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Resumo 

Gagliato, Marcio Flores. Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias: 

uma análise crítica entre políticas e práticas atuais de assistência [tese]. São Paulo: Faculdade 

de Saúde Pública da USP; 2018. 163f 

Existe uma tensão extraordinária no sistema humanitário: crises e emergências atingem cada 

vez mais povos, duram mais e são gradativamente mais complexas. As consequências dos 

conflitos armados e desastres socioambientais para a saúde mental e bem-estar psicossocial 

de indivíduos e povos, bem como para a ecologia social e os recursos comunitários 

significativos, já são reconhecidas e continuamente pesquisadas. Esta tese, a seu turno, 

explora as práticas e políticas do setor de Saúde Mental em emergências humanitárias e toma 

como ponto de partida analítico o desenvolvimento das Diretrizes do Comitê Permanente 

Interagências (IASC) em Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) em emergências 

humanitárias, lançadas no ano de 2007, assim como sua subsequente disseminação e 

configuração de governança, além de sua influência sobre projetos e instituições. As diretrizes 

IASC representam um marco lógico de importante contribuição para o setor de ajuda 

humanitária, no entanto, ainda constituem um campo de várias disputas e paradoxos, não só 

na área das referências teóricas e práticas em SMAPS em emergências humanitárias, como 

também relativamente à sua inserção em uma economia-política do setor de ajuda 

humanitária paradoxal nos princípios humanitários e éticos. Essa inserção molda as 

características particulares do funcionamento das Diretrizes e influencia a maneira como se 

produzem práticas e políticas. Fundamentando-se na pesquisa-ação, nas experiências do 

autor, o qual atuou como psicólogo na linha de frente em crises humanitárias na Líbia, Gaza, 

Síria, Timor-Leste e outros contextos,  e em entrevistas com atores internacionalmente 

renomados e responsáveis pela elaboração e gestão de políticas internacionais do setor 

global de SMAPS, esta tese examina esse processo em detalhe, considerando o 

desenvolvimento e evolução  das Diretrizes IASC de SMAPS e como, atualmente, a área de 

SMAPS se configura no interior da economia-política do setor humanitário. Mais 

explicitamente, analisam-se as maneiras como o discurso e a prática do setor de SMAPS são 

transformados pela estrutura humanitária que ele engendra. Desse modo, e por meio da 

discussão de todos esses elementos, este trabalho objetiva realizar uma revisão de elementos 

que influenciam e permitem o desenvolvimento de assistência humanitária seja cooptada em 

formas particulares que se articulam a interesses não humanitários, moldando substancial e 

prejudicialmente os projetos de SMAPS em emergências humanitárias ao redor do mundo.   

Palavras-chave: Saúde Mental; Apoio Psicossocial; Emergências Humanitárias; Psicologia 

em Emergências; Economia Política da Ajuda Humanitária 
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Abstract 

Gagliato, Marcio Flores. The Political Economy of Mental Health and Psychosocial Support 

in Humanitarian Emergencies: a critical analysis of current practices [thesis]. São Paulo: 

USP Faculty of Public Health; 2018. 163p 

There is extraordinary strain placed on the humanitarian system. Crises and emergencies 

are occurring more often, affecting more people, and in contexts of increasingly complexity. 

The impacts of conflict and disaster on mental health as well as on the social ecology and 

community resources needed for coping and recovery are very well documented. This 

research explores the politics of mental health and psychosocial programmes in 

humanitarian settings, and its analytical starting point is the development of the Interagency 

Standing Committee (IASC) Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support 

(MHPSS) in Emergencies settings launched in the year of 2007. The research explores 

how the field was developed, its structural governance, trying to explore the political 

economy configuration of humanitarian organizations providing MHPSS in its discourses, 

practices and impact. It is demonstrated the MHPSS IASC guidelines unprecedent 

contribution to the field, however it shows how it is affected by the political economy of aid 

that it is fundamentally part of. This structural political economy shapes the field and 

influences the way SMAPS is provided. Using action research, the author's own 

experiences responding to several humanitarian crises for more than 14 years, and 

interviews with well-known global MHPSS policy makers, this thesis examines this process 

in detail, considering how the development of the guidelines has developed and evolved, 

and how the area currently shapes in the political economy of aid. More explicitly, it 

analyzes the ways in which the discourse and practice of the MHPSS field are transformed 

by the humanitarian structure it engenders. Despite the field achievements, action research 

illustrates that this process allows the development of MHPSS response to be co-opted in 

particular ways that articulate non-humanitarian interests, substantially and harmfully 

influencing the MHPSS responses. 

Key words: Mental Health; Psychosocial Support; Humanitarian Emergencies; Psychology 

in emergencies; Political Economy of Aid 
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* Este trabalho fala de uma série de lugares em que o autor atuou diretamente e entendemos ser 

importante ilustrar o trabalho com fotos de seu arquivo pessoal para que o leitor possa melhor se 

aproximar das vivências, testemunhos e cenários compartilhados. 

Todas as fotos utilizadas neste trabalho foram feitas pelo autor e fazem parte de seu arquivo pessoal, 

salvo quando indicada fonte própria. 

 



*Timor Leste, 2004. Cenários típicos da vida Timorense.

INTRODUÇÃO

O Massacre de Santa Cruz em Timor-Leste foi um tiroteio sobre manifestantes pró-
independência no cemitério de Santa Cruz em Díli, a 12 de novembro de 1991, durante a 
ocupação de Timor-Leste pela Indonésia. A maioria das vítimas foram jovens, por isso, depois 
da independência, passou a ser um feriado, o Dia Nacional da Juventude em Timor Leste. 

 Ritual anual em Memória do Massacre de Santa Cruz



Casa típica Timorense

Celebração tradicional em aldeias no interior de Timor-Leste



Vestimentas festivas tradicionais  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a crise dos refugiados Sírios até o surto de ebola na África Ocidental, as 

emergências humanitárias alcançaram dimensões e proporções sem precedentes. 

Crises humanitárias em todo o mundo agora afetam mais pessoas e duram mais do 

que nunca e os conflitos armados têm sido uma das principais causas de ruptura em 

todo cenário humanitário na última década.  

De acordo com OCHA (2018), desde 2006, o número de conflitos políticos em 

todo o mundo aumentou de 278 para 402 em andamento. O número de pessoas 

deslocadas à força pela violência também aumentou e chegou a um inédito 68,5 

milhões de pessoas, em 2018, comparada com 65,6, em 2016. A maioria dos 

refugiados do mundo é oriunda do Afeganistão, da Somália, do Sudão do Sul, do 

Sudão e da Síria. Observa-se, assim, que o número global de pessoas deslocadas 

internamente (40,3 milhões) continua a ser quase o dobro do de refugiados (25,4 

milhões), sendo que mais da metade destes são menores de 18 anos (UNHCR, 2018). 

Cerca de 44 mil pessoas são diariamente forçadas a fugir de suas casas em função 

de conflitos e perseguições. Desastres afetam uma média de 350 milhões de pessoas 

a cada ano e causam estratosféricos prejuízos financeiros. Ainda de acordo com 

OCHA (2018), a ausência de soluções políticas para crises de longa data e as 

consequências das mudanças climáticas poderão acarretar números de 

deslocamento interno para 140 milhões de pessoas até 2050. 

Esse cenário aponta para uma questão de cerne, à medida que aumenta a 

necessidade de ajuda humanitária no mundo, quais são os esforços realizados para 

aliviar o sofrimento humano causado pelas crises? Por que isso é importante? A fim 

de responder a essas perguntas, esta tese fundamenta-se, primeiramente, na 

experiência do autor, que atua como psicólogo na linha de frente, como agente 

humanitário, em situações de crise, ao longo de 14 anos e em mais de 15 países 

afetados por conflitos e desastres.  

Além disso, com este trabalho, objetiva-se preparar os leitores para identificar 

o estado das crises humanitárias do mundo, e, para isso, apresenta-se uma revisão 

detalhada do campo emergente de Saúde Mental e Apoio Psicossocial como área 

integrante das respostas humanitárias contemporâneas, descrevendo o 
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desenvolvimento das diretrizes IASC (Comitê Permanente Interagências) de Saúde 

Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) em emergências humanitárias (2007), e 

analisando criticamente o estado atual de suas práticas de intervenção em contextos 

de países e populações afetadas por desastres e conflitos. 

As questões exploradas nesta tese têm-nos mobilizado e atravessado todos 

anos de trabalho no campo humanitário e a incursão no trabalho de pós-graduação 

foi motivada, em parte, pelos dilemas e ambiguidades que encontramos ao trabalhar 

no setor e pela necessidade de refletir criticamente sobre o trabalho feito há mais de 

uma década.  

Ao longo de seu desenvolvimento, esta tese explora os princípios éticos e 

profissionais, juntamente com as contradições que orientam as respostas 

humanitárias ao conflito e ao desastre, apresentando as estruturas lógicas e históricas 

que moldaram esses princípios e sua aplicabilidade aos desafios atuais enfrentados 

pelos atores humanitários. Se, de um lado, existe o reconhecimento dos avanços na 

área de SMAPS, de outro, continua ainda constituindo um campo de várias disputas 

e paradoxos, não só na área das referências teóricas e práticas em SMAPS em 

emergências humanitárias, como também na competição por financiamento de 

projetos. A principal hipótese desta pesquisa, por conseguinte, funda-se em certos 

paradoxos da economia-política do setor de ajuda humanitária, como, por exemplo, 

os riscos de instrumentalização como uma forma de negócio sob a aparência de ajuda 

humanitária, pois a lógica do capital é fazer um ao outro verem-se como parceiros em 

uma variedade de trocas instrumentais, enquanto a própria lógica do humanitarismo 

é rejeitar essa ideia precisamente ajudando aqueles com quem nenhuma troca é 

possível, seja qual for o pacto global (HOPGOOD, 2007). Subsequentemente, essa 

lógica reflete-se também na área de SMAPS, com sua gama estrutural de projetos e 

intervenções, as quais geram repercussões significativas em prática humanitária, 

tornando os projetos de SMAPS prejudicados ou fracassados em suas campanhas, e, 

por conseguinte, prejudicando a recuperação socioemocional das populações 

afetadas e acarretando consequências negativas a longo prazo. 

Com o objetivo de sistematizar tais análises, este trabalho desenvolve-se a 

partir da pesquisa-ação como referencial metodológico. Assim, foram entrevistados 

renomados profissionais e acadêmicos do setor de ajuda humanitária que tiveram e 

possuem expressiva influência na organização e no desenvolvimento do campo de 
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SMAPS atualmente. Entre esses, destacam-se acadêmicos das universidades de 

Harvard e Columbia, bem como chefes dos setores de SMAPS de organizações como 

Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Save the Children 

Internacional, entre outros. Ressaltamos, todavia, que, a fim de preservar a identidade 

dos entrevistados, seus nomes foram substituídos por X e acompanhados por um 

número que identifica a sequência de apresentação das entrevistas ao longo do 

trabalho.  

No capítulo 1, apresentam-se o panorama da pesquisa e os objetivos do 

trabalho relativos à descrição do surgimento e dos principais constituintes das práticas 

de SMAPS em emergências, bem como a análise crítica das práticas contemporâneas 

desse setor. Para a consecução dessas etapas, há a contextualização, que situa o 

leitor em relação aos marcos lógicos e operacionais das crises e respostas 

humanitárias, na qual se apresenta como a área de SMAPS foi tomando espaço e 

sendo reconhecida como uma abordagem interdisciplinar de atuação nos mecanismos 

de respostas para a assistência humanitária.   

No capítulo 2, detalha-se  o caminho de surgimento do campo de SMAPS em 

contextos humanitários e, mais particularmente, como as Diretrizes IASC de SMAPS 

(2007) foram desenvolvidas e implementadas, demonstrando os debates e  divisões 

existentes no campo entre as diversas abordagens, sobretudo, entre as chamadas 

“abordagens excessivamente focadas no trauma”, constantemente criticadas por 

serem patologizantes e medicalizantes do sofrimento; e a outra, como psicossocial, 

na qual a atenção é voltada principalmente às situações sociais e materiais 

estressantes causadas ou pioradas por crises humanitárias e que, por vezes, eram 

consideradas por ignorar completamente transtornos mentais graves. Assim, este 

capítulo demonstra como essas abordagens foram, de certa forma, organizadas 

segundo um consenso interagências, trazendo importantes lições e recomendações 

orientadas a práticas de atuação em crises humanitárias.  

