos sociais e produzem diferentes modalidades de 

sofrimento (FANON, 2008; MBEMBE, 2018).  

Importante considerar o conceito de sofrimento ético-político que surgiu para 

colaborar com a introdução da contradição e dominação sociais nas reflexões e 
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intervenções psicossociais. De acordo com Sawaia (1999), nas discussões realizadas no 

NEXIN/PUC/SP, o sofrimento demarcado não é um sofrimento de ordem individual, 

proveniente de desajustamentos e desadaptações, mas um tipo de sofrimento 

determinado exclusivamente pela situação social da pessoa, impedindo-a de lutar contra 

os cerceamentos sociais.  

Dessa maneira, o sofrimento ético-político constitui uma categoria de análise da 

dialética inclusão-exclusão social. Em síntese, é a “a vivência particular das questões 

sociais dominantes em cada época histórica. Sofrimento que surge da situação de ser 

tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade” (SAWAIA, 

1999, p. 56). Como desenvolveremos, é preciso uma real implicação para evitar que 

situações que engendram riscos não se transformem em desastres. Afinal, como nos 

indica Sen (2011), há injustiças neste mundo que não precisam nem devem existir – 

como a existência da fome enquanto toneladas de comida são jogadas cotidianamente 

no lixo. 

 

Há injustiças neste mundo que não precisam nem devem existir. 

 

Uma Gestão Integral em contextos de Riscos, Emergências e Desastres implica 

em uma coordenação com planejamento de ações de curto, médio e longo prazo, 

ressaltando que ajudas externas – vindas de organizações públicas ou privadas, da ajuda 

humanitária e iniciativas voluntárias – precisam estar integradas com a rede intersetorial 

do território, levando em consideração as suas características, a fim de não produzirem 

ou reproduzirem práticas colonizadoras. Essas práticas engendram a organização dos 

Estados, a forma de concebermos e validarmos os conhecimentos, além de atravessarem 

a constituição da própria subjetividade – desde uma racionalidade ocidental, 

eurocêntrica, racista e patriarcal (TURRIANI & LANARI, 2018).   

A desarticulação e uma não implicação com o contexto sociocultural e político 

de um determinado local podem fragilizar ainda mais a população, sem contribuir 

efetivamente para os processos de reconstrução e criação de novas formas de 

mobilização para a vida. Nos termos de Katz e Oliveira (2017): “A perda dos laços e a 

destituição do sistema de identificações são efeitos diretos da desorganização do 
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pertencimento ao território” (p. 227). Desse modo, um território que sofre um desastre 

conduz a processos de desagregação das redes sociais e comunitárias, produzindo 

efeitos de desorganização subjetiva. 

Então, como a Psicologia pode contribuir nesse campo? Psicólogas(os) 

encontram-se diante do exercício de ampliar sua escuta qualificada, exercendo um 

importante papel no âmbito de ações que não se restringem ao setting considerado 

tradicional do consultório fechado, mas na parceria com diferentes setores, como 

educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente, saúde e 

proteção civil. É em função de uma ampliação da escuta que se torna necessário 

apreender certos elementos condicionantes para Riscos, Emergências e Desastres, de 

modo a instrumentalizar e bem fundamentar as ações da Psicologia nesse campo.  
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EIXO 2: PSICOLOGIA COM COMPROMISSO SOCIAL 

 

Neste momento, abordaremos o tema da Gestão Integral de Riscos, Emergências 

e Desastres a partir da noção de “compromisso social” em Psicologia. Em outras 

palavras, trata-se de ressaltar a ética da categoria, levando em consideração ações 

voltadas para as causas e consequências de vulnerabilidades sociais e que, por sua vez, 

condicionam riscos sociais e situações de desastre. Nesse sentido, ressaltaremos a 

Psicologia Social, como campo de estudos e intervenções que, sob um ponto de vista 

histórico, tradicionalmente dedicou-se à temática dessa interface entre o humano e a 

sociedade. Desse modo, entendemos que uma efetiva abordagem sobre o tema da 

Gestão Integral, encontra-se atravessada pelas contribuições dessa área. 

 

Contribuições da Psicologia Social  

 

A Psicologia Social6 trata das relações entre o ser humano e a sociedade. É uma 

ciência do “entre”, considerando a interdependência entre ambos. Tradicionalmente, 

enquanto a Sociologia concentra-se na sociedade, numa dimensão sobre o que concerne 

ao “fora”, a Psicologia tende a acentuar o indivíduo, o “dentro”. A Psicologia Social 

articula os dois, demonstrando que um é impossível sem o outro (GUARESCHI, 2004, 

p. 9). Para Silvia Lane (2007): 

 

Indivíduo e Sociedade são inseparáveis, segundo a dialética, pois o particular 

contém em si o universal, deste modo, se desejamos conhecer cientificamente 

o ser humano, é necessário considerá-lo dentro do contexto histórico, inserido 

em um processo constante de subjetivação/objetivação. (p. 52) 

 

Psicologia Social - relações entre o ser humano e a sociedade 

 

                                                 
6
 O CFP reconhece a Psicologia Social como especialidade em Psicologia para finalidade de concessão e 

registro do título de Especialista. Indica que o trabalho desse profissional envolve proposições de políticas 

e ações relacionadas à comunidade em geral e aos movimentos sociais de grupos e ações relacionadas à 

comunidade em geral e aos movimentos sociais com objetivos à realização de projetos da área social 

como também na fomentação de políticas públicas. 
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Apesar da ênfase na formação em Psicologia ainda ser a da clínica individual, 

esse enfoque não alcança ou responde totalmente aos problemas de ordem social, como 

as diferentes modalidades de violência e efeitos oriundos das desigualdades sociais, que 

impactam a subjetividade humana, ampliam vulnerabilidades e produzem diferentes 

modalidades de sofrimento – tanto singulares quanto coletivos. Nesse sentido, quando 

abordamos o tema da Psicologia em contextos de Riscos, Emergências e Desastres, a 

Psicologia Social assume um lugar estratégico. 

Conforme previsto no pacto de solidariedade em nossa Constituição Federal 

(1988), a formulação e implementação de políticas sociais públicas ensejaram também 

uma abertura em termos de campo de trabalho da Psicologia, traduzindo-se numa 

ampliação de “uma parcela considerável dos psicólogos que se formaram no Brasil nos 

últimos anos” estar “trabalhando em projetos e instituições que lidam com problemas 

sociais complexos” (MACHADO, 2011, p. 146). Afinal, trata-se do reconhecimento da 

categoria em sua capacidade de analisar e intervir em processos sociais, institucionais e 

comunitários. 

 

Quando abordamos o tema da Psicologia em contextos de Riscos, Emergências e 

Desastres, a Psicologia Social assume um lugar estratégico. 

 

A oferta do suporte psicológico, tanto na forma do atendimento em situações de 

emergências e desastres, quanto nos processos de prevenção, mitigação e preparação, no 

âmbito da Gestão Integral de Riscos, encontra seus aportes, ao menos em termos 

históricos, na Psicologia Social. 

Albuquerque (2008) pontua que a análise social dos desastres se dá em uma 

perspectiva de continuidade de comportamentos e não apenas como uma ruptura de 

certos padrões. Por isso que processos de mitigação, preparação e recuperação podem 

ser entendidos como resultado dos comportamentos anteriores a sua existência, 

principalmente em função das vulnerabilidades sociais presentes em comunidades, na 

organização social e cultural onde está inserida. Quanto mais preparada uma 

comunidade se encontre, melhores condições são encontradas para a superação de 

eventuais desastres.  
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A Psicologia tem buscado compreender a dimensão da percepção social. O 

comportamento humano se encontra imerso em crenças e valores, daí ser preciso 

considerar como cada população, em um dado território, percebe perigos ou riscos a que 

está exposta.  Desse modo, um técnico da Defesa Civil de um município terá uma 

percepção sobre riscos – apesar do aprendizado adquirido – que nem sempre será 

condizente com as vulnerabilidades específicas de uma determinada comunidade. A 

Psicologia Social tem um papel muito importante em processos de compreensão do 

comportamento expresso pelas populações que vivenciam condições de 

vulnerabilidades, que se encontram mais além do que é visível num contexto objetivo 

ou mesmo sobre o que pode ser considerado como um desastre.  

Quando relacionamos a Psicologia Social com a temática da Gestão Integral de 

Riscos, Emergências e Desastres, entendemos que a categoria pode contribuir 

ativamente nas atitudes e percepções das pessoas. Desastres não ocorrem em um vazio 

social, pois estão inseridos em estruturas sociais existentes. Quando acontecem, geram 

comportamentos vinculados a estruturas previamente existentes. Sabe-se, por exemplo, 

que em situações de desastres físicos, como desmoronamentos, explosões ou 

terremotos, existem certos padrões de comportamentos que podem ser identificados e 

que determinam uma melhor ou pior atuação sobre o problema (ALBUQUERQUE, 

2008). 

 

Desastres não ocorrem em um vazio social, pois estão inseridos em estruturas 

sociais existentes. 

 

É preciso considerar a relevância dos aspectos culturais e das relações sociais em 

comunidades atingidas por desastres. Territórios vulneráveis a desastres podem 

desenvolver atitudes de solidariedade em situações de emergência. O sofrimento 

compartilhado produz uma cultura mais coletivista e que pode tornar as pessoas mais 

solidárias ao vivenciarem um sofrimento coletivo. Manifestações de solidariedade e 

ajuda mútua numa comunidade precisam ser consideradas nas ações da Defesa Civil, do 

Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, de voluntários, bem como de trabalhadores da 

Assistência Social (SUAS) e da Saúde (SUS). Afinal, os recursos que uma comunidade 
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dispõe geralmente são mais eficazes e eficientes para o enfretamento de situações de 

desastres.  

 

O sofrimento compartilhado produz uma cultura mais coletivista e que pode 

tornar as pessoas mais solidárias ao vivenciarem um sofrimento coletivo. 

 

Constata-se que, frequentemente, antes das ações realizadas por equipes 

estrangeiras a um território tornado alvo de um desastre, a própria comunidade já 

encontrou algumas soluções. No entanto, isso não significa que as ações das equipes de 

serviços públicos devem ser desprezadas. Trata-se de reconhecer, valorizar e somar-se 

aos saberes e estratégias comunitárias. A Psicologia Social contribui para essa 

sensibilização e criação de estratégias dialógicas de ação.  

Considerar o papel da comunidade – portanto, a participação e o controle social 

– significa reconhecer a potência contida no protagonismo da população. Trata-se, 

sobretudo, de um exercício da cidadania. A Psicologia Social inspira a ideia de que a 

transformação social se dá na perspectiva da participação coletiva em processos de 

construção comunitária das políticas públicas. O mesmo é válido para políticas voltadas 

à Gestão Integral de Riscos, Emergências e Desastres.  

 

Considerar o papel da comunidade – portanto, a participação e o controle social – 

significa reconhecer a potência contida no protagonismo da população. 

 

A participação cidadã permite mobilizar os recursos de atores em torno da 

reivindicação de seus direitos. São os meios e os resultados do aumento de suas 

habilidades pessoais e coletivas para atingir níveis mais altos de qualidade de vida. 

Assim, a participação não é um favor que é concedido às pessoas. É, em primeiro lugar, 

um direito, mas também um dever de cidadania. Consiste em participar ativamente de 

decisões e ações relacionadas ao planejamento, ação e avaliação de projetos, programas 

e políticas que venham diminuir as possibilidades do aumento das vulnerabilidades em 

populações diante de desastres (VARGAS, ALMUNA & ENRIQUE, 2015). 
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Psicólogas(os) devem considerar vulnerabilidades e procurar intervir nas 

condições que as produzem ou agravam. Isto é, melhorar os fatores que podem proteger 

contra riscos, considerando o histórico da comunidade e sua população. Por vezes, são 

intervenções oriundas de demandas por atendimento de necessidades e circunscritos a 

vivências cotidianas de risco social-comunitário. 

