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A) Fundamentos Teóricos da Clínica da Reparação Psíquica  

 

A.1. A Clínica da Reparação Psíquica 

 

O projeto Clínicas do Testemunho, por meio dos Centros de Estudos em 

Reparação Psíquica, financiados pelo Fundo Newton, trabalha diretamente para a 

reparação psíquica dos sujeitos afetados pela violência de Estado no tempo presente, por 

meio do apoio a um dispositivo clínico inovador que instrumentalize a escuta de casos 

desta complexidade. 

A fim de caracterizar este dispositivo clínico, faz-se necessário explicitar os 

conceitos fundantes da noção de violência de Estado, bem como contextualizar a 

população majoritariamente afetada por ela no Brasil e os contornos das nefastas 

estruturas que a mantém. 

Violência de Estado é uma noção que remete à definição de crimes de lesa 

humanidade, isto é: “violações fundamentais dos direitos humanos, como torturas e 

assassinatos cometidos por agentes do Estado, de forma sistemática ou generalizada, e 

como parte de uma política de segurança deliberada”. Essa descrição cabe melhor aos 

crimes cometidos pelo Estado em épocas de ditadura ou de guerras, contudo 

infelizmente, ela poderia perfeitamente caracterizar os crimes cometidos pelo Estado no 

presente (Negreiros, 2014). 

Dos atos contidos na ideia de crimes de lesa humanidade, a tortura é a que 

figura como um dos mais perversos e devastadores, já que é arquitetada para quebrar o 

sujeito, destituí-lo da sua identidade e desfiliá-lo da comunidade humana. 

Na vulgata linguageira, tortura significa infligir propositalmente dor e 

sofrimento a outrem, não importando, para esta definição, quem seja o agente do 

processo, nem qual seja sua intencionalidade. A rigor, tortura é um termo 

convencionado pela Organização das Nações Unidas descrito na “Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes” de 1984. 

Neste documento o termo é definido com o seguinte texto:  

 

Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa 

qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou 

mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de 



obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou 

confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa 

tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar 

ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer 

motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; 

quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 

funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções 

públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou 

aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou 

sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções 

legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas 

decorram. (Brasil, 1991).  

  

Para Sironi (2011), esta definição é ainda incompleta, pois leva em conta 

apenas a tortura de Estado, que não deixa de ser um fenômeno significativo, porém 

certamente não abrange todo o escopo das motivações do seu uso.  

 

Mesmo se é esta a situação mais frequente encontrada, não 

deixa de haver grupos de oposição armados que utilizam a 

tortura, os massacres coletivos, os estupros enquanto método de 

tortura. A tortura, assim, não é unicamente assunto de Estados 

torturadores, ela é igualmente maciçamente usada por grupos 

não estatais. (2011, p. 29) 

 

Marcelo Viñar oferece uma outra definição de tortura que parece abarcar 

estas definições, unindo-as a partir da análise dos seus objetivos, mais que dos seus 

agentes. Descreve-a como:  

 

(...) qualquer dispositivo intencional, sejam quais forem os 

métodos utilizados, que tenham por finalidade destruir as 

crenças e as convicções da vítima, a fim de despojá-la da 

constelação identitária que a constitui enquanto pessoa. (Viñar 

citado por Jacques, 1994, p. 207). 

 



Ao que Sironi, complementa:  

 

(...)[para] fabricar a submissão total e a paralisia dos 

governados. A tortura é então o instrumento pelo qual se quer 

“desvitalizar”, “desativar” aqueles a quem se acusa de por em 

perigo a ordem estabelecida. (Sironi, 2011, p. 30) 

 

O que se pode depreender destas definições é que a tortura é um instrumento 

político por excelência, caracterizada por uma instrumentalização da violência e da 

arquitetura do trauma. Para Michel Certau (1987), por meio da tortura “(...) o poder 

busca obter uma confissão primordial: assentir que ele, o poder agente, é normativo e 

legítimo”.  