No capítulo 3, é realizada uma análise crítica sobre o campo de SMAPS, 

fundamentada na apresentação de elementos de economia-política do setor que 

afetam o cenário atual dos mecanismos de respostas humanitárias. No 

desenvolvimento deste capítulo, são apresentadas e analisadas as entrevistas dos 

especialistas, as quais lançam luz sobre situações às quais subjaz o questionamento 
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de como a economia-política do setor humanitário influencia os projetos de SMAPS 

ao redor do mundo.  

Por fim, na parte final, apresentam-se os resultados do trabalho, de modo a 

evidenciar as formas particulares da economia-política do setor que se articulam a 

interesses não humanitários e que, como consequência, moldam substancial e 

prejudicialmente os projetos de SMAPS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCURSOS E IMPRESSÕES: 
DA EXPERIÊNCIA AO 
CONHECIMENTOCAPÍTULO I

Centro antigo de Trípoli, Líbia.
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CAPÍTULO I – PERCURSOS E IMPRESSÕES: DA EXPERIÊNCIA AO 

CONHECIMENTO 

 

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários, crises humanitárias têm sido cada vez mais frequentes, nas 

mais diversas modalidades e intensidades, e, com frequência, tornam-se geradoras 

de profundos sofrimentos coletivos e individuais nas populações afetadas além de, 

geralmente, estarem associadas a um aumento significativo de distúrbios de ordem 

psicológica 

A história recente, em particular, tem sido tumultuada em termos de crises 

humanitárias ao redor do mundo. Uma média de mais de 100 mil pessoas morrem 

anualmente por consequência de desastres e, somente em 2016, mais de meio bilhão 

de pessoas foram reportadas como afetadas por desastres. De acordo com OCHA 

(2017), o ano de 2017 foi sem precedentes em termos de escala de eventos que 

afetaram milhões de pessoas. Essas situações evidenciam a existência de uma 

tensão extraordinária no sistema humanitário. 

A maioria das pessoas afetadas por emergências humanitárias enfrenta 

alguma forma de estresse psicológico, podendo experimentar sentimentos de 

ansiedade, desesperança, falta de apoio ou perda de controle. Em função disso, 

projetos para lidar, de maneira mais sistemática, com os danos psicológicos 

relacionados às emergências ou crises humanitárias têm surgido nas últimas décadas 

e são descritos nesta tese.  

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta tese é descrever o desenvolvimento das diretrizes IASC 

(Comitê Permanente Interagências1) de Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) 

em emergências humanitárias e analisar o estado atual de suas práticas de 

intervenção em contextos de países e populações afetadas por desastres e conflitos. 

                                                             
1 O Comitê Permanente Interagências (IASC) é um fórum interinstitucional de parceiros humanitários 
da ONU e não ONU, fundado em 1992, para fortalecer a assistência humanitária às populações 
afetadas. 
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1.2 Objetivos Específicos 

• Descrever o surgimento e as principais constituintes das Diretrizes IASC em 

SMAPS. 

• Analisar criticamente as práticas atuais em que essas Diretrizes vêm sendo 

utilizadas. 

• Explorar as perspectivas de experientes profissionais internacionais do setor global 

sobre o campo de atuação de SMAPS em emergências humanitárias. 

• Realizar uma análise crítica do campo de SMAPS. 

 

1.3 Pano de fundo e contexto da pesquisa 

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 

Humanitários (OCHA) é um órgão das Nações Unidas (ONU) formado em dezembro 

de 1991 pela Resolução 46/182 da Assembleia Geral2. A resolução foi projetada para 

fortalecer a resposta da ONU a emergências complexas e desastres naturais.  

O OCHA é a parte do Secretariado das Nações Unidas responsável por reunir 

atores humanitários para garantir uma resposta coerente às emergências, além disso, 

garante que exista uma estrutura na qual cada ator possa contribuir para o esforço 

geral de resposta humanitária. Seu mandato abrange a coordenação da resposta 

humanitária, o desenvolvimento de políticas e a advocacia humanitária.  

As atividades da agência incluem organização e monitoramento de 

financiamento humanitário, bem como formação de equipes de troca de informações, 

coordenação e resposta rápida para alívio de emergência. Um significativo número de 

atores está envolvido na arquitetura de coordenação humanitária, como ilustra a 

Figura 1, a seguir:  

 

                                                             
2 Resolução 46/182. 19.12.1991 Strengthening of the coordination of humanitarian emergency 
assistance of the United Nations. 
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Figura 1: Organograma do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários 

 

Fonte: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Who does 
what? Disponível em: <https://www.humanitarianresponse.info/en/about-
clusters/who-does-what>. Acesso em: 16 jul. 2015.  

 

De acordo com o OCHA3, crises humanitárias têm sido cada vez mais 

frequentes, nas mais diversas modalidades e intensidades, e, com frequência, tornam-

se geradoras de profundos sofrimentos coletivos e individuais nas populações 

afetadas além de, geralmente, estarem associadas a um aumento significativo de 

distúrbios de ordem psicológica. 

O termo "humanitarian setting” será referido ao longo deste trabalho por meio 

de expressões como “situações humanitárias", “crise humanitária” ou, ainda, 

                                                             
3 OCHA. Year in review 2017. Disponível em: <https://unocha.exposure.co/year-in-review-2017>. 
Acessoem: 02 set. 2018. 
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“emergência humanitária”. Esses termos serão utilizados de forma similar para 

descrever os lugares e as populações afetados por uma ampla gama de catástrofes 

socioambientais e conflitos armados, os quais explicitam os mais horríveis casos de 

sofrimento humano. Segundo Bellamy (2003, p. 329), tal sofrimento, injustificável e 

inaceitável, é narrado por um vocabulário frequentemente complexo, de difícil acesso, 

bastante controverso e cuja legitimidade é questionada quando associada às 

intervenções humanitárias.  

Afinal, trata-se de crise humanitária ou crise da humanidade? Parâmetros e 

trocadilhos provocativos entre as palavras, inevitavelmente explicitam o fato de que 

elas não são neutras ou isentas de direcionamento ideológico. A linguagem, pois, 

enquadra o problema e define o caminho da resposta dos direitos e, portanto, das 

responsabilidades.  

Para esta tese, assim como para a vida, entendemos que a expressão “crise 

humanitária” parece ser mais coerente se entendida como “crise da humanidade”, ou 

seja, refere-se àqueles momentos em que a noção fundamental de uma humanidade 

comum está sob ameaça.  

Tipicamente, os termos descritos são o motivo para uma ação humanitária, ou, 

pelo menos, para um posicionamento ou preocupação humanitária. A ideia de crise 

ou emergência serve para indicar o sofrimento humano que se tornou digno de 

atenção e ação, o que implica um limiar superado e uma sensação de urgência.  

Por fim, de acordo com o que assevera a comissária da agência da ACNUR, 

Sadako Ogata (2005, p. 25), não há soluções humanitárias para problemas 

humanitários, mas enfrentamento às violações dos direitos humanos subjacentes, por 

exemplo, a não ser que o conceito humanitário fundamental restringisse-se  apenas a 

lidar com os problemas humanitários à medida em que surgem, não em insistir na 

responsabilidade política detonadora.  

Desastres geralmente são eventos socioambientais que ocorrem em um dado 

contexto, espaço e tempo, de certa forma imprevistos e repentinos, mas que envolvem 

sujeitos e processos para além destes e que dominam a capacidade local. Exige-se, 

portanto, assistência externa nacional ou internacional, além de causarem grandes 

danos, destruição e sofrimento humano.  
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A história recente, em particular, tem sido tumultuada em termos de crises 

humanitárias ao redor do mundo. Uma média de mais de 100 mil pessoas morrem 

anualmente por consequência de desastres. Somente em 2016, mais de 569 milhões 

de pessoas foram reportadas como afetadas por desastres, em conformidade com 

dados apresentados por Guha-Sapir et al. (2016, p 31.). De acordo com relatório de 

revisão da OCHA, do ano de 2017, sobre a escala de eventos que afetaram pessoas 

(OCHA, Year in Review 20174), o ano de 2017 foi sem precedentes em termos de 

escala de eventos que afetaram milhões de pessoas. O Coordenador de Emergência 

(Emergency Relief Coordinator), Stephen O’Brien, advertiu:  

A escala das crises humanitárias hoje é maior do que em qualquer 
momento desde que as Nações Unidas foram fundadas. Nunca tantas 
pessoas precisaram do nosso apoio e solidariedade para sobreviver e 
viver em segurança e dignidade. (OCHA, 2017, p.1) 

 

Entre os dez países mais afetados em termos de mortalidade por desastres, 

em 2016, seis são classificados como nações de baixa e média renda (Guha-Sapir et 

al., 2016, p. 23). Como os maiores impulsionadores das crises humanitárias dos 

últimos anos, estão o devastador terremoto que atingiu o Nepal (2015); o surto de 

ebola (2016 e 2018) e suas consequências, na África; 20 milhões de pessoas 

enfrentam o risco de fome no nordeste da Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, 

além de conflitos armados em curso no Oriente Médio e na África que têm gerado 

fluxos constantes de refugiados e causado sofrimento e efeitos humanitários 

catastróficos.  

Em dezembro de 2017, aproximadamente 860.000 refugiados Rohingya 

chegaram à área do Cox's Bazar em Bangladesh5, com relatos dolorosos de que 

haviam sofrido terríveis atrocidades e abusos no estado de Rakhine. Alguns tiveram 

ferimentos por fogo, arma de fogo, minas terrestres e estilhaços, bem como há 

evidências consistentes de profundo sofrimento, o que acarretou severas 

consequências psicológicas6 a esses indivíduos.  Ademais, os conflitos prolongados 

                                                             
4 OCHA. Year in review 2017. 2017 was unprecedented in terms of the scale of events that affected 
millions of people. Disponível em: <https://unocha.exposure.co/year-in-review-2017>. Acesso em: 01 
mai. 2018. 
5 OCHA. Rohingya refugee crisis. Disponível em: <https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>. 
Acesso em: 01 mai. 2018. 
6 NEW YORK TIMES. Rohingya children facing ‘massive mental health crisis’. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2017/12/31/world/asia/rohingya-children-myanmar.html>. Acesso em: 31 
jan. 2018.  
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no Iraque, na Líbia, no Sudão do Sul, na Síria e no Iêmen continuaram a afetar um 

número expressivo de pessoas ainda em 2017.  

Em outubro de 2017, o OCHA ativou uma resposta de nível 3 à crise da 

República Democrática do Congo (RDC), o que significa o mais alto grau de 

mobilização em todo o sistema humanitário. Até o final de 2017, pelo menos 4,1 

milhões de pessoas na RDC foram deslocadas internamente, tornando-se a maior 

crise de deslocados na África. 

Essas situações evidenciam a existência de uma tensão extraordinária no 

sistema humanitário. A maioria das pessoas afetadas por emergências humanitárias 

enfrenta alguma forma de sofrimento psicológico. A Organização Mundial da Saúde 

estima que, após uma emergência, em média, 1 em cada 6 pessoas (10-15%) sofrerá 

um transtorno mental entre leve e moderado, incluindo distúrbios de humor e 

ansiedade (como transtorno de estresse pós-traumático). Além disso, 1 em cada 30 

pessoas (3-4%) terá um transtorno mental grave, que prejudicará severamente sua 

capacidade de funcionar e sobreviver em um ambiente de emergência caótico (por 

exemplo, psicose e apresentações severamente incapacitantes de distúrbios de 

humor e ansiedade).78 

As consequências dos conflitos e desastres sobre a saúde mental individual, 

bem como sobre a ecologia social, além dos recursos comunitários significativos para 

lidar com elas e recuperar-se delas estão documentados (Norris et al., 20029; Strang 

and Ager, 200310; de Jong et al. 200311; Batniji et al., 200612; Neria et al., 200813; Steel 

et al., 200914; Tol et al., 201015).  

