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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.



PSICOLOGIA DAS  EMERGÊNCIAS  E  ANGÚSTIA 

PÚBLICA:  QUESTIONAMENTOS 

TEÓRICO-PRÁTICOS

PSYCHOLOGY OF EMERGENCIES  AND PUBLIC 

ANGUISH:  THEORETICAL-PRACTICAL QUESTIONS

 Ney Roberto Váttimo Bruck
Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (Brasil)

ORCID: 0000-0002-5697-1231     neybruck@gmail.com

Greice Martins Gomes
Universidade Federal de Pelotas (Brasil)

ORCID: 0000-0002-0996-8814     greice.martins.gomes@gmail.com

Resumo: O artigo aborda como se mostra as teorias na prática, consideran-

do o tema psicologia das emergências, visto sob a perspectiva do 

que é denominado de angústia pública, assunto desenvolvido na 

primeira parte. A partir da primeira tese de doutorado no Brasil 

sobre estes temas, são indicadas duas ações de desdobramento 

que foram implementadas, em um ambiente educativo e a outra 

de atendimento às vitimas em um desastre. Enquanto método 

utilizou-se das referencias da Cartografia e do Construcionismo. 

Na segunda parte trata-se de conceitos e implicações da psicologia 

das emergências e como se mostra algumas concepções na prática, 

considerando limites e possibilidades epistemológicas e nas ações 

diante do que se chama de situações-limites. Na terceira parte são 

indicadas as conclusões, com destaque para a importância de evitar 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6_2_2
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a naturalização das teorias e sugere-se o campo das artes como um 

novo dispositivo na tarefa de ajuda ao próximo. 

 

palavras ‑chave: Angústia pública, psicologia das emergências, desastre, epis-

temologia de si mesmo.

abstract: The article discusses how theories are displayed in practice, conside-

ring the issue of emergency psychology viewed from the perspective 

of what is called public anguish, a subject examined in the first part. 

Since the first doctoral thesis in Brazil on these subjects, two courses 

of development have been indicated and implemented, one in an 

educational environment and the other for attending the victims in 

a disaster. Cartography and Constructionism references were used to 

address the problem. The second part deals with the concepts and im-

plications of the psychology of emergencies and how some conceptions 

are presented in practice, taking into account epistemological limits 

and possibilities, and in the actions in the face of what are called limit 

situations. The third part indicates the conclusions, emphasizing the 

importance of avoiding the naturalization of theories and suggesting 

the field of arts as a new device in the task of helping others.

Keywords: Public anguish, psychology of emergencies, disaster, epistemology of self.

Introdução

Este artigo apresenta reflexões e as ações efetuadas, após uma pesquisa 

cientifica realizada como requisito para a primeira tese de doutorado no Brasil 

sobre o tema psicologia das emergências (Bruck, 2007). A estrutura do artigo se 

aproxima do que é chamado de “artigo de revisão”, na medida em que se destaca 

a relação teórico-prática em psicologia das emergências, aponta inconsistências e 
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também se indica alternativas diante do que denominamos como sendo angústia 

pública. Contudo, o texto não desenvolve o estado da arte sobre o tema, mas sim 

apresenta os desdobramentos da tese(um teórico em ambiente educativo e outro 

uma intervenção após um desastre), no sentido de contribuir ao debate através 

de informações e questionamentos de como se mostram as teorias na prática.

Em artigo de revisão, do panorama da produção de trabalhos acadêmicos 

sobre a Psicologia das Emergências no Brasil, Diniz Neto afirma nas conclu-

sões que “a partir dos dados levantados e examinados, percebe-se que o campo 

da psicologia das emergências é importante e subvalorizado, seja como prática da 

Psicologia, seja como campo de pesquisa. Trata-se de um campo epistemológico e 

prático novo no Brasil, com poucos trabalhos”(Neto, 2015,p. 5). Acrescenta-se que 

no Brasil, não há protocolos de primeiros auxílios psicológicos e em psicologia 

das emergências, seja na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiros ou nos serviços 

de atendimento pré-hospitalar(SAMU), ainda que este atendimento seja consi-

derado importante no cuidado prévio das vítimas de desastres(Dieltjens, 2017).

No processo de análise dos desdobramentos da tese referida, de como se 

mostram as teorias na prática, utilizamos duas bases metodológicas, quais sejam, 

o ‘método da cartografia’(Passos, 2012) e a ‘perspectiva construcionista’ (Gergen, 

1985) Quanto à questão epistemológica, nos valemos das contribuições de Edgar 

Morin (1984) sobre complexidade que,  fundamentalmente, nos serviram de 

guia sobre o conceito de ciência, que deixou de ser sinônimo de certeza para se 

tornar de incerteza. O método da cartografia (Deleuze et al., 1995), dirige-se 

para o acompanhamento de processos, mais do que representar um objeto. Os 

caminhos não são lineares tendo em vista um fim e, deste modo, não se refere 

a adoção de regras abstratas e de suas aplicações. O ‘construcionismo’ (Spink 

2000) revisa os conceitos de rigor do monismo metodológico, enquanto teoria 

do conhecimento compreende que a percepção do mundo dá-se por artefatos 

sociais historicamente situados, isto é, afasta-se dos reducionismos metodoló-

gicos e das crenças sobre a naturalização das teorias. 

Para efeito deste trabalho, compreendemos o significado de acidente e desastre 

tal como é colocado por Lourenço (2017, p.19). Acidente como “acontecimento 

repentino e imprevisto, provocado pela ação do homem ou da natureza, com danos 
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significativos e efeitos muito limitados no tempo e no espaço, suscetíveis de atingirem 

as pessoas, os bens ou o ambiente, implicando a revisão de modelos”. E desastre como 

“acontecimento súbito, inesperado ou extraordinário, concentrado no tempo e no 

espaço, que provoca prejuízos severos na vida dos indivíduos, afetando as principais 

funções da sociedade em determinada área e que deve obrigar a repensar tudo, em 

função da gravidade, desde as finalidades (acidente grave), às regras (catástrofe) e 

até aos sistemas de valores (calamidades)”. Esclarecimento, que se faz necessário, é 

de que também utilizamos a expressão ‘situação-limite’ por entender que amplia 

o significado de acidente e, deste modo, pode ser interpretada por extensão e 

também como um sinônimo de acidente, com a intenção de favorecer a inter-

pretação dos fenômenos e dos indicadores teóricos.

