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Tendo ocorrido uma tragédia com repercussão a nível nacional e mundial, onde vários países 

ressaltaram a problematização que aconteceu no estado de Alagoas, dando ênfase ao caos 
absoluto vivido pelos alagoanos e também pernambucanos que transformaram a imagem da 

região nordeste numa dimensão histórica, onde mobilizou toda a sociedade em um eco de 
socorro, de clamor e completa solidariedade. 

 
A catástrofe fluvial em Alagoas permitiu que o Brasil e o mundo parasse para discutir o que 

estava acontecendo. Mesmo quando naquele momento grande parte dos países participavam 

da copa do mundo na África, mas a catástrofe fez o mundo calar.  
 

Uma grande discussão a respeito de catástrofes natural e não natural foi produzida 
principalmente pelas áreas que trabalham no campo social, buscando respostas que introduziu 

ao homem uma maior responsabilidade saindo do viés da vítima para culpado. Mas de que vale 

ir à busca desses responsáveis quando o sofrimento já foi instalado pela hipocrisia humana, 
pela frustração, pelo medo, pela mágoa ou pela solidão?  

 
De que vale entender o porquê alguns dirigentes se vestem de políticos e buscam 

responsabilizar o Criador? De que vale neste momento entender o grau de responsabilidade 

entre Deus e o homem? O mais importante é criar caminhos, pontes para que a dignidade 
desse povo seja reconstruída sem que para isso se perpetue como moeda de troca de alguns 

políticos inescrupulosos que se aproveitam da dor, da miséria, do sofrimento, da falta de 
esperança do povo para se perpetuarem no poder numa posição mesquinha e tão cruel. Apesar 

de que ninguém se limita a pensar neste momento sobre esta hipótese dos interesses políticos 
e sim o que é importante e preocupante é a real situação da sociedade e o envolvimento dos 

profissionais em prol da reconstrução emocional dessas pessoas que sofrem nos municípios 

atingidos. 
 

O Conselho Regional de Psicologia de Alagoas em primeiro lugar mapeou os municípios que se 
encontravam em situações de completo abandono que foram devastados pelo rio e assim foram 

classificados mediante grau de devastação para receber ajuda da ação humanitária. Os oito 

municípios que foram praticamente devastados: Branquinha, Murici, Paulo Jacinto, 
Quebrangulo, Rio Largo, Santana do Mundaú, São José da Lage, União dos Palmares. 

 



O dilema até hoje ainda existe, mesmo depois de dois anos, o clamor da população atingida 

pela enchente, sem a guarda da mídia, sem o envolvimento de entidades sociais, traz marcas 

profundas de abandono onde a dor das vítimas depois de um certo tempo serviu como base 
política, moeda de troca e curral eleitoreiro. Este é o desafio da missão humanitária entender o 

que aconteceu e o que acontece hoje em dia sem que haja interferência mesmo observando 
esta realidade, mas havendo uma cobrança nas resoluções técnicas desses poderes que na 

maioria das vezes poderiam resolver os conflitos deste povo garantindo as moradias. 

 
Para os psicólogos voluntários é importante que se faça do acolhimento uma maior reflexão, 

uma forma de mostrar que mesmo diante do sofrimento há uma esperança, onde se faz 
necessário reconstruir independentemente do que aconteceu procurando buscar o seu caminho, 

a busca pelo seu ideal, acreditando que tudo depende dele mesmo. Embora, respeitando o 
tempo e o luto vivido pela população. 

 

Ouvir, acolher, intervir de forma neutra, trazendo no olhar afetividade, compromisso social e 
amor pelo trabalho são pressupostos básicos para que haja de fato atendimento psicológico 

mediante acolhimento as vítimas em situações de emergências e desastres quando este é 
sinônimo de ajuda, de amor, respeito e solidariedade. Neste primeiro momento, é preciso que 

se perceba os sentimentos, quando a população começa a sentir vontade de falar sem que para 

isso haja interferência no momento de dor, do conflito, da perda de identidade, da solidão, do 
luto, da identificação com a sociedade. 

