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Esse trabalho é uma tentativa de resumir as ideias e a experiência do ICHHR
3
 e 

de sua fundadora, Nimisha Patel, nos últimos 25 anos no campo da reabilitação psíquica 

e da reparação (do ponto de vista legal e no tocante à saúde mental) ao redor do mundo 

e em instituições governamentais e acadêmicas, como as Nações Unidas, UNESCO e a 

Faculdade de Psicologia da Universidade de East London, onde leciona. 

A ideia central que eu gostaria de discutir aqui é a da indissociabilidade entre 

justiça e aquilo que no Brasil e em outros lugares da AL se convencionou chamar 

reparação psíquica. Vou tentar mostrar por que esses dois aspectos são, mais do que 

simplesmente complementares, realmente inseparáveis, e como 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. Em outras palavras, quero mostrar 

como e por que a reparação psíquica inclui necessariamente aspectos ligados à justiça, e 

por que só se consegue justiça se a reabilitação psíquica for encarada como direito e 

levada a cabo. 

Essa questão é o que vai definir o tipo e a efetividade de qualquer serviço de 

reabilitação psíquica. Toda a estrutura de um serviço desse tipo vai depender de como a 

relação desse trabalho com questões de justiça é vista e colocada em prática. 

Interdisciplinaridade, aqui, não é apenas uma palavra bonita: é o que vai definir se o 

direito à reparação será ficção ou realidade. 

Embora exista uma rede grande e crescente de proteção e prevenção para vítimas 

de graves violações dos direitos humanos, a tortura em especial – são mais de 300 

serviços ao redor do mundo – e que o termo reparação (no sentido legal) ou reabilitação 

seja usado largamente nesse âmbito, quando o assunto é saúde mental as palavras 

frequentemente são outras: "necessidades clínicas", por exemplo, em vez de direito. 
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Parece um detalhe. Mas é significativo, porque denota uma visão do que seja a 

reabilitação psíquica. Ela é vista, muitas vezes, como uma espécie de aspecto 

secundário e desconectado de outras formas de reparação para vítimas de violações de 

direitos humanos – e não como uma questão de justiça, como algo essencial nesse 

processo. Sem reparação, não há justiça; sem justiça não há reparação. 

A elaboração de leis internacionais de direitos humanos, embora importante, 

teve um impacto pequeno nos serviços de reabilitação, que inclui a reabilitação psíquica 

(há outros tipos de reabilitação, para sequelas físicas). Esses serviços, na maior parte das 

vezes e na maior parte do mundo, ignoram a palavra das vítimas a respeito do que elas 

considerariam, de fato, reparador. O significado de suas visões e experiências de 

reparação em termos judiciais não costuma ser levado em conta, e no entanto seria 

fundamental como instrumento para informar os serviços, que assim poderiam melhorar 

a provisão de serviços de reparação. A separação entre reabilitação e justiça talvez não 

existisse se a palavra das vítimas fosse ouvida. 

Para entender melhor como as questões do direito se relacionam com os aspectos 

da saúde mental no âmbito da violação dos direitos humanos e na provisão de reparação 

e justiça, vou procurar mostrar como, historicamente, esses dois campos conviveram – 

já adiantando que não foi e ainda não é uma convivência muito pacifica. 

Nas leis internacionais de direitos humanos, os chamados Basic Principles of 

Reparation elaborados pela ONU tem três aspectos complementares: 

 

1. restituição, que é o direito à restituição da situação da vítima tal qual ela era antes da 

violação de direitos acontecer; 

2. compensação, que é a compensação por danos morais e materiais causados (uma 

indenização, portanto); 

3. satisfação, que são as medidas para o estabelecimento da verdade, o reconhecimento 

oficial do Estado do dano causado à vitima ou a sua família. 

 

O direito à reabilitação psíquica foi estabelecido em 1984, na Convenção Contra a 

Tortura da ONU. 