No Brasil, a violência de Estado e as práticas de tortura, de forma geral, 

também têm um agente, um alvo e uma intencionalidade bem definidos: homens, 

jovens, negros, pobres, moradores de grandes aglomerados nas periferias dos centros 

urbanos. De acordo com Waisenfiltz (2013), no Mapa da Violência de 2013, no país, 

são mortos 82 jovens por dia, 30 mil por ano, todos com idades entre 15 e 29 anos. 

Entre os assassinados, 77% são negros e 93,3% deles são do sexo masculino, moradores 

das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. No ano em questão, o número 

de jovens (15-24 anos) negros assassinados foi 237,4% maior do que o de jovens 

brancos (Wrolli, 2014). Nesse sentido, verifica-se que: 

 

Está em curso no Brasil um verdadeiro genocídio. […] O 

problema alcançou um ponto tão grave que já há um déficit de 

jovens do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. 

Um déficit que só se verifica nas sociedades que estão em 

guerra. [...] Não há dúvidas: estamos diante de uma tragédia 

histórica inequívoca e indelével (Soares citado por Negreiros, 

2014.) 

 

No Brasil, o cenário desta guerra são as periferias das grandes cidades, por 

meio das incursões policiais, justificadas pelo combate contra as drogas. Isto significa 

dizer que estas mortes não são acidentais, mas consequências diretas de uma política de 

Estado arquitetada e planejada com este fim: matar e violentar estas populações. Isso 



não é sem consequências para um crescente rompimento com a lei do Estado por parte 

desses jovens e essas comunidades. Isso conforma cenários bizarros de organizações 

paraestatais, que operam nas bordas avessas do ordenamento jurídico oficial, pautadas 

pela lei de ferro das facções criminosas (Guerra & França Neto, 2012). 

Outro lugar onde tomam cena as atuais demonstrações diretas de violência 

de Estado são as instituições de privação de liberdade. O relator especial da 

Organização das Nações Unidas - ONU, Juan E. Méndez, visitou locais de detenção no 

Brasil – delegacias, penitenciárias, centros de detenção juvenil e instituições de saúde 

mental – durante doze dias em agosto de 2015. O relatório completo da visita foi 

publicado em 2016. Nele, Juan Méndez denuncia a prática de tortura e maus-tratos e 

descreve a situação que encontrou nestes locais como “cruel, desumana e degradante, 

devido à grave superlotação” (G1, 2016). 

Baseado em relatos dos prisioneiros, o relatório aponta para o uso frequente 

de tortura e maus-tratos cometidos pela polícia no momento da detenção e em 

interrogatórios; também ocorrem nas prisões, pelos agentes penitenciários, casos dessa 

natureza que raramente são levados à Justiça. Os métodos mais frequentes incluem, 

segundo Méndez: chutes, tapas, sufocamento, choques elétricos, uso de sprays de 

pimenta, de gás lacrimogêneo, bombas de ruído e balas de borracha, além de abuso 

verbal e ameaças. As práticas, segundo notou o especialista, estão arraigadas de tal 

maneira que parecem “neutralizadas” e os detentos as mencionam apenas quando 

perguntados (G1, 2016). 

 

A.2. Os efeitos psíquicos da tortura e da violência de Estado 

Na tortura, o Estado, que deveria ser a salvaguarda dos corpos que o 

compõem, mostra-se, então, como o organizador da sua violação. Os efeitos da 

violência de Estado se relacionam com as concepções tradicionais da psicologia e da 

psicanálise a respeito da noção de trauma, ao mesmo tempo em que lhe excedem. Isso 

exige que também a escuta e o trabalho da cura pela fala se adaptem à radicalidade que 

os efeitos desta forma de violência têm sobre os sujeitos escutados. A escuta destes 

relatos precisa vir acompanhada de uma aposta radical na reestruturação das 

subjetividades violentadas, da singularidade e das suas relações sociais, alvos 

inequívocos das práticas de tortura. 