 
A forma desorganizada que foi construída esses municípios e a omissão de grande parte dos 

dirigentes responsáveis por construções de moradias indevidas trouxeram para esses lugares 
riscos, possibilidades constantes de uma certa devastação ambiental ocasionando invasão dos 

rios. Faz-se prioridade desde saneamento básico, locais adequados para construção de 

residências, tratamento de esgoto entre tantos outros problemas que ocorrem nesses locais 
ignorados pelos dirigentes. 

 
A catástrofe que aconteceu em Alagoas serviu como alerta para sociedade, para o país que tem 

em sua infraestrutura este termômetro mediante uma reavaliação aos danos causados por falta 

de uma consciência coletiva, de um trabalho voltado às políticas públicas, onde toda sociedade 
circunda no desespero, se percebendo como refém dessa estupidez. 

 
A importância dos meios de comunicação surge de forma efervescente e imediata, quando se 

depara com os donos da voz, que são os próprios políticos que deixam essa situação cair no 

vazio mesmo quando há uma comoção pública devido os seus interesses. 
 

A verdade é que o mundo parou para refletir 
sobre essa tragédia e de forma trágica 

passamos a existir quando saímos do 

anonimato para nos revelar sem as máscaras 
que há tanto tempo são observadas entre os 

nossos irmãos, mas que por perderam tudo 
nessa catástrofe busca de imediato resgatar 

pelo menos as suas identidades. 
 

 

REUNIÃO HUMANITÁRIA 
 

Estiveram presentes no auditório do CRP-15, numa Sexta-Feira, dia 09 de julho de 2010, às 10 
horas da manhã, praticamente um mês após catástrofe, mais de cem psicólogos solidários, para 

atuarem numa ação humanitária vestindo-se de psicólogos voluntários na primeira ação social 

mobilizada pelo Conselho.  
 



O Conselho Regional de Psicologia 

procurou diversos setores, entidades, 

Instituições para fazer parcerias 
mediante algumas definições favoráveis 

os seus representantes, Conselheiros, 
informaram a todos psicólogos 

interessados em participar da ação 

humanitária que as Instituições 
parceiras dariam toda estrutura 

necessária para realização da Central 
de Resgate da Pessoa – CRP 

(principalmente à Secretaria de Saúde 
do Estado). Foi delimitado oito municípios para atuação dos psicólogos tendo todo suporte 

necessário para realizar os atendimentos, como: transporte, alimentos, uniformes, pastas de 

atendimento, crachás, para os psicólogos voluntários.  
 

A Conselheira psicóloga Denise Moreira ficou responsável em fazer toda articulação do trabalho, 
precisando tirar férias do seu trabalho para dar suporte aos psicólogos voluntários para atender 

da melhor forma possível a população dos oito municípios: 

 
A psicóloga aproveitou o momento para dizer que esteve em reunião no final de semana com 

as psicólogas Edvania Souto e Márcia Prado organizando um curso de capacitação para dar 
para os psicólogos voluntários. A psicóloga Edvania (uma das mentoras dessa ideia) seguiu com 

o mesmo enfoque dizendo que procurou a psicóloga Denise, presidente da Comissão de 
Comunicação, e comentou que seria importante o Conselho fazer um trabalho social voltado a 

atendimentos psicológicos no local da tragédia, na qual a mesma se disponibilizaria a dar um 

dia na semana de atendimento. Naquele momento o CRP-15 estava arrecadando donativos 
para distribuir nos municípios atingidos, na qual esta tinha sido uma iniciativa do psicólogo 

Benedito Cedrim (atual presidente do Conselho). A psicóloga Denise acreditando na proposta de 
Edvania resolveu levantar a bandeira no Estado fazendo uma mobilização para trazer a 

categoria em prol deste objetivo, desta ação humanitária, onde a mesma foi apoiada pelo 

Conselho. Passando as informações como tudo começou Edvania ressalta: "quanto tempo 
levaremos para que haja uma ação de reconstrução social? E os conflitos gerados enquanto se 

espera por uma atitude política?" 
 