É preciso dotar as populações de recursos materiais e conhecimentos para 

saberem coexistir com o risco, buscando fomentar estratégias de prevenção e fuga. 

Nesse sentido, é fundamental reforçar condições de não dependência das populações, 

promover e organizar planos de contingências que permitam a emancipação, autonomia 

e autoestima coletiva – elementos-chave no enfrentamento de adversidades. 

Um dos maiores obstáculos à participação ativa e ao protagonismo de atores 

comunitários são, justamente, o baixo reconhecimento de seus direitos e capacidades. 

Tanto em termos de alcançar melhores níveis de bem-estar como de participar e decidir 

sobre assuntos que dizem respeito à vida coletiva (VARGAS, ALMUNA & ENRIQUE, 

2015). É uma questão, então, de capacitar atores comunitários para mobilizar e 

administrar os recursos disponíveis, para que eles capitalizem suas experiências 

criativas de lidar com adversidades e não sucumbir a elas; para o reforço da 

solidariedade comunitária; e para o aumento de suas habilidades pessoais e coletivas 

para enfrentar criativamente as situações de perigo, risco e vulnerabilidade.  

 

É fundamental reforçar condições de não dependência das populações, 

promover e organizar planos de contingências que permitam a emancipação, 

autonomia e autoestima coletiva – elementos-chave no enfrentamento de 

adversidades. 

 

A Psicologia pode fomentar os recursos da população em processos estratégicos 

para seu empoderamento. Em outros termos, fortalecer uma cultura de resiliência – 

como propostas contidas nos marcos internacionais de Hyogo e Sendai – sobre a Gestão 

Integral de Riscos, Emergências e Desastres. As pessoas, certamente, conhecem sua 

realidade. Daí ser necessário um cuidado ao lidar com crenças, suposições ou opiniões 

que nem sempre contribuem para uma visão crítica de seu ambiente, de modo a produzir 
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transformações sociais. Trata-se de ressaltar processos educativos na geração de 

capacidades e compromissos de cada cidadão e cidadã. 

Populações em situação de extrema pobreza, em situação rua, que sofrem 

discriminações e preconceitos, encontram-se como “refugo humano”, como nos indica 

Bauman (1998). Segundo esse autor, no mundo capitalista, aqueles que não se 

encontram como consumidores, nem realizam esse pretenso desejo, encontram-se como 

“objetos fora do lugar”. Nesse sentido, cabe retomarmos o compromisso social de 

psicólogas(os), como consta no Código de Ética da categoria, isto é, um trabalho que 

visa promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, 

contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (CFP, 2005). 

A postura ética de compromisso e responsabilidade com a sociedade, com o 

desenvolvimento de projetos e ações voltados para a garantia dos direitos humanos, 

pressupõe a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em que se possa 

pensar o sujeito integralmente como um ser social, como indivíduo e cidadão do mundo. 

É preciso entender que “compromisso social” não se reduz a um discurso, é 

envolvimento, posicionamento político, reflexão e ação. 

 

A interface entre Psicologia e Políticas Públicas tem sido ampla nos últimos 

anos e tem possibilitado o crescimento dos dois campos. Para a Psicologia a 

atuação dos psicólogos/as em diferentes áreas e instituições tem levado os 

profissionais a criar novas técnicas e estratégias de trabalho e fazer uma 

verdadeira reinvenção da prática psicológica. Para as políticas públicas, a 

participação ativa dos profissionais da Psicologia tem possibilitado que estas 

incluam, tanto nos textos quanto nas práticas, o diálogo interdisciplinar como 

fundamental para auxiliar na busca de soluções para os conflitos e problemas 

sociais (BRIGADÃO, NASCIMENTO & SPINK, 2011, p. 214). 

 

Precisamos questionar o que podemos chamar, em nossos tempos, de 

“desastres”. O que estamos entendendo e com isso legitimando como sendo Ricos, 

Emergências e Desastres, considerando nossas ações em Psicologia? Consideramos que 

desastres não se restringem ao que é visível, ao que se entende como “natural”, 

inclusive como propõe a Política de Defesa e Proteção do cidadão no Brasil. Desastres 

que, talvez por sua presença excessivamente cotidiana em diferentes territórios, ou por 



 

38 
 

não ganharem uma visibilidade social-midiática, não são reconhecidos como 

desastrosos do ponto de vista dos direitos humanos fundamentais. 

Trata-se ressaltar, parafraseando Lélia Gonzales (1984), que o “lixo” tem que 

“falar, e numa boa” (p. 225). Isso porque, para nos restringirmos ao cenário brasileiro, é 

preciso lembrar que nosso passado escravagista nos legou, como em nenhum outro 

lugar no mundo, desigualdades que seguem, reiteradamente, não reparadas. Isto é, sem 

qualquer reparação social, cultural, econômica e política e, igualmente, sem que 

ninguém – ou quase ninguém – olhe e “repare”. 

 

Desastres que, talvez por sua presença excessivamente cotidiana em diferentes 

territórios, ou por não ganharem uma visibilidade social-midiática, não são 

reconhecidos como desastrosos do ponto de vista dos direitos humanos 

fundamentais. 

 

Ao refletirmos sobre as contribuições da Psicologia Social e do compromisso 

social em relação à temática da Gestão Integral, podemos reconhecer a necessidade de 

um desalojamento diante de composições teóricas excessivamente consolidadas ou 

distantes da heterogênea sociedade e cultura brasileiras. Enfim, temos de considerar 

como a fragilidade e o avanço de políticas de precarização da vida, constituem o maior 

Risco para o futuro deste país. 

 

Migrações e Refúgios: uma condição de desastre e emergência no mundo 

 

A história de nosso país se confunde com a própria história das migrações que se 

efetivaram no nosso território, seja com migrações externas (povos de outros países) ou 

migrações internas (como, por exemplo, a saída dos nordestinos nos anos 50 para o 

sudeste do Brasil). O que se sabe é que a migração ocorre por diferentes fatores, sendo 

desencadeada por motivos religiosos, culturais, ambientais, políticos e econômicos. O 

Brasil sempre foi dito como um país acolhedor. O mundo atual vem ampliando uma 

dimensão de mobilidade humana que não só se depara com condições dos processos 

migratórios em contextos de escolhas, no sentido de encontrar um lugar onde possa ter 
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uma vida melhor, mas também as solicitações de refúgios e as condições apátrida que se 

tornam cada vez mais fonte de sofrimento humano e de morte, na contramão de um 

sentido que deveria ser o de movimento para a vida. 

Porque é preciso pensar o tema da gestão do risco, emergências e desastres 

trazendo a questão das migrações e refúgios? Primeiramente, precisamos compreender a 

diferença básica entre o que representa a condição de refugiados e de simplesmente 

migrantes, para que ao adentrar na temática tenhamos um pouco mais de entendimento 

de sua emergência e de sua condição de busca de gerenciamentos específicos diante dos 

riscos que essas populações estão enfrentando.   

Considerando o que o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio 

(ACNUR) vem pontuando, existe hoje 25,4 milhões de pessoas na situação de Refúgio 

no mundo, número sem precedente na história da humanidade e que geram alguns 

agravamentos sobre essa temática. Segundo a ACNUR (2019), refugiados são pessoas 

que foram forçadas a deixar seu país, pois suas vidas ou integridade física corriam risco, 

pois não podem mais contar com a proteção estatal. Estas pessoas passam a ter direito a 

proteção internacional específica, definida pelo direito internacional dos refugiados, 

como consta na Convenção de Pessoas refugiadas de 1951, do Protocolo de 1967 e da 

Declaração de Cartagena, ficando assim sob o mandato da Agência da ONU para 

Pessoas refugiadas (ACNUR).  

No que tange os migrantes, também de acordo com a ACNUR (2019), são 

pessoas que fazem seus deslocamentos voluntários em busca de melhores condições de 

vida, podem retornar a seu país de origem sem riscos e contam com proteção estatal. 

Não contam com proteção internacional específica, dependendo das leis e processos 

internos de cada país. 

Por suas definições, tanto migrantes como refugiados entram em grupos de 

riscos, considerando suas perdas e a perspectiva que se efetiva de desloca-se de seu 

território de origem sem a garantia objetiva de que tudo dará certo em qualquer outro 

destino que se aventura muitas vezes a procurar. 

O momento atual no mundo dentro dessa temática solicita esforços globais, 

segundo o secretário geral das nações unidas, Antônio Guterres. É um contexto marcado 

por uma mobilidade humana sem precedentes, em que o número de migrantes 
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internacionais tem crescido em uma proporção maior que a população mundial, e o 

deslocamento forçado também alcançou níveis recordes nos últimos anos (ACNUR, 

2019). 

Atualmente o agravamento de conflitos interno e a crise econômica acabaram 

por intensificar os fluxos migratórios e aumento do número de refugiados em todo o 

mundo. Considerando a magnitude desta crise e a complexidade da questão, o grande 

desafio das nações tem sido elaborar pactos Globais e ter a garantia de um processo 

participativo, envolvendo governos, sociedade civil, pessoas migrantes e sujeitos de 

proteção internacional e suas famílias, organizações internacionais, equipes de 

especialistas, acadêmicos, grupos religiosos, empresas e outras partes interessadas 

(ACNUR, 2019). Em contrapartida, mesmo com a crescente visibilidade que os estes 

temas têm alcançado nos últimos tempos, o que se tem observado são posturas muitas 

vezes xenofóbicas que só ampliam o sofrimento dessas populações. 

Em relação a realidade brasileira, os dados divulgados indicam que o Brasil 

reconheceu 10.145 refugiados entre 2007 e 2017 (CONARE, 2018). De 2017 para 2018, 

houve um crescimento de 240% de pedidos de refúgio no Brasil, quadro este acentuado 

pelas crescentes solicitações advindas de venezuelanos, que representaram mais de três 

quartos desses pedidos (ACNUR-Brasil-2019). É importante salientar que no Brasil, a 

implementação da proteção de pessoas refugiadas é definida pela Lei n.º 9.474/97. Já a 

Lei n.º 13.445/2017 dispõe sobre os direitos e deveres do migrante em território 

nacional, entre outras providências (ACNUR, 2019). O Brasil não possui uma política 

pública definida para contexto das migrações, apenas programas específicos, na maioria 

das vezes, implementados junto a ACNUR e as instituições internacionais de apoio que 

recebem subsídios financeiros e que estão acolhendo essas populações que chegam ao 

país. 

Diante desse panorama brasileiro e mundial, é inevitável que essas pessoas 

estejam mais vulneráveis a questões de saúde mental em função do sofrimento psíquico 

e emocional a que estão sujeitos. Para os imigrantes, é no seu “não estar” que reside a 

sua culpa originária: culpa pela violação de uma fronteira, culpa pela permanência num 

país sem permissão, culpa pela ocupação abusiva de lugares de trabalho, culpa pela 

concorrência desleal (porque aceita salários mínimos), culpa pelo consumo de recursos 
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e serviços dos quais somente as pessoas dos países deveriam ter direito. É alguém 

deslocado, “suspenso entre dois mundos” (NATHAN, 1986), “órfão da própria cultura” 

(BEN JELLOUN, 1977), numa condição de “desidentidade” ou “manque à être” 

(BASTIDE, 1976). 

 

A migração em si mesma não é causa de transtorno mental, mas é um fator de 

risco, já que situações de labilidade ou de hostilidade do meio, que podem 

impedir a elaboração do luto das perdas vividas, sempre estão presentes 

(ACHOTEGUI, 2012). 

 

Deste modo, tanto o processo migratório como os deslocamentos forçados 

constituem em si um fator de risco. Há elementos de perda: da família e dos amigos, da 

língua, da cultura, da casa, da posição social, do contato com o seu grupo étnico e 

religioso. Esta série de perdas é vivenciada como um luto e sempre acompanhada por 

uma maior vulnerabilidade aos transtornos mentais e/ou às perturbações emocionais 

(DESJARLAIS E COL., 1995; BIBEAU, 1997; KIRMAYER E MINAS, 2000; 

PERSAUD E LUSANE, 2000; MURRAY E LOPEZ, 1996). 