 



 
 

(Um parêntese importante aqui: internacionalmente a expressão mais usada é 

"rehabilitation", já que a palavra "reparation" ficou associada ao conjunto de medidas 

legais e direitos das vitimas de violações de DH. Embora no Brasil e em outros países 

da América Latina se convencionou e já se oficializou o uso da expressão reparação 

psíquica, vou usar a palavra reabilitação para não confundir os termos reparation e 

reparação, que não têm o mesmo significado). 

 

Há alguns obstáculos para a implementação da reabilitação psíquica como um 

direito que merecem ser mencionados: a diferença no uso dos termos, que variam de um 

lugar para outro do mundo, como é o caso reparation/reparação certamente é um deles. 

Outros obstáculos que merecem ser mencionados são 1) a falta de clareza sobre o 

escopo desse direito: a que ele se dirige, quais seus objetivos, sua função, sua relação 

com os outros direitos da reparação; 2) a pouca jurisprudência que existe nesse campo, 

além do monitoramento precário e insuficiente, e 3) a ausência de uma conceituação 

interdisciplinar, sobre a qual vou falar em mais detalhe. 

A conceituação e a prática da reabilitação psíquica começaram nos anos 80, 

sobretudo depois da Convenção Contra a Tortura da ONU em 84. Ela talvez tenha se 

desenvolvido mais no campo da reabilitação psíquica para vítimas da tortura do que 

para vítimas de outras violações graves de direitos humanos, e por isso aqui o foco será 

na reabilitação ligada à tortura. De todo modo, todas as violações graves de direitos 

humanos têm em comum um impacto de amplo espectro no indivíduo, em suas famílias 

e comunidades – por isso é importante ver a reabilitação psíquica como um direito do 

indivíduo e uma obrigação do Estado, em vez de encará-la como um "cuidado com a 

saúde mental" ou uma "necessidade clínica". 

De forma geral, quando se observa o espectro de serviços de reabilitação 

psíquica no mundo, o que se vê é que profissionais que trabalham com sobreviventes de 

tortura, quando usam o termo reabilitação, o usam para se referir a cuidados relativos à 

saúde e ao bem-estar. Muito raramente o atendimento psicológico/psicoterapêutico é 

encarado ou definido como um direito e uma forma de reparação, no sentido legal do 

termo. Isso acontece basicamente por duas razões: o surgimento do campo da 

reabilitação é contemporâneo de um movimento dentro de muitos serviços sociais e de 



 
 

saúde em que a área legal e a clínica se separaram completamente, ficando uma de 

domínio exclusivo de advogados, e a outra de profissionais de saúde mental. 

A segunda razão foi que a dominância de um modelo biopsicossocial, 

paradoxalmente, foi gradualmente aumentando o foco no impacto que determinantes 

sociais têm na saúde mental, ao mesmo tempo em que foi deixando cada vez mais de 

lado esses mesmos determinantes em suas práticas e intervenções. Dessa forma, é 

frequente que um serviço dito "multidisciplinar" signifique, na verdade, cuidados 

clínicos, com componentes como apoio legal vistos como secundários ou acessórios, em 

que os determinantes sociais, as injustiças e violações dos DH não são vistos como um 

foco legítimo para intervenções e cuidados. (Considero esse fenômeno bem interessante 

e que suscita uma discussão importante para o campo da reparação no Brasil). 

 

MAS O QUE É UM SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PARA VÍTIMAS DE 

TORTURA? 

Sobreviventes de tortura quase sempre apresentam uma gama ampla de 

necessidades, já que o impacto da tortura é ao mesmo tempo muito abrangente e muito 

profundo. Aspectos emocionais, físicos, interpessoais, espirituais, educacionais, 

vocacionais e econômicos, entre outros, são atingidos. Muitos sobreviventes da tortura 

mostram ter recursos internos impressionantes – que em geral são proporcionais à força 

de seus laços afetivos –, uma grande capacidade de recuperar a esperança a despeito de 

seu enorme sofrimento. O desafio de qualquer serviço de reabilitação é, justamente, 

mobilizar esses elementos de força e capacidade de sobrevivência, e identificar as 

necessidades particulares das vítimas, em cada um desses aspectos. 