Algo disso, que excede a noção comum de trauma na violência de Estado 

vem pelo planejamento mecânico, político e estético desta por parte do Estado que se 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/onu/


supunha defensor destes corpos. Diferente, portanto, são seus efeitos em relação ao 

trauma oriundo da violência ordinária, isto é, aquele da aleatoriedade do ataque e da sua 

motivação individual ou civil.  

 

Os povos são mais ou menos representados pelos Estados que 

formam; esses Estados, pelos governos que os conduzem. O 

cidadão individual pode verificar com horror, nesta guerra, o 

que eventualmente já lhe ocorreu em tempos de paz: que o 

Estado proíbe ao indivíduo a prática da injustiça, não porque 

deseje acabar com ela, mas sim monopolizá-la, como fez com o 

sal e o tabaco. (Freud, 1915) 

 

Quando o Estado é o premeditador destas formas de violência extrema, o 

sujeito se vê alijado das próprias condições de defesa, da noção de importância da sua 

vida para a comunidade e, pior, a responsabilização individual pela violência sofrida e o 

que resta dessa violência é então da ordem de um rompimento profundo e inevitável 

daquilo que ata o sujeito ao laço social e, no caso da tortura, à sua própria condição 

humana. 

 

A.3. A clínica da tortura 

O dispositivo clínico a ser adaptado visa, portanto, a reversão dos efeitos 

traumáticos causados pela tortura e pela violência de Estado, considerando que estes 

efeitos não acabam com o fim do ato de violência. As tentativas de elaboração dos 

traumas oriundos destes episódios são profundas e muitas vezes permanentes, se não no 

corpo físico, certamente no corpo imaterial dos afetos e do pensamento. A clínica com 

as vítimas de tortura implica em um trabalho prévio ao da análise propriamente dita.  

Pode-se dizer que esse trabalho consiste em três pilares, como propõe o 

serviço que orienta o dispositivo clínico em questão e que será detalhado na sequência. 

São eles os vínculos, o sentido e a continuidade (Borges & Pocreau, 2009). Assim, 

delineiam-se vias que possibilitem retirar o sujeito da influência dos agentes da 

violência um dia perpetrada, restaurar o envelope continente da intimidade dos afetos e 

pensamentos, reabilitar a capacidade de simbolização e restaurar a confiança na 

possibilidade de fazer laço.  



Para tratar dos efeitos da tortura, faz-se necessário analisar profundamente 

os seus meios e os seus fins. A tortura não serve para fazer falar, mas para fazer calar. A 

fala que se busca nela é da ordem da extração de um segredo primordial, que ao ser 

contado remove do sujeito qualquer possibilidade de identificação consigo mesmo, com 

sua história, com seu grupo e que promova uma filiação “a meio caminho” com a lógica 

do torturador.  

 

(...) o que está em jogo não é apenas a confissão. Pois entregar 

o segredo, confessar é dobrar-se à vontade onipotente do 

torturador, e a partir daí sofrer a atroz transparência da 

despersonalização. O segredo e a opacidade íntima são 

fundamentos da identidade. Sua perda – transparência do 

pensamento – é a queda na loucura. (Viñar, citado por Sironi, 

2011) 

 

A clínica da tortura implica, portanto, em uma clínica do desvelamento de 

um pacto estranho e, ao mesmo tempo, da reconstrução de uma proteção possível destes 

segredos que compõem o foro íntimo do sujeito. Uma clínica da descontrução da 

influência que o torturador e sua ordem mantém sobre o sujeito por meio deste segredo. 

Para operar eficazmente neste delicado espaço é preciso saber ler, na sintomatologia do 

paciente, as forças de influência ou de resistência ao torturador. 