Para uma melhor compreensão do que segue, o artigo se apresenta em três 

partes: angústia pública, psicologia das emergências e conclusões.

Angústia públixca

Iniciamos apresentando três relatos. Os dois primeiros são breves relatos sobre 

o maior desastre climático da história do Brasil, que ocorreu na Região Serrana do 

Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 2011.  Esta tragédia deixou 916 mortes, 345 de-

saparecidos e fez mais de 30 mil pessoas entre desabrigados e desalojados (Castilho, 

2017). Uma das cidades mais afetadas foi Nova Friburgo, onde realizamos interven-

ções de primeiros auxílios psicológicos e de onde estes depoimentos se originam. 

A primeira, que segue, é o relato de uma mãe, em atendimento, neste município 

quatro dias após o desastre. O segundo relato origina-se de uma comunicação pes-

soal pelo Facebook, seis anos após, de uma psicóloga e moradora da mesma cidade, 

sobre como ela interpreta a situação pós-desastre. E o terceiro é um relato oral, que 

é a resposta dada diante da pergunta para uma técnica de enfermagem, ‘qual a situ-

ação mais significativa ocorrida nos atendimentos à população?’

Estes são os relatos:

(1º) “E aí quando eu olhei pra cima, eu escutei um segundo estron-

do, e aí veio aquela enxurrada de barro e jogou ela longe. Nisso ficou 
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a minha filha de 10 e a outra de 6 soterrada ali dentro de casa...aí nós 

andamos uma meia hora por uma rua cheia de mato carregando a de 

4 anos morta e fomos para uma fábrica de papel, quando chegamos lá 

tava cheio d’agua e nós não tínhamos passagem. Ficamos lá das 4 horas 

até umas 11 horas da manhã esperando socorro”(Relato oral, 15 de 

janeiro de 2011).

(2º)“As coisas só pioram. Médicos que conheço, falam que nunca 

receitaram tantos ansiolíticos e antidepressivos como estão receitando nos 

últimos anos. Nosso sistema de saúde não funciona. Parturientes estão 

morrendo. Muitas pessoas estão sem casa ou moram ainda em área de 

risco. O numero de suicídios cresceu bastante. A educação está um caos. 

Vivemos a tragédia politica e com o trauma da tragédia natural. Toda 

vez que chove as pessoas entram em pânico. O trauma ainda paira no ar. 

A corrupção tá feia. A violência aumentou. Tudo muito desanimador. 

Viramos laboratório. Todos aparecem para aprender o que não deve ser 

feito e somem. Cansamos. É isto, acho que nada mudou” (Comunica-

ção pessoal, 12 de fevereiro de 2015).

(3º)“Nós fomos atender um parto em casa que, na realidade, era um 

aborto com seis meses e a criança completamente formada assim; muito 

lindinha, já tinha nascido. Uma casa de uma peça, a criança tava em 

cima da cama, com a placenta cheia de mosca e um gato lambia a criança 

e lambia a mãe, mais uma criança de dois anos pendurada na placenta 

ali, e mais uma outra de um ano e meio mexendo na criança e a mãe cho-

rando que tinha perdido aquela terceira criança. A peça era do tamanho 

de um banheiro, tinha uma cama, um fogão, e a gente pisava na madeira, 

aquilo afundava, a mãe devia ter uns dezenove, vinte anos no máximo, 

então seria o terceiro filho e ela chorava por ter perdido a criança. Eu já 

achei aquela cena meio surrealista – aquele gato com aquela criancinha 

por cima -. Então pegamos a criança, atendemos a mãe, o médico viu os 

sinais e fomos transferindo até o hospital pra ela fazer uma avaliação e 

levamos então o feto. O feto eu limpei, enrolei num” campi “e trouxe ele 
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no colo. Na viatura assim, eu observava a mãe que a essa altura tinha 

sangrado um pouco, então a gente tinha puncionado; o pai que também 

devia ter também uns vinte anos, vestido de terno, num calor de quarenta 

graus, que ele era da igreja, com a Bíblia. Então, ao mesmo tempo em que 

eu observava a mãe tecnicamente, eu conversava com o pai, que chorava, 

tentando transferir a coisa pra Deus, que era o que ele acreditava, e a 

partir daí ele se tranquilizou, mas eu tinha no meu colo aquele bebê de 

seis meses, morto com o rosto tapado naquele pano, que eu vou ser bem 

sincera, que eu tinha vontade de atirar pra qualquer lugar, menos levar 

no meu colo. E eu não sei assim, se o meu sentimento era de tristeza ou 

se era... eu não consigo até hoje explicar. Eu sei que, em algum momento 

eu precisei, eu não consegui, eu precisei, ajeitei as maletas um pouco pra 

lá, um pouco pra cá, e botei aquela criança ali, porque eu não consegui 

mais levar aquela criança no colo. Então, pra mim assim, foi uma coisa 

extremamente marcante, e até o contexto todo, sócio-econômico-cultural 

da família, morando num cubículo, uma imundice, estando chorando 

por perder o terceiro filho numa diferença assim de nem dois anos, entre o 

primeiro e a terceira criança [...]”.

 (Relato oral de uma profissional do SAMU – Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência, 10/08/2016)

Entendemos que estes relatos podem exemplificar o que seria uma espécie de 

‘trauma permanente’, que em nossa visão, denominamos como sendo ‘angústia pú-

blica’. Afirmamos esta expressão como uma tentativa de se aproximar ao que muitas 

vezes é chamado de ‘indizivel’ diante de um acidente ou desastre, ou como também 

é denominado, diante de uma catástrofe.

Chamamos de angústia pública, este sentimento difuso de mal-estar que se origi-

na dos acontecimentos públicos estressores e potencialmente traumáticos, tais como 

as questões identitárias contemporâneas ligadas aos temas raciais, da sexualidade, da 

religiosidade, de gênero, bem como os diferentes graus de vitimização provenientes da 

violência urbana, das emergências, dos acidentes e dos desastres naturais e antrópicos.
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Quando as pessoas têm esta angústia por acontecimentos na esfera pública e 

que provocam este sentimento de desolação, de dor e sofrimento, denominamos 

de angústia pública. Sofrimento que, talvez, nos torne mais impotentes do que 

aquela angústia de ordem propriamente pessoal. É uma ferida aberta proveniente 

de ‘situações-limites’ que estão em nossas vidas, como obstáculos que não podemos 

transpor, ou que não queremos transpor, ou ainda, como barreiras que nos empe-

nhamos em superar (Freire, 1992)

A capacidade de cada um de suportar eventos traumáticos é, aparentemente, 

uma característica dita “individual”. Mas, o quanto à conformação desta capacidade 

está condicionada pelas determinações coletivas, que apontam os parâmetros de 

aceitação ou não de comportamentos diante de situações-limites? Todo o trabalho 

com situações-limites exige um feixe de teorias e habilidades. É um saber de guerra 

civil com infinitas implicações, exatamente por ser um assunto localizado nos limi-

tes entre a vida e a morte.