A psicóloga Denise Moreira, emocionada em participar deste momento, complementou o 

pensamento: "É verdade que enquanto isso, a sociedade se veste de luto, de abandono, de 
desespero, de constrangimento, de angústia, de violência, mostrando uma caricatura apática 

que poderá ser amparada pelo vício, pelas drogas, pelo suicídio, transtornos, etc. Por isso, é 
preciso que enquanto psicólogos possamos criar meios para amparar, acolher, dar apoio essa 

sociedade".  
 

A Conselheira Silvia Teixeira que também estava 

presente informou que se encontra a disposição para 
dar curso de capacitação em situações de catástrofe; 

mas ficou definido que Edvania faria o primeiro curso 
de capacitação deixando assim o curso da Sílvia como 

o segundo momento; já que trazia mais conteúdos 

práticos. A Central de Resgate da Pessoa - CRP - 
conseguiu cadastrar nesta reunião cerca de 117 

psicólogos que já disponibilizaram o dia de trabalho e 
o município desejado para atuarem.  

 
Bem próximo a encerrar a apresentação, foi marcado um novo treinamento para próxima 

semana sendo que quarta-feira à noite, a partir das dezenove horas para a realização do 

segundo módulo prático, onde também se fizeram presentes os psicólogos interessados e os 
representantes da ONG MSF (Médicos Sem Fronteiras), Coordenador Mauro, psicólogo Gupi e o 



Médico, fizeram uma explanação sobre os objetivos da ONG e como seria a atuação do 

psicólogo em situações de riscos, emergências e desastres.  

 
Houve um terceiro e quarto encontro, e lá se 

encontrava mais uma vez o auditório lotado de 
pessoas (CRP-15), mais de cem psicólogos 

presentes, prontos para atuar de forma 

voluntária saindo com essa missão de forma 
pioneira em todo país, indo no local do acidente,  

embora, muitos não tiveram como conciliar a 
agenda profissional com o atendimento 

voluntário, mas mostraram boa vontade, 
preocupação em querer colaborar de alguma 

forma. 

 
Os Psicólogos Berto Gonçalo e Priscila, que são 

psicólogos da Secretaria Estadual de Saúde, parceira desde o início, relataram o porquê a 
escolha dos oito municípios classificados para o atendimento, justificaram o porquê dessa 

escolha e o quanto se faz necessário o nosso envolvimento. 

 
O dever pela profissão falou mais alto e encontramos grupos envolvidos como também: quinze 

estudantes do Instituto Erickson, supervisionado pelo psicólogo João Facchinetti e também o 
grupo da UNIPSICO sob a coordenação da psicóloga Izaura Wanderley. 

 
A compaixão dos psicólogos referendou a iniciativa do Conselho Regional de Psicologia de 

Alagoas desde a arrecadação de donativos até os atendimentos psicológicos aos nossos irmãos 

que tanto necessitam desse apoio para minimizar os seus conflitos. 
 

Cada integrante escolheu o seu dia disponível para prestar atendimento aos municípios e 
também definiu o local para trabalhar conforme a suas necessidades. E ao final do contrato que 

os psicólogos assinaram de quatro meses houve uma reunião geral, onde foi trocado as 

experiências e cada um teve oportunidade de contar a sua história. Fechando esta atividade, o 
coordenador da Saúde Mental do Estado (Sesau), Berto Gonçalo, fez um agradecimento formal 

em nome da Secretaria de Saúde do Estado para o Conselho Regional de Psicologia mediante 
iniciativa da mobilização e também, para a psicóloga Denise Moreira pela sua dedicação e 

completo envolvimento neste projeto. 

 

 

 

 


