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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-
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biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: As taxas de prevalência sugeridas na população norte-americana para 

o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) ao longo da vida 

são de 8,7 %. Tendo em vista a importante participação da música 

como ferramenta de retratar as angústias de uma sociedade em um 

dado momento, aliado ao fato do TEPT se tratar de uma condição 

potencialmente grave e presente na vida moderna, aventou-se a 

possibilidade dele se encontrar representado de maneira intuitiva em 

canções de língua inglesa. Neste trabalho, objetivou-se verificar se as 

canções “Last Kiss” (Último beijo) e “One” (Um) abordam assuntos 

relacionados com o TEPT e se os versos satisfazem ou sugerem os 

critérios do DSM-V para este transtorno. Através de análise das letras 

com os critérios do DSM, concluiu-se que “Último Beijo” e “One” 

são exemplificações musicais que sugerem o TEPT, sem descrever 

a sintomatologia de maneira integral. Canções populares em geral 
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poderiam difundir mais os transtornos psiquiátricos em seus temas, 

inclusive o TEPT, e isso poderia facilitar a psicoeducação, ilustrando 

conferências para pessoas com os transtornos, familiares, comunidade 

e estudantes. Com maiores e melhores informações a respeito do 

que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve aqueles que 

padecem de transtornos mentais.

Palavras ‑chave: Estresse pós-traumático, PTSD, canções populares, psiquiatria.

abstract: The prevalence rate suggested in the US population for posttraumatic 

stress disorder (PTSD) during life is 8.7 %. Considering the impor-

tance of music as a tool to portray the anxieties of a society at a given 

moment, together with the fact that PTSD is a potentially serious 

condition in modern life, it has been suggested that it is represented 

intuitively in English language songs. The aim of this study was to 

ascertain if the songs "Last Kiss" and "One" address issues related 

to PTSD and whether the verses satisfy or suggest the DSM-5 cri-

teria for this disorder. After analysing the lyrics in accordance with 

the DSM it was possible to conclude that "Last Kiss" and "One" 

are musical examples that suggest PTSD, without comprehensively 

describing the symptomatology. Popular songs in general could 

spread information on psychiatric disorders, including PTSD, more 

widely in their subjects and this could facilitate psychoeducation, 

illustrating talks for people with these disorders, family members, 

the community, and students. With more and better information 

about this type of suffering, it is possible to reduce the stigma that 

surrounds those who suffer from mental disorders. 

 

Keywords: Posttraumatic stress, PTSD, popular songs, psychiatry.
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Introdução

Diversas leituras podem ser feitas a respeito de riscos, prevenção e segurança, e 

acreditando que a Psiquiatria e a Música possam contribuir para um maior conhe-

cimento de matéria tão importante, resolvemos observar e analisar duas canções das 

mais representativas no universo da música interpretada em inglês, feitas primor-

dialmente  para jovens, sobre o tema. No papel mesclado entre ouvintes e clínicos, 

observamos que sempre houve, por parte de cantores anglófonos, variadas descrições 

compatíveis com transtornos mentais em suas gravações. Podemos citar canções de 

diferentes estilos e décadas, tais como “Shine on you crazy Diamond” (Pink Floyd), 

“Paranoid Android” (Radiohead) entre os transtornos psicóticos; “Solitary shell” 

(Dream Theater) relatando autismo; “Manic depression” (Jimi Hendrix) entre tan-

tas outras. Desta maneira, surgiu a iniciativa de verificarse os intérpretes dos países 

que adotam o inglês como língua nativa incluem características compatíveis com o 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático em seu repertório. 

De acordo com o DSM IV-TR, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) 

é um transtorno de ansiedade e que se desenvolve depois que um indivíduo se ex-

põe a um evento traumático ou testemunhe eventos envolvendo morte ou ameaça 

ou lesão grave ou uma ameaça à sua própria integridade física ou de outro indiví-

duo e quando se responde com intenso desamparo, medo ou horror (Costa, 2010). 