As implicações são tantas que não há como nos colocarmos num único lugar 

para compreender e buscar saídas. A perplexidade diante do endereço existencial de 

um evento estressante pode nos colocar diante de emoções básicas de medo, de dor, 

de tristeza e de raiva. Como é possível transmutar estas emoções para uma situação 

que potencialize a vida?

Pode-se compreender a angústia pública desde a sua gênese, no acontecimento 

propriamente dito do acidente, do trauma, do desastre. Esta busca de compreensão 

é uma parte de um todo maior que, simultaneamente, ao mesmo tempo em que 

produz, também é produzida. O evento traumático, mesmo potencialmente, é pro-

duto e causa de angústia pública.

A angústia, além de ser um dos mais primitivos estados afetivos é uma experiên-

cia humana universal – quem de nós já não passou por esta experiência? A angústia 

nos acompanha no crescimento, na constituição da identidade, de como vemos a 

vida, o amor e a morte.  Ou, “como damos sentido ao mundo em que vivemos”, per-

gunta Spink (2000, p. 18).

A angústia é um estado emocional e físico que envolve conflitos com forte dis-

crepância entre processos interiores e as possibilidades de satisfazê-los. Ou seja, é 

uma emoção que tem como principal característica o fato de ser desagradável e que 
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“acompanha uma tensão instintiva não satisfeita. É um sentimento difuso de mal-estar e 

apreensão que se reflete em distúrbios visceromotores e modificações de tensão muscular” 

(Talaferro, 1989, p. 171).

Como propôs Wilhelm Reich, se o mundo exterior só proporcionasse prazer e 

satisfação, não existiria nenhum fenômeno chamado angústia; mas, como o exte-

rior é fonte de estímulos desagradáveis e perigosos, a angústia existe (Reich,1975). 

Contudo, na etimologia da palavra angústia, em português, nem sempre é possível 

diferenciar os termos medo, ansiedade e angústia. Em alemão, Angst (literalmente 

significa medo), é traduzida para o português como ansiedade, seguindo a vertente 

da tradução inglesa ansiety ou como angústia. E, de acordo com a tendência fran-

cesa, teríamos angoisse. Angst deriva-se da raiz indo-européia angl – que remete a 

apertado, apertar, pressionar, amarrar. Na mesma raiz estão as palavras ágchein do 

grego (estrangular), angina do latin (sensação de sufocamento, aperto) e ámihas no 

antigo indiano (medo, angústia) (Martta, 2000).

São muitas as variáveis que produzem a angústia pública e uma destas é o caráter 

patológico da organização social, que intervém através de uma remodelagem das sub-

jetividades, prejudicando e muitas vezes extinguindo as possibilidades de autonomia 

e de singularidade, que imagino serem as condições que possam dar conta de elabo-

ração e de superação das consequências de um evento traumático. O pano de fundo 

é o imprevisível, onde o tempo e a angústia estão casados, como muito bem coloca 

Raquel Rolnik, “esta angústia gera uma tentativa, sempre recomeçada, de abolição da 

ambiguidade .É isto que vai definir as diferentes estratégias do desejo. É em torno disto 

que se fazem todos os dramas, todas as narrativas, todas as personagens, todos os destinos. 

Dá para dizer que esta angústia é a própria nascente dos mundos” (Rolnik, 1989, p.49).

A esta necessidade de se lançar mão ao que era até então inconcebível há uma 

exigência de prontidão para o novo, e isto só é possível se tivermos muito atentos 

não só às teorias que permitem uma ótima intensidade de trocas entre saberes, 

característica esta da interdisciplinaridade, como também uma postura prática que 

permita novas aquisições, novos pedagógicos, como por exemplo, através das artes, 

como será apontado nas conclusões.

Imprescindível, nesta direção, é pensar não a partir de algo, mas, sobretudo, 

sobre algo. Nunca há ideias e práticas universalmente válidas nos atendimentos ao 
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trauma. Cada situação reveste-se de uma singularidade tamanha que se faz necessá-

rio também uma atitude apta para dar conta desta complexidade. Que atitude pode 

ser esta? E por que isto é particularmente importante nas situações-limites?

Em primeiro lugar, uma atitude de estar muito aberto ao novo, consciente do 

desafio de ver-se em situações complicadas que exigem criatividade e competência. 

Se para mudar o modo de agir torna-se necessário modificar a imagem que uma pes-

soa tenha de si próprio, é imprescindível que toda a ação conte com o autoexame, a 

autocrítica, ou seja, como uma epistemologia de si mesmo.

‘Epistemologia de si mesmo’ significa a busca onto-antropológica de rever o 

imaginário em confronto com a realidade, como leitura das leituras do mundo 

efetuadas. Expressão que criamos para identificar o processo de revisão interna dos 

pressupostos científicos do profissional que atua em desastres. Significa reconhecer 

como verdade aquilo que vimos como erro. Reconhecer as linhas de fuga, a com-

plexidade, o caos, a busca das gêneses como dispositivos de pensar e sentir sobre ao 

invés de a partir de uma concepção, muitas vezes cronificada e paralítica diante das 

mudanças. Na epistemologia de si mesmo ver-se é igual a ver melhor, pois como 

explica  Max Pagès,  “nenhum conflito é puramente externo, posto que envolve um 

indivíduo complexo e interiormente dividido e nenhum conflito é puramente interno, 

posto que remete sempre para conflitos sociais” (Pagès s.n., p.192).