Historicamente, no campo da reabilitação para vítimas de tortura os serviços e as 

atividades desenvolvidas foram sendo criadas de maneira errática e espontânea. Na 

maior parte das vezes, foram serviços criados de acordo com as circunstâncias e 

possibilidades estritamente locais: a situação política e social daquele lugar específico, o 

sistema de leis, os recursos humanos e financeiros disponíveis – ou seja, quanto de 

dinheiro havia disponível e se havia profissionais especialistas ou não. Ainda, esses 

serviços foram e são moldados de acordo com a orientação ideológica do grupo ou 

instituição que o criou e mantém funcionando. Não é por acaso que, até hoje, não se 

pode falar em uma definição mundialmente aceita do que seja reabilitação. Mesmo o 



 
 

uso, na América Latina, da palavra reparação em vez de reabilitação, pode ser vista 

como um sintoma disso, da ausência de consenso a respeito do que, afinal, estamos 

falando. 

Serviços dirigidos a sobreviventes de tortura na sua maioria foram criados em 

resposta a necessidades de vítimas que procuraram serviços de saúde. Como foi dito, a 

natureza desses serviços varia enormemente, de um país para outro e mesmo de um 

lugar para outro, dentro de uma mesma cidade. 

Só na Europa, existem mais de 100 centros para vítimas de tortura e da guerra, 

quase sempre para refugiados de outros países – muitos centros atendem 

exclusivamente pessoas que têm status de refugiados, inclusive. 

A ênfase na reabilitação varia de um lugar para outro; podem ser desde centros 

especializados nesse tipo de atendimento até algo integrado no sistema de saúde 

nacional. A origem do financiamento que sustenta esses centros também varia muito, 

podendo vir de governos ou de financiadoras de ONGs. O gerenciamento desses 

centros, igualmente, pode ser feito pelo Estado ou por ONGs, ou por uma combinação 

das duas coisas. 

Por conta dessas diferenças todas, a dificuldade em se conceituar e debater o que 

é reabilitação é muito grande, para não dizer que é uma impossibilidade. 

Por isso os centros vão diferir em ideologia, modelos de serviços, objetivos, 

integração com outros aspectos de reabilitação e reparação. Serviços para vítimas de 

tortura raramente definem a reabilitação psíquica como um conceito, algo que tem uma 

filosofia, princípios, metodologia, processo. Muitos desses serviços para vítimas de 

tortura, inclusive, nem mesmo usam o termo reabilitação e nem se descrevem ou se 

identificam como um centro de reabilitação, mas sim como centro de uma especialidade 

de saúde (atendimento para stress pós-traumático, por exemplo). Nesses casos de 

atendimento especializado em um sintoma, a ligação entre aspectos legais e de direitos 

humanos e a reabilitação psíquica costuma ser inexistente. 

Serviços de atendimento psicológico para sobreviventes de tortura diferem na 

forma como conceituam a reabilitação psíquica. Alguns serviços definem sobreviventes 

de tortura como um grupo clínico específico, com uma gama também específica de 

problemas de saúde mental (stress pós-traumático, por exemplo). Outros resistem a esse 

tipo de categorização e desenham suas intervenções procurando abranger um espectro 



 
 

mais amplo do impacto psíquico da tortura, além de identificá-la claramente como uma 

violação de direitos humanos. 

Aqui chegamos numa questão fundamental da reabilitação, que ajuda a entender 

qual é a importância entre encará-la como um direito e, portanto, como algo 

indissociável da questão da justiça. 

Uma unidade que atenda genericamente SPT, por exemplo, não vai fazer isso: a 

questão da violação de DH não será levada em conta. As implicações disso são muito 

grandes: desconsiderar a questão dos DH no caso de vítimas de tortura equivale a tratar 

delas como portadoras de doenças ou, no máximo, como vítimas de um dano. 