Tremores de terra, violência, tráfico de substâncias ilícitas aparecem como vetores 

potenciais deste trauma psicológico (Arnal et al., 2016).

De acordo com o DSM-V, o risco projetado para Transtorno de Estresse Pós-

-Traumático ao longo da vida, nos Estados Unidos, é de 8,7 % (de acordo com 

critérios do DSM-IV). A prevalência em 12 meses entre adultos norte-americanos é 

de aproximadamente 3,5 %. Por observação empírica, ao assistirmos aos noticiários 

brasileiros, em que dificilmente não se encontram reportagens acerca de violência 

urbana, é possível imaginar que a população de nosso país também se encontre taxas 

semelhantes. No entanto, conforme levantamento na base de dados feito no portal 

CAPES (periódicos-capes.gov.br), não se encontram estudos sobre a prevalência do 

TEPT na população em geral, apenas em subgrupos específicos, como bombeiros, 

puérperas de gestações de alto risco e vítimas de queimaduras. Ainda assim, trata-
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-se de um transtorno altamente incapacitante (Figueira et al., 2003), o que justifica 

a enorme relevância do tema, e do reconhecimento adequado do mesmo o que se 

deve igualmente à prevalência e ao comprometimento que sobrecarrega o indivíduo 

afetado e à sociedade (Maurat et al., 2003). 

Ainda que a etiologia do TEPT permaneça algo enovelada em interações bio-

lógicas e sociais não completamente esclarecidas (Keane, et al, 2006), ulteriores 

pesquisas poderiam demonstrar que haja subgrupo cujo fator causal seja apenas 

psicossocial e outro (outros) subgrupo(s) com algum tipo exclusivo de vulnerabili-

dade genética? 

Teorias buscando explicar a etipatogenia dos transtornos mentais em geral sempre 

se polarizaram entre origem exclusivamente psicológicas (no assim chamado intrapsí-

quico) e a causação integralmente genético-constitucionais (Schestasky et al., 2003).

É claro que quem sofre o trauma tem a infeliz oportunidade de sofrer a reexpe-

riência traumática, o comportamento de esquiva e distanciamento emocional e a 

hiperexcitabilidade psíquica (Machado et al., 2003), mas os que apreciam o fenô-

meno à distância, podem experimentar pelo menos uma parte da citada esquiva. É 

comum se ouvir falar que os bandidos estão soltos e nós, cidadãos, presos em nossas 

casas, principalmente no período noturno.

Por outro lado, as estradas brasileiras passam por pouca modernização e estão 

cada vez mais abarrotadas de automóveis e caminhões com potência e velocidades 

crescentes, além de motoristas profissionais – majoritariamente de caminhões - sub-

metidos a jornadas de trabalho sobrecarregadas que exigem um período de vigília de 

cerca de 18 horas por dia, o que, por si só, é capaz de reduzir sua performance e ca-

pacidade de reação diante de situações potencialmente de risco (Narciso, de Mello, 

2017). Neste momento, maio de 2017, até animais disputam as pistas únicas, mal-

conservadas e com sinalizações precárias. Como corolário, o Brasil apresenta alto 

índice em acidentes de trânsito, com pesquisas apontando desequilíbrios neuro-

biológicos, neuroquímicos e neuro-hormonais que causam sofrimento às vítimas; 

práticas psicoterápicas associadas à psicofarmacologia indicam maiores e melhores 

perspectivas de reabilitação. (Kapczinski et al., 2001).

Ainda persistem chances de voltar a suceder o que aconteceu na assim chama-

da Tragédia de Santa Maria, um evento traumático vivenciado por sobreviventes, 
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familiares e amigos de vítimas, socorristas e voluntários, além de ser um estressor 

potencial para profissionais da área da saúde que realizaram o tratamento dos pa-

cientes envolvidos no incêndio da boate Kiss da referida cidade gaúcha e brasileira. 

Essa ocorrência vitimou 242 pessoas, deixando mais de 600 feridos, sendo conside-

rado o maior desastre já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores 

incêndios não natural em número de vítimas fatais no Brasil e no mundo (Câmara 

Filho et al., 2001).  