E, é justamente neste caminho que se insere, dentro do espectro da angústia públi-

ca, a psicologia das emergências. Adianta-se, que a dimensão do pedagógico tem aqui 

um significado especial e por isso se faz necessária uma explicação sobre o sentido que 

lhe é atribuído. Utilizamos as expressões pedagogia e pedagógico por extensão, “como 

toda a ação tendente a agir sobre as opiniões e sobre os hábitos dos outros” (Foulquié, 

1971, p.304). A este conceito acrescentamos  que o pedagógico nem sempre é expli-

citado mas é o que torna possível o controle do cotidiano através de um conjunto de 

ações, regulamentares ou não, mas que garantem a estabilidade social reproduzindo os 

valores dominantes, normas de conduta, teorias e práticas institucionais.

Entendemos que o pedagógico é o nexo que concretiza as conexões das ações 

em psicologia das emergências sob a visão do que estamos chamando de angústia 

pública e que integra, ou não, a relação do dentro com o fora como já comentado. 

Assim que, para efeito deste trabalho, a psicologia das emergências estuda o com-
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portamento das pessoas nos acidentes e desastres desde uma ação preventiva até o 

pós-desastre e, se for o caso, subsidia intervenções de compreensão, apoio e supera-

ção do trauma às vítimas, profissionais e voluntários. 

Um acidente, ou como estamos denominando, uma situação-limite pode ser 

um momento de dor e sofrimento, mas também pode representar uma oportuni-

dade de crescimento, contribuindo para a formação de novas posturas em relação 

à vida. 

Psicologia das emergências

O trauma, como descrito anteriormente, é uma experiência que explode a ca-

pacidade de suportar um revés, nos traz a perda de sentido, desorganização cor-

poral e paralisação da consciência temporal. Além disto, pode deixar marcas que 

influenciam a criatividade e a motivação para a vida, pois produz bloqueios que se 

estendem à existência, já que o que dá sentido ao mundo fica abalado com a surpre-

sa do sujeito ver-se sem condições e com medo do futuro. De fato, trata-se de um 

acontecimento muito difícil na vida de uma pessoa.

A psicologia das emergências postula, em primeiro lugar, a emergência do hu-

mano. Isto não significa ficar colado no drama, que é o emocionalismo e a paralisia 

diante da tristeza. Significa, atualmente, buscar as teorias e práticas que possam ofe-

recer caminhos, sempre levando em conta a experiência e o contexto que aparecem 

as situações de crise.

Os objetivos nos primeiros auxílios psicológicos são de aliviar as manifestações 

sintomáticas e o sofrimento, reduzindo os sentimentos de anormalidade e de enfer-

midade. Prevenir e mitigar o impacto pós-traumático são fundamentais no sentido 

de restaurar as funções psíquicas e, conforme a gravidade, readaptar as pessoas nas 

novas condições.

O socorro tradicional visa o apoio material, a recuperação da saúde, moradia, 

alimentação e demais necessidades básicas. O Estresse Pós-Traumático como ca-

tegoria nosográfica, não abrange os primeiros auxílios psicológicos na situação do 

desastre propriamente dito. O apoio emocional, especialmente dentro das questões 
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da vulnerabilidade é recente. O trabalho de socorro às vitimas, aos profissionais e 

voluntários tem mostrado que uma ação mais rápida e consistente pode ajudar a 

prevenir sofrimentos mais graves. Talvez estas questões ainda estejam distantes das 

emergências, pois na análise e interpretação dos desastres observava-se uma preocu-

pação maior com a organização social, do que com a psicologia social.

Acontecimentos inesperados fazem parte da história humana, das sociedades e 

está presente inevitavelmente na vida de todos nós. A questão das emergências é de 

como lidamos com isto: como as pessoas reagem e quais os efeitos nas suas vidas e 

como a sociedade responde através de suas instituições, dentre muitas outras dimen-

sões e implicações que surgem da “relação” com o meio ambiente.  Ou seja, “Perceber 

e aceitar o risco é incorporar as informações necessárias e suficientes para, antecipadamente, 

fazer face a um evento adverso e perante as adversidades minimizar o dano. A aceitação do 

risco tem em conta a capacidade de enfrentar o perigo com a proteção adequada, designa-

damente reduzindo previamente a vulnerabilidade, de acordo com a informação disponí-

vel e a capacidade de resposta própria ou externa” (Lourenço, 2016, p.188).

Tais aspectos conduzem a reflexões, tais como: a capacidade de cada um de su-

portar eventos traumáticos é, aparentemente, uma característica dita “individual”. 

Mas, o quanto à conformação desta capacidade está condicionada pelas representa-

ções sociais, que apontam os parâmetros de aceitação ou não de comportamentos 

diante das situações traumáticas? 

Se na relação saúde-doença isto já é complexo, pode-se supor que diante de 

uma emergência, maiores são as implicações epistemológicas, éticas e de escolha de 

procedimentos. Deste modo, o debate sobre as formas de interpretação das calami-

dades naturais nas ciências sociais é complexo e tem sido desenvolvido pela utiliza-

ção de muitos conceitos como, por exemplo, crises, catástrofes naturais, desastres 

naturais, riscos naturais, vulnerabilidade, situações extremas, impactos negativos, 

emergências; contudo, é possível diferenciar duas grandes tradições de análise: a 

teoria dos Hazards, desenvolvida do ponto de vista geográfico, que enfatiza os as-

pectos naturais, e a teoria dos Desastres desenvolvida do ponto de vista sociológico, 

que enfatiza os aspectos sociais (Mattedi et al., 2001).

Como contraponto, pode-se supor que diz que a dicotomia moderna natureza-

-cultura já não é tão intangível. Ele aponta o tema da culturalização da natureza ou 
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de naturalização da cultura questionando os limites das divisões estritas de reversi-

bilidade, feedback e retroação, concluindo que este é o ciclo orgânico da morte e da 

vida (Maffesoli, 2004). 

Cabe lembrar também, que sob a influência das privações impostas pelo desen-

cadeamento da era glacial, a humanidade em geral tornou-se angustiada (Berlink, 

1999). O mundo que era amistoso e satisfatório transformou-se em riscos e perigos 

iminentes. Isto quer dizer que havia motivos para a angústia real diante dos fatos 

novos que se anunciavam. Esta gênese também nos indica a relevância do tema, ou 

seja, a luta contra a dor e o sofrimento é urgente e também a condição para sair das 

situações inesperadas da vida, como nas emergências, “a vida é sempre incerta. A morte 

incerta é sempre certa. Morrer é fatal, necessário, inelutável. A morte está inscrita na pró-

pria natureza da vida” (Morin, 1980, p. 367). É o tema dos limites, do inesperado, 

da extrema contradição, do impensado e do repentino, do urgente, da emergência, 

do extremo estressor traumático, da finitude, da perda e da angústia de aniquilação. 