Encarar o impacto da tortura como uma doença localiza o problema no 

indivíduo: as consequências da tortura viram um “problema de saúde”, mental ou físico, 

ou ambos, e como tal deve ser sanado, consertado. Nessa visão, há pouca ou nenhuma 

preocupação com a causa e o contexto. A predominância desse tipo de abordagem é, 

muitas vezes, reflexo de uma postura apolítica e descontextualizada das psicoterapias 

em geral. O foco em uma “patologia” e em necessidades individuais, como se houvesse 

um vácuo entre o indivíduo e seu contexto social, é sempre ruim e empobrecedor. Mas é 

especialmente deletério quando o assunto é, justamente, uma reparação psíquica de 

violência cometida pelo Estado. Por razões óbvias: o foco na “doença” retira da sala o 

principal, que é a responsabilidade do Estado naquilo. 

Já encarar o impacto psíquico da tortura como “dano”, embora ainda focalize o 

indivíduo, pelo menos abre a possibilidade de que se pense num abuso de direitos 

humanos, uma vez que o dano é sempre um mal infligido. Nesse tipo de abordagem, a 

atenção central ainda está no impacto causado no indivíduo, mas o contexto social, 

político, cultural etc. serve como uma espécie de moldura dessa atenção (ou da escuta 

clínica). 

O objetivo desse tipo de atendimento será atuar como um facilitador para que o 

sobrevivente de tortura sinta sua experiência validada por outra pessoa (o terapeuta ou o 

grupo terapêutico), para que ele seja capaz de receber cuidados, e ainda para que se 

sinta absolvido de qualquer sentimento de culpa (que haja quaisquer coisas 

inerentemente erradas com aquele indivíduo, que ele de alguma forma colaborou para 

seu próprio sofrimento ou que sofre por não ter sido forte o suficiente para suportar o 

que lhe foi infligido – para ficar nos sintomas mais comuns aos sobreviventes de 



 
 

tortura). Intervenções terapêuticas desse tipo costumam, então, estar mais focadas no 

impacto da tortura e seu significado específico para cada indivíduo e/ou sua família, 

mas sempre tem como enquadre o contexto dos direitos humanos e foco não apenas no 

indivíduo, mas também em sua comunidade, na prevenção de eventos futuros de 

violação de direitos humanos e em atividades que envolvam os aspectos legais da 

reparação. 

 

ENTRANDO UM POUCO NOS ASPECTOS CLÍNICOS 

Sobreviventes de tortura e de outras violações raramente têm expectativa de uma 

recuperação completa, tanto da saúde como de suas vidas como um todo: a vida pré-

tortura não voltará. Em termos psíquicos, muito dificilmente um trabalho 

psicoterapêutico vai erradicar a dor e o sofrimento. Nem é o caso ter essa expectativa, 

que pode ela mesma ser causadora de mais sofrimento e frustração, por ter “falhado em 

se curar”. Quando se pensa em reabilitação para vítimas de tortura, é mais justo e 

realista falar em intervenções e instrumentos clínicos que busquem um “otimismo 

terapêutico” mais do que um otimismo ingênuo ou um tratamento mágico que apagará o 

impacto da tortura. 

A tortura não se apaga. Essa característica indelével das marcas da tortura é que 

torna necessário um trabalho de reabilitação contínuo e não um “fix”, uma cura. Essa 

visão nasce do entendimento de que a recuperação em saúde mental difere da 

recuperação de outros aspectos da saúde, porque o sofrimento psíquico de que estamos 

falando aqui é algo complexo, duradouro e debilitante, que surge de histórias 

individuais de trauma e perdas que estão relacionadas a questões como pobreza, 

discriminação racial e injustiça social. Portanto é sempre um processo que requer 

atenção de longo prazo, apoio e intervenções que levem às causas do sofrimento, para 

além do indivíduo. 