 

O migrante carrega em si marcas de uma história de traumatismos, que o 

fragilizam e o tornam vulnerável psicologicamente. Devido a dificuldades 

encontradas, o processo migratório em si pode ser vivenciado como um novo 

traumatismo, um traumatismo do exílio, com consequências psicológicas 

importantes, particularmente a perda da coesão e da continuidade de si. 

Ruptura da comunicação entre o mundo externo e o mundo interno, uma 

perda de fluidez dos mecanismos mentais, sentidos diferentes para uma 

mesma realidade, normas sociais incompatíveis e uma incongruência entre o 

objeto idealizado e a realidade. Alteração do sistema de valores pode ser 

acompanhada de sintomas típicos, e frequentemente observados na população 

em geral, de um sofrimento psicológico, que poderia ser designado pela 

categoria dos transtornos depressivos e ansiosos (MARTINS-BORGES, 

2013). 

 

Os adoecimentos mentais identificados é resultado da passagem árdua de uma 

cultura para outra, da falta de integração na sociedade de acolhimento, da crise 

identitária, da discriminação. É uma ambivalência da posição do imigrante (RISSO; 

FRIGESSI, 1982), a laceração insanável entre utopia e saudade (BORDONARO; 

PUSSETTI, 2006), entre ilusões e sofrimento (SAYAD, 1999). Na dimensão de 

adoecimentos específicos dentro da psiquiatria tradicional se fala de estresse pós-
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traumático nos parâmetros considerados de pertinência as situações que se tornam 

traumáticas em todo processo da saída do pais de origem até uma pós-migração cheio de 

expectativas e incertezas em relação a vida e seu futuro, como da tentativa de adaptação 

a um novo viver que nem sempre corresponde a expectativa vivida na saída do seu local 

de origem. Na dimensão de uma psiquiatria atualizada, refere-se à Síndrome de Ulisses, 

síndrome de stress múltiplo e crônico ligado à migração (ACHOTEGUI, 2004). Essa 

síndrome é indicada como doença psicológica provocada pela solidão, sentimento de 

fracasso, a dureza da luta diária pela sobrevivência e o medo e falta de confiança nas 

instituições. Tem afetado cada vez mais os imigrantes, com milhares de casos já 

diagnosticados. Esta patologia nasceu em direta relação ao endurecimento progressivo 

das políticas migratórias e tornou-se imediatamente uma emergência de saúde pública 

(DIAS, 2005). 

No que se refere aos refugiados, segundo Martins-Borges (2013), pelo caráter 

involuntário e repentino de seu deslocamento, estes transportam consigo muito pouco 

do que até então caracterizava sua identidade. Essas partidas são frequentemente 

relacionadas a um sofrimento psicológico ligado ao traumatismo ao qual foram 

submetidos no período pré-migratório e migratório. E de acordo com Miller e Rasco 

(2004), psicólogas(os), psiquiatras e outros profissionais de saúde mental começaram a 

reconhecer e documentar altos níveis de estresse psicológico experimentados por 

refugiados e pessoas deslocadas ao redor do mundo. Vários autores vêm estudando as 

consequências da situação de refúgio na saúde mental de distintas populações, 

evidenciando associações entre traumas no processo migratório e condições de 

vulnerabilidade e transtornos mentais. 

 

Observam-se tais sintomas sendo expressos de forma intensa e que tendem a 

se tornar crônicos pelos elementos culturais por eles representados. Alguns 

desses sintomas são a tristeza profunda, o desânimo, o isolamento social, 

conflitos com a cultura do novo país, etc. Ademais, uma série de queixas 

somáticas, isto é, sofrimentos físicos dos quais não se chega a um diagnóstico 

preciso. A presença significativa de quadros clínicos de ansiedade, de 

manifestações depressivas, de sintomas hipocondríacos e um aumento do 

consumo e abuso de álcool e drogas, acompanhadas ou não de passagens ao 

ato agressivo (MARTINS-BORGES, 2013). 
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O Serviço de Atendimento Psicológico Especializado aos Imigrantes e 

Refugiados do Quebec no Canadá (SAPSIR) delineou para o trabalho clínico três 

dimensões principais, com o objetivo de acompanhar e facilitar as elaborações 

essenciais implicadas no trabalho psíquico com migrantes e refugiados: 

 

1. As que se referem às perdas e separações: Trabalho sobre os vínculos de origem, 

vínculos de afiliação e vínculos atuais; 

2. As que se referem à identidade: trabalho sobre as dimensões de identidade 

relacionada com a alteridade; 

3. As que se referem à projeção de si mesmo, no tempo e no espaço: trabalho sobre a 

coerência e o sentido das experiências passadas e atuais (Martins-Borges, 2013). 

  

O que se deseja fomentar aqui é que a Psicologia enquanto Ciência deve manter-

se comprometida com a dimensão dos Direitos Humanos e com a dimensão do direito 

de migrar dos seres humanos, e se existe uma crise ela precisa ser enfrentada com 

processos mitigatórios e de prevenção no que diz respeito ao cuidado e a atenção 

psicossocial dessas populações.  

Tentando efetivar um pensar mais subjetivo sobre as condições de sofrimento 

nos processos migratórios, resgatamos uns versos da canção Fotografia 3x4 do 

compositor e cantor brasileiro Belchior, um nordestino migrante interno no Brasil. 

Prestamos assim, uma homenagem a todos e todas que estão buscando em processos 

migratórios refúgio e apátridas, um lugar para viver em condições de direitos. 

 

Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei 

Jovem que desce do Norte para a cidade grande  

Os pés cansados e feridos de andar légua tirana 

Em cada esquina que eu passava  

um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois  

sorria, examinando o três por quatro da fotografia  

e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha 

A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia  

e pela dor eu descobri o poder da alegria  

e a certeza de que tenho coisas novas  

coisas novas pra dizer  

a minha história é talvez  

é talvez igual a tua, jovem que desceu do norte  
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que no Sul viveu na rua  

e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo  

e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo  

e que ficou apaixonado e violento, como você  

Eu sou como você. Eu sou como você.   

que me ouve agora. Eu sou como você. 
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EIXO 3: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA GESTÃO DOS RISCOS, 

EMERGÊNCIAS E DESASTRES 

 

 Neste capítulo, acompanharemos como uma Gestão Integral em situações 

envolvendo Riscos, Emergências e Desastres requer a articulação de uma rede composta 

por diferentes atores e instituições, tendo como norte ações que não se reduzam a 

intervenções pontuais, mas a médio e longo prazo. Veremos também porque tais ações 

precisam considerar os recursos materiais e imateriais de um determinado local e das 

pessoas atingidas, seus modos heterogêneos de ser e viver, para que não reproduzam 

condições de vulnerabilidade, mas fortaleçam a população e seu território. 

Tendo em vista a complexidade dessas situações, que geralmente excedem o 

alcance desses recursos, trabalharemos a importância de se fomentar e realizar ações 

integradas nos diferentes níveis da federação – municipal, estadual e federal –, por meio 

da articulação dos serviços do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC), Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS), orientando-se pelas características de um dado território onde se localizam 

diferentes demandas em termos de cuidados. 

Falaremos sobre o papel das políticas sociais, dos serviços públicos, 

considerando uma gestão integrada do órgão da Defesa Civil e das Redes de Atenção 

Psicossocial e Sócio assistencial dos municípios, tendo em vista o reconhecimento das 

características da população atingida e da potência contida nos territórios – concepção 

que não se restringe aos limites físicos de um determinado espaço, mas contempla as 

formas de subjetivação e das relações que ali se produzem, sua dimensão perceptiva e 

micropolítica.  

A referida articulação visa o protagonismo dessas redes sócio-institucionais, 

comunitárias e dos trabalhadores inseridos nos serviços que compõem o município e seu 

entorno. Para que as estratégias sejam sustentáveis é preciso que haja uma coordenação 

intersetorial, com a participação de agentes públicos, trabalhadores da rede e membros 

da sociedade civil, na promoção e gerenciamento das ações. 

 

O acento deve ser dado às características de um determinado local e de uma 
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comunidade onde se localizam diferentes demandas em termos de cuidados. 

 

A Psicologia situa-se, justamente, na composição da rede de cuidados, em 

intervenções que vão desde a prevenção ao pós-desastre, atuando conjuntamente com 

diferentes setores. Mais precisamente, desde processos educativos e atenção 

psicossocial em serviços dedicados a mitigar riscos, prevenir e preparar a população, 

como também contribuir para seu enfrentamento. Por isso, consideramos que a 

Psicologia deva estar incorporada nas equipes da Defesa Civil, como profissional que 

escuta, acolhe e atua na defesa da população antes (mitigação e preparação), durante e 

depois (reparação e reconstrução) das situações de desastre. 

 

A Psicologia deve estar incorporada nas equipes da Defesa Civil, como agente que 

escuta, acolhe e atua na defesa da população antes (mitigação e preparação), 

durante e depois (reparação e reconstrução) das situações de desastre. 

 

Neste capítulo, vamos nos concentrar na articulação desta imbrincada rede, 

atentando para alguns elementos que circunscrevem a temática e as múltiplas formas de 

inserção da Psicologia, com suas diferentes abordagens e campos de atuação, quando 

falamos sobre Riscos, Emergências e Desastres. 

 

Mudanças de Paradigma 

 

 Pudemos acompanhar que, em 1940, tivemos a criação do primeiro órgão no 

Brasil para a proteção da população em situações de emergência e calamidade pública. 

Vimos que, na década de 1960, o órgão da Defesa Civil foi enfim estabelecido 

institucionalmente no país, e que foi na década seguinte que este órgão passou a ser 

responsável na assistência prestada às situações de Riscos, Emergências e Desastres.  

Neste momento, aprofundaremos as importantes mudanças de paradigmas em 

relação ao tema e que foram se dando ao longo desse tempo. A primeira, como já 

tivemos ocasião de mencionar, diz respeito a uma mudança de enfoque, a saber, de 

ações voltadas para os efeitos ou consequências dos desastres (estratégias de reparação), 
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para as condições que produzem direta ou indiretamente desastres, especialmente os 

condicionantes sociais e econômicos que geram vulnerabilidades (FURTADO, et. al., 

2013).  

A segunda mudança paradigmática é aquela que deslocou o acento da 

psicopatologia sindrômica – como na difusão do Transtorno do Estresse Pós-Traumático 

–, em sua dimensão biológica individual e frequentemente calcada no traumatismo, para 

uma apreensão da complexidade do fenômeno que não se reduz à abordagem 

psicopatológica individual, mas amplia os cuidados a partir das contribuições da Saúde 

Coletiva e Saúde Mental. Tal ampliação da abordagem inscreve ações que contemplam 

desde a prevenção e mitigação até a resposta e recuperação em situações de desastres 

(TRINDADE & SERPA, 2013). 

A mudança de perspectiva perpassou o questionamento de intervenções que se 

concentram em tratamentos individuais, principalmente de cunho médico-psiquiátrico e 

medicalizante, ao invés da mobilização das condições sociais na abordagem de 

problemas que são, sobretudo, coletivos. Afinal, nesse campo de estudos e intervenções, 

estamos abordando modalidades de sofrimento que são produzidos socialmente, 

vivenciados coletivamente e que não são resolvidos apenas individualmente.  