O trauma, como descrito anteriormente, é uma experiência que explode a ca-

pacidade de suportar um revés, nos traz a perda de sentido, desorganização cor-

poral e paralisação da consciência temporal. Além disto, pode deixar marcas que 

influenciam a criatividade e a motivação para a vida, pois produz bloqueios que se 

estendem à existência, já que o que dá sentido ao mundo fica abalado com a surpre-

sa do sujeito ver-se sem condições e com medo do futuro. De fato, trata-se de um 

acontecimento muito difícil na vida de uma pessoa.

Os objetivos nos primeiros auxílios psicológicos são de aliviar as manifestações 

sintomáticas e o sofrimento, reduzindo os sentimentos de anormalidade e de enfer-

midade. Prevenir e mitigar o impacto pós-traumático são fundamentais no sentido 

de restaurar as funções psíquicas e, conforme a gravidade, readaptar as pessoas nas 

novas condições.

O socorro tradicional visa o apoio material, a recuperação da saúde, moradia, 

alimentação e demais necessidades básicas. O Estresse Pós-Traumático como ca-

tegoria nosográfica, não abrange os primeiros auxílios psicológicos na situação do 

desastre propriamente dito. O apoio emocional, especialmente dentro das questões 

da vulnerabilidade é recente. O trabalho de socorro às vitimas, aos profissionais e 

voluntários tem mostrado que uma ação mais rápida e consistente pode ajudar a 
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prevenir sofrimentos mais graves. Talvez estas questões ainda estejam distantes das 

emergências, pois na análise e interpretação dos desastres observava-se uma preocu-

pação maior com a organização social, do que com a psicologia social.

Assim, as implicações são tantas que não há como nos colocarmos num único 

lugar para compreender e buscar saídas. A perplexidade diante do endereço existen-

cial do trauma nos coloca diante das emoções básicas de medo, de dor, de tristeza e 

de raiva. Como é possível transmutar estas emoções para uma situação que poten-

cialize a vida? 

A dimensão fundamental é a análise das situações de angústia pública e as re-

ações que podem produzir em abordagem simultânea, “entre” a pessoa e a socie-

dade. No macro, é a compreensão deste tema como gerador de angústia pública. 

Na dimensão micro, é a análise propositiva dos procedimentos de intervenção nos 

processos grupais, seja em ambientes educativos, seja em desastres.

Primeiramente será necessário esclarecer que entendemos uma atividade educa-

cional, como um curso, como uma prática, no caso, uma prática pedagógica. Nesta 

direção, entendemos que a aplicação das aprendizagens em uma intervenção, tal 

como em um desastre, também contitui-se como prática.

O Curso de Psicologia das Emergências (Bruck, 2017), realizado pela Rede 

Nacional de Educação a Distância em Segurança Pública / Ministério da Justiça 

e Segurança Pública- Brasil foi um projeto pioneiro, sendo o primeiro e até pre-

sente momento único no Brasil, na modalidade de Ensino a Distância. Destinado 

para profissionais de Segurança Pública, visa à prevenção e gerenciamento de crises 

emocionais, sendo que já se contabiliza mais de 18000 (dezoito mil pessoas) que 

concluíram com êxito. 

O curso se justifica pela falta de material e de capacitação sobre o assunto. As pou-

cas publicações nacionais sobre o tema estão mais focadas nas repercussões especificas 

em relação à saúde física e aspectos sanitários. Justifica-se, também, considerando a 

necessidade de haver mais motivação para tratar deste tema, no sentido de adaptar 

as bases teóricas a circunstâncias da realidade social cotidiana, com vistas a prevenir 

e tratar os profissionais de Segurança Pública que vivenciaram situações de risco e 

desastres. Apesar das diferenças na forma como os indivíduos percepcionam os riscos, 

a probabilidade de se envolverem em comportamentos efetivos de redução do risco 
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é uma função da forma como percebem o risco. Globalmente, a literatura sobre a 

percepção dos riscos naturais aponta no sentido de que as pessoas que têm uma per-

cepção realista e acurada acerca dos efeitos adversos dos riscos naturais estão mais pro-

pensas a adoptar comportamentos e estratégias pessoais que as protegem dos danos e 

aceitam e apoiam melhor as iniciativas governamentais no sentido quer de prevenir, 

quer de remediar as consequências nefastas dos riscos naturais (Costa, 2013).

A dificuldade de pensar, sentir e estabelecer relações emocionais com aquilo que 

aconteceu com o corpo e as implicações emocionais/psicológicas depende de uma cul-

tura que valorize estas representações. A vulnerabilidade não é só uma questão que diz 

respeito às possibilidades de acontecer um acidente, mas também a vulnerabilidade de 

superar o ocorrido de forma satisfatória. E o que será esta forma satisfatória?

As questões apontadas neste curso de ensino à distância também serviram como 

subsídios às intervenções realizadas na catástrofe da Região Serrana do Rio de Ja-

neiro comentada no inicio deste artigo. Foi neste evento que se percebeu que tão 

importante quanto atender diretamente as vítimas fazia-se necessário subsidiar com 

informações e acolhimento todos aqueles que estavam lá para ajudar, tais como o 

pessoal da Defesa Civil, os profissionais de segurança pública, servidores públicos 

municipais e estaduais das Secretarias de Assistência Social, de Saúde e de Educação. 

Nesta situação, utilizamos a metodologia de grupos operativos com encontros bre-

ves, expondo exemplos concretos de como lidar nas situações limites no cotidiano 

do desastre. Cabe esclarecer que as mesmas abordagens propostas no Curso de Psi-

cologia das Emergências foram implementadas por nós no desastre da Região Serra-

na, mas não disponibilizamos de informações para averiguar quais profissionais que 

atuaram no desastre haviam participado do curso.

