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O que vou falar hoje é uma espécie de continuação do que foi falado no nosso primeiro en-

contro, em São Paulo, em agosto de 2016. Naquela oportunidade eu expus o pensamento e os prin-

cípios do ICHHR (Centro Internacional de Saúde e Direitos Humanos)
3
, ao qual sou ligada na In-

glaterra, sobre o quão inseparáveis são justiça e reabilitação psíquica quando estamos falando de 

reparação para vítimas de violações graves de direitos humanos. 

A ideia que rege o pensamento do ICHHR é a da indissociabilidade entre justiça e aquilo 

que no Brasil e em outros lugares da AL se convencionou chamar reparação psíquica. Mais do que 

simplesmente complementares, esses dois aspectos são verdadeiramente inseparáveis: sem repara-

ção não há justiça, sem justiça não há reparação. Esse é o ponto nevrálgico de toda a discussão a 

respeito do que deve oferecer um serviço que pretende atender vítimas/sobreviventes de violência 

de Estado. 

A chave para que a reparação seja efetiva está, na nossa opinião, em que se ouça a palavra 

da vítima. Por uma razão essencial: para a vítima, a divisão de suas necessidades em questões psí-

quicas, médicas, sociais, políticas e legais simplesmente não existe. 

É com base nesse princípio da indissociabilidade entre todos as facetas da violência que hoje 

vou tentar expor o que foi confeccionado pelo ICHHR como um guia prático de orientação para 

profissionais que lidem com estas vítimas. Esse guia escrito pela Dra Nimisha Patel foi encomenda-

do pelo IRCT (que se traduz por Conselho Internacional de Reabilitação para Vítimas de Tortura), 

conselho que congrega mais de 150 organizações de combate à tortura e outras violações graves de 

direitos humanos no mundo. 
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Se as necessidades a serem atendidas na reparação são tão complexas e inter-relacionadas, é 

quase inevitável que a elaboração e montagem de um serviço de atendimento e reabilitação psíquica 

também o sejam. Por essa razão, esse guia é bastante extenso. Vou discutir aqui apenas seus aspec-

tos mais centrais, seus fundamentos, priorizando aquilo que julgo mais relevante para a realidade 

brasileira em geral e para este projeto em especial. 

Esse manual se baseou em projetos desenvolvidos em vários países, com práticas e aborda-

gens teóricas diversas, que incluem Camarões, Uganda, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Argentina, 

México, Líbano e outros. O trabalho tem origem em informações colhidas com organizações que 

trabalham diretamente com vítimas. É, portanto, um documento com fins práticos e elaborado a 

partir de experiências concretas – e, detalhe muito importante, tem como eixo central e fonte de 

informação a palavra de sobreviventes de abusos do Estado, usuários destes serviços e programas.  

 

*** 

 

Começando então por aquilo que todo profissional que vai lidar diretamente com uma víti-

ma de violação de DH por parte do Estado deve ter em mente, que é o lugar que a reparação ou rea-

bilitação psíquica tem no cenário internacional dos direitos humanos.  

Houve uma mudança bastante relevante a partir de 2012, quando o Comitê Contra a Tortura 

da ONU ressaltou sua importância e obrigatoriedade. 

Reparação/reparation nas leis internacionais de DH significa: o conjunto de medidas repara-

tórias que devem incluir restituição, compensação, reabilitação, satisfação e garantias de não-

repetição da situação de violação de direitos. É assim que ela está definida pela ONU. Em 2012 

houve um avanço no campo da reparação, quando a ONU destacou a reabilitação psíquica como um 

dos aspectos imprescindíveis das medidas de reparação, a que o Estado tem o dever de alocar re-

cursos – o que é muito significativo, porque como sabemos é só com dinheiro que os princípios da 

reparação podem deixar de ser apenas princípios para terem uma existência concreta e alcançar 

efetivamente quem precisa e tem direito a ela.  

Esse comentário de 2012 significa portanto que a reparação ou reabilitação psíquica ganhou, 

cinco anos atrás apenas, um destaque e uma espécie de oficialização de sua importância, com a 

chancela da ONU, que até então não existiam. 
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Diz este comentário do Art 14 da Convenção Contra a Tortura que o Estado tem que prover 

recursos e equipamentos necessários para que se restaure a dignidade, a saúde e a auto-suficiência 

de um sobrevivente da violência de Estado. Esses meios de reparação psíquica devem ser de longo 

prazo e integrados a outros aspectos da reparação. Cabe ao Estado garantir que esses serviços este-

jam disponíveis e facilmente acessíveis.  