 

Mudanças de paradigmas em relação ao tema: 

Efeitos / Consequências → Causas / Condicionantes 

Psicopatologia Individual → Saúde Coletiva/ Saúde Mental 

 

Como observaram Weintraub e Vasconcelos (2013), desde os anos 1990, a 

perspectiva internacional sobre o tema ressalta que desigualdades sociais e econômicas 

engendram vulnerabilidades que impactam a vida comunitária, condicionando a 

emergência de desastres. Tendo em vista a mudança de perspectiva, podemos dizer que 

desastres não são, exatamente, “fatalidades” provocadas pela natureza ou pelo “simples” 

avanço tecnológico, mas a pré-existência de certos elementos que são determinantes 

para que desastres aconteçam. Um desastre nunca é, exata ou exclusivamente, um 

fenômeno “natural”. Desastres não se reduzem a um determinado evento, mas a uma 

consequência de um evento em um ambiente tornado vulnerável. Ou seja, são condições 
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dadas por processos sociais, políticos, econômicos e ambientais que aumentam a 

suscetibilidade e exposição (FURTADO, et. al., 2013). 

Não é por acaso que, como observam as autoras, “nas últimas duas décadas, 

houve um aumento da ocorrência de desastres, de 8.671, nos anos 1990, para 23.238, na 

década seguinte” (WEINTRAUB & VASCONCELOS, 2013, p. 3). Isso se deve ao 

modelo de desenvolvimento adotado em países considerados desenvolvidos e que 

submetem países que seguem em desenvolvimento, como forma de conceber o 

progresso às custas do subdesenvolvimento das periferias regionais e mundiais 

(NAPOLEONI, 2011; SEN, 2010; SOUZA, 2017). 

 

Um desastre nunca é, exata ou exclusivamente, um fenômeno “natural”. 

 

Em outros termos, é o modelo de desenvolvimento adotado pelas sociedades 

dominantes – notadamente norte-americana e europeia – que conduz a desastres, coloca 

pessoas e o meio ambiente em risco e produz cotidianamente situações de emergência 

ou calamidade. É a urbanização sem planejamento que leva à degradação do meio-

ambiente, ao aquecimento global e à produção de epidemias; a concentração de capital 

cultural e a não redistribuição de renda e riqueza que cria a pobreza e que, por sua vez, 

conduz pessoas às periferias e zonas de risco habitacional – sem garantia de educação, 

água potável e tratamento de esgoto. Enfim, é a falta de cuidado com o meio ambiente e 

os seres humanos que engendra riscos que podem conduzir a desastres. 

 

É o modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade que conduz a desastres, 

coloca pessoas e o meio ambiente em risco e produz cotidianamente situações de 

emergência ou calamidade. 

 

Por isso, o consenso internacional sobre a necessidade de se investir em 

estratégias que reduzam situações de vulnerabilidade, e é nesse ínterim que o poder 

público tem seu papel. Desde a Conferência de Hyogo, estabeleceu-se 

internacionalmente que países signatários, como o Brasil, precisariam estabelecer 
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estratégias de atuação em todo o ciclo envolvido em desastres, isto é, desde a prevenção 

e mitigação até a resposta e recuperação. 

No Brasil, a Defesa Civil é o órgão responsável na gestão desse ciclo e está 

vinculada ao Ministério da Integração Nacional, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), tendo por objetivo as ações previstas e 

acordadas internacionalmente: prevenção, mitigação, resposta e recuperação. Portanto, a 

Defesa Civil não deve servir apenas para “apagar incêndios” ou “enxugar gelo”, mas 

promover ações que, articuladas a outros setores das políticas públicas e juntamente às 

comunidades – especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade –, deve 

prevenir e mitigar riscos socioambientais. Isso porque é a produção de riscos que leva à 

produção de desastres. 

 

Prevenção - Mitigação - Resposta - Recuperação 

 

Prevenção e Mitigação 

  

Apesar de a Psicologia ser reconhecida e frequentemente chamada para atuar em 

situações de tragédia, a categoria ainda não se encontra plenamente incorporada na 

gestão integral de Riscos, Emergências e Desastres pelo órgão da Defesa Civil no país. 

A exceção, como já observamos, encontra-se na cidade de Recife (PE), que conta com 

psicólogas(os) concursadas, membros efetivos das equipes da Defesa Civil. O 

argumento para a inclusão da Psicologia nessa política pública se encontra em função 

do reconhecimento do papel da categoria em todo o ciclo que envolve desastres. 

Apesar da atuação de psicólogas(os) na escuta de pessoas que passaram por 

essas experiências – oferecendo acolhimento e contribuindo para processos de 

nomeação do sofrimento psíquico –, a Psicologia não se reduz a uma atividade clínica. 

Psicólogas(os) podem contribuir na ampliação da percepção dos riscos sociais e 

ambientais presentes num determinado território e das estratégias que o poder público e 

a população podem empregar a fim de mitigar riscos. 

A concepção de mitigação diz respeito às ações que podem ser implementadas 

quando riscos já são localizados, portanto, trata-se de intervenções para evitar e 
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minimizar riscos identificados (FURTADO, el. al., 2013). Tal concepção implica, 

necessariamente, o reconhecimento das condições que geram vulnerabilidade. Desse 

modo, o que previne desastres é o combate aos condicionantes sociais e econômicos que 

geram vulnerabilidades. 

 

Psicólogas(os) podem contribuir na ampliação da percepção dos riscos sociais e 

ambientais presentes num determinado território e das estratégias que o poder 

público e a população podem empregar a fim de mitigar riscos 

 

Conforme pensamos, esse campo de estudos e intervenções deve inscrever-se 

desde a formação em Psicologia a cursos de pós-graduação em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial, compondo a atividade de uma formação profissional contínua. A partir das 

definições trazidas pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2015), temos 

que tanto a Saúde Mental quanto a Atenção Psicossocial são fundamentais para 

consolidar a Gestão Integral em situações de Riscos, Emergências e Desastres. 

Por Saúde Mental temos uma área complexa permeada por conhecimentos e 

cuidados que não se restringem à concepção biológica ou orgânica do ser humano, 

como nas abordagens psicopatológicas que priorizam diagnósticos na forma de 

síndromes ou transtornos mentais. A Saúde Mental diz de conhecimentos e saberes 

transversais, polissêmicos e intersetoriais que se encontram mais além da dualidade 

saúde versus doença. Implica uma relação dialética entre sujeitos singulares e as 

particularidades encontradas em diferentes comunidades, ampliando a concepção de 

saúde (OPAS, 2015). 

 A Atenção Psicossocial diz respeito a uma forma diferente de lidar e apreender o 

sofrimento psíquico. O cuidado empreendido não se reduz à dimensão de assistência, 

mas enfoca na produção de vínculos, com intervenções pensadas intersetorialmente, 

ressaltando as demandas do próprio sujeito, da família e da comunidade de forma mais 

ampla (OPAS, 2015). 

 Em situações de Riscos, Emergências e Desastres, ambas as áreas traduzem a 

mudança de paradigma que referimos anteriormente, somando-se à transversalidade que 

implica na efetivação de políticas oriundas da conquista de direitos humanos e sociais, 
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como habitação, educação, saúde e lazer. Para isso, exige-se um trabalho contínuo a ser 

realizado pelo poder público e a população.  

 
É muito comum que as ações preventivas e de mitigação se constituam como 

ações isoladas, pontuais, focadas em determinadas populações, áreas ou com 

objetivos específicos, como as campanhas anuais. Manter a continuidade das 

ações de forma integrada e continuada é mais difícil, uma vez que exige 

manutenção de recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.); elaboração 

de um programa de redução de riscos no qual as ações estejam afiliadas; 

atualização de dados relacionados aos riscos, mapeamentos, populações, 

entre outros; e uma constante avaliação do processo em desenvolvimento 

para verificar se os resultados estão sendo alcançados e as estratégias 

adequadas. (FURTADO, et. al., 2013, p. 74) 

 

Esse campo de estudos e intervenções deve inscrever-se desde a formação em 

Psicologia a cursos de pós-graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, 

compondo a atividade de uma formação profissional contínua. 

 

A formação, conforme estávamos abordando, merece atravessar temas que 

chamem atenção para uma gestão que considere os recursos dos territórios e das 

comunidades, contribuindo para o exercício de mapeamento, levantamento de 

demandas, formulação de estratégias, planos e avaliações locais, com o conhecimento 

de protocolos e procedimentos validados e científicos, além de conhecimentos 

específicos e princípios básicos para o trabalho em situações de Riscos, Emergências e 

Desastres. 

Nesse ínterim, entendemos que uma formação condizente contemple esse campo 

de atuação e pesquisa, sem consistir em uma especialidade para o emprego de 

estratégias burocráticas, mas parte inerente da formação em Psicologia. Psicólogas(os) 

podem compor, então, equipes em ações de vistorias em áreas de risco (como nas 

construções em encostas), auxiliando-as nos processos que envolvem informações sobre 

os riscos identificados, medidas de segurança e os recursos que envolvem a garantia de 

direitos sociais quando uma mudança de local for necessária.   

Isso inclui o devido suporte psicossocial quando se verifica a necessidade da 

retirada e realocação de pessoas. Nesses casos, a Psicologia também atua, junto ao 

poder público, para a garantia de direitos sociais e humanos dessa população. Sobre 

esses processos, cabe observarmos que a intervenção da Psicologia também se encontra 
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nas estratégias coletivas para que a população possa inserir-se, simbólica e 

materialmente, em um novo território:  

 

É com base no entendimento que o sujeito deve fazer de seu espaço físico de 

circulação uma morada territorializada, para que possa ali se constituir em 

seu modo de vida, que apontamos para a necessidade de que toda e qualquer 

incidência sobre o espaço físico ocupado por uma população, se faça 

acompanhar da atenção para que o sujeito não seja desterritorializado. E que 

caso isso ocorra, de apoiá-lo na invenção de uma nova forma de 

territorializar-se, entendendo tal intervenção como uma forma de produção de 

saúde. (KATZ & OLIVEIRA, 2017, p. 228) 

 

Em situações de emergência e desastre, psicólogas(os) encontram-se como parte 

que deve integrar a gestão. Por não se restringir à atuação clínica, apresentam 

habilidades contidas na sua formação – que podem ser aprimoradas –, nas mais diversas 

disciplinas que compõem a formação em Psicologia, em trabalhos voltados à prevenção 

e gestão de crise. 

Para tal integralidade, é preciso considerar os planos de contingência municipal 

e nacional para desastres, que incluem: a coordenação de saúde mental do município 

(Secretaria Municipal de Saúde), o Conselho Regional de Psicologia, Universidades, 

trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial e Sócio-assistencial, lideranças, 

associações comunitárias e trabalhadores e trabalhadoras voluntárias. 

São múltiplas as formas da Psicologia fomentar o protagonismo do sujeito e das 

comunidades envolvidas. O que sobressai, segundo Weintraub, et. al. (2015), é que “o/a 

profissional não aja sozinho, tampouco desconheça a estratégia a priori determinada nos 

níveis social, de saúde e educação, para mitigar e/ou responder à demanda gerada pelos 

desastres.” (p. 294). Todas as pessoas que desejem contribuir nessas situações, inclusive 

psicólogas(os), precisam integrar-se e fomentar a gestão que coordena as ações, para 

que a oferta de cuidados “seja orgânica ao modelo nacional, integrando o amplo guarda-

chuva das políticas públicas brasileiras” (NOAL, et. al., 2016, p. 940). Tal 

integralização permite, ainda, que não haja “sobreposição de ações ou ações 

contraproducentes para os afetados.” (p. 941). 

Soma-se a isso, a importância de se realizar um levantamento sobre como a 

população percebe e lida com riscos, capacitando as pessoas, além de fomentar as 

discussões de casos, atentando para a prioridade de pessoas com diferentes modalidades 
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de sofrimento psíquico, doenças, deficiências, crianças e adolescentes, mulheres 

gestantes e pessoas idosas. Situações de desastre tendem a agravar condições ou 

problemas pré-existentes, daí a importância de se promover ações que atentem para a 

equidade (COMITÊ PERMANENTE INTERAGÊNCIAS, IASC, 2007). 

 

São múltiplas as formas de a Psicologia fomentar o protagonismo do sujeito e das 

comunidades envolvidas. 