Assim que, os objetivos nesta área da “psicologia das emergências” foram ba-

seados em seis diretrizes: Propor estratégias para lidar com o sofrimento e supe-

rar os sentimentos de impotência, através de técnicas de enfrentamento/superação 

aos profissionais e voluntários que estão trabalhando no desastre, favorecendo um 

ambiente de recuperação através da participação e da organização social; capacitar 

para abordagens individuais e coletivas nos procedimentos de primeiros auxílios 

psicológicos às pessoas desabrigadas e desalojadas; adquirir habilidades de preven-

ção e recuperação para evitar desgaste (estresse) profissional, especialmente ao que é 
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denominado de Síndrome de Burnout; ensinar noções básicas no atendimento dos 

casos com problemática psicossocial complexa (estresse pós-traumático), com ên-

fase no cuidado com crianças, adolescentes e grupos de risco; subsidiar a formação 

de grupos de ajuda mútua através da aprendizagem de técnicas de autocuidado e 

de atividades grupais e capacitar os professores da rede de ensino para que possam 

planejar e implementar ações para lidar com situações imprevistas e de evitar, ou 

mitigar, as experiências de trauma.

As dificuldades postas pela falta de pesquisa em relação ao trauma no Brasil, 

naquela época, a quase inexistência da implementação de protocolos de intervenção 

no que diz respeito à abordagem psicológica, sejam de primeiros auxílios, seja dian-

te do Estresse Pós-Traumático e, ainda mais as contradições postas pelas ciências, 

embutidas nas relações de poder, nos leva também para outro embate: como cons-

truir um lugar de ver e de agir diante desta complexidade?

A impressão que insiste em se manter é a de que a cada desastre ficamos surpresos 

com os danos produzidos e, então, logo se iniciam as ações atropeladas e sem uma 

gestão que dê conta dos desafios existentes. Há que lembrar que, no Brasil, ainda 

nos falta protocolos de intervenção. Inicialmente, a nossa posição é que nos primei-

ros auxílios psicológicos podemos evitar os rótulos da psicopatologização apressada. 

É bem possível que se o profissional, ou o voluntário, vai em busca da caraterização 

no manual de Diagnósticos pode haver perda de tempo para agir. E aqui se pode 

trocar a palavra tempo por vida! As emoções básicas de medo, dor, tristeza, raiva, e 

também prazer, estão presentes nas situações-limites, como nos desastres. Os prin-

cipais sintomas são a dissociação, a reexperimentação (flashbacks), a evitação (evitar 

cair em pensamentos que recordem os acontecimentos), alienação (afastamento de 

intimidade, ternura, sexo). Aparecem sentimentos de impotência (volume do de-

sastre, lama, novo entorno, perdas), confusão (não existe mais a família, a geografia 

mudou), frustração (as demandas são muitas e excedem a capacidade de superar, as 

respostas são lentas), culpa (sensação que dá pra fazer mais), raiva (por contas das 

tensões e cansaço), luto e depressão (pela magnitude das perdas, pena pela perda de 

vidas), desesperança (não vai chegar ao fim). Como lidar com tudo isto?

Nestes momentos de expressão destas emoções há que, em primeiro lugar, evitar 

os imperativos e suas crenças (“tens que ver assim, sentir desta forma tudo que isto 
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acontecendo...”, “deves acreditar em Deus que está fazendo o melhor pra ti”, “está 

bem, para de chorar agora”). Obrigar a pessoa, que está passando por dificuldades, 

a cumprir as expectativas daquele que está tentando ajudar, isto sim pode levar ao 

trauma e ao congelamento daquilo que poderia ser a passagem para retomar a capa-

cidade de tomar decisões.

Uma teoria não muda a realidade, mas serve para intervir nela. A reflexão epis-

temológica não serve para acolher uma pessoa, mas pode ajudar a questionar a ma-

neira como é feito o acolhimento ou mesmo pode ajudar a prever situações e alterar 

as relações de causa e efeito nos cuidados. Ou seja, existe um tipo de conhecimento 

que é imediatamente operativo e outro que ajuda a ser operativo a partir de uma 

mudança interna. Isto é, que te permite mudar. Ou seja, desinstitucionalizar-se é 

ainda mais difícil que propor a desinstitucionalização. Ressignificar as crenças é 

indispensável nos primeiros auxílios psicológicos.

Agir, muitas vezes, significa o enfrentamento dos medos. O medo é o contrario 

da vida se não sentirmos e pensarmos como força dominando o irracional. Fazer as 

pazes coma natureza significa compreender as suas mutações, isto é, a impermanên-

cia – a morte. O vazio existencial supõe o medo que é uma das suas fontes.

O tempo, por si só, não faz passar o medo. Observar os sentimentos e acom-

panhar para onde vão, como um pastor com suas ovelhas. Eu e meus sentimentos 

não existem um sem o outro. Mas como pastor destas ovelhas, que muitas vezes são 

também monstros imaginários, posso conduzi-los até o lugar que desejo.

Este exercício de observação dos pensamentos e sentimentos é o que pode resta-

belecer o inicio de um caminho de equilíbrio emocional. Existem muitos medos. O 

medo que tenho é real ou imaginário? Este medo é baseado em crenças? Eu penso a 

partir deles ou sobre eles? Para enfrentar o medo há que fazer perguntas.

A pergunta é o instrumento/arma pra enfrentá-lo. Somente através de perguntas 

podemos distinguir se ele é rela ou imaginário. E então, agir. Somente a ação mo-

difica a realidade. Há que dialogar com o medo. Quem está prestando o auxílio é o 

intercessor, que intercede a favor do dialogo.  

As pessoas estão assustadas. Com a morte. O tema da finitude talvez seja mais 

importante existencialmente do que as questões que envolvem o desenvolvimento 

psicossexual, como nas abordagens psicanalíticas. Lembramos aqui que, parte do 
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processo, possivelmente seja a superação da tristeza. Ao invés de fingir que ela não 

existe mais. Só há saída se houver entrada. Mudar a representação de chuva e uma 

melhor responsabilidade de como lidamos com a natureza é o que nos permite iden-

tificar as causas de uma tragédia, como esta da Região Serrana do Rio de Janeiro.

Conclusões

Nos primeiros auxílios psicológicos após este desastre do Rio de Janeiro,  traze-

mos aqui as palavras de um pai, que tentava à sua maneira dar uma possível explica-

ção perda da casa onde morava e de seus dois filhos, em Nova Friburgo: “uma vez, 

quando era moleque, caminhava com meu pai no morro e vi um bicho que mexia com 

a cabeça, acho que era um gafanhoto (louva-a deus?), e perguntei ao meu pai o que era 

aquilo e ele me disse: - O mundo tem coisa”.

