
 
 

Nº 13 - 31/Janeiro/2019

Este é um veículo de comunicação da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) com
os seus associados.

  
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que
possamos divulgá-las.

49ª RA da SBP será realizada
  de 22 a 25 de Outubro, em João Pessoa/PB

Nota de Solidariedade às Vítimas do Desastre
 na Mineradora Vale

A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) manifesta sua tristeza e profunda
solidariedade a todas as pessoas atingidas pelo rompimento das barragens da

http://comunicacao@sbponline.org.br/


mineradora Vale na cidade de Brumadinho, localizada a 65 km da capital Mineira.
  

É inadmissível que três anos após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de
Mariana, que causou maior desastre ambiental na mesma região de Minas Gerais, nada
tenha sido apurado. Por essa razão esperamos o máximo rigor e agilidade na apuração e
responsabilização de todos aqueles envolvidos nesta tragédia que mais uma vez assola
nosso país.

  
A SBP se coloca à disposição para contribuir no que for necessário para amenizar o
sofrimento dos moradores desta região.

  
Para ler a notícia, acesse: 

 http://www.sbponline.org.br/2019/01/nota-de-solidariedade-as-vitimas-do-desastre-na-
mineradora-vale

SBP recebe Carta de apoio do Presidente do Colpsic
 pela tragédia de Brumadinho

No dia 28 de Janeiro de 2019, o Presidente
do Colpsic - Colégio Colombiano de
Psicólogos, PhD. Bernardo Useche Aldana,
enviou para a Dra. Deisy das Graças de
Souza, Presidente da SBP, uma carta,
solidarizando-se com a tragédia ocorida em
Brumadinho e colocando-se à disposição
para colaborar no que for preciso.

Leia a reportagem completa em:  
 http://www.sbponline.org.br/2019/01/sbp-recebe-carta-de-apoio-do-presidente-do-colpsic-

pela-tragedia-de-brumadinho

Nota de pesar pelo falecimento
 da Profa. Maria Lucia Tiellet Nunes

A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP)
comunica com grande tristeza o falecimento de
nossa associada plena, professora Maria Lucia
Tiellet Nunes, ocorrido no dia 19 de janeiro de
2019 em Porto Alegre.
 
Professora titular da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Maria
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Lucia fez sua graduação em psicologia na
PUC/RS (1974), mestrado em psicologia social
na Universidade Federal da Paraíba (1979) e
doutorado em psicologia tratamento e prevenção
na Freie Universität Berlin (1989).

    
Orientou vários alunos de iniciação científica,
mestrado e doutorado e produziu inúmeras
publicações científicas nacionais e internacionais
nas áreas de psicopatologia, psicoterapia e 

relação mãe-bebê. Fez parte ainda da diretoria da Associação Brasileira de Rorschach e
Métodos Projetivos ocupando o cargo de segunda vice-presidente. 

  
A SBP lamenta essa perda importante para a psicologia brasileira e externa sua
solidariedade e pêsames aos seus alunos, colegas, familiares e amigos.

  
Para ler a notícia, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2019/01/nota-de-pesar-pelo-falecimento-da-profa-maria-lucia-
tiellet-nunes

Luto afeta não só familiares,
 mas também a sociedade, que sofre junto

Nesses momentos, é comum emprestarmos um pouco da dor
 do luto coletivo para chorar as nossas próprias

Um grande sentimento de luto coletivo permeia o país desde a última sexta (25), quando
uma barragem da mineradora Vale se rompeu em Brumadinho (MG), deixando um rastro
de destruição na vida de moradores da região.

  
Até a tarde desta segunda (28), 65 corpos haviam sido encontrados. Há ainda quase 300
desaparecidos. Essa é uma experiência na qual nos vemos juntos, próximos,
identificados a partir dessas perdas.

  
“Mesmo não tendo relação direta com os afetados, estamos abalados. Outra vez a perda
de vidas em massa? Por que temos de passar por isso novamente? Dá uma sensação de
que não estamos sendo bem tratados”, diz a psicóloga Maria Helena Franco,
especializada em luto. 

  
Também há uma identificação com essas mortes porque tendemos a nos colocar naquela
situação. Na internet, várias pessoas relataram passeios que fizeram na região de
Brumadinho, especialmente ao Instituto Inhotim. 

  
Alguns estiveram hospedados na Pousada Nova Estância Inn, destruída na tragédia.
Hóspedes e funcionários do lugar não sobreviveram.

  
Nesses momentos, é comum emprestarmos um pouco da dor do luto coletivo para chorar
as nossas próprias. Por que precisamos disso? Porque muitas vezes não nos permitimos
sentir e viver nossas perdas quando elas acontecem.

  
Para quem viveu a tragédia na pele, o luto tem diferentes facetas. Há aquele pela perda
de parentes, amigos e colegas, que pode ser intensificado pelo fato de muitos corpos
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ainda não terem sido encontrados. Fazer o funeral é uma etapa fundamental para
começar a elaborar o luto.

  
"Na falta dos corpos, fica um luto não concretizado, que não se materializa na vida das
pessoas. Abre lugar para uma expectativa, uma esperança de que a pessoa poderá ser
encontrada viva. Fica um luto ambíguo, que não se configura como verdadeiro", diz a
psicóloga.

  
Segundo ela, uma forma de ajudar as famílias enlutadas seria a realização de cerimônias
em que os nomes das vítimas sejam ditos. "Os familiares precisam ser chamados a
participar para que tenham muito clara a realidade do que está acontecendo."

 Além disso, existe também a dor pela perda da segurança, da estabilidade, do chão que
literalmente foi embora.

  
Ainda hoje, muitas das vítimas da tragédia de Mariana seguem enlutadas. No maior
desastre ambiental do Brasil causado pela ruptura da barragem do Fundão, em 2015, 19
pessoas morreram e ecossistemas foram contaminados com o vazamento de rejeitos de
minério.

  
Leia a reportagem completa em:  

 http://www.sbponline.org.br/2019/01/luto-afeta-nao-so-familiares-mas-tambem-a-
sociedade-que-sofre-junto
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Para outros eventos científicos acesse: http://www.sbponline.org.br/eventos
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