Pessoas afetadas (antes ou depois de uma crise humanitária) em sua saúde 

mental com consequentes problemas psicossociais são especialmente vulneráveis 

em contextos de emergências humanitárias. Elas podem ter dificuldades para se 

                                                             
7 UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS. OCHA 
global humanitarian overview 2016. Disponível em: 
<https://docs.unocha.org/sites/dms/documents/gho-2016.pdf >. Acesso em: 10 fev. 2016. 
8 Van Ommeren M, Hanna F, Weissbecker I, Ventevogel P., 2015. 
9 Norris, F. H., Friedman, M.J., Watson, P. J., Byrne, C.M., Diaz, E., eKaniasty, K., 2002. 
10Strang, A.B. e Ager, A.,2003 ‘  
11De Jong JT, Komproe IH, Van Ommeren M., 2003.  
12Batniji, R., Van Ommeren M., Saraceno, B., 2008. 
13Neria, Y., Nandi, A., e Galea, S., 2008.  
14Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C, Bryant, RA, Van Ommeren, M., 2009. 
15Tol, WA, Kohrt, BA, Jordans, MJ, et al. 2010. 
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adaptarem a situações em mudança, para protegerem a si e às suas famílias de mais 

prejuízos. Em função disso, projetos para lidar com os danos psicológicos 

relacionados às emergências ou crises humanitárias de maneira mais sistemática têm 

surgido nas últimas décadas, sendo, inclusive, objeto de severas críticas, como as de 

Pupavac (2001, p. 358), que trabalha o conceito de governança terapêutica para 

criticar as intervenções psicossociais nas assistências humanitárias, pontuando que, 

com frequência, são instrumentos com os quais as comunidades receptoras podem 

ser homogeneizadas, patologizadas, controladas e despolitizadas, fazendo dos 

programas de SMAPS uma manifestação de governança terapêutica, uma vez que 

mobilizam postulados psicológicos sobre os efeitos da guerra nas pessoas e nas 

comunidades. 

Apesar das pertinentes críticas, as intervenções de SMAPS têm sido cada vez 

mais reconhecidas como uma área prioritária nas respostas humanitárias (Sphere 

Project (2011, 2018), WHO (2015) e Disaster Risk Reduction (United Nations, 2005, 

2015). Um importante marco histórico do desenvolvimento da área foi o processo de 

criação de uma Força-Tarefa para a constituição de uma comissão interagências 

(IASC) na área de Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) em situações de 

emergências humanitárias.  

O Comitê Permanente Interagências (IASC) é um fórum interinstitucional de 

parceiros humanitários da ONU e não ONU, fundado em 1992, para fortalecer a 

assistência humanitária16. O objetivo geral do IASC é melhorar a prestação de 

assistência humanitária às populações afetadas e foi estabelecido na sequência da 

Resolução 46/182 da Assembleia Geral da ONU, que o definiu como mecanismo 

primário de facilitação de tomada de decisões interinstitucionais, em resposta a 

emergências complexas e desastres naturais. O IASC é formado por líderes de uma 

ampla gama de organizações humanitárias participantes ou não das Nações Unidas, 

conforme esquematizado na Figura 2: 

 

 

                                                             
16IASC. The inter-agency standing committee. Disponível em: 
<https://interagencystandingcommittee.org/>. Acesso em: 02 mar. 2016. 
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Figura 2: Órgãos Subsidiários IASC17 

 

Fonte: IASC. IASC Subsidiary Bodies. Disponível em: 

https://interagencystandingcommittee.org/content/iasc-structure. Acesso em:16 jul. 

2015. 

Este comitê foi o órgão responsável pela elaboração das Diretrizes do IASC 

sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS) em emergências humanitárias, 

lançadas no ano de 200718, e que refletiram a consolidação de um amplo consenso 

de agências e especialistas em torno das melhores práticas no campo, tornando-se 

um marco regulatório para práticas de SMAPS em emergências humanitárias. 

Fruto de uma Força-Tarefa estabelecida, o comitê propôs diretrizes mínimas 

sobre SMAPS em assistência e estabeleceram os parâmetros básicos para sua 

coordenação interinstitucional.  

                                                             
17 OCHA. OCHA on Message: Inter-Agency Standing Committee. 2011. Disponível em: 
<https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM_IASC_121211.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
18 Inter-Agency Standing Committee (IASC, Comitê Permanente Interagências) (2007). Diretrizes do 
IASC sobre saúde mental e apoio psicossocial em emergências humanitárias. Tradução de Márcio 
Gagliato. Genebra: IASC.  
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Outros documentos foram posteriormente desenvolvidos19 e uma plataforma 

virtual20 (MHPSS.net) global do setor foi criada para a partilha de recursos técnicos e 

para a construção de conhecimentos relacionados à saúde mental e ao apoio 

psicossocial.   

As diretrizes do IASC têm sido descritas, desde então, como um marco consensual 

significativo no campo direcionado às práticas em vez de restringir-se a qualquer tipo 

de análise teórica ou política. Ademais, as diretrizes propõem o eixo conceitual de 

múltiplas camadas, chamado de Pirâmide de Intervenção, conforme apresentado na 

Figura 3, que permite visualizar os diferentes níveis e proporções de intervenção, 

harmonizando algumas disputas sobre o “valor” ou a “importância” dos diferentes tipos 

de suportes em SMAPS, enfatizando suas complementaridades e ressaltando a 

importância de coordenação entre os diferentes níveis e referências.  

Figura 3: Pirâmide de intervenção21 

 

Fonte: Diretrizes do IASC SMAPS, 2007, p12. 

                                                             
19 IASC. IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in emergency settings. 
Disponível em: <https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-
emergency-settings>. Acesso em: 02 mar. 2016. 
20 MHPSS.NET. The MHPSS network. Disponível em: <mhpss.net>. Acesso em: 02 mar. 2015. 
21 Diretrizes do IASC SMAPS, 2007, p. 12. 
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Essa proposta está na base programática de qualquer grupo de atuação, sejam 

refugiados, migrantes, pessoas deslocadas, vítimas de tráfico de pessoas, vítimas de 

catástrofes, de tortura e de qualquer crise que exponha populações a prejuízos 

psicológicos.  

As diretrizes também propõem o reconhecimento, na intersecção entre campos 

de saber, da “Saúde Mental” e da “Psicossocial”. É nesse ponto em que as maiores 

disputas conceituais se travam e que, inclusive, refletem-se na disputa por 

financiamento de projetos.  

As Diretrizes IASC-SMAPS preconizam o reconhecimento das intervenções, 

como suporte em Saúde Mental e Apoio Psicossocial (SMAPS), como áreas 

diferentes, mas complementares, e defendem que uma das intervenções não pode 

existir sem a inclusão da outra. Desse modo, nas crises humanitárias, as abordagens 

e as intervenções de SMAPS têm, desde então, sido ainda mais cruciais para atender 

às necessidades de saúde e proteção de populações altamente angustiadas e 

vulneráveis, incluindo crianças, pais, pessoas idosas, com deficiência ou com doença 

crônica, indivíduos que lidam com questões específicas como abuso sexual ou 

violência contra crianças e outros grupos potencialmente excluídos.  

As intervenções em SMAPS têm pretendido equipar as pessoas afetadas por 

crises humanitárias a fim de que tenham condições de recuperar sua capacidade de 

suportar, sustentar e reconstruir suas comunidades, seu ambiente físico, social e 

econômico.  

A área de SMAPS tem sido também reconhecida como um elemento-chave dos 

programas de construção da paz22, que fornecem uma base essencial para a 

reparação do tecido social após os conflitos. Essas questões têm sido refletidas em 

agendas de profissionais líderes, acadêmicos e outros especialistas neste campo. 

Nesse sentido, é digno de destaque o Simpósio da UNICEF, dedicado ao tema, do 

qual participamos, em 2016, em Haia, na Holanda, cujo tema foi "Crescer em conflito: 

o impacto na saúde mental das crianças e no bem-estar psicossocial"23, no qual foi 

                                                             
22 Special Issue : Linking mental health and psychosocial support and peacebuilding In: Intervention : 
Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas. 
23UNICEF. Growing up in conflict securing children’s mental health and psychosocial wellbeing in the 
context of escalating conflicts around the world. Disponível em: 
<https://app.mhpss.net/?get=265/growing-up-in-conflict-final.compressed-submission.pdf>. Acesso 
em: 02 mar. 2016. 
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defendido que SMAPS não deve se concentrar apenas em abordar o sofrimento 

imediato, mas também em trabalhar para a construção da paz a longo prazo e 

interromper os ciclos intergeracionais de violência. (UNICEF, 2016) 

As Diretrizes IASC-SMAPS reúnem um consenso das principais agências 

internacionais para promover boas práticas em assistência humanitária, no entanto, 

de acordo com Meyer e Loughry (2014, p. 86), as sucessivas revisões (IASC 2014, p. 

25) continuam a destacar lacunas importantes entre evidências e práticas (Tol et al.24, 

2011e 201225). 

Apesar de as diretrizes IASC de SMAPS representarem um avanço significativo 

como um marco regulatório das práticas essenciais da Saúde Mental e Apoio 

Psicossocial em emergências, elas encobrem disputas teóricas, conceituais, práticas, 

políticas e ideológicas do campo humanitário. Ocultam as disputas teóricas, em seu 

referencial científico-epistemológico; as conceituais, nas diversas áreas circunscritas 

como “Saúde Mental” e “Apoio Psicossocial”; as práticas, na concretização de 

diversas intervenções e programas emergenciais; as políticas, evidenciadas pela 

disputa entre os protagonistas institucionais responsáveis pela implementação 

(doadores financeiros e organizações); e as ideológicas, por suas referências e 

objetivos. 

Se, de um lado, existe o reconhecimento dos avanços na área de SMAPS, de 

outro, continua ainda constituindo um campo de várias disputas e paradoxos, não só 

na área das referências teóricas e práticas em SMAPS em emergências humanitárias, 

como também em sua economia política na competição por financiamento de projetos, 

conforme já destacamos. 

As implicações dessa realidade são profundas para as políticas de saúde, 

constituindo, assim, um urgente objeto de pesquisa, pois as intervenções SMAPS 

inadequadamente projetadas causam danos por meio de conhecidas estratégias que 

minam as várias formas de sobrevivência locais, incentivam a vulnerabilidade e 

reforçam as dinâmicas de poder desiguais em humanitarismo. (PUPAVAC, 2001, 

p.14) 

                                                             
24 Tol et al., 2011. 
25 Tol et al., 2012. 
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Em resumo, o campo de trabalho de SMAPS em emergências possuiu uma 

complexa matriz de parcerias (não governamentais, filantrópicas, governamentais e, 

principalmente, de várias matrizes de financiamento) que modela interesses além da 

lógica de ajuda humanitária. 

Esses vários atores têm relacionamentos elásticos entre si. As parcerias entre 

organizações humanitárias e organismos financiadores ocorrem de distintas formas e 

seus interesses são os mais diversos. Na prática, os interesses e as preocupações 

dos doadores, não dos receptores, tendem a predominar e as operações das 

organizações internacionais pendem ao reforço das existentes e desiguais relações 

de poder.  

Não é tarefa simples harmonizar conceitos e práticas tão polarizadas, 

especialmente quando se objetiva responder ao sofrimento humano e seus prejuízos 

psicológicos, oriundos das emergências humanitárias. A forma como se compreende 

esse sofrimento e como ele é concebido é crucial para o planejamento da intervenção 

(desenvolvimento de projetos e programas) e, logo, para sua eficiência. Isso aumenta 

a necessidade de uma estrutura analítica que avance além da repetição da estrutura 

e se destaque das dinâmicas políticas subjacentes. 

Neste ponto, em particular, sobre como o sofrimento é compreendido, há um 

extenso arcabouço epistemológico, cujo elemento central são as variações 

conceituais sobre trauma, ou melhor, em sua genealogia, na forma como esse termo 

é produzido. Como afirma Didier Fassin (2009, p.6): 

Parece-nos essencial, no entanto, considerar estas duas ordens de fatos em 
conjunto, tendo em conta tanto a genealogia da categoria médica e das normas 
morais, tanto a invenção de estresse pós-traumático e o reconhecimento de 
suas vítimas, tanto o que psiquiatras e psicólogos dizem sobre trauma e como 
esse problema é tratado por jornalistas e organizações de apoio. Trauma não 
se limita ao vocabulário psiquiátrico; ele está incorporado no uso diário. Ele 

tem, de fato, criado uma nova linguagem do evento.  