Era a sua crença. Era assim que conseguia dar um sentido para as suas perdas,   

“apesar das diferenças na forma como os indivíduos percepcionam os riscos, a probabili-

dade de se envolverem em comportamentos efetivos de redução do risco é uma função da 

forma como percebem o risco” (Costa, 2013, p. 50). Ou seja, era o seu jeito de evitar 

o estresse pós-traumático, era o seu próprio jeito de ventilação catártica. Instigados 

por estas reações do senso comum, surgem muitas questões sobre educação ambien-

tal, sobre consciência e explicações mágicas. 

O pano-de-fundo destas questões podem ser formuladas através de perguntas: 

perguntar(se) pela história, pela gênese das ideias de prevenção e mitigação de desas-

tres, pelo contexto que as gerou desvendando, assim, sua trajetória e importância; 

perguntar(se) sobre os conceitos vigentes e as possibilidades de serem questiona-

dos quanto as suas verdades, valores e relevâncias considerando as potencialidades 

de superação do instituído- este é o tema epistemológico  ético-estético-político; 

perguntar(se) pela contribuição real ou potencial para repensar/refletir e transfor-

mar  os modos de subjetivação dominantes em educação para a Redução do Risco.

Cada desastre tem um jeito e deixa danos humanos e materiais de maneiras 

diferentes. Enchente, ou “barreiras” (deslizamentos de terra),  é uma das mais 

angustiantes porque tem a ver com água, o barro custa pra sair, é tudo lento, 
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tem muito trabalho depois da enchente, as pessoas limpam e limpam e as coisas 

não mudam no entorno. O estrago é grande e dá muito cansaço no trabalho de 

reconstrução. Ou seja, este é o tema da impotência diante das contradições entre 

a fluidez e a estagnação. O que deixa tudo confuso porque a intimidade do dentro 

deve ir para fora, do familiar para o desconhecido, para a impermanência. Toda esta 

mudança de correntezas da água provoca emoções de raiva, de frustração, de tristeza 

pelas perdas. Sabemos o somatório disto com as equipes que trabalham no socorro, o 

desespero pode tomar conta, lembrando que des–espero, é que não espera mais nada. 

A superação deste “nada” só é possível com os vínculos que se formam neste caos.

Entendemos que um acidente, ou desastre, possam ter limites em sua represen-

tação, e não são poucos estes limites. Isto não significa que não tenhamos elementos 

para interagir com sucesso para que uma pessoa (ou comunidade) traumatizada 

obtenha indicadores e vias práticas para sair de sua crise, daquilo que lhe paralisa. 

Assim que, ao falarmos em “psicologia das emergências”, emerge a pergunta: 

qual psicologia? Qual psicologia tem terá a capacidade de lidar com a necessária 

interdisciplinaridade quanto à educação e riscos, qual psicologia terá condições de 

superar os reducionismos e naturalização de teorias, e por fim, contamos realmente 

com uma psicologia social? Entendemos que urge a construção de mais pontes com 

as ciências e, com certeza, isto exigirá muita sensibilidade na relação com os saberes 

populares e, sobretudo, no sentido de evitar a patologização do cotidiano e a medi-

calização da sociedade.

Trata-se de unir esforços com áreas do conhecimento que, muitas vezes, estão 

distantes, mas que diante de um desastre, somar e interagir torna-se a condição de 

possibilidade para a superação da crise “no mundo que tem coisa”.

No trabalho que realizamos em hospitais psiquiátricos e na Luta Antimani-

comial no Brasil uma das coisas que  nos chamava a atenção era de que quanto 

mais um profissional lia o prontuário do paciente menos o paciente se beneficiava  

no sentido de diminuição do sofrimento psíquico. Ao lado disto, nas instituições 

psiquiátricas sempre que havia trabalhos com artes, com a música, com o teatro, 

notava-se mais vínculos, mais potencia de vida, inclusive com a mudança do cheiro 

do lugar que, como é sabido, ao mudar o cheiro muitas outras dimensões também 

estão sendo modificadas.
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Mas, afinal, o que isto tem a ver com prevenção e mitigação de desastres?

A partir das reflexões propostas, neste artigo, é possível constatar que a socie-

dade é hábil em criar angústias, mas não quer ou não está capacitada para propor 

alternativas para sair dela. Será que vamos continuar respondendo a estas questões 

como vimos fazendo? 

É neste ponto que levanta-se a questão: Quem sabe podemos desenvolver novas 

perspectivas, como, por exemplo, através da arte, para concentrar esforços e ampliar 

as discussões, as pesquisas e as ações em psicologia das emergências? 

Entendemos que um desastre, uma catástrofe, possa ter limites em sua represen-

tação, e não são poucos estes limites. Isto não significa que não tenhamos elementos 

para interagir com sucesso para que uma pessoa (ou comunidade) traumatizada 

obtenha indicadores e vias práticas para sair de sua crise, daquilo que lhe paralisa. 

A epistemologia e a análise sociológica são condições de possibilidade para uma 

ação competente e resolutiva. Mas ao que tudo indica não são suficientes. Há que obter 

e identificar técnicas de interação. Um desastre pode nos deixar com uma sensação de 

“indizível”, pois não encontramos palavras que possam traduzir as emoções evocadas. 

Um gesto talvez transcenda o limite das palavras. E também, para citar um 

exemplo concernente às artes visuais, uma imagem, ou a sua produção como forma 

de expressão da dor e dos efeitos das rupturas com o tempo e o espaço, que muitas 

vezes é o que ocorre no pós-desastre. A força simbólica da arte pode ter a capacidade 

de tradução das nossas emoções básicas. Seja produzindo arte, seja sob a forma de 

fruição, neste encontro há uma participação corporal, fazendo com que a pessoa 

viva a cultura e internalize-a pelo afeto (Paín, 2009). Quanto à prevenção e mitiga-

ção, o objetivo principal de interlocução com as artes é de favorecer a compreensão 

de acontecimentos inesperados e à formação de atitudes no processo de retomada 

da capacidade de solucionar problemas diante de tragédias e catástrofes. 