De todos os aspectos mencionados nessa recomendação da ONU, além do destaque para a 

obrigatoriedade do Estado em contemplar o aspecto financeiro, existem mais três aspectos que na 

minha opinião têm impacto direto no nosso projeto aqui no Brasil e no trabalho direto com sobrevi-

ventes da violência de Estado: 

 

1. O primeiro diz respeito à necessidade de um tipo de atuação que envolva a família e a co-

munidade. Isso não apenas porque isso colabora na reabilitação e reintegração do indivíduo, 

mas também porque serve como medida preventiva ao risco de retraumatização, já que uma 

comunidade fortalecida e articulada tem mais recursos para enfrentar a violência de Estado. 

(Lembrando que existem dois tipos bastante distintos de prevenção da tortura e outros tipos 

de abusos do Estado: 1) é a prevenção direta, que é aquela que acontece antes da ocorrência 

do abuso e tem como objetivo a redução de riscos e eliminação das possíveis causas; por e-

xemplo, educação, formação de profissionais que vão atuar na reparação, monitoramento de 

instituições e áreas em que a violência de Estado costuma acontecer etc. 2) O outro tipo é a 

prevenção indireta, que tem lugar depois que o abuso de Estado já aconteceu e que visa evi-

tar a repetição daquele abuso: são a investigação, a denúncia, a busca por justiça e punição 

dos responsáveis, e finalmente a parte que mais especificamente nos cabe, a reabilitação ou 

reparação psíquica.) 

   

2. O segundo aspecto da recomendação da ONU que eu quero destacar diz respeito à relação 

entre confidencialidade e risco de retraumatização. Independente da abordagem adotada e 

do tipo de equipamento e dispositivos clínicos utilizados, é imprescindível que se crie um 

ambiente de confiança e confidencialidade na provisão de qualquer serviço de reparação 

psíquica. Considero isso especialmente relevante no Brasil, onde a exposição e vulnerabili-
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dade à violência de Estado são crônicas. A segurança dos sobreviventes deve anteceder e 

guiar a escolha do tipo de intervenção, especialmente as atividades em grupo. 

 

3. O terceiro aspecto é uma ressalva a respeito da ideia de interdisciplinaridade. Apesar de im-

prescindível, a provisão de um serviço interdisciplinar corre o risco de se tornar uma cami-

sa-de-força se, por exemplo, uma vítima de abuso tiver acesso à reparação psíquica APE-

NAS se entrar na justiça contra o Estado. Então é preciso não confundir interdisciplinarida-

de com condicionalidade ou interdependência. 

 

Feitas essas observações sobre como a reparação figura nas leis internacionais de direitos 

humanos, acho que podemos entrar nas decisões e questões concretas com que se depara aquele que 

pretende implementar um serviço de reabilitação psíquica como parte da provisão de reparação psí-

quica. 

Primeira questão a ser respondida: quais são os componentes-chave de um serviço de reabi-

litação? É claro que a resposta a essa pergunta vai variar de acordo com o contexto, as necessidades 

mais prementes dos indivíduos a quem o serviço pretende atingir e, evidentemente, também depen-

de dos recursos – os humanos e os financeiros.  

Então, a primeira coisa é a identificação das necessidades específicas daquele lugar ou situa-

ção. Isso porque, embora existam princípios universais, nem tudo que diz respeito à reparação é 

universal. 

Das muitas ferramentas e especialidades necessárias a uma reparação ampla e efetiva, é pre-

ciso considerar aquelas que de fato vão aumentar as chances de recuperação das vítimas. Isso vale 

especialmente para quando aquilo que é recomendável e correto não é viável em termos reais. A 

priorização estratégica é a melhor resposta concreta à falta de recursos e limitações operacionais 

daquele contexto específico. 

De todo modo, é importante ter em mente quais são esses componentes essenciais, para que 

se possa, a partir dessa informação, pensar o que é possível em termos concretos. 

Uma reparação real significa a provisão de uma gama extensa de serviços que vão de encon-

tro (ou pelo menos se aproximem ao máximo) das necessidades do sobrevivente de violência do 

Estado e de suas famílias. Sendo assim, a boa prática deve incluir cinco coisas: 
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1) Uma triagem que vise à documentação do abuso sofrido 

2) Um pré-atendimento que vise à elaboração de um plano de tratamento, condizente com as 

necessidades especificas daquele indivíduo. 

3) Intervenções - médica, psicoterapêutica, social, legal 

4) Atividades preventivas - atividades de conscientização sobre abuso do Estado e direitos 

humanos, informação sobre acesso a serviços e equipamentos de apoio ao sobrevivente de 

abuso, militância etc) 

5) Provisão de profissionais treinados, ou treinamento profissional específico para as práti-

cas concernentes à reparação. isso significa que, quando não há gente devidamente qualifi-

cada, a prioridade torna-se desenvolver mecanismos de formação – que é justamente o que 

fazemos neste projeto.  