 

Para tratar uma vítima de tortura, é necessário levar em conta 

os processos que atuam em toda modificação deliberada da 

identidade, o que a tortura com certeza produz. (...)A 

psicopatologia ligada à tortura é a ilustração perfeita dos 

efeitos que produz um traumatismo intencional. 

Deliberadamente induzido pelo homem. A intencionalidade do 

torturador está no próprio cerne do processo psicopatológico. 

(...) Quando estamos frente à intencionalidade malévola, não 

podemos mais tratar apenas com o próprio paciente. É 

necessário levar-se em conta os efeitos da influência e 

identificar a teoria do torturador, através da qual o paciente foi 

pensado sob a tortura. (...) o terapeuta é então obrigado a agir 



sobre um terceiro invisível, o torturador interiorizado. (Sironi, 

2011, p. 20/21) 

 

A violência e o trauma oriundos da tortura são muito específicos e a clínica 

que pretenda escutá-los precisa também ser pensada de uma forma específica. Os 

métodos de tortura são muito parecidos mundialmente, devido à troca de informações 

sobre eles por meio das estruturas militares entre países amigos. Cabe ressaltar que 

fazem parte da equipe de elaboração de tais métodos profissionais médicos, psiquiatras, 

psicólogos e psicanalistas, que trabalham no aperfeiçoamento das técnicas de desmonte 

psicológico e também ministram medicamentos que produzem alucinações, sonolência e 

amnésia (Sironi, 2011). Grande parte dos pacientes sabe destas colaborações e é por isso 

que muitos sentem medo e desconfiança em relação a estes profissionais, o que torna o 

trabalho ainda mais difícil. A fim de evitar estes desconfortos, é preciso que o terapeuta 

conheça os métodos, as formas de perguntar e fazer falar do torturador para evita ao 

máximo reproduzir, no setting da cura, o setting da situação traumática.  

 

Quando essas pessoas vêm para a consulta, anos após passarem 

por esse tipo de “tratamento, o medo da influência invade 

totalmente o clima das primeiras sessões de psicoterapia. Eles 

estimam que os procedimentos psicológicos que vão ser 

mobilizados ou postos em prática em um contexto psicoterápico 

são da mesma natureza que os que foram utilizados para tentar 

enloquecê-los. Com pacientes assim o terapeuta não tem 

escolha. Se ele quiser realmente ser terapêutico, fazer cessar a 

influência interiorizada dos torturadores, ele terá, antes de 

tudo, que atacar os mecanismos de influências anteriormente 

‘implantados’. Parece ilógico e perfeitamente ‘anti-terapêutico’ 

focar o trabalho psicoterápico na busca (ilusória) de fatores 

intrapsíquicos, ligados a conflitos da primeira infância. Com 

esse tipo de paciente, um terapeuta que aplicasse à risca a 

técnica psicanalítica que visa a emergência do singular, do 

intrapsíquico, estaria apenas prolongando a tarefa do 

torturador da qual participaram seu ‘colegas, os psicólogos no 

Chile: explorar-se os conflitos intrapsíquicos, e enquanto isso, 



em um canto da mente do paciente, a influência perniciosa da 

experiência da tortura continua agindo em silêncio. (Sironi, 

2011. p. 157) 

 

As preocupações em relação à forma da clínica têm efeito sobre todas as 

ferramentas que o analista lança mão para operar o trabalho da talking-cure: sobre a 

forma de fazer as perguntas, sobre a escolha dos sintomas-alvo, sobre a escolha dos 

momentos de silêncio ou de fala do analista. Isso tem efeitos, sobretudo, na postura do 

analista sobre o testemunho da violência sofrida – se a considera abjeta, impensável 

como pena a qualquer ser humano, ou se busca, como o torturador, a responsabilidade 

do paciente na desordem da qual ele se queixa.  

  

A.4. Por que a psicanálise?   