O impacto psíquico da tortura ou de outras violações graves de direitos humanos 

tem um caráter essencialmente pervasivo, e está na base de todas as reabilitações 

necessárias a um sobrevivente desse tipo de violência: sem atenção psicológica, as 

necessidades relativas a bem-estar, questões vocacionais, legais e médicas não poderão 

ser adequadamente atendidas, porque em todas elas estará a marca invisível do impacto 

psíquico. Quando se fala em reabilitação ou em reparação, tanto conceitualmente quanto 



 
 

na prática, está-se falando de um termo geral, “guarda-chuva” para uma extensa gama 

de cuidados, serviços e intervenções das mais variadas ordens. Pois se o impacto 

psíquico está de alguma forma presente em todos esses aspectos, apenas uma 

intervenção que leve em conta todos esses aspectos pode ser efetivamente reparadora. 

Em outras palavras, nenhum outro aspecto da reabilitação ou reparação pode 

desconsiderar o aspecto psíquico, porque ele é ao mesmo tempo invisível e onipresente. 

É exatamente por essas características – a invisibilidade e a onipresença das 

sequelas psíquicas da tortura – que o trabalho de reparação tem, necessariamente, de ser 

interdisciplinar. O que, antes de mais nada, é bem diferente de multidisciplinar. Num 

trabalho multidisciplinar, as diferentes especialidades estão trabalhando lado a lado, em 

paralelo. Num trabalho interdisciplinar, especialidades diferentes estarão trabalhando 

em interação, integradas e se influenciando mutuamente. Nesse caso, os serviços são 

oferecidos em paralelo ou às vezes simultaneamente, e sempre há uma coordenação 

geral, com tomadas de decisão e planejamento conjuntos, além de um monitoramento 

que vise atender às necessidades de cada sobrevivente em particular, bem como de suas 

famílias e comunidades. 

Ao contrário de uma atenção psicossocial genérica, como a que é oferecida em 

muitos programas de reparação pelo mundo, num cuidado interdisciplinar vai haver o 

reconhecimento tanto dos aspectos gerais quanto dos específicos e individuais do 

sofrimento, que é único e diverso para cada sobrevivente, causado por violações 

também específicas, além daquele causado por ter necessidades básicas não atendidas 

(como comida, abrigo, roupas e proteção). 

O cuidado interdisciplinar vai reconhecer as duas frentes de necessidades e 

entender que é imperativo oferecer algum tipo de apoio às necessidades básicas, como 

essas mencionadas, ao mesmo tempo em que provê um cuidado específico, com 

intervenções que sejam relevantes para aquela violência, em particular, bem como o 

contexto em que ela aconteceu (por exemplo: estupro, confinamento em cela solitária, 

eletrochoque, pau-de-arara, ter sido forçado a assistir uma sessão de tortura ou a 

execução de pessoas etc.). 

Tudo isso dito, vai ser a realidade local que vai determinar o que disso, que é o 

correto, é possível. Aí vão entrar os recursos disponíveis, a experiência profissional da 

equipe, a orientação teórica que aquele determinado centro ou serviço segue, se esse 



 
 

serviço é majoritariamente dominado por uma especialidade profissional (por exemplo 

se há mais psicoterapeutas ou mais advogados, ou ativistas de direitos humanos). São 

esses fatores que irão determinar até que ponto aquele serviço é verdadeiramente 

holístico e interdisciplinar. 

De todos os fatores que compõem o tipo e a qualidade de um serviço de 

reparação para vítimas de violações de direitos humanos (os recursos financeiros, a 

composição profissional, o contexto político local etc.), um dos mais determinantes é o 

da orientação teórica do grupo de profissionais envolvidos. 

Isso pelo fato de que não existe neutralidade no campo da reparação. A 

reparação psíquica é, em si mesma, uma tomada de partido. É precisamente por isso 

que ela tem que ser distinguida de outros tipos cuidados e serviços de saúde para a 

população em geral. A reparação surge de uma obrigação do Estado de atender um 

direito à saúde e tem um papel específico em face à questão dos direitos humanos como 

a tortura e outras formas de abuso e violência. 