Como lidar profissionalmente com estas situações? Existem algumas estratégias 

que podem ser empregadas, como (a) prevenção do desenvolvimento da doença 

após um evento traumático, (b) tratamento do quadro já estabelecido e (c) manu-

tenção do funcionamento e da qualidade de vida em longo prazo (Oliveira, 2010). 

Evitar que se desenvolva o transtorno exige uma abordagem a mais rápida possível 

sobre a pessoa diretamente envolvida no trauma e todos os esforços devem ser envi-

dados para que se abordem também os parentes mais próximos. 

A questão chave que enfocaremos neste artigo é se os autores de música popular 

registrada em inglês, ao observarem a maneira como uma parcela importante da 

população reage frente ao estresse da violência e catástrofes, a descrevem, ainda que 

intuitivamente, ao ponto de satisfazer ou sugerir critérios do DSM-IV-TR e do 

DSM-5. Através da aproximação feita entre música e psiquiatria, é possível educar a 

população geral acerca do que se trata o transtorno, como e quando procurar ajuda.

Metodologia

Empregou-se como metodologia a busca de canções em inglês discorrendo so-

bre TEPT em coleção dos próprios autores e em sites especializados em letras de 

música, a saber letras.mus.br, vagalume.com.br, lyrics.com e azlyrics.com.  A busca 

deu-se através do uso de palavras capazes de sugerir um contexto no qual se teria 

vivenciado um trauma, tais como war, pain, death, alone, scars, dreams, nightma-

res, flashbacks, rage, help, helplessness, dentre outras. Por sua popularidade e grande 

retrato intuitivo da situação que se buscou investigar - ou seja, a representação de 

traços psicopatológicos referentes ao TEPT pela música popular - foram escolhidas 
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as canções Last Kiss e One. Após a escolha das canções, fez-se a comparação do con-

teúdo de suas letras com os critérios do transtorno apresentados em duas versões do 

Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais.

Análise das canções

Last Kiss / Último beijo

       Cochrane – Altino Bessa Marques Filho e Fábio Sternieri Marques

REFRãO:

Com quem será
Que minha gata está?
Se foi com Deus
Deixou-me só

Se foi para os céus
E eu tenho de ser bom
Pra ter meu dom
De a encontrar
Quando eu me for

Era uma balada
No carro dos meus pais

Ia até ser perto, bem perto demais
E lá na estrada, mais um pouco à frente 
Foi tão de repente, uma van quebrada

A sorte acabada, acaba a luz do dia
Desaba a noite em toró

Um estrondo só

Pneus cantando, o vidro em pó
Um grito, ai...
Ecoando na dor

REFRãO

Quando acordei
A chuva era muita
Era muita água e gente junta

Como uma festa
Para mim indigesta

A angústia e o sangue na testa
Achei a minha gata, estava desacordada

Rocei sua cabeça e seu busto de fada
Com muito custo, ela expressa um desejo:

Me beija depressa
Nosso último beijo

Que agonia! Nesta noite sombria
Além do meu amor
Perdi a alegria

REFRãO

E esse estresse todo
Quanto mais eu rodo
Pela minha vida
É sem saída

E tanto fez
E tanto, tanto faz
É um lodo atrás
Bem na frente um brejo

E vem novamente
Esse cortejo injusto

O estrondo
A testa, o sangue e o maior susto

Eu fico aflito
Aquele grito ecoando

O vidro em pó
E os pneus cantando

Seu lábio esfriando
Requenta o horror
Repito e revejo
Nosso último beijo"
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Last Kiss” foi composta por Wayne Cochran, havendo controvérsias quanto 

ao ano, se em 1962 ou 1961, sendo gravada pelo próprio autor e sua banda, C.C. 