Ainda, conforme preconiza Fassin (2009, p.7), 

Se as ciências sociais são de uso para a sociedade – e estamos convencidos 
de que são – é em virtude da crítica que eles oferecem. Essa crítica aborda 
principalmente os conceitos e as ferramentas com as quais os homens e as 
mulheres de hoje pensam em transformar o mundo, conceitos e ferramentas 
que são muitas vezes invisíveis e, portanto, não reconhecidos por aqueles que 
os utilizam. Assim, uma leitura crítica do trauma rejeita a naturalização do 
conceito. 
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No decorrer desta pesquisa, problematiza-se sobre como o conceito de trauma 

se configurou. Dentro do fórum atual de maior influência do setor de SMAPS – o Grupo 

de Referência em SMAPS – em sua reunião global-anual de setembro de 2012, em 

Amsterdam, houve um debate registrado na ata de reunião que descreve o seguinte:  

O grupo abriu uma grande discussão sobre a terminologia em SMAPS e seu 
potencial de uso indevido de palavras e conceitos como por exemplo "trauma" 
e "traumatizado". Mark Van Ommeren (cientista sênior da OMS e ponto focal 
para emergências) comentou que, em sua opinião, a linguagem é ideologia. 
Disse que ideologia não deve ser tão importante, mas o teor de intervenções. 
Vários participantes se opuseram fortemente, opinando que a terminologia 
afeta nossas atividades e programas26.  

 

Ainda seguindo essa linha de raciocínio, posteriormente, em uma entrevista, 

que compõem o material de análise desta pesquisa, Van Ommeren (2018)27 comenta 

que: 

O que eu sempre acho que é uma pena é a sensibilidade que os membros do 
Grupo de Referência criaram sobre “trauma”, acho desnecessário. Eu não 
gosto dessa reação ideológica negativa sempre quando se discute sobre o 
trauma e temo que as diretrizes tenham de certa forma contribuído para isso. 
Não acho que deveria dominar, mas deveria ser uma área melhor reconhecida  

 

Profissionais da área de saúde mental em organizações humanitárias 

trabalham em muitos ambientes diferentes e enfrentam desafios variados, 

caracterizados por inúmeros paradoxos. Elementos peculiares desses paradoxos 

surgem com base nas próprias experiências de trabalho em campo do autor desta 

pesquisa, em diversas emergências humanitárias, desde o ano de 2004, quando teve 

sua primeira experiência de trabalho humanitário internacional no contexto pós-guerra 

em Timor-Leste, no sudeste asiático.  

Usando a pesquisa-ação, e as  próprias experiências do autor, neste setor, 

tanto na linha de frente, respondendo a emergências humanitárias, quanto 

participando ativamente nos fóruns de discussões técnicas globais, examina-se como 

as agências humanitárias internacionais atuantes nas respostas humanitárias 

envolvem-se e baseiam-se no discurso humanitário internacional e nacional e em 

fundamentos do complexo arcabouço das teorias de saúde mental para intervir na 

                                                             
26THE MHPSS NETWORK. 2012 IASC MHPSS Reference Group annual meeting minutes. Disponível 
em: <mhpss.net>. Acesso em: 09 mar. 2016. 
27 Entrevista por videoconferência realizada em 28/08/2018 
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prevenção e no tratamento do prejuízo psicológico decorrente dos conflitos e 

desastres.  

Considerando o contexto delineado até este momento, esta tese toma como 

ponto de partida analítico as próprias diretrizes IASC de Saúde Mental e Apoio 

Psicossocial em emergências humanitárias lançadas em 2007, as quais representam 

o marco fundamental de regulamentação do setor e a que as agências 

intergovernamentais e não governamentais referenciam como discurso de prática 

global para atender às necessidades humanitárias locais. 

Um dos dilemas centrais com que temos lidado em nossa atuação no setor, 

certamente, não é novo, trata-se da contradição evidente entre discurso e prática do 

jogo humanitário, mesmo considerando a expressiva complexidade envolvida na 

resposta eficiente às crises humanitárias. Reconhecemos, todavia, que essa 

contradição não é exclusiva da área da saúde mental, pelo contrário, ela é ainda mais 

evidente em outras do setor humanitário. De fato, há muitas explicações para a 

disjunção entre a política de apoio humanitário e a prática, no entanto, existem raras 

análises sobre como isso ocorre no setor de SMAPS, sendo assim, consideramos 

relevantes realiza-las, ainda que de forma inicialmente restrita a nossas experiências 

profissionais em campo. 

As muitas “avaliações de projetos” realizadas por agências humanitárias 

destacam essa disjunção e elas têm procurado desenvolver várias metodologias para 

lidar com isso, o que implica desde o uso de métodos comunitários participativos até 

teorias "Do No Harm", entre outras que foram introduzidas e fazem parte das políticas 

e conjuntos de ferramentas de agências humanitárias.  

De fato, existe uma indústria inteira dedicada à realização de pesquisas, 

publicação periódica de material e implementação de programas de capacitação para 

melhorar o setor. O World Humanitarian Summit28 (2016), por exemplo, constituiu um 

esforço para moldar estratégias globais e atender às necessidades nas áreas de 

                                                             
28O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, convocou a primeira “Cúpula Humanitária Mundial” que 
ocorreu em Istambul, de 23 a 24 de maio de 2016. Reuniu 9.000 participantes representando 180 
Estados Membros, incluindo 55 Chefes de Estado e de Governo, centenas de organizações da 
sociedade civil e não-governamentais e parceiros, incluindo o setor privado e acadêmico. 
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desenvolvimento e resposta a crises humanitárias, mesmo que esse evento tenha 

recebido severas críticas29.  

Diante de tantos paradoxos, vale perguntar de que maneira a área de SMAPS 

se estabelece nesses paradoxos das dinâmicas políticas-humanitárias? Quando e sob 

que condições as pessoas afetadas são consideradas população-sujeitos no 

desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação dos programas 

SMAPS? Que projeções e sistemas de valor subscrevem as decisões das diretrizes 

em SMAPS? 

Reconhecemos que este trabalho não exaure a problemática, mas entendemos 

que ela constitui um eixo a partir do qual   a tese se desenvolve. 

1.4 Percurso Metodológico 

Esse trabalho desenvolve-se a partir da pesquisa-ação como metodologia e é 

utilizada nesta tese com o objetivo de sistematizar as análises precedentes. 

A pesquisa-ação é aplicada a vários campos do conhecimento com finalidades 

e métodos distintos e, por vezes, é também denominada pesquisa-ação participativa, 

ou, simplesmente, pesquisa participante, pesquisa ativa, estudo pesquisa, 

investigação-ação ou pesquisa militante, segundo a perspectiva epistemológica de 

cada autor e das tradições teóricas que as fundamentam. 

De acordo com Thiollent (1985, p.14),  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 
e participativo. 

 

Um dos principais aspectos metodológicos da pesquisa-ação propõe 

estabelecer uma relação entre o conhecimento e a ação, entre pesquisadores e 

pessoas implicadas na situação investigada e destes com a realidade (Baldissea, 

2001, p. 6). Assim sendo, a pesquisa-ação, além de engajar o pesquisador na situação 

estudada, transformando-o em um observador participante, enfatiza a importante 

                                                             
29FOREIGN POLICY. The UN’s world humanitarian summit is a total mess. Disponível em: 
<https://foreignpolicy.com/2016/05/19/the-u-n-s-world-humanitarian-summit-is-a-total-mess/>. Acesso 
em: 01 jun. 2016.  
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questão da ação planejada no campo em estudo. Há estreita participação dos 

pesquisadores e pessoas envolvidos na pesquisa, deixando estas de serem meros 

informantes: elas se tornam sujeitos, produtores ativos de conhecimento (Neves, 

2006, p.11) 

Para que a pesquisa-ação seja bem-sucedida, Michel Thiollent (1985, p. 21) 

defende ser necessária 

Uma ampla e explícita interação entre os pesquisadores e envolvidos na 
pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo), 
mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 
conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos que participarem 
do processo, bem como, contribuir para a discussão ou fazer avançar o 
debate acerca das questões abordadas. 

 

A pesquisa-ação envolve diferentes momentos que podem ser organizados 

como o conhecimento da realidade que visa compreender e transformá-la, ressaltando 

que, como afirma Thiollent (op. cit.), a pesquisa não se limita a uma forma de ação, 

mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência 

dos grupos considerados, a participação dos envolvidos e, por fim, a ação educacional 

ou política. 

Nesta tese, recorre-se à pesquisa-ação com o objetivo investigativo de reconhecer 

as demandas e aprimorar o campo de SMAPS por intermédio de um método 

sistemático fundado na ponderação entre a atuação (do autor deste trabalho) no 

campo de assistência humanitária e investigação a respeito dele. Com base nessa 

metodologia, propõe-se  uma interação a ser realizada em conformidade com  as 

demandas encontradas, considerando as particularidades dos diversos atores e 

fóruns envolvidos.  

A pesquisa-ação, neste trabalho, torna-se dinâmica ao estudar os processos, as 

transformações, e suas consequências, ocorridas durante o processo de intervenção 

do pesquisador, reforçado pelo fato de que ele é um participando ativo no campo, seja 

em diversos fóruns (como o Grupo de Referência em SMAPS e/ou diversos grupos 

de trabalhos técnicos do setor), seja, literalmente, no campo respondendo às crises 

humanitárias, isto é, com  proximidade e acesso aos principais atores do campo.  

Desse modo, a tese está, tematicamente, assim organizada: 

• Revisão sistematizada e pesquisa documental da literatura sobre o tema. 
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• Realização de entrevistas com os principais protagonistas do setor global em 
SMAPS. 

• Participação das atividades do grupo de referência do IASC-SMAPS. 

• Análise crítica do campo de SMAPS. 

Considerando-se que a pesquisa-ação requer ação prática e pesquisa, em maior 

ou menor medida, nesta pesquisa há características tanto da prática em SMAPS, em 

contextos de crise humanitária, quanto das de pesquisa ou produção acadêmica sobre 

ela. 

Uma parte significativa deste trabalho é desenvolvida com base em entrevistas, as 

quais foram conduzidas com indivíduos selecionados do campo de SMAPS. Os 

entrevistados são acadêmicos ou profissionais da área com vasta e reconhecida 

experiência internacional sobre o tema, inclusive indivíduos que foram responsáveis 

pelo desenvolvimento das diretrizes IASC em SMAPS em 2007.  A coleta dos 

depoimentos foi realizada por teleconferência durante o mês de agosto de 2018. Neles 

a citação de casos é utilizada para elucidar de forma mais profunda como as diretrizes 

SMAPS têm sido aplicadas no mundo. As entrevistas foram realizadas em inglês, 

individualmente, e seguiram um roteiro geral (apresentado a seguir) seguindo três 

partes: uma sobre as diretrizes IASC de SMAPS; outra sobre a economia política do 

setor de SMAPS (mais extensivamente explorada) e, por fim, a que versou sobre 

programas em SMAPS. As respostas estão trabalhadas no Capitulo 3. 

 

 

1.5 Roteiro de entrevistas 

 

1.5.1 Parte A - Diretrizes do IASC em SMAPS  

As Diretrizes do IASC em SMAPS representam uma conquista significativa 

acerca do oferecimento de clareza conceitual e prática sobre o papel, a definição e o 

escopo da área de SMAPS, influenciando algum nível de consenso interinstitucional 

e institucionalização da SMAPS em emergências, além de programas e atividades no 

campo e doadores. Na sua opinião:1. Existem lacunas ou tensões intrínsecas nas 
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diretrizes? Em caso afirmativo, quais são elas e quais são as implicações no nível de 

programação e formulação de políticas em SMAPS?  

2. Quais são as lições mais importantes aprendidas desde o lançamento das 

Diretrizes do IASC em SMAPS e os desafios que ainda estão por vir? 

 

1.5.2 Parte B - A economia-política do setor de SMAPS  

Alguns autores concordam que a economia-política da “ajuda humanitária” em 

emergências ou contextos pós-conflito influencia as abordagens e intervenções. 

Tentando entender esses aspectos contextuais em relação ao setor de SMAPS, em 

sua opinião: 

1. Sobre poder e interesses que moldam o setor de SMAPS, qual é a natureza 

deles? Qual o impacto deles no campo? 

2. Relacionado com a pergunta anterior, como a indústria humanitária e seu 

Sistema de Financiamento estão influenciando os programas de SMAPS? 

Quais são as implicações disso? 

3. Com relação ao jogo político das organizações humanitárias fornecedoras de 

SMAPS: quais são os interesses e que tipo de perspectivas são dominantes? 