 

MAS COMO ESSES SERVIÇOS SÃO NA PRÁTICA? QUE SERVIÇOS SÃO 

ESSES? 

Serviços especializados (de atendimento psicoterapêutico, médico ou outro) que 

existem dentro do sistema público de saúde, em unidades particulares ou geridas e 

sustentadas por ONGs podem eventualmente atender, em parte, necessidades de 

sobreviventes de abusos de direitos humanos. Isso, no entanto, não os 

habilita automaticamente como serviço de reabilitação ou reparação, se esse serviço não 

reconhecer que as necessidades de saúde ali tratadas tiveram origem numa violação de 

direitos humanos e nem reconhecer que há múltiplos e variados impactos psíquicos, 

médicos, sociais e de outros tipos, implicados, todos profundamente interconectados 

nessas violações. 

A gama de serviços que surgiram e se desenvolveram pelo mundo para atender 

às necessidades de sobreviventes de tortura tem graus diferentes de comprometimento 

com questões relativas a direitos humanos. O reconhecimento da reabilitação ou 

reparação como um direito daquele indivíduo pode estar presente ou inteiramente 

ausente em um serviço. Essa ausência pode, inclusive, ser intencional, dependendo da 

orientação teórica que esta por trás daquele serviço. 



 
 

Essas variações em modelos de serviços valem como um indicador de até que 

ponto um serviço é ou se vê como um modelo de reabilitação que atua como uma forma 

de reparação (no sentido de reparation, um conjunto de medidas legais a que tem direito 

um sobrevivente de violação grave de direitos humanos), ou se é um serviço que oferece 

atendimento de saúde especializado e distinto do atendimento geral, mas que não é 

necessariamente reparação. 

 

A abordagem com foco no trauma (o Medical Approach, ou Trauma Focused 

Approach), como diz o nome, está focada no sintoma. As atividades e intervenções vão 

girar em torno de um “tratamento clínico de problemas”, alívio de sintomas etc. Em 

geral, os serviços com esse tipo de orientação têm origem no campo 

médico/psiquiátrico, algumas vezes no campo da psicologia também. Embora seja o que 

tem a visão mais restrita, é justamente essa abordagem que acredita mais em “cura”. 

Entre 80% e 90% dos serviços de reabilitação psíquica no mundo são desse tipo. 

Há desenvolvimentos dessa abordagem. São as chamadas Rehabilitation 

Approach e a Psychological Recovery Approach. 

A abordagem da reabilitação rejeitou em parte uma visão estritamente médica da 

reabilitação e colocou no centro processos psíquicos como a força motriz da 

recuperação (não mais a simples eliminação ou alívio de sintomas). A Rehabilitation 

Approach é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda como modelo de 

reabilitação psíquica. A abordagem chamada Psychological Recovery Approach procura 

intervir de forma a potencializar a “funcionalidade” do indivíduo em sua vida cotidiana, 

sua reintegração social, educacional etc. A ênfase, no entanto, permanece no indivíduo, 

e as causas e implicações sociais da violência sofrida não são explicitamente abordadas. 

Já o que ficou conhecido nos anos 80 como Empowerment Approach, 

abordagem de empoderamento, faz uma ligação explícita entre o bem-estar individual e 

o ambiente social e político. Há uma busca de autonomia e funcionalidade individual, 

mas também atividades que acentuem o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade, mobilização e ação social, além da identificação de fatores sociais e 

políticos que têm impacto no bem-estar individual. 

A abordagem de empoderamento tende a retirar ênfase e autoridade do 

profissional, médico ou psicoterapeuta, cuja atuação é vista como opressiva e a serviço 



 
 

do status quo, e ainda como práticas que retiram dos indivíduos sua autonomia, poder 

de decisão etc. Trabalhadores da saúde, aqui, são vistos como colaboradores, em vez de 

“experts” ou autoridades. Essa abordagem teve origem nos usuários de serviços de 

saúde. 