Trata-se, portanto em unir esforços com áreas do conhecimento que até agora 

estavam distantes, mas que diante de um desastre, somar e interagir (interdisciplinari-

dade e transdisciplinaridade) torna-se a condição de possibilidade para a superação da 

crise “no mundo que tem coisa”. Aberturas é o que precisamos para o enfrentamento de 

crises. Nesta tarefa, é bem possível que as artes com todo o seu potencial transdiscipli-

nar possam ser um instrumento de ação no trabalho em educação e riscos. No dizer 
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do Diretor do Colégio das Artes, da Universidade de Coimbra, “o Colégio das Artes, 

nas dinâmicas que estabelece entre a produção artística e a universidade, afirma-se simul-

taneamente como uma escola de pensamento e como um espaço de ensino e de investigação 

em que a arte não é apenas objecto mas também instrumento de estudo” (Carvalho, 2017). 

Estas questões, que estão sendo apontadas, desta perspectiva com as artes, também 

se originam do trabalho com um grupo de mulheres vítimas da violência doméstica, 

realizado na cidade de Pelotas (Brasil) nos anos de 2015 e 2016, dentro da abordagem 

do Teatro do Oprimido de Augusto Boal (1991), particularmente no uso terapêutico 

do teatro apontado na obra “O Arco-Íris do desejo” (2006). Atualmente, a relação 

catástrofes-artes é desenvolvida nas disciplinas de “Arte e Loucura” e de “Psicosso-

ciologia das Emergências e Crises em Ambientes Educativos” no Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas. Entende-se assim que, nesta etapa, a pesquisa teórica 

é aquela que monta e desvenda quadros teóricos de referência que são contextos essen-

ciais para o pesquisador movimentar-se.

Os resultados obtidos coincidem com as análises feitas no Seminário Interna-

cional “Desnaturalização dos desastres e mobilização comunitária: novo regime de 

produção do saber”, na Fundação Oswaldo Cruz/Rio de Janeiro (2015) e apontam 

para a relevância de compreender a arte como dispositivo de superação das fra-

gilidades humanas, seja as que aparecem como resistência ao enfrentamento dos 

medos, tão próprios das ações educativas de prevenção, seja ao nos debruçarmos 

sobre a produção teórico-prática sobre catástrofes onde percebe-se a quase ausência 

de indicadores que contemplem nos ambientes educativos a desnaturalização da 

catástrofe através da arte. 

Para Rebelo (2003, citado por Lourenço, 2016) “A perceção e a aceitação do 

risco assentam no conjunto de experiências vividas, assimiladas e transmitidas pelas 

populações e que ao longo de gerações vão fazendo parte da sua cultura. Estas vivências 

criam memórias que consolidam as informações das realidades do presente e do passado, 

aumentam a perceção do risco e reduzem a vulnerabilidade, criando resiliência”. A 

hipótese que nos ocorre é a de que o pedagógico é a condição de possibilidade para 

ações na “desnaturalização de desastres”. Amplia-se deste modo, a problematização 

dos papeis da arte na contemporaneidade e, supomos, das contradições tais como 

se mostram, pelo menos no Brasil, na área de psicologia das emergências. Entende-
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mos, portanto, que precisamos nos debruçar e encarar estas discussões, posto que as 

metodologias em vigor talvez não estejam trazendo os resultados esperados. Neste 

sentido, é Morin (1975, p. 141) que faz uma ressalva dizendo que “a consciência 

torna-se, portanto, cada vez mais crítica, cada vez mais sensível à relatividade das ver-

dades e dos erros, mas também cada vez mais crente nas verdades que são suas descobertas 

e sobre as quais se apoia seu progresso, cada vez menos capaz de confessar como verdade 

aquilo que verificou como erro”, ou também poderíamos afirmar que quem se orgu-

lha do seu “defeito” não sai dele.

Afirmamos que as crenças e as expectativas sobre o futuro determinam em parte 

o que acontece no presente, e influenciam a maneira como as pessoas pensam, sen-

tem e agem. Aqui e agora já vivemos o amanhã, porque os desejos e as esperanças 

influem na nossa maneira de viver o presente. Na busca de reconhecimento, um 

dos elementos mais importantes é a escuta, como coloca Seligmann (2000, p. 210): 

“Aquele que escuta é um parceiro na criação, de novo, do conhecimento. O testemunho 

do trauma inclui, portanto, seu ouvinte, que é, por assim dizer, a tela branca na qual o 

evento vem para ser inscrito pela primeira vez”. Escutar com interesse e tratando de 

compreender como se sente a pessoa que nos fala, na maior parte dos casos, já é uma 

grande ajuda e pode prevenir problemas futuros.

Acrescentamos que em nosso exercício profissional constatamos que as referen-

cias/abordagens aqui expressas, não correspondem às normatizações do DSM V, 

pois entendemos que as mesmas são reducionistas e que apresentam contradições 

implícitas em suas classificações, afastando-se do que entendemos por humanização 

no trabalho de ajuda ao próximo (Jeruzalisnki et al., 2011). Nossas principais con-

clusões apontam para a superação das normatividades epistemológicas, a liberdade 

de crítica aos reducionismos e, particularmente, para as saídas possíveis fora das 

convencionais apresentadas, muitas vezes, rígidas e em desacordo com os desafios 

postos pelo cotidiano.

Ao finalizar, entendemos que ciência não combina com submissão e entendemos 

que as artes podem tornar-se uma excelente interlocutora nestes processos de ver, de 

escutar, de sentir para compreender e para superar os acidentes e desastres na contem-

poraneidade. Este tema da inserção das artes como dispositivo de superação não está 

contemplado de forma rigorosa neste trabalho, mas entendemos que este poderá ser 
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um desafio para novas pesquisas transdisciplinares, pois  “há uma exigência intelectual 

no campo das ciências humanas que retirou a hegemonia discursiva à história da arte 

através da emergência de novas disciplinas e métodos” (Queiroz, 2015, p. 2) 

Ao finalizar, lembramos Nise da Silveira (2017) ao dizer que “o que cura é o 

contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta 

de preconceito”. Quem sabe podemos acrescentar esta máxima de forma vigorosa em 

nossas pesquisas? Por fim, afirmamos que estas reflexões apresentadas tem tido cor-

respondências satisfatórias em nosso exercício profissional e, ensejamos que sejam 

válidas para a pesquisa e as ações na tarefa de ajuda ao próximo. 
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente 
ao nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, 
eles próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre 
a importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiências e educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por essa 
via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a vulnerabilidade, 
tornando-se assim mais resiliente, objetivo último da Educação para 
a Redução do Risco.
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