Que interesses parecem estar faltando, serem suprimidos ou não serem 

publicamente articulados? 

4. Sobre que temas não se discute dentro do setor de SMAPS? Quais são os 

interesses representados e sobre o que se evita falar? 

 

1.5.3 Parte C – Atuação programática do setor de SMAPS.  

Podemos observar uma distinção entre os atores do setor humanitário do 

passado, especialmente aqueles de variação religiosa, os quais acreditavam que 

Deus estava ao seu lado, e os atuais, que acreditam na a ciência, em conformidade 

com as chamadas “intervenções baseadas em evidências”. Hoje, no setor de SMAPS, 

há tendências importantes em torno das várias discussões técnicas sobre as ligações 
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entre pesquisa e prática, tipos de intervenções, relevância e sustentabilidade, com 

esforços crescentes para se desenvolver intervenções que sejam escalonáveis; 

inclusive intervenções de autoajuda; com uso de tecnologia; lançamento de "pacotes" 

de intervenções padronizadas, assim por diante. Nesse contexto: 

1. Qual seria sua opinião sobre isso? Além disso, como ficam as intervenções 

para engajar os determinantes sociais e as dimensões do bem-estar? 

2. Pergunta final (se já não respondeu): Atualmente, qual seria o argumento ou 

pergunta desafiadora para o campo da SMAPS? (para os decisores políticos e / ou 

profissionais) 

 

 

1.6 Breve biografia dos entrevistados 

Mark Van Ommeren 

Consultor de Saúde Pública na área de Saúde e Mental e coordenador da equipe de 
pesquisa e evidência de saúde mental (Mental health evidence and research – MER) 
da Organização Mundial da Saúde - OMS. É ponto focal da OMS para saúde mental 
e apoio psicossocial (SMAPS) em emergências e tem desempenhado um papel 
fundamental no desenvolvimento de documentos normativos amplamente utilizados 
sobre SMAPS em emergências, incluindo as Diretrizes IASC sobre SMAPS (2007), 
diferentes edições do Manual do Projeto Esfera30, bem como uma série de orientações 
e ferramentas técnicas publicadas pela OMS. Seu trabalho e seus interesses incluem: 
desenvolvimento de políticas de SMAPS em emergências focadas no 
desenvolvimento de técnicas de intervenção; “Reconstruir melhor” (Building Back 
Better) os sistemas de saúde mental; e desenvolver, testar e/ou disseminar 
intervenções escalonáveis. 

 

Mike Wessells 

Professor da Columbia University, no Programa de Migração Forçada e Saúde. 
Pesquisador atuante na área de apoio psicossocial e proteção infantil. É ex-co-
presidente do Grupo de Trabalho do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial 
em Situações de Emergência. Recentemente, foi um ponto co-focal em SMAPS para 
a revisão dos padrões humanitários do Projeto Esfera. Ele conduziu uma extensa 
pesquisa sobre os impactos da guerra e da violência política sobre crianças, e é autor 
de “Child soldiers: from violence to protection” (Harvard University Press, 2006) 
(Crianças-soldados: da violência à proteção). Atualmente é o pesquisador líder em 

                                                             
30The Sphere Project – Projeto Esfera – é um conjunto de padrões e normas mínimas universais que 
deveriam ser aplicáveis aos setores básicos de resposta humanitária. 
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Região remota no interior do Sudão do Sul, antes da independência de 2011

Sudão do Sul, 2009



Sala de operações na região do Grande Nilo Superior, Jonglei.

Sudão do Sul - Foto aérea da região do Grande Nilo Superior, 2009

Sudão tem sido afetado por guerra e conflitos desde antes da independência.
Estimativas apontam que pelo menos dez mil pessoas morreram no conflito já no período 
pós-independência.



Mercado central da cidade de Hargeisa

Mercado típico do centro da cidade de Hargeisa

Somalilândia  é considerado internacionalmente como uma região autônoma da Somália, 
apesar de não ser reconhecida como um estado oficialmente. 

Somália, 2009 
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CAPÍTULO II – DIRETRIZES IASC DE SAÚDE MENTAL E APOIO 

PSICOSSOCIAL EM EMERGÊNCIAS   HUMANITÁRIAS 

2.1 Sobre o contexto e o desenvolvimento das diretrizes IASC SMAPS 

Para apresentar o contexto de desenvolvimento das diretrizes IASC SMAPS, 

reconhece-se a própria complexidade subjacente à definição conceitual da expressão 

“Saúde Mental”. Trata-se da heterogeneidade de uma área de conhecimento que 

comporta uma infinidade de teorias e práticas suportadas por diferentes metodologias 

de pesquisa, culturas, e, que, mesmo consideradas em seu conjunto, ainda não 

demonstram sua abrangência conceitual, sua complexidade e a infinidade de 

abordagens práticas e teóricas, inclusive a diversidade inumerável de disputas e 

interesses, como é o contexto particular de uma emergência humanitária. 

Profissionais das ciências psicológicas (como um todo) sabem muito bem 

dessa complexidade, e, provavelmente, foram confrontados em algum momento de 

sua formação com essa gama de complexas, diferentes e, por vezes, contraditórias 

teorias, para poder escolher uma prática que lhe fosse possível profissionalmente.  

Neste trabalho, assim como no setor de SMAPS Global, é utilizada a definição 

da Organização Mundial da Saúde (WHO; 2001), a qual, apesar de reconhecer que é 

impossível definir saúde mental de forma completa ou absoluta, conceitua esse termo, 

entre outras possibilidades, como o bem-estar subjetivo, a autonomia, a competência 

e a autorrealização do potencial intelectual e emocional da pessoa31.  

De modo geral, a OMS tem usado como crucial definição que a saúde mental 

é mais do que a mera ausência de perturbações mentais. Compreendendo, portanto, 

um entendimento de saúde mental como um estado de bem-estar em que cada 

indivíduo realiza o seu próprio potencial, lida com os estresses normais da vida, 

trabalha de forma produtiva e frutífera além de ser capaz de contribuir com a 

comunidade. (WHO;2011). 

São notáveis os avanços e o reconhecimento do campo das ciências das áreas 

de saúde mental e psicológicas, os quais possibilitam melhor compreensão de como 

o cérebro está relacionado com complexos processos mentais e comportamentais, 

                                                             
31 WHO, 2001. 
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bem como suas perturbações. No entanto, também são múltiplas suas possíveis 

abordagens e metodologias segundo as mais variadas escolas de pensamento. 

Portanto, se o campo da saúde mental é marcado por uma diversidade de domínios e 

de métodos, por vezes conflituosas entre suas variadas tendências e escolas, como 

isso se configurou em contextos de respostas às crises humanitárias? 

Uma resposta provocativa, mas que cabe no escopo desta pesquisa está 

representada na Figura 432 a seguir, a qual reproduz um pôster que foi distribuído, 

poucos dias depois, nas áreas atingidas pelo tsunami no Oceano Índico, o qual 

devastou o Sudeste Asiático, em 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Imagem apresentada durante o evento “Growing up in Conflict: The impact on children’s mental health 
and well-being”, organizada pela UNICEF, em parceria com o Governo da Holanda, entre os dias 26 e 
28 de maio de 2015, em Haia.  
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Figura 4: Pôster distribuído após o tsunami no sudeste asiático, em 2004.33 

 

 

Fonte: UNICEF, “Growing up in Conflict: The impact on children’s mental health and 

well-being”, 2015. 

Esse pôster, literalmente, propôs: “um dia de treinamento para pessoas 

interessadas em ajudar efetivamente outras a lidar com o trauma causado pelo 

                                                             
33 Imagem utilizada durante um estudo de caso apresentado oralmente durante o evento “Growing up 
in Conflict: The impact on children’s mental health and well-being”, organizada pela UNICEF, em 
parceria com o Governo da Holanda, entre os dias 26 e 28 de maio de 2015, em Haia. 
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Tsunami, prometendo ser uma técnica efetiva para ajudar as vítimas a superar 

angústias, tristeza e desespero” 

Trata-se de uma intervenção que, concretamente, ocorreu e ilustra bem uma 

dimensão, mesmo que extrema neste caso, de riscos a que o setor está sujeito, os 

quais ocorreram em contextos de emergências humanitárias no passado. Afinal, o 

raciocínio subjacente nessa proposta sugere que vítimas do tsunami ficaram 

traumatizadas e que qualquer pessoa, com um dia de treinamento, poderia intervir em 

tais situações, e que angústia, tristeza e desespero, poucos dias após a tragédia, eram 

um problema que precisava ser “tratado”.   

Todos esses pressupostos são equivocados e potencialmente prejudiciais, 

mas, àquela altura, em 2004, não existia ainda um mecanismo próprio que, por 

exemplo, permitisse abordar o grupo promotor dessa proposta e questioná-lo acerca 

delas. 

Se, por um lado, houve notáveis avanços e reconhecimento do campo das 

ciências de saúde mental e psicológicas realizadas até agora, também é evidente que 

houve, e ainda há, um progressivo reconhecimento de que conflitos armados, guerras 

e desastres socioambientais causam substancial sofrimento e prejuízo social e 

psicológico às populações afetadas ao redor do mundo. Nota-se, também, um 

crescente entendimento da importância em oferecer mecanismos de resposta em 

saúde mental e psicossocial a esse sofrimento. 

É realmente notável esse aumento do espaço, reconhecimento ou 

representação que as consequências psicológicas de uma crise humanitária têm 

tomado, principalmente, nas duas últimas décadas, tornando-se objeto de 

preocupação política internacional34 e prioridade em evidências de pesquisas35. 

Se tentarmos explorar enquadramentos por meio dos quais o trabalho 

humanitário foi representado ao longo das últimas décadas, talvez seja plausível dizer 

que essa mudança de categoria ou percepção é também encontrada nas 

representações da iconografia humanitária. Por exemplo, se trouxéssemos para a 

discussão uma imagem daquilo que, de certa forma, caracterizava ou capturava o 

“olhar humanitário” da década de 1990, talvez, para alguns, fosse associado à fome 

                                                             
34 WHO, 2013. 
35EAPSG, 2013. 



53 
 

 

e, mais particularmente, aquela que assolava, na década de 1990, a região chamada 

de Triângulo da Fome (como era conhecida a região Ayod-Kongo-Waat, onde  hoje 

se localiza o Sudão do Sul), quando a desnutrição atingia quarenta por cento das 

crianças menores de 5 anos da área e cerca de 13 adultos morriam de fome 

diariamente36.  

A população do Triângulo da Fome dependia exclusivamente da ajuda 

humanitária para sobreviver, realidade dramaticamente capturada pelo fotógrafo 

Kevin Carter em sua fotografia de uma frágil criança sudanesa morrendo de fome, 

enquanto um abutre estava ao fundo olhando para ela de perto. Esta foto é conhecida 

como “The vulture and the little girl” (o abutre e a criancinha) e foi publicada pela 

primeira vez no The New York Times, em 26 de março de 1993 (Figura 05).  

Com essa foto, Carter ganhou o prêmio Pulitzer em 1994 e, três meses depois, 

suicidou-se, deixando um bilhete no qual dizia que era perseguido pelas memórias 

vivas dos assassinatos, corpos, sofrimento, ódio, crianças feridas ou esfomeadas37.  

Essa foto, que impactou e influenciou o mundo, de certa forma, capturava o 

“olhar humanitário” da década de 1990, e, talvez, representasse a iconografia 

humanitária. O morrer de fome de uma criança capturado por Carter trouxe consigo 

um imenso apelo humanitário do inaceitável, gerando uma comoção visceral imediata 

da opinião pública. Vale lembrar que reações à crueldade influenciaram 

historicamente muito do desenvolvimento do humanitarismo atual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36Rone, 1993.. 
37Macleod, 2015.. 
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Figura 5: O abutre e a criancinha, de Kevin Carter38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Fonte: Wikepedia. The vulture and the little girl. Disponível em 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_vulture_and_the_little_girl. Acesso em: 10 fev. 2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW-Km0ia3ZAhVEF5AKHSt4C1IQjRwIBw&url=http://allthatsinteresting.com/kevin-carter&psig=AOvVaw3yE-rqahHBmL-qHan5g8ME&ust=1518961122216443
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Em 2015, 22 anos depois da imagem capturada por Kevin Carter, tempos de 

fotografia digital e redes sociais virtuais, outra fotografia chama a atenção. Desta vez, 

trata-se do conflito na Síria, uma foto feita em Atmeh, um campo de refugiados no 

norte do país (Figura 6). 