As abordagens que historicamente tiveram origem no campo da Justiça, as 

chamadas Justice Oriented Approaches, que inclui a chamada abordagem de direitos 

humanos, enxergam a reabilitação como um conjunto de especialidades interligadas e 

preveem intervenções médicas, psicoterapêuticas, sociais e legais dirigidas ao indivíduo 

sobrevivente de violação grave de direitos humanos, mas também dão ênfase a 

atividades que dêem conta das necessidades da família e da comunidade daquele 

indivíduo. O Justice Oriented Approach ou Human Rights Approach busca 

explicitamente justiça social, reparação legal e prevenção de novas violações. 

 

Os objetivos da reabilitação psíquica vão além da recuperação do indivíduo e 

nunca excluem a busca de justiça. Esse tipo de abordagem constrói suas atividades 

como um exercício de responsabilidade social para com os indivíduos, suas famílias e 

comunidades, com foco em “cuidados”, “assistência” e solidariedade com as vítimas e 

suas batalhas pelo reconhecimento da violência que lhe foi infligida e por sua 

sobrevivência e recuperação de sua humanidade e dignidade. O Human Rights 

Approach precisa criar um ambiente socialmente justo que aja como um condutor ou 

facilitador de bem-estar – o que é a um só tempo restaurador e preventivo para novos 

episódios de abuso e violência. 

 

*** 

 

Essas tantas divisões internas e ambiguidades dentro do campo da reabilitação 

psíquica podem significar – eu diria que certamente significam – um enfraquecimento 

político e mesmo de sua efetividade em termos clínicos. 

A chave para que esse campo atue de forma mais efetiva e coesa 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 psíquicas, médicas, sociais, políticas e legais 

simplesmente não existe. Todos esses aspectos – físico, psíquico, legal, social, familiar, 



 
 

econômico, educacional – convivem, estão juntos e misturados e um não se resolve sem 

o outro. Há dor psíquica na dor física, por exemplo. Há sofrimento psíquico diante da 

impunidade dos perpetradores da violência. Há injustiça no não cumprimento do 

direito ao tratamento psicoterapêutico. Há consequências financeiras no abalo 

psíquico, quando ele torna o indivíduo incapaz de trabalhar ou estudar. Se houver 

sequela física, haverá também uma sequela financeira que terá de ser sanada. E assim 

por diante. 

 

Tudo isso parece talvez óbvio: é questão de bom senso perceber que todos esses 

aspectos estão interligados e por isso não tem como serem considerados 

independentemente uns dos outros. Também me parece questão de bom senso perceber 

que é justamente o aspecto psíquico o que interliga todos esses fatores. A nossa batalha, 

então, é outra: tirar a interdisciplinaridade da teoria e colocá-la em prática. 

Esse é o ponto cego de todas as abordagens aqui descritas: a frequente não-

consideração das diversas perspectivas das vítimas no significado que é a justiça em 

face à tortura ou outra violação de direitos humanos. 

Aquilo que advogados chamam de justiça, ou aquilo que profissionais de saúde 

mental chamam de “senso de justiça” são termos que estão estabelecidos sem que se 

examine qual o significado e o valor que essas palavras têm para as vítimas de 

violência. Entre muitas outras razões, porque não existe um grupo chamado “as vítimas 

de abusos de direitos humanos”: são indivíduos que têm diferenças culturais, religiosas, 

econômicas, de gênero, de contexto, de grau de envolvimento político e mesmo do 

estágio em que estão no processo de reabilitação e reparação. 

Para muitas vítimas, a fé no mundo, a ideia de que a vida pode ser “justa”, as 

próprias noções de confiança e de moralidade, de que seres humanos são agentes 

morais, está destruída. A necessidade de restaurar essas noções básicas de humanidade e 

dignidade permeiam e são permeadas por todos os outros aspectos da reparação. Se nós 

nos ativermos a isso, talvez fique mais fácil entender por que todos os aspectos da 

reparação são indivisíveis: todos eles dizem respeito à restauração da humanidade que 

deixou de existir no ato de tortura. 

 

*** 