A Clínica da Reparação psíquica, projeto aqui apresentado, tem por norte a 

ética da psicanálise, que, para além de um referencial teórico, é uma forma de 

posicionamento radical frente ao que é escutado.  Já que, para Rosa e Domingues: “mais 

do que pelo tema e lugar, a pesquisa em psicanálise se define pela maneira de formular 

as questões” (2010). 

Os elementos que embasam a escuta psicanalítica empregados no 

desenvolvimento deste dispositivo clínico são os seguintes: 

 

A.4.1. Transferência 

É fundamental para a psicanálise o fato de que todo saber se construirá em 

relação. Uma vez que “o sujeito do inconsciente” é resultante de um laço discursivo, 

que vai ser reproduzido na transferência (ROSA & DOMINGUES, 2010). O que se 

produz em uma análise ou em uma pesquisa psicanalítica diz respeito a uma relação 

singular. Isso é, “não há um dado a ser observado, buscado ou revelado – o dado se 

constrói na relação, relação transferencial” (idem). 

O sujeito do inconsciente é resultante de um laço discursivo, que será 

reproduzido na relação transferencial na clínica. O que se produz em uma análise diz 

respeito a esse encontro singular.  

 



A.4.2. Singularidade 

Outro princípio fundamental do trabalho a partir da psicanálise é o cabimento 

singular de seus resultados, já que são também fruto de uma relação singular.  

De acordo com Sironi (2011):  

 

“(...) o efeito procurado [na tortura] é sempre o mesmo: “abrir 

a cabeça”... sem voltar a fechá-la, desfazer sem reconstruir, 

desafiliar sem reafiliar. É por esse processo que se procura 

reduzir a pessoa ao estado de “humano universal”. O 

dispositivo da tortura é uma máquina de fabricar o idêntico, o 

universal.” (p.48) 

 

Assim, para a clínica da tortura é significativa esta aposta psicanalítica na 

singularidade das vivências e nos recursos de resiliência de cada paciente.  

 

A.4.3. A Fala 

Por último, temos o princípio psicanalítico da primazia da fala como forma 

de acesso à verdade psíquica. Já que “para a psicanálise o fato fora dos ditos não tem 

alcance.” (Miller, 2011 p. 23). 

Tendo sempre em conta, desde os métodos aos resultados, a advertência de 

Miller: 

A verdade freudiana não é uma totalidade, ela é 

fundamentalmente refratária à totalidade. Há sempre algo mais 

a dizer. A verdade se esquiva tanto do Todo como do Um. Não 

há, disso, uma. Ela não é delimitada pela teoria. A verdade é 

sempre outra. (2011 p. 24) 

 

A.4.4. O sujeito da psicanálise é o sujeito do desejo.  

Para a psicanálise, o que anima, move e sustenta o sujeito é o seu desejo, 

que é sempre contraditório, parcial e impossível de representar totalmente, isto é 

inconsciente. 

Retomando a definição de tortura de Marcelo Viñar, como aquele ato 

intencional de desvitalização do sujeito que se mostra como dissidente, a psicanálise 



contribui para a cura quando aposta no ressurgimento deste desejo que é o que dá 

substância à vida humana.  

Conclui-se, portanto, que a aposta psicanalítica na verdade do sujeito do 

desejo é relevante como norte fundamental do trabalho de escuta e de cura objetivado 

pelo dispositivo que aqui se desenha. Estes pressupostos éticos cabem nas mais diversas 

conformações de settings e de finalidades, aqui eles serão aplicados ao dispositivo 

clínico da coterapia. 

  



B) Metodologia 

 

B.1. The Practical Training: A Coterapia como Dispositivo Clínico Inovador 

 

Os efeitos psíquicos da violência de Estado não são simples de reparar. Com 

um impacto importante naquilo que outrora possibilitava vinculações, a confiança no 

outro é colocada em risco. O trauma, acrescido das características específicas desse tipo 

de violência, relembra que em diferentes tempos da história do movimento psicanalítico 

foi necessário questionar os recortes instituídos pelas positividades clínicas. A potência 

da clínica psicanalítica reside, há muito, nas questões em torno dos limites do 

dispositivo clínico da cura-tipo (Birman, 2011). Nesse sentido, a constituição de um 

dispositivo clínico alternativo para atenção de casos dessa complexidade é um dos 

objetivos da Clínica da Reparação Psíquica.  