O jornalista Turco Osman Sagirli fazia fotos do campo de refugiados, quando 

realizou um registro inesperado, ao apontar a máquina fotográfica para uma criança. 

Ela imediatamente levantou as mãos, em claro sinal de rendição, quando viu a câmera 

do fotógrafo apontada para si e a confundiu com uma arma.   

Descreve Sagirli, em uma entrevista à BBC39 – 

Eu estava usando uma lente teleobjetiva, e a criança pensou que era uma 
arma. Eu percebi que ela estava aterrorizada porque ela mordeu os lábios e 
ergueu as mãos. Normalmente, crianças fogem, escondem o rosto ou sorriem 
quando vêem uma câmera. Faz mais sentido ver o que pessoas sofreram não 
por meio de adultos, mas através das crianças. São as crianças que refletem 
os sentimentos com sua inocência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 BBC. The photographer who broke the internet's heart. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/news/blogs-trending-32121732>. Acesso em: 01 abr. 2015. 
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Figura 6: Criança em campo de refugiados na Síria40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Fonte: BBC. The photographer who broke the internet's heart. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/news/blogs-trending-32121732>. Acesso em: 01 abr. 2015. 
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Parece que a fome já não possui a mesma força de captura da atenção coletiva, 

mas, desta vez, o sofrimento humano, e seu sentido subjetivo e psicológico, passem 

a acompanhar esse olhar humanitário, que, inclusive, se reconhece pelo substancial 

avanço temático e por sua crescente presença em projetos de saúde mental em crises 

humanitárias ao redor do mundo. 

Deve-se notar aqui que, certamente, esse apontamento não pretende esgotar 

as possibilidades de enquadramento que possam explicar esse aumento da área de 

saúde mental em crises humanitárias. Talvez essa majoração de importância possa 

ter seu próprio efeito de distorção, levando-nos a cenários de negligência em que, o 

lugar de saúde mental, se estiver presente, pode ser muito mais difuso que o 

problema. Certamente não é consensual que o aumento de projetos em saúde mental 

em crises humanitárias seja justificado pelo reconhecimento de seu valor substancial. 

Sob a perspectiva da experiência empírica, recordo de um dos primeiros cursos 

de que participei na área de resposta operacional em emergências humanitárias, em 

Atlanta, EUA, em 2008, quando ainda era um fellow (bolsista - trainee) em direitos 

humanos pela Columbia University, de Nova York. Este curso contou com um 

simulado de alguns dias para responder a uma catástrofe humanitária, e eu era o 

único que atuava como psicólogo naquela simulação. O facilitador geral do curso, um 

“velho de guerra” muito experiente e que dedicou sua vida inteira a esse campo, notou 

a “novidade” da presença de um psicólogo entre eles, disse que era a primeira vez 

que aquilo acontecia, e elogiou a iniciativa. No entanto, fez um apontamento 

provocativo, dizendo que mais do que atender à necessidade psicológica das 

populações afetadas, era necessário alguém começar a se perguntar também sobre 

“esse movimento” gerador de atenção e que leva pessoas e instituições a se moverem 

para “responderem ou intervirem” em uma emergência humanitária, quando, em 

muitos casos, as situações já são crônicas e sem atenção humanitária alguma 

anterior.  

Essa provocação ainda faz recordar não somente as contradições do sistema 

de ajuda humanitária e as recorrentes falhas internas (MsF, 2014)41, mas prolonga-se 

às próprias narrativas sobre o sofrimento, que se materializa no “resgate humanitário 

do corpo sofrido”, e que ainda padece de substância conceitual.   

                                                             
41Healy, S.,Tiller, S., 2014, p. 44.  
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Nesse sentido, é conveniente antecipar um fragmento de uma das entrevistas 

analisadas no Capítulo 3 desta tese, pois Van Ommeren menciona que é muito mais 

fácil levantar recursos financeiros para trauma do que para psicose ou reconexão de 

famílias separadas (Family Separations), ele afirma: “Penso que é uma coisa de 

empatia, trauma gera maior empatia nas pessoas, elas se identificam mais com o 

sofrimento do que com outros transtornos.”. 

Apesar do reconhecido valor que as consequências psicológicas de uma crise 

humanitária têm tomado, qual é a dimensão desse problema? 

Para responder a essa indagação, é importante lembrar que no cerne de uma 

crise humanitária desencadeada por conflitos armados ou desastres socioambientais, 

as necessidades são muitas e diversas, e não se configuram como apenas aquelas 

necessidades sociais e psicológicas induzidas ou agravadas pela emergência 

humanitária (separação ou perda de entes familiares, deslocamento geográfico e 

cultural forçado, variedades de distúrbios psicológicos, etc.), mas também aquelas 

que existiam antes da emergência (problemas sociais como pobreza e violência, 

variedades de transtorno mental pré-existentes, abuso de álcool e drogas, etc.), e 

aquelas que são consequências diretas da própria resposta humanitária de 

emergência (por exemplo, dificuldades na gestão de informação de uma crise; 

dificuldades na gestão de abrigos ou campos de refugiados; falta de gestão de 

alimentos e segurança, ausência de envolvimento dos atores locais, etc.). Assim, o 

impacto das crises humanitárias sobre a saúde mental e bem-estar psicossocial varia 

muito.  

Reconhece-se, no entanto, que grande proporção das populações afetadas por 

crises humanitárias sofre algum tipo de prejuízo ou sofrimento psicológico severo 

como consequência de catástrofes e conflitos armados especialmente crianças42 e 

adultos,43-44 e que, a longo prazo, uma minoria desenvolve algum tipo de transtorno 

mental que impacta gravemente no funcionamento diário delas.  

Ainda assim, para alguns indivíduos, a exposição aos eventos adversos das 

crises humanitárias e às suas consequências estruturais não está associada a 

                                                             
42 Martinez, W., Polo, AJ. ,Zelic, KJ., 2014. . 
43 Roberts, B., Browne, J., 2011. 
44 Steel, Z., Chey, T. et al., 2009.  
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impactos negativos a longo prazo sobre a saúde mental - um fenômeno referido como 

resiliência por vários autores, segundo defende Verma, (2015). 

Embora seja de extrema dificuldade a obtenção de dados confiáveis sobre o 

número de pessoas com problemas relacionados à saúde mental, como consequência 

de crises humanitárias, com frequência utiliza-se a seguinte projeção da OMS: 

Gráfico 1: Previsões da OMS sobre os problemas de SMAPS antes e depois de um 

desastre45 

 

Fonte: PubMed Central. Aid After Disaster. Disponível em 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC557998/bin/bmj_330_7501_1160__.ht
ml. Acesso em: 02 mar. 2016. 

 

 

 

 

                                                             
45Van Ommeren, M., Saxena, S., Saraceno, B., 2005. 
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Quadro 1: Previsões da OMS sobre os problemas de SMAPS antes e depois de um desastre 

 

Descrição 

Antes do 
desastre: 

baseline de 12 
meses 

Depois do desastre: 

Projeção de 12 meses 

Transtorno grave (por exemplo, psicose, 
depressão severa, forma de distúrbio de 
ansiedade muito incapacitante). 

2-3%* 3-4%** 

Transtorno mental leve ou moderado (por 
exemplo, formas leves e moderadas de 
depressão e transtornos de ansiedade, 
incluindo o transtorno de estresse pós-
traumático). 

10%* 
20% (reduz ao longo do tempo 

até 15% por meio da recuperação 
natural sem intervenção)*** 

Distúrbio psicológico moderado ou 
severo, que não atende aos critérios de 
transtorno que podem se resolver ao 
longo do tempo ou sofrimento leve que 
não se resolve ao longo do tempo. 

Sem estimativa 

30-50% (reduz ao longo do 
tempo e de alcance indefinido por 

meio de um processo de 
recuperação natural e sem 

intervenção)**** 

Distúrbio psicológico leve, que se resolve 
ao longo do tempo. 

 

Sem estimativa 

20-40% (aumenta ao longo do 
tempo) 

 

*As taxas de linha de base assumidas são as medianas entre os países, conforme observado na 
Pesquisa Mundial de Saúde Mental 2000. 

**Trauma e perda podem exacerbar transtornos mentais anteriores (por exemplo, podem transformar 
a depressão moderada em depressão severa) e podem causar uma forma grave de transtorno mental 
comum induzido por trauma em algumas pessoas. 

***Trauma e perda podem exacerbar transtornos mentais anteriores (por exemplo, podem transformar 
a depressão moderada em depressão severa) e podem causar uma forma grave de transtorno mental 
comum induzido por trauma em algumas pessoas. 

**** Este grupo abrange as pessoas que tendem a ser rotuladas com diagnósticos psiquiátricos em 
muitas pesquisas envolvendo instrumentos psiquiátricos que não foram validados para a cultura local 
e no contexto de desastres. 

As taxas de prevalência apresentadas no Quadro 1 variam de acordo com a 

definição do caso, o contexto, o método de avaliação, o tempo desde que ocorreu o 

desastre e a estrutura comunitária propriamente dita, como a exposição anterior a 

desastres e as condições socioculturais que influenciam as redes de suporte social, 

os mecanismos de enfrentamento e a resistência.  

O Quadro 1 apresenta, ainda, populações afetadas por desastres, que 

compreendem pessoas com algum sofrimento psicológico não patológico, cujas 

consequências se resolvem em alguns dias ou semanas, pessoas com sofrimento 

psicológico não patológico moderado ou grave, o qual pode se resolver ao longo do 
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tempo ou se tornar crônico; e pessoas com transtornos mentais graves, como psicose, 

depressão grave e apresentações severamente incapacitantes. 

Encontrava-se, com frequência, nas respostas humanitárias, abordagens 

consideradas patologizantes, especialmente presumindo que pessoas sofreriam de 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) como o transtorno mental principal ou 

mais importante como consequência de um desastre, o que tem sido considerado 

muito impreciso.46-47 Essa abordagem era mais frequente no campo antes do 

lançamento das Diretrizes IASC, no entanto, ainda hoje coexistem vários cenários. 

A OMS, por conta dessa presunção sobre prevalência do TEPT pós-desastres, 

levantou preocupações de que recursos financeiros desproporcionais estivessem 

sendo gastos para cuidados clínicos focados no tratamento de TEPT48 (WHO, 2003). 

No artigo “Saúde mental e social durante e após emergências: um consenso 

emergente?” assinado em 2005 por três especialistas de saúde mental da OMS, há a 

afirmação: 

As intervenções focadas em trauma são cada vez mais49 fornecidas a 
grandes segmentos de populações afetadas por desastres em países de 
poucos recursos. No entanto, as intervenções mais frequentemente 
implementadas para reduzir o estresse traumático – uma sessão de 
Debriefing psicológico (organizado por organizações internacionais e locais) 
e uso de fármacos benzodiazepinas (prescritos por médicos locais) têm 
pouca evidência de eficácia, e sua aplicação indiscriminada pode ser 
prejudicial. Na sequência de catástrofes em países de poucos recursos, os 
clínicos estrangeiros frequentemente chegam e promovem uma abordagem 
de TEPT e tratamento focado no trauma, na ausência de uma abordagem de 
saúde pública em todo o sistema que considere recursos humanos e 
comunitários pré-existentes, intervenções sociais e cuidados para pessoas 
com transtornos mentais preexistentes. (WHO, 2005)50 

 

As críticas às abordagens patologizantes e medicalizantes do sofrimento, ou, 

ainda, excessivamente focadas no trauma e TEPT, têm sido também realizadas em 

outros estudos (Summerfield, 199951 e; Summerfield D, 199652), os quais defendem 

que  os fundamentos conceituais do discurso de uma abordagem focada no trauma é 

problemática por  favorecer a objetivação das consequências das crises humanitárias 

                                                             
46 AEON. Lynne Jones. Each scar is different. Disponível em: <https://aeon.co/essays/the-more-we-
label-every-trauma-with-ptsd-the-less-it-means>. Acesso em: 22 mai. 2015. 
47 De Jong, JTVM, Komproe IH, van Ommeren M., 2003. 
48 World Health Organization, 2003.   
49 Lembrando que se refere até 2005. 
50 Van Ommeren, M., Saxena, S., Saraceno, B., 2005.  
51 Summerfield, D., 1999.  
52 Summerfield,D., 1996. 
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e guerras como uma entidade patológica separada ("trauma") do contexto, portanto, 

não política, ou como um problema técnico ao qual se aplicam soluções técnicas de 

curto prazo com diversas técnicas terapêuticas.  