 

A partir dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Políticas Públicas e 

Grupo de Trabalho sobre Gestão do Risco integral Emergências e Desastres do 

Conselho Federal de Pernambuco, em Recife (CRP - 02), elencamos algumas 

contribuições específicas da Psicologia para o eixo de prevenção e mitigação, tendo em 

vista sua inserção nos serviços específicos da rede:  

 

- Integrar-se aos programas já existentes no município, considerando a gestão dos 

aspectos psicossociais das populações em situação de risco; 

- Planejar, elaborar e executar programas voltados para a cultura populacional, 

considerando processos de mitigação e prevenção de riscos identificados; 

- Participar dos treinamentos de profissionais de socorro e suporte, incluindo 

informações sobre as respostas esperadas frente a traumas e perdas; 

- Integrar informações junto aos coordenadores dos serviços de Assistência Social e 

Saúde, e fornecer dados que permitam o aprimoramento dos projetos de mitigação e 

prevenção; 

- Promover estudos e análises dos fatores de riscos, considerando contextos 

psicossociais; 

- Estreitar os laços e a integração entre os órgãos de saúde, desenvolvimento social e 

educação junto à Defesa Civil; 

- Divulgar e sensibilizar grupos e comunidades sobre estratégias de prevenção e 

mitigação, os comportamentos esperados e a necessidade do suporte psicossocial; 

- Participar dos programas desenvolvidos nos processos de educação da população 
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diante de situações de risco: educação ambiental, educação em saúde, educação e 

participação social; 

- Fornecer esclarecimentos e subsídios aos órgãos da imprensa para que atuem melhor 

como instrumento de suporte à população; 

 

 Enfrentar situações de emergências e desastres está relacionado com a forma 

como a comunidade e a sociedade, de maneira mais ampla, percebe riscos, prepara-se e 

participa das estratégias de enfrentamento (COÊLHO, 2011).  

 

Resposta e Reconstrução 

 

 Ao abordarmos os temas da resposta e reconstrução, temos em vista a mudança 

de paradigma oriunda do questionamento de intervenções reduzidas à dimensão 

psicopatológica biologicista, assentada em diagnósticos médicos e estratégias de 

cuidado individuais. Tal mudança se deve ao reconhecimento de que desastres são 

problemas, sobretudo, sociais e vivenciados coletivamente. Trata-se deum problema que 

é da ordem da justiça social. 

Weintraub e Vasconcelos (2013), a partir das contribuições de Didier Fassin7, 

comentam os usos políticos que podem se esconder na chamada “razão humanitária” e, 

inclusive, nos discursos acerca do traumatismo – como se o problema e os efeitos de um 

desastre redundassem em problemas psicopatológicos e só pudessem ser reconhecidos 

por meio da noção de trauma psicológico.  

A crítica em torno da razão humanitária encontra-se em seu aspecto moral, o que 

acaba por desconsiderar ou não se ocupar dos problemas estruturais de injustiças que 

produzem desigualdades sociais (FASSIN, 2006). Tal concepção redunda no 

assistencialismo e, sobretudo, em estratégias morais de correção comportamental e 

adaptação afetiva, em que o sujeito deve receber o que está sendo oferecido como gesto 

de caridade. Em outros termos, o que se questiona são estratégias de cuidado assentadas 

na ajuda e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que se encontram 

                                                 
7
 Didier Fassin é médico, sociólogo e antropólogo francês. Foi vice-presidente e é um antigo membro da 

organização humanitária internacional Médico Sem Fronteiras. 
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como “indesejados” socialmente, como as populações LGBTI+, pretos/as e negros/as, 

quilombolas, migrantes, refugiados/as, militantes políticos, indígenas, egressos/as do 

sistema penitenciário, entre outras minorias sociais que compõem a maioria da 

população.  

Categorias de raça, classe social, gênero, diversidade sexual, idade cronológica e 

mesmo de território “respondem por sistemas de poder, como a colonialidade racial, a 

hierarquia de classes, o patriarcado, a heterossexualidade/modelo familiar tradicional e 

o adultocentrismo” que tendem, a partir da estrutura de nossa sociedade, a produzir uma 

hegemonia discursiva e tácita que acaba por oprimir e, efetivamente, buscar a supressão 

de quaisquer diferenças (VAZ, 2018, p. 114). 

É justamente onde o Estado encontra-se marcado por uma insuficiência ou sua 

ausência que a ajuda humanitária tem seu lugar. Quando direitos sociais e humanos não 

se encontram como garantia dos cidadãos, estratégias compensatórias são necessárias 

“aos grupos desvalidos, anômicos e impotentes, gerando a aparência de grande 

compaixão e solidariedade onde, estruturalmente, paira a indiferença social.” 

(VALÊNCIO, 2011, p. 25). Assim, é importante chamarmos a atenção que a compaixão 

pode reforçar injustiças sociais, enaltecendo “a figura dos doadores e voluntários” (p. 

25). 

Situações de emergências demandam atendimento assistencial imediato, como a 

providência de recursos básicos à sobrevivência e à dignidade humana: água potável, 

alimentação, vestimenta, material de higiene e limpeza, abrigo seguro, instalações de 

lavanderia e banheiro. Esse suporte é, inclusive, essencial para a saúde mental e o bem-

estar psicossocial da população atingida. 

No entanto, a assistência imediata não finda a tragédia humanitária que comporta 

demandas mais complexas, da plena garantia dos direitos sociais e humanos, de 

estratégias de reconstrução e, muitas vezes, de construção que precisam ser articuladas 

no médio e longo prazo. 

 

A assistência imediata não finda a tragédia humanitária que comporta demandas 

mais complexas. 
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A razão humanitária, baseada na compaixão e solidariedade com o sofrimento 

alheio, não deve se sobrepor à dimensão da injustiça social implícita em situações de 

Riscos, Emergências e Desastres (WEINTRAUB & VASCONCELOS, 2013). O 

aspecto moral contido nas mais diversas formas de assistencialismo não sobrepuja o 

cenário que um desastre tem a potência de descortinar. Portanto, é preciso cautela com 

ações que podem servir apenas para “aliviar as consciências”, sem qualquer implicação 

com a desigualdade presente nas bases da sociedade, nas estruturas econômicas e gestão 

política de governos que culminam em desastres. Soma-se a essa crítica, o risco de a 

ajuda humanitária acabar por enfraquecer as “estruturas comunitárias” e os 

“mecanismos de apoio tradicionais”, redundando em estratégias colonizadoras que 

acabam por agravar a vulnerabilidade social (IASC, 2007, p. 2). 

Em situações de emergência, espera-se da Psicologia uma sensibilidade em 

relação à cultura e demais recursos simbólicos – o que inclui experiências religiosas, 

modalidades de cuidado comunitárias e concepções morais, presentes nas comunidades 

atingidas –, somada a uma imbrincada articulação com a Defesa Civil – seus agentes, 

marcos legais e protocolos previstos –, trabalhadores das redes Sócio-assistencial e 

Atenção Psicossocial. Em situações de emergência, a comunidade local deve compor a 

gestão de crise desde o início, contribuindo com o diagnóstico, a elaboração de 

estratégias, sua implementação, monitoramento e avaliação (IASC, 2007). 

Importante notarmos que o SUS é um sistema que contempla uma atenção, no 

âmbito dos cuidados em saúde, para populações que apresentam formas de ser e viver 

considerados heterogêneos, como povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Nesse 

ínterim, encontramos um específico e precioso dispositivo legal que, justamente, 

contempla a garantia de preservação de povos, comunidades e territórios tradicionais. A 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (DECRETO N. 6040, de 7/2/2007) é voltada para populações que 

apresentam formas particulares de ocupar territórios e usar recursos naturais, como 

forma de manutenção de sua cultura ancestral, de reprodução social, religiosa, 

econômica e conhecimentos tradicionais.  

Em conformidade com essa política, a Psicologia encontra-se implicada na 

valorização e no respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e 
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comunidades tradicionais, considerando a etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, 

ancestralidade, orientação sexual, atividades laborais, incluindo suas concepções e 

práticas tradicionais de cuidado e medicina. 

 

É preciso cautela em estratégias que servem apenas para “aliviar as consciências”, 

sem qualquer alteração nas bases ou estruturas sociais, econômicas e políticas que 

culminam em desastres. 

 

É preciso cuidado para não produzir ou reproduzir práticas colonizadoras – em 

que o saber e, consequentemente, o poder encontram-se do lado daquele que chega para 

prestar um atendimento –, o que pode revitimizar a população em função da 

sobreposição de modos de vida e pensamento estranhos àquela comunidade (FANON, 

2008). Desse modo, é a participação da própria comunidade que pode permitir que 

ações de assistência não se transformem em assistencialismo. 

Estratégias pontuais podem e devem ter como norte o fortalecimento da rede 

comunitária – e não sua pretensa substituição –, daí a importância das Unidades Básicas 

de Saúde, ONGs, escolas, lideranças locais, associações de moradores e demais pessoas 

e instituições formais e informais de referência, fomentando um trabalho contínuo com 

a comunidade local. Psicólogas e psicólogos podem, neste contexto, realizar um 

levantamento das demandas, fazer um diagnóstico sobre as condições em que se 

encontram os atingidos e os serviços – por meio da reflexão crítica sobre seus alcances e 

impasses –, além de apoiar as equipes que, em situações de emergência, também são 

impactadas e que, com frequência, acabam se desorganizando. 

 

É a participação da própria comunidade que pode permitir que ações de 

assistência não se transformem em assistencialismo. 

 

Além do acolhimento e da escuta do sofrimento, psicólogas(os) podem 

contribuir para o fortalecimento das redes comunitárias e familiares, além de 

acompanhar no processo de reconhecimento de cadáveres e identificação de corpos, 
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contribuindo no preparo dos familiares e ajudar as equipes no acompanhamento e 

visualização de áreas atingidas (RAMÍREZ, 2011). 

A perspectiva da justiça social e mesmo a perspectiva contida em estratégias 

comunitárias, não exclui a singularidade subjetiva, isto é, de como cada sujeito vivencia 

e lida com um determinado acontecimento ou experiência. É nesse contexto que 

podemos refletir também sobre a dimensão clínica, contida na escuta e no acolhimento 

que psicólogas e psicólogos podem oferecer, sem lançar mão do contexto sociocultural 

e político, isto é, a atenção psicossocial. 

 

A perspectiva da justiça social não exclui a singularidade subjetiva. 

 

Assim, é importante considerar dispositivos de escuta e acolhimento que atentem 

para a singularidade subjetiva, aos processos singulares de subjetivação, que não 

excluem dispositivos que podem ser arrolados coletivamente, como por meio de 

cartografias, entre outros dispositivos de elaboração comunitários que permitam 

narrativas tanto singulares quanto coletivas para a elaboração e construção de memórias. 

Isso porque desastres têm o poder de vacilar as linhas que separam o público e o privado 

(WEINTRAUB, et. al., 2015). Desse modo, pode-se dizer que estratégias de cuidado 

coletivas têm efeitos terapêuticos singulares e, dialeticamente, estratégias de cuidado 

singulares produzem efeitos coletivos. 

Cabe ressaltar que a área da saúde mental começa a participar das intervenções 

em situações de tragédias justamente a partir do contexto humanitário (FASSIN, 2006). 

Nesse âmbito, a Psicologia das Emergências, como disciplina autônoma, encontrou seu 

lugar no prenúncio do século XX nos EUA, concentrando-se nas pesquisas e ações 

voltadas às respostas em situações de tragédia coletiva (NETO & BELO, 2015). E é aí 

também que o conceito de “traumatismo” se inseriu: 

 
No campo da saúde mental, é o conceito de “traumatismo” que aparece como 

operador fundamental do cenário de cuidado produzido em desastres, dentro 

deste contexto humanitário. Constatamos a existência de duas correntes de 

pensamento e intervenção que valorizam a ideia do traumatismo como 

principal resultado do desastre, e, assim, direcionam sua intervenção para 

lidar com ele de maneira individual ou em grupo, excluindo, por 
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consequência, a intervenção nos fatores mais sociais e comunitários. 