Riders. Alcançou relativo sucesso, porém, tornou-se ainda mais popular com a re-

gravação feita pelo grupo Pearl Jam em 1998, lançada inicialmente em um single 

de Natal lançado por um fã-clube do conjunto e, posteriormente, incluída em uma 

coletânea. Em 1999, o single Last Kiss popularizou-se nas rádios quando foi incluí-

do no projeto Sem Fronteiras em prol dos refugiados da guerra de Kosovo.

De  acordo    com   Critérios    diagnósticos   do  transtorno  do  estresse  pós-

-traumático (DSM-IV, APA, 1994): 

a) A pessoa foi exposta a um acontecimento traumático no qual estão presen-

tes as duas condições seguintes:

1. O sujeito experimentou, foi testemunha ou enfrentou a um (uns) 

acontecimento(s) que demonstrem uma ameaça de morte, uma mor-

te real, uma lesão grave ou ameaça à integridade física do sujeito ou 

de outras pessoas;

2. Acontecimento em que há uma morte real: “se foi com Deus” e, ainda 

uma ameaça à integridade física de algúem: “o sangue à frente”.  

b) O acontecimento traumático é revivenciado de maneira persistente em 

pelo menos uma das seguintes formas:

1. Recordações persistentemente, aparecendo com memórias (flashba-

cks) perturbadores, invasivos e recorrentes do acontecimento: “E vem 

novamente / este cortejo injusto”;

2. Sonhos perturbadores, se comporta ou se sente como se o acon-

tecimento traumático estivesse ocorrendo (pode ter sensação de 

estar revivendo  experiência, ilusões, alucinações ou episódios 

de experiências dissociativas de breves retrospectivas (flashbacks) 

incluindo aqueles que se dão no despertar sob efeito de substân-

cias psicoativas;

3. Mal estar psicológico intenso ante a exposição ou a sinais externos 

ou internos que simbolizem ou recordem algum aspecto do aconteci-

mento traumático. Esse critério é sugerido nos versos seguintes: Esse 

“stress” imenso/ Quanto mais penso/e ando pela  vida/é  sem saída.
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4. Reatividade fisiológica ante a exposição ou a sinais externos ou inter-

nos que simbolizam ou recordam algum aspecto do acontecimento 

traumático: não se encontram menções aos sintomas de reatividade fisio-

lógica no contexto da música;

Assim, também, o critério B pode ser considerado satisfeito, mesmo que 

os items 2 e 5 não tenham sido contemplados.

c) Evitação persistente dos estímulos associados ao trauma e embotamento 

da capacidade geral de resposta (que não estava presente antes do trauma) 

indicado por ao menos três dos seguintes sintomas: 

1. Esforços para evitar os pensamentos, sentimentos ou conversas as-

sociados ao trauma ainda que, mesmo não claramente, aparece nos 

versos: Quanto mais penso/e ando por a vida/sem saída. E também em:  

“E vem novamente/Esse cortejo injusto”;

2. Esforços para evitar atividades, lugares ou pessoas que ativem as re-

cordações do trauma;

3. Incapacidade para recordar um aspecto importante do trauma.

      Não se fazem comentários ao respeito dos itens 2 e 3 do critério C;

4. Importante redução do interesse ou da participação em ativida-

des significativas pode ser apenas intuído por todo o contexto de 

“Último Beijo”;

 Sensações de desapego ou alienação com respeito aos demais.

5. Restrição na amplitude dos afetos (por exemplo, incapaz de ter sentimen-

tos de amor) podem ser sugeridos a partir do refrão: “Se foi para os céus / E 

eu tenho de ser bom / Pra ter meu dom / De a encontrar / Quando eu me for.;

6. Sensação de encurtamento do futuro (por exemplo, não espera con-

seguir uma carreira, casar-se, ter filhos ou uma duração normal da 

vida). Também demonstrado com o refrão: “Se foi para os céus/E eu 

tenho de ser bom/Pra ter meu dom/De a encontrar/Quando eu me for.”.