Ainda sob essa perspectiva, Lynne Jones, no artigo53 “Cada Cicatriz é diferente” 

(Each Scar is Different), comenta sobre a crescente influência que o diagnóstico de 

TEPT exerce sobre a imaginação profissional e pública, mesmo quando esse 

diagnóstico não se aplicava, levantando a hipótese de que talvez isso ocorra porque 

o TEPT possa oferecer uma espécie de  diagnóstico “sem estigma”, como uma 

psiquiatria biológica com foco em doenças mentais como “doenças cerebrais”, 

removendo a mancha de falhas morais e pessoais associadas a vários transtornos 

psiquiátricos, de modo que  o TEPT passasse a  ser entendido no imaginário popular 

como um dano químico cerebral, em vez de subjetivo e simbólico. Nesse sentido, o 

TEPT poderia ser considerado como um distúrbio cuja causa era clara, eximindo o 

paciente de qualquer responsabilidade, alocando-o sob uma luz simpática de “vítima”. 

Em um estudo mais recente, de 201754, intitulado “O impacto da saúde mental 

e intervenções de apoio psicossocial em pessoas afetadas por emergências 

humanitárias: uma revisão sistemática”, propõe-se um modelo-síntese com o seguinte 

esboço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 AEON. Lynne Jones. Each scar is different. Disponível em: <https://aeon.co/essays/the-more-we-
label-every-trauma-with-ptsd-the-less-it-means>. Acesso em: 22 mai. 2015. 
54Bangpan, M., Dickson, K., Felix, L., Chiumento, A., 2017. 
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Figura 7: Possíveis vias de resposta a eventos humanitários (Bangpan et al., 2017, p. 

2) 

 

Fonte: Bangpan et al., 2017, p. 2 

 

Essas vias levam em consideração a relação entre:  

1) os impactos negativos e perturbadores decorrentes diretamente de uma 

emergência humanitária, conceituada aqui como "estressores principais" (por 

exemplo, testemunho de violência, morte ou destruição);  

2) o papel dos "estressores secundários" (por exemplo, perdas econômicas e 

materiais), que são, muitas vezes, subprodutos de emergências humanitárias ou 

condições pré-existentes que contribuem ou exacerbam crises humanitárias; e  

3) fatores de proteção contextuais e individuais, que, potencialmente, medeiam os 

efeitos da exposição a emergências humanitárias.  
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Os fatores protetores, que atuam como um amortecedor para aliviar o impacto 

dos estressores, os quais podem levar à saúde mental adversa e a resultados 

psicossociais, podem incluir o tipo, a gravidade e a duração da emergência, a 

disponibilidade de recursos em nível nacional ou local, a estabilidade política do país 

e os atributos sociodemográficos e individuais de uma pessoa (conforme descrito  na 

Figura7 como “Pathway A”). 

Em muitos casos, os estressores não são compensados ou superados pela 

presença de fatores de proteção, que podem ter sido reduzidos como resultado da 

exposição a uma emergência humanitária, o que leva a uma necessidade de 

intervenção com foco no alívio dos estressores e no fortalecimento dos fatores de 

proteção (descritos na Figura 7como “Pathway B”). Condições pré-existentes à crise 

humanitária, como transtornos mentais ou problemas psicossociais, ou eventos de 

vida simultâneos não relacionados a emergências humanitárias e/ou recursos 

humanitários limitados, também podem ter impacto e prejuízo direto na saúde mental 

e nas necessidades psicossociais das pessoas afetadas por emergências. Além disso, 

o impacto contínuo das crises humanitárias, como questões não resolvidas de 

proteção, segurança ou acesso a recursos econômicos, também podem inibir as 

oportunidades individuais e coletivas de autossuficiência e coesão do grupo social, o 

que afeta ainda mais a saúde mental e o bem-estar psicossocial desses indivíduos. 

 

2.2 A divisão entre saúde mental focada no trauma e abordagens 

psicossociais 

Outra disputa importante de ressaltar devido à sua forte influência 

(principalmente) antes do desenvolvimento das Diretrizes IASC é a controvérsia e 

subsequente divisão entre: a) atividades de domínio da Saúde Mental, 

demasiadamente focadas no trauma, muito dominadas por médicos e intimamente 

associadas aos males de uma abordagem excessiva em termos de função biológica 

do sistema nervoso; e b) outra de domínio do chamado “psicossocial”, termo utilizado 

para indicar a ênfase de outras abordagens distantes do campo da saúde mental 

exclusivamente de função biológica.  



65 
 

 

A própria definição do que, àquela altura, era reconhecido como “abordagem 

psicossocial”, foi também objeto de controvérsias, e inclusive gerou conflitos relativos 

à definição do que, de fato, poderia ser considerado “psicossocial”, como Galappatti 

(2003) descreve em detalhes no artigo “What is a Psychosocial Intervention? Mapping 

the Field in Sri Lanka”sobre o campo no Sri Lanka.55 

Essa divisão entre Saúde Mental focada, por um lado, no trauma e, por outro, 

na abordagem psicossocial, chegou ao ponto de causar uma completa separação de 

atividades programáticas entre cuidados psicossociais e os de saúde mental durante 

intervenções em emergências humanitárias, dicotomizando ainda mais um sistema de 

cuidado já fragmentado. 

Assim, por vezes, pode-se ter a impressão de que os planejadores de 

programas se deparavam com a escolha entre a criação de programas de saúde 

mental exclusivamente médicos, ou a de programas de cuidados psicossociais fora 

dos sistemas existentes e ignorando completamente os cuidados de saúde mental de 

vertente biológica. Subjacentes a essas duas abordagens, estão pressupostos 

fundamentalmente diferentes sobre os fatores que mais influenciam a saúde mental 

em crises humanitárias.  

Para os defensores do trauma segundo uma abordagem predominantemente 

médica, o fator crítico é a exposição direta a eventos de ruptura, como atos de 

violência e eventos de destruição verificáveis (por exemplo, assalto físico, destruição 

de laços comunitários significativos, desaparecimento ou morte de entes queridos, 

etc.). Em contraste, para os defensores de uma abordagem psicossocial, a atenção 

deve ser voltada principalmente às situações sociais e materiais estressantes 

causadas ou pioradas por crises humanitárias, como pobreza, desnutrição, 

deslocamento em campos de refugiados superlotados e empobrecidos, conflitos e 

divisões dentro das comunidades, destruição de redes sociais, ostracismo ou luta pela 

sobrevivência de grupos como ex-crianças-soldados, viúvas, sobreviventes de 

agressões sexuais, órfãos e pessoas com deficiências. 

Os adeptos a uma abordagem centrada no trauma propunham um tratamento 

clínico especializado, argumentando que, ao melhorar os sintomas do trauma 

relacionado à guerra ou à adversidade de uma crise, não apenas haveria a melhora 

                                                             
55 Galappatti, A., 2003. 
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da saúde mental, mas também seria permitido às pessoas lidarem melhor e com mais 

condições com os estressores desencadeados pela crise.  

Por sua vez, os defensores de uma abordagem psicossocial entendiam o 

sofrimento enraizado em grande parte nas condições da vida cotidiana afetadas pelas 

adversidades do próprio contexto de crise humanitária e, nesse sentido, a alteração 

dessas condições prejudiciais e geradoras da adversidade melhoraria a saúde mental 

das pessoas, ao mesmo tempo em que promoveria sua capacidade de recuperação. 

As diferenças não se encerraram nessas concepções, incluem desacordos 

sobre o quanto as pessoas eram vulneráveis ou resistentes às adversidades, 

questões éticas relacionadas à eficiência das intervenções clínicas individualizadas 

em contextos nos quais o sofrimento é generalizado e os recursos de saúde mental, 

escassos, e, como já foi apontado antes pela própria OMS, a patologização ou 

aplicação de diagnósticos psiquiátricos ocidentais, como transtorno de estresse pós-

traumático, depressão ou tantos outros focados nos tratamentos clínicos do trauma 

para populações afetadas por guerras ou desastres, que, na maioria dos contextos de 

ajuda humanitária, são regiões não ocidentais. 

Ambas as abordagens padecem de reconhecidas fraquezas. Por um lado, um 

tipo de abordagem psicossocial, que subestima o impacto que uma crise humanitária 

pode causar no funcionamento psíquico das pessoas diretamente afetadas e, por 

outro, um tipo de abordagem do trauma que subestima a constelação dos fatores 

comunitários no prejuízo psíquico. 

Essa divisão entre abordagens centradas no trauma e abordagens 

psicossociais foi muito prejudicial para o setor, especialmente no período anterior às 

diretrizes IASC, de 2007, acarretando implicações nos modelos de intervenções 

propostos e que disputavam entre si o escasso financiamento humanitário disponível 

para esse setor emergente.  
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2.3 Por que diretrizes eram necessárias? 

 

A diretrizes IASC eram necessárias, pois não havia consenso entre 

organizações humanitárias internacionais sobre práticas mínimas em contextos 

humanitários, o que, evidentemente, reduzia a legitimidade das atuações, ou pior, 

poderia causar ainda mais danos no contexto de crise para populações em desamparo 

e sofrimento, conforme defende Anderson (1999). 

Assim, não havia uma estrutura técnica mínima e consensual capaz de propor 

boas práticas nas quais os diversos atores humanitários pudessem basear suas 

intervenções. Havia pouco fundamento para propor um mecanismo de coordenação 

que fosse minimamente eficiente entre os diversos atores que respondiam à mesma 

crise humanitária. Ademais, não havia uma agenda mínima para propor bases de 

capacitação e preparação coletiva de atores humanitários, gerando riscos 

significativos de que esforços, apesar de bem-intencionados, pudessem causar 

danos. 

Emergências humanitárias, frequentemente, atraem os chamados 

“profissionais paraquedistas” com pouco conhecimento sobre a realidade local, 

focados na pessoa e no evento traumático, com pouca atenção à comunidade ou ao 

sistema de serviços locais. “Paraquedistas” é um termo bem cunhado no campo 

humanitário, inclusive descrito por Wessells (2008; 2009), e se refere à chegada dos 

socorristas “de fora” ou ocidentais com pouco conhecimento e vínculo com a 

população afetada, o que cria vários problemas práticos e subjetivos como a violação 

de normas e práticas culturais, que, entre outros entraves, prejudicam a percepção da 

comunidade receptora acerca dessa ajuda externa. Nesse sentido, populações 

afetadas acabam sendo vistas como vítimas receptoras de assistência, em vez de 

como sujeitos e protagonistas.  

Outra expressão comumente utilizada é de organizações ou intervenções “pop-

corn” (pipoca), que explodem rapidamente em uma emergência, e desaparecem 

pouco tempo depois, abandonando as vítimas do desastre. Tal fato, como explicam 

Valencio, Siena e Marchezini (2011), qualifica uma dinâmica sociopolítica do 

abandono que se processa tanto no tempo cronológico como no tempo social, uma 

outra catástrofe social que se produz silenciosamente no processo de abandono social 
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dos atingidos em desastres. Dessa forma, tais práticas constituem técnicas de 

intervenção, por vezes, sem qualquer base que ofereça reais contribuições ou 

segurança, as quais utilizam abordagens ocidentalizadas, com instrumentos ainda 

não validados para outros contextos e culturas, evidenciando, conforme elucida 

Honwana (1999), a desconsideração pelo conjunto de valores e cultura da realidade 

local, da noção de saúde e doença, por meio da imposição de  um saber estranho 

como ideal. Há, por conseguinte, pouca sensibilidade pelas práticas e rituais 

tradicionais de lida com o sofrimento. 

Esse amálgama de elementos, combinado com falta de práticas com base em 

evidência mínima, e com a ausência de qualquer mecanismo de consenso sobre quais 

seriam as práticas apropriadas, permitiu a ocorrência de práticas de intervenção que 

causassem danos. Algumas dessas situações estão documentadas pelas próprias 

diretrizes IASC, por exemplo, ao se descrevera situação do Sri Lanka, pós-tsunami de 

2004, quando uma pesquisa revelou que havia 27 organizações não governamentais 

trabalhando em uma comunidade rural de 50 famílias, e que a presença de tantos 

ajudantes externos havia prejudicado as práticas de ajuda mútua, próprias daquela 

comunidade. 