(WEINTRAUB, et. al., 2015, p. 290) 

 

Tudo se passa como se fosse preciso haver traumatismo psicológico para que um 

desastre pudesse ser reconhecido e legitimado. Por isso, como salientam as autoras, a 

atuação da Psicologia nesse campo se situa diante do reconhecimento do sofrimento que 

é esperado frente às perdas trazidas por uma tragédia. No entanto, boa parte das pessoas 

não desenvolvem problemas psicológicos – no sentido médico-psiquiátrico que 

necessita intervenção medicamentosa – em contextos de emergência (IASC, 2007). Isso 

quer dizer que muitas pessoas costumam ser resilientes, isto é, “a capacidade de lidar 

relativamente bem com situações de adversidade” (p. 3). Nesse sentido, é preciso 

considerar que são diversos os fatores – sociais, psíquicos e biológicos – que podem ser 

mais ou menos favoráveis à produção de resiliência.  

É importante que a experiência do trauma possa ser reconhecida como 

modalidade de sofrimento, sem consistir em uma concepção reducionista 

psicopatológica, ou seja, como mais um transtorno ou síndrome específica. A 

“sindromização”, como doença mental individual, acaba por configurar uma 

modalidade de violência, estigmatização, passando ao largo da sua produção e 

reprodução social e política. Como observam Katz e Oliveira (2017), mesmo sintomas 

situados e tratados no corpo físico, como cardiopatias e hipertensão, precisam ser 

considerados, quando falamos em experiências de desastres, como atravessados pelo 

evento traumático. 

Nos termos das autoras, a noção de trauma diz de uma pronta incapacidade de 

simbolizar um acontecimento, como resultado de uma radical experiência de 

desamparo: “O trauma retira a possibilidade de que o acontecido se encadeie no curso 

da vida e da experiência, produz uma ruptura e com isso desarticula os recursos do 

sujeito para lidar com o acontecimento. É nesse sentido que se diz do trauma como algo 

sempre presente.” (p. 230). 

Trata-se de uma experiência em que o presente se apresenta em uma 

materialidade distante ou cindida das referências que servem de recurso tanto do 

passado quanto ao futuro. O problema é quando a experiência do traumático é capturada 

pelo discurso psicopatológico: “O sujeito, nessa condição, é tomado da contingência 
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que o determina, fica desarticulado de todo o seu contexto e da sua pertinência social e 

simbólica.” (p. 219). Como observam as autoras, este problema é duplo: não só exclui a 

potência contida na implicação subjetiva do sujeito, como também desresponsabiliza o 

Estado ou, a depender do evento, também de empresas privadas, na produção de 

sofrimentos causados ou atravessados por questões sociais, econômicas e políticas. 

 

É importante que a experiência do trauma possa ser reconhecida como 

modalidade de sofrimento, sem consistir em uma concepção psicopatológica, ou 

seja, como mais um transtorno ou síndrome específica. 

 

 Em função de seu caráter abrupto, desastres podem fazer emergir modalidades 

de sofrimento inéditas para um sujeito, mas, em menor proporção, a emergência de 

quadros psicopatológicos severos que necessitem acompanhamento médico e 

intervenção circunstancial medicamentosa. Como ressaltam Weintraub, et. al. (2015), é 

comum que as pessoas apresentem afetos intensos de tristeza, desespero, além de 

episódios de desorganização psíquica, estados de ansiedade, culpa, apatia, angústia e 

desamparo. Contudo, tais fenômenos são esperados, tendo-se em vista um processo que 

é, fundamentalmente, de luto. 

O luto é um processo de elaboração subjetiva que demanda um complexo 

trabalho psíquico oriundo de uma perda. Tal processo pode se dar desde a perda de uma 

pessoa (separação ou morte) até mesmo com relação a algo mais abstrato, como a perda 

da “pátria, liberdade, ideal etc.” (FREUD, 2011, p. 47). Trata-se de um processo que 

envolve dor, desinteresse social, incapacidade para trabalhar e amar, em função de uma 

concentração libidinal ou investimento psíquico em torno daquilo que foi perdido, assim 

como em relação a tudo o que se situa direta ou indiretamente atrelado ao que se perdeu. 

Há um fechamento em torno de si mesmo que é esperado, de inibição e 

desinteresse em relação ao mundo externo, cuja duração é muito singular, ou seja, 

depende de cada sujeito e seu contexto, e não pode ser pré-estabelecido sem incorrer em 

inconsistências teórico-clínicas. É comum que o sujeito apresente afetos e pensamentos 

de tristeza, recusa e revolta frente à perda, o que pode ser entendido como uma 
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preservação, realizada pela própria subjetividade, da existência daquilo que foi perdido 

(FREUD, 2011). 

Nesse sentido, ressaltamos a importância que rituais exercem no trabalho de 

luto, pois auxiliam nos processos de simbolização diante de perdas. Tais ritos são os 

mais variados segundo diferentes culturas, mas, cada um a seu modo, exercem a 

importante tarefa de contribuir para essa simbolização. Em contextos de desastres, 

cerimônias coletivas e a construção de memoriais são importantes para que se garanta o 

direito à memória dos atingidos.  

Como observa Endo (2013), o empuxo ao esquecimento, como se o 

acontecimento devesse ser esquecido, geralmente encontra-se ao lado daqueles que não 

querem se responsabilizar por “crimes, violações e violências cometidas no passado” (p. 

48). Isso se encontra como uma prática discursiva violenta que, inclusive, tem o poder 

de produzir mentiras históricas, isto é, aquilo que se nomeia como revisionismo. 

Nosso passado escravocrata e mesmo a ditadura civil-militar, por não serem 

devidamente reconhecidos e reparados, retornam em nosso cotidiano, afetando 

diretamente “as populações periféricas que não só não têm reconhecidas suas memórias 

dentro da história oficial, como ainda têm seus ‘problemas’ tratados de modo isolado, 

individualizado e psicopatologizante.” (TURRIANI & LANARI, 2018, p. 24). Assim, 

para que haja um processo considerado saudável do esquecer é preciso, antes, um 

processo que envolve o lembrar. Nos termos de Endo (2013): “Há no esquecimento um 

dever de memória, um princípio ético que contribui para fundar a noção de história 

arquivada e reconstruída.” (p. 48). 

 

O luto é um processo de elaboração subjetiva que demanda um complexo trabalho 

psíquico oriundo de uma perda. 

 

Psicólogas(os) têm sua prática profissional orientada pelo Código de Ética 

Profissional da Psicologia (CFP, 2005) e precisam bem fundamentar suas ações a partir 

das teorias que embasam o trabalho dessa categoria, garantindo o sigilo profissional. 

Como sugerem Weintraub, et. al. (2015), psicólogas(os) também precisam atentar para 



 

62 
 

os objetivos, a duração, relevância e os efeitos de suas intervenções. Em outras palavras, 

as ações da Psicologia devem encontrar respaldo como ciência e profissão. 

Abaixo, encontramos algumas contribuições específicas da Psicologia para os 

eixos Resposta e Recuperação, conforme desenvolvido pela Comissão de Políticas 

Públicas e Grupo de Trabalho sobre Gestão do Risco integral Emergências e Desastres 

do Conselho Federal de Pernambuco, em Recife (CRP - 02): 

 

-Atender as vítimas oferecendo suporte e informações sobre o que aconteceu e sobre as 

reações esperadas nessas experiências;  

- Encaminhar casos que demandem atenção e cuidados específicos aos serviços de 

saúde; 

- Coordenar e acompanhar ações de prevenção no sentido do resgate da segurança pós-

evento crítico; 

- Identificar, catalogar e manter o contato com as vítimas; 

- Oferecer subsídios e informações por meio de relatórios sistemáticos, para que as 

coordenadorias de crises possam ter condições de informar a população e a imprensa 

dos trabalhos desenvolvidos; 

-Manter um acompanhamento sistematizado junto à Defesa Civil e as organizações 

atuantes; 

-Planejar, elaborar e executar capacitações na área de atendimento pós-acidente junto à 

equipe da Defesa Civil e interação com as equipes parceiras. 

 

Dispositivos Intermediários 

 

Quando falamos sobre Riscos, Emergências e Desastres, também temos em vista 

estratégias que se inscrevem na perspectiva dos direitos sociais e humanos em relação 

ao direito à cidade, isto é, da vida citadina. É nesse sentido que pensamos em trazer, 

aqui, certos dispositivos intermediários – entendidos como estando entre a mitigação e a 

resposta –, localizados nos centros de algumas cidades do Brasil. Tais dispositivos 

compõem a rede informal em saúde mental, apesar de não terem a pretensão de 
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preencher as lacunas dos serviços públicos, ou seja, dos direitos sociais e humanos 

historicamente conquistados – notadamente das políticas do SUS e SUAS.  

Uma imagem para a abordagem desses dispositivos pode nos ser ilustrativa. Em 

certas cidades que passaram por terremotos, uma das estratégias para lidar com novas 

ameaças é evacuar edifícios e casas rumo às praças públicas. Afinal, é para lá que as 

pessoas correm quando prédios desmoronam. Conforme ressaltou Zaiden (2018), as 

praças são um refúgio porque “não há abrigo sobre o teto”.  

Quando abordamos o tema do direito à cidade e da catástrofe que o modelo de 

desenvolvimento não sustentável nos impõe, criando um contingente de pessoas em 

situação de vulnerabilidade, a Psicologia exerce uma tarefa clínico-política ao ocupar 

espaços públicos da cidade. É nesse contexto que podemos situar dispositivos de escuta 

presentes em espaços públicos em diferentes cidades do país, compondo a rede informal 

no âmbito da atenção psicossocial e saúde mental.  

 

Não há abrigo sobre o teto. 

 

Iniciativas de coletivos como: Margens Clínicas, Psicodrama Público Centro 

Cultural, Clínica Pública de Psicanálise, Clínica Aberta de Psicanálise e Psicanálise na 

Praça Roosevelt (São Paulo/SP), Psicanálise na Rua (Brasília/DF), Psicanálise na Praça 

(Porto Alegre/RS), Psicanálise na Rua (Mato Grosso/Cuiabá) e mesmo estratégias como 

a Clínica do Cuidado: Refugiados de Belo Monte (Pará/Belo Monte), trazem à tona o 

momento de impasse sociocultural e político que vivenciamos. São diferentes 

dispositivos de escuta que podem ser lidos na chave “Riscos, Emergências e Desastres”, 

na medida em que se situam como estratégias para lidar com a emergência do mal-estar 

que vivenciamos, do cotidiano de risco, às experiências de desastres no interior das 

cidades. 

São espaços de escuta, tratamento e refúgio quando prédios desmoronam, 

quando a cidade produz enjeitados sociais, quando engendra e ao mesmo tempo 

deslegitima o sofrimento – que não se reduz à subjetividade singular, mas aponta para 

um atravessamento de questões socioculturais e políticas. Portanto, sofrimentos que 

também são vivenciados coletivamente. Lugares onde se convidam sujeitos a um 
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trabalho sobre aquilo lhes concerne, em sua própria subjetividade, no desabamento de 

tijolos, mas que também sustentam suas fundações. 

Contudo, como nos ensina Fassin (2006), é preciso cuidado para que estratégias 

assentadas na escuta não se convertam em uma espécie de “psicologização” do social. 

Categorias como “sofrimento” e mesmo “exclusão”, apropriadas pelo campo da saúde 

mental, podem sobrepor-se às bases social, econômica e política do problema.  

Em outras palavras, trata-se do risco de tomar questões que são da ordem da 

injustiça social como sendo problemas psicológicos, passando ao largo das necessárias 

alterações das estruturas socioculturais e políticas. Conforme o autor: “A gente precisa 

levar a sério o efeito que as palavras têm na representação do mundo social (falar de 

exclusão mais que em desigualdade ou de pobreza, de sofrimento mais que injustiça ou 

violência, de escuta mais que equidade ou sanção).” (p. 150, tradução livre). Assim, 

pensamos também com Rosa (2016), que se trata de apreender o sofrimento psíquico 

como atravessado por questões socioculturais e políticas; e não pretender sua supressão 

como produção de uma subjetividade adaptada. 