A coterapia é um dispositivo clínico interdisciplinar de psicoterapia. Nele, o 

setting é composto por pelo menos dois terapeutas que acompanham a mesma situação 

clínica, seja ela individual, familiar, de casal ou de grupo. A coterapia não está restrita a 

uma abordagem psicológica específica, nem a uma única forma de manejo do setting. A 

Clínica da Reparação Psíquica, que aqui se apresenta, inspirar-se-á no dispositivo 

clínico adaptado para os atendimentos no Service d’aide Psychologique aux Immigrants 

et aux Réfugiés (SAPSIR®, Québec, Canadá). 

O SAPSIR® integra a rede de saúde e serviço social da cidade do Quebéc e, 

dentre outras atividades, oferece atendimento psicológico em coterapia a imigrantes e 

refugiados que vivenciaram situações extremas – tortura, genocídios, guerras. Fundado 

pelos então professores efetivos da Universidade de Laval, Dr. Jean-Bernard Pocreau e 

Dra. Lucienne Martins Borges, o SAPSIR® foi subsidiado pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos até o ano de 2007
1
 por estar caracterizado 

como um serviço de atendimento a vítimas de tortura. Após este período o Serviço foi 

integrado à rede pública de atenção à saúde do Québec. A partir da experiência com a 

coterapia no SAPSIR®, o dispositivo se mostrou coerente para o trabalho junto aos 

pacientes que carregam as marcas da violência extrema.  

                                                             
1 Informações detalhadas em: Organisation des Nations Unies. (2006). 25 ans. Reconstruire des 

vies. Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. 
Suisse: United Nations Publications. 

 



Diante dos efeitos severos da tortura e outras violências extremas que 

impactam o narcisismo primário e a identidade do sujeito, a criação de um espaço que 

possibilite que este seja olhado e escutado por um grupo de terapeutas contribui para 

restituir a legitimidade e importância do sujeito do testemunho. Diferente da disposição 

clínica tradicional do face-a-face, com suas semelhanças à situação do interrogatório, na 

coterapia os terapeutas ocupam o papel de testemunhas que estão lado-a-lado com o 

paciente. É fundamental ressaltar que a função do grupo não é a de mero observador. 

Todos os presentes participam ativamente da escuta e oferecem ao grupo a proposição 

de compreensões sobre o que está sendo testemunhado, oferecendo assim vias de 

elaboração para aquilo que vem como excesso, como transbordamento, como 

expressões indizíveis do trauma (Pocreau & Martins-Borges, 2013). 

 

 

B.2. Disposição espacial do atendimento em coterapia 

 

O dispositivo clínico da coterapia é organizado em círculo, composto, 

necessariamente, por paciente e terapeutas. Ocasionalmente participam dele outros 

profissionais, pessoas de referência do paciente ou responsáveis pelo seu 

encaminhamento ao serviço. Essa disposição física forma uma espécie de borda que 

contém e protege as narrativas que ali emergirão. Este formato funciona, assim, como 

um envelope onde serão guardadas as histórias com todos os afetos, emoções e 

sentimentos que as acompanham e que possibilitam acessar o sofrimento psíquico 

daquele que ali fala (Pocreau & Martins-Borges, 2013). 