A redução importante do interesse ou da participação em atividades 

significativas permeia todo o texto, porém se encontra um pouco 

mais evidente em: “E tanto fez/ tanto, tanto faz/É um lodo atrás/Bem 

na frente um brejo”;
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Dessa forma, o critério C encontra-se sugerido pela canção em pauta.

d) Nenhum dos requisitos do critério D é relatado pelo personagem: Sintomas   

persistentes   de   aumento  da ativação (que não estavam presentes antes 

do trauma), tal como indicam ao menos duas das seguintes características:

1.  Dificuldade em dormir ou manter-se dormindo;

2. Irritabilidade ou explosões de ira,

3. Dificuldades de concentração,

4. Hipervigilânci;

5. Resposta de sobressalto exagerada.

e) A duração da alteração (os sintomas dos critérios B, C e D) deve ser su-

perior a um mês. Pode-se passar a impressão que a duração dos sintomas 

sejam superiores a um mês, mas isto não se encontra explícito na canção;

f) O personagem desse enredo só se interessa por se reencontrar com sua 

amada perdida, e isso se insinua no critério F;

g) Alteração causa deterioração ou mal estar clinicamente significativo no fun-

cionamento social, laboral ou de outras áreas importantes na vida do sujeito. 

“Eu fico aflito/Aquele grito ecoando/O vidro em pó/E os pneus cantando/Seu 

lábio esfriando/Requenta o horror/Repito e revejo/Nosso último beijo”.

Quanto aos especificadores, nada no texto ajuda-nos a utilizá-los:

Agudo – se a duração dos sintomas é inferior a 3 meses

Crônico – Quando a duração dos sintomas é igual ou superior a três meses ou

Com demora em sua aparição – quando a aparição dos sintomas se produz 

pelo menos seis meses depois de haver ocorrido a situação estressante.

One” foi o terceiro single do álbum “...And Justice For All”, de 1988, da banda 

Metallica. A letra segue a mesma história relatada no livro de Dalton Trumbo, “Jo-

hnny Got His Gun”, lançado em 1939. O livro cobre a trajetória de Joe Bonham, 

um soldado da Primeira Guerra Mundial que acorda em um hospital após ser ferido 

em combate. Inicialmente, Bonham não sabe a razão de seus ferimentos, mas aos 

poucos descobre que estes se devem ao seu envolvimento em uma explosão. Esta 

levou-lhe os membros e desfigurou-lhe o rosto. Contudo, sua mente permaneceu 

intacta. Bonham tenta sufocar como forma de encerrar sua vida, porém descobre ser 

incapaz disto devido a uma traqueostomia feita pelos médicos.
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One / (Único) - Metallica

Eu não consigo lembrar de nada
Não posso dizer se isso é verdade ou sonho
Lá no fundo sinto vontade de gritar
Este terrível silêncio me impede

Agora que a guerra acabou comigo
Eu estou acordando, eu já consigo ver
Que não resta muito de mim
Nada é real além da dor agora
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

De volta ao útero é muito real
Nas bombas de vida que eu devo sentir
Mas não posso olhar para frente para revelar
Olhe para o momento em que eu vou viver

Alimentados através do tubo que fica em mim
Assim como uma novidade em tempo de guerra
Amarrado às máquinas que me fazem respirar
Corte esta vida fora de mim

Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Agora que o mundo se foi e eu sou o único
Segure minha respiração enquanto desejo a morte
Meu Deus, por favor me acorde

Trevas
Aprisionando-me
Tudo o que eu vejo
Horror absoluto
Eu não posso viver
Eu não posso morrer
Preso em mim
O meu corpo cela

Campo Minado
Tomou minha vista
Tomado meu discurso
Tomado minha audição
Tomado meus braços
Tirada minhas pernas
Tomado minha alma
Me deixou com vida no inferno

É possível ver que alguns dos critérios do DSM-V para Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático são, quando não declarados claramente, pelo menos implícitos. 