 

Risco de tomar questões que são da ordem da injustiça social como sendo 

problemas psicológicos. 

 

A escuta em espaços públicos é uma estratégica no sentido de que a Psicologia 

não se encontra restrita à clínica do consultório particular, mas apresenta-se imiscuída 

no direito à cidade, da saúde mental e saúde coletiva, da cidadania e de uma diferente 

abordagem do espaço público, na produção de subjetividades e formas de se abordar o 

sofrimento. Também se encontra como proposta diferente daquilo que é previsto ou 

estabelecido no interior dos serviços de assistência e saúde – a partir das diretrizes das 

políticas públicas. Esses dispositivos têm como aposta que o encontro terapêutico ou 

analítico pode ser transformativo. 

Desse modo, sem que se pretenda transformar questões sociais, econômicas e 

políticas em problemas a serem tratados pela escuta “psi”, esses dispositivos 

intermediários têm em comum uma aposta na qual a própria subjetividade pode ser 

mobilizadora para transformações que podem comparecer e ter efeitos no social. Afinal, 
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há algo em comum que orienta nossa ética, a saber, que ela não condiz com a adaptação 

da subjetividade frente a uma cultura e sociedade profundamente adoecidas. Isso não 

quer dizer que a escuta deva ser indutora ao ponto de sugestionar uma mobilização 

social. 

 

Esses dispositivos intermediários têm em comum uma aposta na qual a própria 

subjetividade pode ser mobilizadora para transformações que podem comparecer 

e ter efeitos no social. 

 

A escuta em espaços públicos comporta uma abertura para formas de 

subjetividade e modalidades de sofrimento que podem encontrar-se distante de nossos 

referenciais, desde modos de vida até de pensamento, incluindo o arcabouço teórico e 

clínico oriundo a Psicologia e demais ciências desenvolvidas no Ocidente. Daí o desafio 

de sustentar espaços de escuta e de fala que não reproduzam relações de poder que 

acabam por delimitar aqueles que sabem e têm o conhecimento e aqueles que são seu 

objeto. É nesse sentido que pensamos a escuta em espaços públicos como dotada de 

uma abertura. 

 

Encontrar estratégias de escuta que sustentem espaços de fala, mas que ao 

mesmo tempo não reforcem as relações de poder intrínsecas dos grupos, que 

possibilitem a enunciação da catástrofe sem revitimizar ou espetacularizar o 

sofrimento, que respeitem o protagonismo da comunidade sem impor o saber 

de fora como verdade e os caminhos a serem seguidos, não é tarefa fácil. Ao 

chegar nas comunidades, é comum que o “trabalhador social”, mesmo na 

melhor das intenções, termine por repetir o espólio – reforçar a negação do 

outro. Ou então, colar-se nas questões da comunidade, reproduzindo 

discursos, sem favorecer deslocamentos e ressignificações. (TURRIANI, 

2018, p. 101)  

 

Nos tempos em que vivemos, de desfalecimento dos direitos sociais e humanos, 

de discursos retrógrados, da precarização das relações humanas e do empuxo a políticas 

conservadoras, importa que a escuta presente nos espaços públicos da cidade aponte 

para a resistência contida na singularidade subjetiva e nos sofrimentos particulares que 

comparecem na vida citadina.  
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Com Lima (2018) concordamos que tais dispositivos de escuta, ao invés de 

privatizar o sofrimento psíquico – como herança do modelo de tratamento psicológico 

encontrado no consultório fechado –, criam condições para que o sofrimento que não é 

reconhecido no laço social, silenciado e individualizado, ganhe legitimidade no social. 

Esses dispositivos intermediários podem, então, encontrar-se como espaços onde se 

garanta que os testemunhos, que ali são escutados e recolhidos, façam História.  

 

Narrativas em situações de Riscos, Emergências e Desastres 

 

 Neste momento, passaremos a palavra às psicólogas e aos psicólogos que 

atuaram/atuam em situações de Riscos, Emergências e Desastres. A proposta aqui é 

trazermos alguns excertos, fragmentos de experiências, tal como uma fotografia. O 

enquadre é dado por uma determinada experiência, e as palavras – permeadas por 

sensibilidade e, ao mesmo tempo, precisão – trazem as formas e cores condizentes com 

a aposta que fizemos com este livro dedicado à Psicologia em situações de Riscos, 

Emergências e Desastres. Para cada narrativa, segue-se o nome do(a) profissional e o 

local/território/evento ao qual o fragmento se refere.8 

 

Narrativa 1: 

Alguns colegas, consternados pelo massacre na escola de Suzano, me pediram para 

escrever algumas considerações sobre a experiência do trabalho realizado junto aos 

familiares, bem como descrever minha opinião sobre as motivações violentas que 

resultaram nesta tragédia testemunhada por todos na data de ontem [13/03/2019]. 

No que se refere ao apoio aos familiares e munícipes, acredito que a prefeitura municipal 

da cidade mereça o devido reconhecimento. Em algumas horas, o poder público 

municipal já havia organizado uma estrutura em parceria com uma instituição religiosa 

da cidade, que contava com todo o apoio psicossocial aos familiares, guarnecido de 

bebidas, frutas e kit lanche. 

No local, já havia, de acordo com o secretário da educação do município (uma pessoa 

extremamente acolhedora), aproximadamente 60 psicólogos, entre voluntários, 

funcionários dos CAPS e profissionais encaminhados por instituições de ensino. Minha 

preocupação inicial, além de estar devidamente hidratado e alimentado para iniciar os 

                                                 
8 Essas narrativas são testemunhos cedidos por psicólogas e psicólogos a pedido da comissão ad-hoc 

responsável pela elaboração dessa Referência Técnica. Os testemunhos foram solicitados em função de 

experiências que estes profissionais tiverem em situações diversas de emergências e desastres. Para esta 

publicação, as(os) profissionais autorizaram a divulgação dos seus nomes. 
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trabalhos (baseando-me em fundamentação teórica que citarei mais ao final deste texto), 

foi integrar as intervenções junto aos profissionais do entorno, de forma a não 

‘atravessar’ violentamente o fluxo que já havia sido construído pelos mesmos. 

Avaliou-se, então, constando-se que a estrutura já contava com o apoio de muitos 

profissionais, que fôssemos encaminhados ao IML, anexo ao cemitério, para a recepção 

dos familiares. Foi lá, aos poucos, que dispomos, com o apoio de profissionais de 

serviço social e psicologia, bem como funcionários das funerárias conveniadas com a 

prefeitura, água, café e cadeiras para a devida recepção das vítimas. 

Aos poucos, os familiares foram chegando. Extremamente abatidos e com olhares 

marcados por ódio e tristeza, receberam o nosso acolhimento.  

Lá permanecemos até às 21h00. Depois de conversamos com o médico legista, 

profissional sensível e muito simpático, que estava preocupado com a liberação dos 

corpos a tempo para que o velório pudesse ser realizado na manhã do dia seguinte. 

Com o apoio de nossa equipe e por meio de uma autorização judicial, os corpos foram 

liberados e, hoje de manhã [14/03/2019] já estavam aguardando a despedida de seus 

amigos e parentes no ginásio de esportes do município. 

Cheguei em casa às 22h, já orientado a comparecer no velório às 6h00 da manhã. Dormi 

apenas três horas e o barulho dos helicópteros mal saía da minha cabeça. Alguns colegas 

não dormiram, outros acompanharam as famílias durante a noite toda. 

Na manhã de hoje [14/03/2019] todos e todas os profissionais já estavam na arena junto 

com os familiares. Foram montadas diversas salas de atendimento e, desta vez, era 

possível identificar uma porção de enfermeiros atentos ao primeiro sintoma de mal-estar 

dos presentes. Alguns familiares desmaiaram, outros tiveram de ser medicados. 

Nosso trabalho no momento, observando que já havia um contingente bastante 

expressivo de profissionais junto aos familiares e amigos, foi apresentar o programa de 

atendimento à vítima (CRAVI) aos mesmos, oferecendo seu suporte a médio e longo 

prazo, por meio de capacitação e possível instalação de uma unidade no entorno. Foi 

gratificante conhecer profissionais da área da saúde e assistência, driblando o cansaço 

para esboçar um pequeno sorriso pelas orientações jurídicas e psicossociais que 

oferecíamos. 

Em um dado momento, percebi que estava dando ‘boa tarde’ para as pessoas, enquanto 

ainda era 9h00 da manhã. Os profissionais presentes às vezes esqueciam os nomes dos 

colegas. A mistura de discursos abafados atravessadas por vozes aleatórias no microfone 

e músicas ecumênicas facilmente desorientariam qualquer pessoa. No meio da tarde, 

próximo do final do velório, deixamos a cidade, seguros de que todo o aparato de apoio 

já estava estabelecido. 

Gostaria muito de oferecer apoio para os familiares dos autores dos homicídios, mas, 

infelizmente, não foi possível. Me confortei com a notícia de que eles estavam sendo 

acompanhados também. Os trabalhos continuarão. A partir de amanhã [15/03/2019], as 

redes de saúde, assistência e educação irão realizar reuniões para saber quais serão as 

intervenções realizadas com os professores, familiares e demais escolas da região para 

que as atividades escolares (bem como a vida da cidade) possa, aos poucos, caminhar 

novamente. 

Ao final deste relato, me resta responder sobre as motivações que sustentam um crime 

desta proporcionalidade. Minha resposta é: não sei. O que sei, no entanto, é que a 

violência se torna, de forma cada vez mais clara, um potente instrumento de segregação 
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e isolamento dos indivíduos, levando-os a temerem, a cada dia mais, a vida no âmbito 

coletivo. Por meio da violência, estamos aprendendo que a rua, a escola, as praças, 

enfim, tudo o que é público é digno de medo e, consequentemente, de abandono. 

O resultado disso é a interiorização de nossas vidas. Assustados, evitamos nos apropriar 

daquilo que nos qualifica como cidadãos: o espaço público, nossos direitos, nossa 

cidadania, impulsionados por uma imprensa que, ao televisionar imagens violentas e 

desnecessárias, favorece ainda mais o ‘amansamento’ da população por meio da ideia de 

que o inimigo é sempre o outro, o vizinho, o diferente e da ideia de que lugar bom é o 

privado e bem pago. 

Não é de se surpreender que o resultado traduz-se em ódio para todos os lados. A 

violência tem um ciclo e alguém tem que interromper. Este alguém pode ser você 

também, evitando compartilhar cenas de violência e colaborando com a divulgação de 

notícias verídicas e de utilidade pública. É apenas um exemplo. 

Por fim, quero que saibam que mantive em minha mente e em minhas intervenções a 

preocupação de representar cada um de vocês no cuidado para com os familiares. Esta é 

uma das funções de um servidor público e eu amo fazer o que faço. Vocês estavam lá. 

Faço questão de deixar de lado qualquer imaginário de heroísmo no trabalho que 

realizamos. Não há nada de heroico em cumprir com nossas obrigações profissionais. 

Além disso, tenho uma desconfiança pessoal de que aqueles que têm sede de heróis são 

os mesmos que anseiam pela eleição de um vilão. Basta de lógicas punitivas.  

 

Bruno Fedri9 

 

Narrativa 2: 

Paulo (nome fictício) começa a falar com a gente. Diz que morava no prédio e que 

estava lá quando o primeiro bujão de gás explodiu. Perceberam pelo cheiro que o prédio 

estava pegando fogo. O tempo foi o de descer as escadas com a mulher, os três filhos e 

uma recém-nascida. Sem celular, documentos ou qualquer outra coisa que não a vida. 

Até ontem [04/05/2018], foram três dias sem dormir. Receberam ‘calmante’ pra isso. 