 

B.3. Método da coterapia 

 

Toda participação dos membros do grupo de terapeutas é mediada pela 

figura do terapeuta principal. Os primeiros dirigem-se a este último para propor 

questões sobre o caso, referindo-se ao paciente na terceira pessoa do singular. O 

terapeuta principal regula e filtra as intervenções dos coterapeutas e as direciona ao 

paciente. Desta forma, o paciente presencia as intervenções daqueles que o escutam e 

pensam seu caso. Ao mesmo tempo, assim, ele se mantém protegido do caos que 



poderia vir a se transformar este espaço caso as intervenções fossem todas feitas de 

forma direta, sem mediação, sem um fio condutor. 

Trata-se de um espaço aberto a múltiplos olhares, que são, porém, dirigidos 

por um projeto ético comum que orienta a escuta.  As construções dos analistas ao 

longo do processo terapêutico são compartilhadas, trocadas e faladas abertamente, entre 

terapeutas e também com o paciente. A intenção mantém-se clara: a criação de um 

espaço restaurador pautado na possibilidade de refazer vínculos por meio da 

transferência com estes terapeutas. No trabalho clínico com vítimas de tortura e 

violência extrema é fundamental evitar que as intervenções suscitem desconfianças por 

parte do paciente. Isso facilita o trabalho psíquico de elaboração simbólica, a caminho 

da reparação das feridas outrora infligidas. 

Para os terapeutas, este dispositivo clínico também traz vantagens, pois permite 

compartilhar a responsabilidade da condução de casos desta complexidade. Dado os 

afetos, emoções e sentimentos que podem ser desencadeados no terapeuta pela escuta de 

casos de violência extrema – impotência, raiva, tristeza, sensação de demanda excessiva 

que o convoca a “resolver” o problema –, o trabalho em coterapia tende a minimizar os 

efeitos negativos da contratransferência, o que gera impactos importantes na condução 

do tratamento. Assim, facilita a manutenção de uma distância segura e necessária para o 

andamento do trabalho terapêutico (Pedrals et al., 2007; Soulié, 2001). 

Para que a relação entre os terapeutas seja efetivamente colaborativa é 

necessário diálogo constante. Por conseguinte, antes e depois das sessões é importante 

que conversem, esclareçam dúvidas sobre as intervenções, incômodos, ou seja, que 

trabalhem as “transferências colaterais” referentes às relações entre os próprios 

terapeutas do dispositivo. Esse trabalho constante não substitui a supervisão, mas é 

condição para o funcionamento do dispositivo em coterapia (Pocreau & Martins-

Borges, 2013; Soulié, 2001). 

 A coterapia, enquanto dispositivo clínico contribui também para a função de 

ensino, de transmissão dos saberes envolvidos nesta forma escuta. Ao possibilitar o 

trabalho em grupo, a coterapia permite a troca, em ato, entre profissionais oriundos 

diferentes disciplinas, locais de trabalho, idades e percursos profissionais. Estas 

características permitem qualificar a coterapia como um dispositivo clínico adequado a 

proposta do Practical Training, aliando reparação psíquica à formação de novos 

profissionais.   



 Conforme acordo de parceria estabelecido entre o Instituto APPOA e o Núcleo 

de Estudos sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMPSiC), e aprovado pelo comitê 

de avaliação do Fundo Newton, este dispositivo clínico inovador será coordenado pela 

Profa. Dra. Lucienne Martins Borges, professora efetiva do Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do NEMPSiC. 

Esta vinculação assegura o alicerce institucional deste projeto junto a uma 

instituição federal de qualidade, o que garante ao projeto toda estrutura necessária para 

sua execução: salas de atendimento psicológico, bibliotecas, auditórios, bem como todo 

o espaço físico do NEMPsiC e da universidade. A instituição é referência em ensino, 

pesquisa e extensão no estado de Santa Catarina e garante aos profissionais envolvidos a 

segurança de uma formação qualificada e acessível.  

 

  



C. Plano de atividades 

 

 

C. 1. Atividades com carga horária e periodicidade fixas: 

 

1.   Supervisão clínica interna  

Supervisão clínica entre os terapeutas. 