  

A respeito desse último item, vale lembrar o quanto a qualidade e o planejamento estratégico 

desse treinamento é determinante: a experiência mostra que um treinamento insuficiente – por ser 

curto demais ou então de alguma forma inconsistente – leva a um grave comprometimento tanto da 

qualidade quanto da sustentabilidade de um serviço. Um treinamento fraco geralmente gera um 

serviço que não dura – embora, claro, haja muitas outras razões para que um serviço de reparação 

não dure (razões econômicas, políticas etc). 

Outro aspecto desse guia que considero importante destacar diz respeito aos critérios que se 

devem estabelecer para a montagem de um serviço de forma que ele atenda as necessidades daquele 

contexto.  

São questões de ordem prática, que no entanto requerem uma discussão teórica considerável 

para que possam ser respondidas apropriadamente, e dizem respeito a critérios que serão adotados 

para que um determinado indivíduo seja considerado vítima de abuso do Estado e portanto tenha 

direito à reparação. 

A primeira pergunta é, portanto, qual a definição de sobrevivente de abuso do Estado que se 

vai seguir. Quem vai responder essa pergunta, dentro da equipe envolvida? Como se vão definir e 

priorizar as necessidades de quem vai ser atendido?  
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A importância dessas perguntas reside no fato de que é apenas a partir das respostas a elas 

que se pode estabelecer critérios de atendimento que irão guiar o serviço: quem será atendido, quan-

tos serão, como serão, e ainda o que será feito com aqueles indivíduos que chegarem até o serviço e 

não se encaixarem nos critérios estabelecidos, ou cujas necessidades não possam ser atendidas ali. 

Além disso, já que estamos falando da reparação como um conjunto de medidas e não apenas reabi-

litação psíquica, ainda haverá a questão de como se decidirá o que é prioritário para cada caso indi-

vidual (atendimento psicoterapêutico, médico, assistência legal, trabalho com a família e a comuni-

dade etc). De todos os aspectos da interdisciplinaridade, sem dúvida a assistência legal é a que mais 

tem impacto e implicações  na reabilitação psíquica. 

Uma vez definidas as prioridades estratégicas adequadas àquele contexto e montado o servi-

ço, há mais uma questão fundamental a ser pensada e implementada, que é o registro  dos atendi-

mentos e do trabalho realizado de forma geral.  

Há uma dupla importância do registro da experiência clínica com vitimas/sobreviventes de 

violência do Estado: a primeira é para a própria prática da reparação psíquica, que é algo ainda em 

construção e sobre o que de forma geral há tão pouco consenso – a falta de consenso vai inclusive 

além das divisões internas em função da linha psicoterapêutica adotada (comportamental, psicanalí-

tica etc).  

Afora isso, existe um aspecto político importantíssimo na prática do registro de experiências 

em reabilitação psíquica, já que a reunião dessas experiências pode e deve ser usada como material 

de pesquisa que se transformará em potente instrumento de combate aos abusos de direitos huma-

nos, em especial aqueles cometidos pelo Estado, bem como na luta contra a impunidade de seus 

perpetradores e mesmo a reafirmação da necessidade de que se cumpra o direito à reparação. A reu-

nião e formalização padronizada desses registros da experiência clínica de reparação já existe, in-

clusive, e congrega dados de centenas de organizações mundo afora. 

Este documento em que me baseei para fazer esta apresentação é bastante longo e detalhado. 

Procurei destacar aqui os aspectos mais centrais, ou os que considero mais relevantes para o contex-

to brasileiro em geral, e para o nosso projeto. Esse documento é público e está acessível na íntegra, 

em inglês. Recomendo muito a todos a leitura. Esse manual está disponível online no site do Centro 

de Estudos de Reparação Psíquica de Santa Catarina. 
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Por ultimo, queria dizer que apesar de ser mais árido e talvez menos interessante que uma 

discussão teórica, esses aspectos são apenas aparentemente de ordem pragmática e organizacional. 

O que está aqui é fruto da reunião de décadas de experiências em reparação psíquica ao re-

dor do mundo. De tudo o que foi visto e pesquisado, a experiência das vítimas da violência de Esta-

do, sua visão, a face humana do sofrimento e da sobrevivência à violação grave de direitos é o que 

precisa sempre de estar à frente de todos os esforços para se desenvolver um serviço ou programas 

de reparação.  

Sem isso, as medidas de reparação, incluindo a reparação psíquica, independente da amarra-

ção conceitual que se faça, correm o risco de serem apenas gestos administrativos, que objetificam 

aqueles a quem se pretendeu atender e os transformam em meros recipientes de uma reparação – 

que, se assim for, não terá acontecido. 

 

*** 