Como é dito ao longo da letra, o personagem narrador foi exposto a um evento 

traumático que parece ser uma guerra: “Agora que a guerra acabou comigo / eu estou 

acordando, eu não posso ver.” Isso atende ao Critério A, que menciona a presença 

de um estressor na forma de morte, ameaça de morte, lesão grave real ou amea-

çada, ou violência sexual real ou ameaçada. É claro que o eu lírico da canção foi 

exposto diretamente aos horrores da guerra, já que, em um parágrafo seguinte, 

ele menciona o estado em que agora se encontra: “Alimentado através do tubo que 

mexe em mim/Tal como uma novidade em tempo de guerra / Amarrado a máquinas 

que me fazem existir.

O Critério B menciona o aspecto de reviver o trauma através da presença 

de sintomas intrusivos. É possível inferir a partir de experiências do narrador 
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reações dissociativas (item 3) que podem variar dentro de um continuum de epi-

sódios breves até perda completa do contato com a realidade, confundida com 

a fantasia): “Eu não consigo lembrar de nada / Não posso dizer se isso é verdade ou 

sonho / Profundamente  dentro de mim, me sinto gritando/Este silêncio terrível me 

impede” e também em “Escuridão/Encarnando-me/Tudo o que vejo/Absoluto hor-

ror/Não posso viver/Não posso morrer/Preso em mim” O número 4, que considera 

o sofrimento intenso ou prolongado após o trauma, é mais pronunciado na 

seguinte frase: “Que não há muito de mim/nada é real, exceto esta dor de  agora” 

e também “prender minha respiração como eu desejo para a morte/Oh Por favor, 

Deus, acorde-me.”

Em relação ao Critério C, cujo tema é a evitação, não é possível fazer afirmações 

verdadeiras de que o eu lírico está evitando lugares ou pessoas que o lembrem do 

trauma. No entanto, é possível ver e inferir que o item número 1 (pensamentos ou 

sentimentos relacionados ao trauma) é aludido em trechos já mencionados neste 

artigo: “Agora que a guerra terminou comigo / eu estou acordando, não consigo ver / Que 

não há muito de mim / Nada é real, exceto esta dor de  agora.”

O critério D é, talvez, o mais claro de todos, uma vez que menciona alterações 

negativas nas cognições e no humor. É evidente no item número 2 (“Agora o mundo 

se foi, eu sou apenas um/Oh Deus, me ajude/Seguro minha respiração enquanto eu 

desejo a morte”).

Finalmente, não é possível afirmar que os critérios F, G e H estão presentes na 

canção, uma vez que o autor não menciona nada que possa estar relacionado a tais 

critérios. É interessante notar que, mesmo que a canção não satisfaça todos os crité-

rios necessários para o diagnóstico de TEPT, se tomarmos a liberdade de adicionar 

uma especificação (que só pode ser incluída, ao fazer um diagnóstico de TEPT, se 

todos os critérios necessários ao diagnóstico sejam cumpridos) de sintomas disso-

ciativos, podemos ver esses sintomas na letra: “Eu não consigo lembrar de nada / Não 

posso dizer se isso é verdade ou sonho”.

Em conclusão, embora não seja possível diagnosticar o eu lírico da música do 

Metallica “One”, há evidências suficientes para sugerir que ele passou por um gran-

de estressor (sendo a guerra e seus horrores), descrevendo algumas de suas consequ-

ências ao longo da canção.
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Conclusão 

“Último Beijo” (Last Kiss) e “Único” (One) são exemplos musicais que suge-

rem o Transtorno de Estresse Pós Traumático sem descrever a sintomatologia por 

completo, o que não é o propósito da música popular; estes autores adaptaram a 

letra original inglesa para português, acrescentando versos, transformando-as em 

algo didático. A canção popular poderia difundir mais os transtornos psiquiátricos 

em sua temática, inclusive o TEPT, e isso facilitaria a psicoeducação, isto é, o ato 

de educar e difundir conhecimento para a população geral a respeito da interface 

saúde-doença mental, ilustrando conferências para portadores das doenças, fami-

liares, estudantes, enfim, a comunidade como um todo. Com maiores e melhores 

informações a respeito do que se sofre, é possível diminuir o estigma que envolve 

aqueles que padecem de transtornos mentais.
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.
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https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=


alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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