Público-Alvo: Atividade fechada, exclusiva para os terapeutas envolvidos no projeto. 

Frequência: Semanal  

Duração: 2h 

 

 

 

2.  Supervisão clínica externa 

Supervisão clínica entre os terapeutas e a coordenadora do projeto: Dra. Lucienne 

Martins Borges 

Público-Alvo: Atividade fechada, exclusiva para os terapeutas envolvidos no projeto e 

a coordenadora. 

Frequência: Mensal 

Duração: 2h 

 

 

 

3.   Grupo de estudos sobre a Clínica da Reparação Psíquica 

Grupo de estudos das bibliografias relacionadas ao tema da Clínica da Reparação 

Psíquica: psicanálise e violência de Estado.  

Público-Alvo: Atividade aberta à comunidade. Atividade obrigatória para os estagiários 

dos atendimentos clínicos. 

Frequência: Mensal 

Duração: 2h 

 

 



4.   Seminários Temáticos  

Evento semestral em que os participantes do grupo de estudos, terapeutas e estagiários 

do projeto apresentarão textos acerca do tema da Clínica da reparação psíquica e da 

violência de Estado a partir das suas leituras e experiências clínicas.  

Público-Alvo: Atividade aberta à comunidade. Apresentações de trabalhos restrita aos 

participantes do Grupo de Estudos. Atividade obrigatória para os estagiários dos 

atendimentos clínicos 

Frequência: Semestral 

Duração: 6h 

 

 

 

6. Memória do Projeto: Relatórios e Publicações 

Elaboração de relatórios mensais sobre atividades da Clínica da Reparação Psíquica 

que subsidiaram a produção de insumos, publicações, artigos científicos e participação 

em congressos nacionais e internacionais para a coletivização dos resultados do 

projeto.  

Público-Alvo: Os relatórios serão organizados pelas terapeutas que coordenam o 

projeto. A produção científica será realizada após o ano de atividades, por todos os 

terapeutas e estagiários do projeto. 

Frequência: Mensal  

Duração: 2h 

 

 

C.2. Atividades previstas com carga horária e periodicidades flutuantes: 

 

1. Atendimentos clínicos  

Atendimento clínico psicológico individual em coterapia a vítimas de violência do 

Estado.  

 População atendida: Sujeitos que cumprem ou cumpriram pena dentro do 

sistema penitenciário do Estado de Santa Catarina, egressos ou em regime de 

semi-liberdade; vítimas de violência policial, bem como, familiares dos sujeitos 

diretamente afetados.      



 Duração dos atendimentos: até 1h 

 Local: Serviço de Atenção Psicológica da Universidade Federal de Santa 

Catarina 

 Terapeutas: Coordenadoras do projeto “Clínica da Reparação Psíquica”; 

estagiários do projeto, estudantes do curso de Psicologia da UFSC; profissionais 

de diferentes áreas de trabalho, interessados em participar das atividades do 

projeto. 

 Previsão do número total de pacientes atendidos: 20 pacientes. 

 Previsão do número total de estudantes e profissionais capacitados: 6 

estudantes/profissionais 

 

C.3. Articulação  

Articulação com instituições estatais, organizações não-governamentais e 

movimentos sociais envolvidos na temática da violência de Estado, visando o 

estabelecimento de um vínculo que possibilite o encaminhamento de pacientes 

potencialmente beneficiáveis pela Clínica da Reparação Psíquica. 

 

 Participação quinzenal em reuniões do GT (Grupo de Trabalho) da Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre a 

violência na abordagem policial. 

 Participação quinzenal no GT de formação do Comitê Estadual Anti-tortura de 

SC. 

 Reuniões periódicas com o Departamento de Administração Prisional (DEAP). 

 Reunião com atores sociais importantes no trabalho com a violência de Estado 

em Santa Catariana, tais como a Pastoral Carcerária e o Centro Cultural Escrava 

Anastácia. 
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