Com os olhos marejados, diz lembrar-se dos barulhos dos demais bujões explodindo, um 

atrás do outro. Lembra-se dos gritos e da correria. Encontraram uma perna de um 

morador neste dia e algumas pessoas reconheceram: era uma pessoa ‘especial’ que 

morava na ocupação.  

Fala do funcionamento do espaço, de como era o dia a dia na ocupação do edifício 

Wilton Paes de Almeida – prédio situado no centro da cidade de São Paulo –, da 

organização política e dos vizinhos. Acredita que vão encontrar, ainda, algum 

sobrevivente. A família está na casa da mãe e ele está ali ,no Largo do Paissandu, para 

‘resistir’. Trabalha há seis anos em um bairro próximo, fazendo entregas. Desde o 

incêndio, não conseguiu ir ao trabalho, mas pretende voltar na segunda [07/05/2018]. 

                                                 
9
 Bruno é psicólogo e psicanalista. Coordenador técnico do Centro de Referência e Apoio à Vítima, da 

Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Mestre em Psicologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutorando pelo Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo (IPUSP). Excerto extraído de sua experiência em Suzano-SP, quando do assassinato de 

jovens e trabalhadores(as) de uma escola desse município. 
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Alguns(mas) psicanalistas do coletivo: Psicanálise na Praça Roosevelt se dispõem a 

fazer interlocuções e acompanhar os desdobramentos da tragédia, isto é, as articulações 

feitas no território e as ações/omissões do poder público em relação aos direitos daquela 

população. Colocamos o espaço da Praça à disposição – que fica próximo ao Largo do 

Paissandu, no mesmo território – para as pessoas que quiserem receber atendimento.  

 

Ana Beatriz Vasconcelos e Adriana Simões Marino10 

 

Narrativa 3: 

Após uma forte enchente que atingiu diversas cidades ao redor de Maceió, Alagoas, em 

2010, estive trabalhando durante algumas semanas com apoio psicossocial por meio de 

uma organização internacional. Ao chegar a um dos abrigos montados em uma escola, 

pude conhecer uma família composta pela mãe e quatro crianças. Uma das crianças, 

com cerca de dois anos, apresentava um quadro um tanto preocupante: não andava, não 

falava, estava visivelmente magra e com as fraldas sujas. Aquela criança rapidamente 

se tornou “objeto” de preocupação dentro do abrigo e, sendo assim, entendemos que 

poderia ser nosso papel ir conversar com a mãe. Após ouvi-la contar sobre a enxurrada 

que havia destruído sua casa, fomos entendendo que o quadro da criança não só era 

crônico como também nada tinha a ver com o desastre. 

Passamos algumas horas dentro deste abrigo e notamos o quanto aquela família, era 

repetidas vezes, visitada pelos voluntários (de todo tipo) que haviam chegado à cidade 

para ajudar as vítimas. A mãe, que no início se mostrava agradecida pelas perguntas, 

não demorou a notar que aquele interesse súbito por seu drama familiar era, por um 

lado, uma espetaculização da qual ela não havia escolhido participar e, por outro, uma 

oportunidade para que ela conseguisse ajuda e/ou apoios que outros abrigados não 

tinham, já que ela era vista como a que estava na situação mais difícil. A observação 

desta cena, da reação desta mulher à “ajuda” que lhe era ostensivamente “oferecida”, 

me fez pensar o quanto que em uma situação anormal como esta, como este desastre, o 

melhor a fazer é não fazer nada (no sentido de saber seu lugar e não agir para satisfazer 

nosso próprio desejo de ajudar, e não a necessidade do outro) e também que não 

devemos, nunca, mas sobretudo não em um desastre, “abrir portas” que não poderemos 

ou saberemos fechar. Nenhum daqueles voluntários era capaz de oferecer a ajuda que o 

garotinho precisava – então qual o sentido de cutucar sua história, ainda mais várias 

vezes e por pessoas diferentes em um curto espaço de tempo?  

 

Ana Cecilia Andrade de Moraes Weintraub11 

 

                                                 
10

 Ana Be e Adriana são psicólogas, psicanalistas e atuam no coletivo: Psicanálise na Praça Roosevelt, 

em São Paulo-SP. Excerto extraído da escuta de um dos moradores da ocupação do edifício Wilton Paes 

de Almeida, situado no Largo do Paissandu-SP que, após um incêndio, desabou. 
11

 Ana Cecilia é psicóloga e mestre em saúde pública. Atualmente, trabalha em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) adulto. Excerto extraído de uma experiência após enchentes que atingiram cidades 

de Maceió (AL), em 2010.  
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Narrativa 4: 

O encontro com o rio Xingu ajudou-me a escutar as pessoas que vivem ali ou no 

entorno, pois, ao atravessar o seu leito, tanto a parte morta quanto a viva, meu corpo foi 

afetado por seu lamento calado e por seu pulsar. É como se a vida, semelhante às aguas 

daquele rio, perdesse o seu movimento e com isso se paralisasse. E para que ela voltasse 

a ser fluxo e movimento era preciso criar as brechas, a partir da escuta, para que os 

novos traçados de vida pudessem se compor à experiência vivida. 

Do alto, dentro do aviaõ, avistei pela primeira vez a Floresta Amazônica. Meus olhos se 

perdiam diante daquela imensidão sem fim. Nas margens daquela mata verde 

exuberante, o rio vai esculpindo caminhos tortuosos, ora mais largos, ora mais estreitos, 

cheios de desvios e bifurcações. Lado a lado, mata e rio se encontram, se compõem, 

formando assim um corpo-floresta que jorra infinitas partículas de vida. 

Em silêncio, continuo com o olhar fixo e penetrante naquele corpo vivo pulsante. De 

repente, noto que este corpo começa a se modificar drasticamente: em algumas de suas 

partes mal se via a mata, apenas um claraõ numa porção de terra assolada. A floresta se 

encolhia nos cantos onde o desmatamento, ocasionado por interesses diversos, impera 

desastrosamente. Vida devastada pelas mãos do homem que se vê superior e separado 

daquele corpo-floresta, que é conduzido pela lógica do lucro. Quantas vidas são 

exterminadas em nome do desenvolvimento, do progresso, do capital? Quantas vidas ali 

deixam de ser vividas? 

 

Nas travessas da água boa (reassentamento urbano coletivo) 

 

Nas margens da cidade  

Efeitos da barragem  

Impedem a passagem do viver 

Veem-se 

Rios enclausurados  

Sob grades e muros  

Peixes fora d’água 

Sem o rio e a mata  

Árvores cortadas 

Raízes esfaceladas 

Mas nas travessas desertas, 

onde casas azuis e laranjas 

são povoadas 

por ribeirinhos, pescadores, mulheres e crianças 

Histórias de lutas são inscritas  

naquelas ruas de concreto 

Fazendo a Vida resistir Brotar 

Nas hortas 

daquelas terras áridas e estranhas 

E assim passar.  
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Ana Carolina Perrella12 

 

Narrativa 5: 

O Voo 1907 

A primeira notícia que foi dada pelos meios de comunicação foi a de que um avião 

comercial brasileiro tinha desaparecido nos céus da região Amazônica. A informação 

assim dada não foi taxativa e ensejou expectativas de que o avião pudesse ter pousado 

emergencialmente e de que os passageiros talvez estivessem a salvo.  

A experiência aqui relatada começa no aeroporto de Recife e vai até Brasília, onde 

ficou localizado o Centro de Assistência aos Familiares de Vítimas. Nos momentos que 

se seguiram, a escuta ativa foi o instrumento maior, e isso implicou permitir o silêncio, 

assistir não verbalmente (contato visual, expressões faciais, concordar com a cabeça, 

entre outros), manter-se sintonizado com o assistido, parafrasear, refletir sentimentos e, 

principalmente, permitir a expressão das emoções. 

Nesse caso, houve uma preocupação em acolher aquelas pessoas desejosas de 

informações que pareciam perplexas e descrentes sobre a veracidade da tragédia. Em 

um cenário tão crítico, avaliar os recursos disponíveis da Psicologia pode gerar a 

sensação de que eles não são suficientes para lidar com a situação; entretanto, é preciso 

ter a consciência de que os meios hábeis disponíveis podem ser muito úteis, se bem 

gerenciados.  

No atendimento, foi preciso criar uma rede de apoio, buscando uma ação eficaz diante 

dos fatos. Ficou claro que os profissionais que atuam em situações semelhantes devem 

avaliar que nem sempre os métodos tradicionais aprendidos são os que oferecem as 

soluções mais práticas para as demandas daqueles momentos.  

Nesta narrativa, se faz necessário analisar o quanto de mobilização um acidente 

aeronáutico pode causar, e o quanto é importante entender o cenário do evento como 

fonte de referência para desenvolver um atendimento que se aproxime do que é 

considerado mais adequado pelos profissionais de Psicologia. 

O atendimento em Brasília, em um dos hotéis, transcorreu de forma a assistir as 

necessidades apresentadas pelos familiares, e o foco geral do gerenciamento da crise 

foi fazer, na medida do possível, a identificação e a liberação dos corpos e, 

posteriormente, ajudar as famílias com os ritos de passagem.  

Provavelmente, o mais difícil foi a própria compreensão, enquanto profissional de 

Psicologia, do escopo do papel a ser vivido, no esforço para aliviar a dor desse 

desastre, e da necessidade de reconhecer que fortalecer os assistidos é diferente de 

fazer as coisas por eles, não cedendo ao impulso, às vezes irresistível, de ajudar de toda 

forma possível. 

Quando os assistidos tentam resolver seus próprios problemas, sentem-se mais 

                                                 
12

 Ana Carolina é formada em Psicologia na Universidade de Taubaté (Unitau), mestre em Psicologia 

pela PUC-MG e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP. Tem experiência em saúde pública e 

consultório. Atuou no coletivo Clínica de Cuidado e participa do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. 

Excerto extraído da sua experiência no projeto Clínica de Cuidado – Refugiados de Belo Monte (PA), em 

2017.  
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capazes e mais competentes e com coragem para enfrentar o próximo desafio diante do 

evento vivido, e esse é o papel fundamental do psicólogo nesse tipo de assistência. O 

vitimado/afetado terá que seguir seu caminho, e os profissionais de Psicologia, ou 

quaisquer outros profissionais em atendimento, não podem representar uma “terceira 

perna”, porque só se anda com duas, e o movimento para a vida precisa seguir. 

 

 

Na dor doída e doída (Versos dedicados as famílias enlutadas em perdas em 

acidentes aeronáuticos) 

Choro sim, um choro desvairado... não contido, nem controlado. Como dominar meu 

pranto se esta dor dói tanto? 

Sim... choro uma saudade doída na orfandade sentida, tal uma criança esquecida... 

abandonada e consumida na dor doída e doída. Como te queria ao meu lado 

novamente... por momentos... por instantes... 

E assim, perdida e inconformada, luto em luto nas lágrimas descontroladas, que são 

vivas águas roladas, de um rio de melancolia que corre no coração da min’ alma. 

Desamparo desesperado! 

Onde fica o sentido e o significado que em ti encontrava? 

Tal como âncora que firmava meu barco de existência, tu eras esta âncora que hoje se 

vai para não voltar mais... e aqui fico, num esvair de um rumo sem rumo, de dor e de 

luto profundo. 

Quem sabe um dia... um belo dia... tudo que dói nesta dor doída e doída, passe, e fique 

só a saudade no “carinho da recordação”.  

 

Maria da Conceição Correia Pereira13 

  

                                                 
13 Maria da Conceição Correia Pereira Psicóloga é doutora em Neurociências e Ciências do 

Comportamento (UFPE). Mestre em Psicologia Clínica Institucional, Pós-graduada em Educação em 

Saúde Pública. Consultora em Fatores Humanos para Sistemas Complexos e Gerenciamento de Crises    

POLICONSULT/POLITECNICA/UPE. Atuou como Gerente de Socorro e Emergências na Defesa Civil 

do Recife – CODECIR e colaborou para a inserção na CODECIR da função do Psicóloga na equipe de 

Emergência e Desastre. 
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