Nunca tivemos líderes aqui nesta terra. A maioria de nós somos parentes. 
Quando alguém enfrentava um problema, os vizinhos vinham ajudar, simples 
assim. Mas agora algumas pessoas agem como se fossem líderes para 
negociar as doações que recebemos, e os parentes não se ajudam mais” 

(IASC 2007, p. 95) 

 

O caso ilustrativo dessa realidade descrito também nas diretrizes IASC é 

relativo às práticas de intervenções inapropriadas para determinados contextos 

socioculturais. Por exemplo, quando um psicólogo estrangeiro, que nunca havia 

trabalhado em contextos humanitários, individualmente procura ajudar as mulheres 

vítimas de estupro durante a guerra dos Balcãs e, sem qualquer conhecimento sobre 

a cultura local, monta uma tenda particular para atender essas mesmas vítimas, não 

se dá conta ou sequer considera que, se uma mulher entrasse na sua tenda, ela seria 

provavelmente presumida como vítima de estupro, aumentando o estigma e, inclusive, 

gerando riscos de que ela pudesse ser morta para preservar a "honra da família". 

Como afirma Ager (1997), tal atitude pressupõe um encapsulamento de entendimento 

técnico e teórico generalizável, descompactado da bagagem cultural da psicologia 

ocidentalizada. 
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É em função dessa complexidade de que se reveste a realidade que “diretrizes 

mínimas” começaram a ser exigidas no campo, não para propor instrumentos 

específicos ou práticas detalhadas, mas a fim de assegurar uma compreensão de 

princípios, abordagens e métodos mínimos e consensuais. Com a finalidade de 

concretizar tal proposta, foi estabelecida uma Força-Tarefa, cujo processo é 

detalhado56 em sequência.  

 

2.4 O estabelecimento de uma Força-Tarefa 

 

O Comitê Permanente Interagências (IASC, em inglês), é, normalmente, o 

principal mecanismo de coordenação entre agências de assistência humanitária, 

responsável por promover o desenvolvimento ou as mudanças em políticas e práticas 

que ocorrem por intermédio desse foro que inclui diversas agências das Nações 

Unidas e outras organizações da sociedade civil, ONGs internacionais e, em menor 

escala, representantes acadêmicos. Por essa razão, o Comitê Permanente 

Interagências foi o foro principal para o desenvolvimento de políticas e práticas 

voltadas à saúde mental, com base em experiências anteriores, relativas a outros 

temas intersetoriais.  

Assim, no ano de 2004, iniciam-se os trabalhos de desenvolvimento das 

Diretrizes IASC de SMAPS. Isso aconteceu antes do tsunami que, em 2004, devastou 

o Sudeste Asiático, e que se converteu em um laboratório de demandas para temas 

emergentes nas políticas humanitárias, servindo, assim, como um terreno ainda mais 

fecundo para a urgência de diretrizes em saúde mental. 

Também outros acontecimentos contextuais convergiram para o 

estabelecimento da Força-Tarefa no contexto IASC, por exemplo, a positiva 

experiência, com ampla aceitação, das então recém-desenvolvidas (em 2003) 

Diretrizes do IASC sobre HIV/AIDS57 em emergências humanitárias como uma 

ferramenta de efetiva influência na melhoraria da coordenação intersetorial e 

                                                             
56 Esse processo foi detalhadamente registrado no artigo “Desenvolvendo as diretrizes interagências 
sobre saúde mental e apoio psicossocial em situações de emergência”, cujo processo descrevo em 
sequência e também utilizo como fonte de pesquisa os registros originais das reuniões e entrevistas 
com as pessoas envolvidas.  
57 Inter-Agency Standing Committee, 2003. 
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interagências em emergências sobre HIV/AIDS. O sucesso dessa experiência foi a 

base propulsora para a execução do mesmo exercício para o setor de Saúde Mental, 

servindo como base experimental e estrutural concreta. 

Outra importante influência para o desenvolvimento das atividades desse setor 

foi a inclusão de conceitos de SMAPS no esboço em curso das Diretrizes do IASC 

(2005) sobre intervenções baseadas na violência de gênero58 em contextos 

humanitários.59  Esse material proporcionou uma valiosa experiência com o processo 

de desenvolvimento de diretrizes do IASC e, novamente, fortaleceu a ideia de que 

diretrizes IASC semelhantes também poderiam ser possíveis para SMAPS. 

Ambas as diretrizes, HIV/AIDS e intervenções baseadas na violência de 

gênero, haviam estabelecido uma condição institucional e política para que fosse dada 

prioridade à mesma tarefa em SMAPS. Sendo assim, em 2004, sob liderança da OMS, 

iniciou-se a aproximação exploratória informal com outras agências da ONU para 

identificar o nível de interesse e a possibilidade de concretamente desenvolver uma 

proposta IASC de Diretrizes em SMAPS em emergências. 

Algumas agências iniciaram as primeiras reuniões, como o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

(FICV) e foram reportadas como reuniões de resultado muito positivo60. 

Logo em seguida, foram organizadas reuniões com facilitadores de outros 

produtos e diretrizes IASC, a fim de que se pudesse entender as complexidades 

recorrentes do processo de desenvolvimento, no entanto, quando o processo estava 

em pleno fluxo, todas as atividades tiveram que ser interrompidas devido ao tsunami 

que gerou um desastre sem precedente em todo o sudeste asiático. Esse desastre 

acabou, inclusive, por reforçar ainda mais a importância de diretrizes mínimas de 

                                                             
58 Inter-Agency Standing Committee, 2005. 
59 As Diretrizes para Violência Baseada em Gênero é uma ferramenta IASC para os atores de campo 
da comunidade humanitária estabelecerem uma abordagem coordenada multissetorial para a violência 
baseada em gênero em situações de emergência. Ele fornece conselhos práticos sobre como garantir 
que a assistência humanitária e os programas de proteção para populações deslocadas sejam seguros 
e não aumentem direta ou indiretamente o risco de mulheres e meninas à violência sexual. Também 
detalha quais serviços de resposta devem ser implementados para atender às necessidades de 
sobreviventes / vítimas de violência sexual. 
60 Minutes of Meeting Inter-agency Standing Committee Working Group, 2004. 
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SMAPS, servindo de caminho para melhor aceitação do sistema humanitário. As 

discussões sobre o estabelecimento das diretrizes IASC foram efetivamente 

retomadas em março de 2005. 

Entre abril e junho de 2005, duas reuniões informais entre agências foram 

organizadas, uma em 22 de abril, com a participação de representantes da FICV, 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), OIM, UNICEF, ACNUR, UNFPA, 

WFP, OMS  e secretariado geral IASC, e outra em 07 de junho , com a participação 

de representantes do Centre for Humanitarian Psychology, CICV, IFRC, OIM, Médicos 

sem Fronteiras (Holanda), Inter Action, Terre des Hommes, ONUAIDS, UNFPA, 

ACNUR, UNICEF, WFP, OMS e secretariado geral do IASC. Ambas as reuniões 

chegaram ao consenso de que era necessário formar uma Força-Tarefa interagências 

para desenvolver as diretrizes mínimas em Saúde Mental, solicitar que ela fosse 

legitimada como uma Força-Tarefa oficial do IASC, formalmente apresentada pela 

OMS, e, finalmente, aceita pelo Grupo de Trabalho do IASC, em junho de 2005. 

Essa Força-Tarefa foi oficialmente encarregada de desenvolver e escrever as 

Diretrizes SMAPS, fazendo com que, pela primeira vez na história, as demandas de 

saúde mental e de apoio psicossocial fossem colocadas no topo da agenda de 

políticas humanitárias. 

Os co-coordenadores da Força-Tarefa foram Mark Van Ommeren, 

representando a área de Saúde Pública; e Mike Wessells, a área de Proteção. A OMS 

foi a principal responsável por conduzir todo o processo, dedicando 70% do tempo de 

seu oficial técnico para essa tarefa e garantindo um orçamento inicial de vinte e cinco 

mil dólares de custos iniciais. 

Pela descrição nos Termos de Referência da Força-Tarefa, o objetivo 

estabelecido foi de: 

Elaborar uma orientação prática interinstitucional sobre saúde mental e apoio 
psicossocial em emergências, para permitir que as partes interessadas na 
ação humanitária - incluindo as próprias comunidades afetadas – pudessem 
fornecer uma resposta multissetorial mínima necessária em emergências61.  

 

                                                             
61 Ata da reunião IASC Working Group, 22-23 junho 2005 - Proposal to Set up an IASC Task Force on 
Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. 
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Ainda de acordo com os Termos de Referência, a estrutura das diretrizes 

seguiria a mesma lógica conceitual e estrutural das Diretrizes do IASC sobre HIV/AIDS 

em emergências humanitárias, que incluía: 

a) foco em respostas mínimas a serem conduzidas mesmo em meio à 

emergência (as diretrizes do IASC para HIV/AIDS definem emergência como 

uma situação que ameaça a vida e o bem-estar de muitas pessoas, sendo 

necessária uma ação extraordinária para garantir a sobrevivência e os cuidados 

e a proteção das pessoas afetadas);  

b) respostas de ações práticas;  

c) abordagem intersetorial; e 

d)  estruturalmente propor “listas de ações”, breves, desenvolvidas pelas 

agências envolvidas e, de acordo com sua própria expertise temática e 

operacional, descreveriam como cada intervenção deveria ser 

operacionalmente implementada. 

Outro fator de valor do processo foi uma abordagem intencionalmente inclusiva, 

que, apesar de reconhecer as diferenças e as sobreposições dos termos Saúde 

Mental e Psicossocial, manteve ambos os termos, com a finalidade de incluir o maior 

número possível de colaboradores. Além disso, a Força-Tarefa contou com outras 

lideranças de diferentes contextos profissionais como das áreas de Proteção e Saúde, 

para, assim, assegurar um equilíbrio de interesses de área. 

Os membros efetivos da Força-Tarefa foram restringidos às agências 

humanitárias, membros do IASC, o que resultou na não participação executiva de 

universidades, associações profissionais internacionais ou nacionais de base, bem 

como de grupos de interesse privado. Esses não membros IASC participaram do 

processo de desenvolvimento das diretrizes, no entanto, sua participação foi 

restringida à revisão entre pares. 

De acordo com os membros da Força-Tarefa, a razão principal de limitar a 

participação somente às agências membros do IASC era assegurar que o trabalho 

fosse desenvolvido por agências com ampla experiência internacional na 

implementação de programas; afastado discussões acadêmicas muito teóricas (pois, 

por vezes, impasses surgiam sobre a construção teórica e política dos programas, em 
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vez de haver foco nos detalhes de suas práticas concretas), e garantindo autonomia 

da influência de interesses específicos de qualquer associação profissional em 

particular (como conselhos, associações profissionais de classes ou órgãos com fins 

lucrativos).  

Não foi por acaso que a Força-Tarefa optou por concentrar a atenção em 

práticas consensuais, em vez de discussões sobre seu arcabouço conceitual. Afinal, 

essa estratégia conseguiu concordância de dezenas de representantes de uma série 

de agências humanitárias operacionais em crises humanitárias, e que, inclusive, 

frequentemente competem e rivalizam umas contra as outras por financiamento e 

visibilidade. 

Essa Força-Tarefa representou um marco significativo, consensual, no campo 

da resposta humanitária à saúde mental e às necessidades psicossociais em 

emergências. O consenso se tornou de especial relevância não apenas por uma 

conquista técnica, mas, sobretudo, por uma conquista política que começou a afiançar 

uma base para melhorar a coordenação entre as agências 

O termo “consensual”, aqui, tem sentido prático de envolvimento das grandes 

organizações não governamentais (ONGs) e intergovernamentais (agências da ONU) 

no mundo da ação humanitária internacional, as quais se uniram para chegarem a um 

acordo mínimo sobre princípios e respostas essenciais a situações de crise 

humanitária. 

O professor Alastair Ager62, reconhecido e respeitado influenciador do setor de 

assistência humanitária, pesquisador da Universidade de Columbia e hoje diretor do 

Instituto de Saúde e Desenvolvimento Internacional da Universidade Queen Margriet, 

na Escócia, defende, em um artigo63 sobre “consenso e prática profissional na 

intervenção psicossocial”, que o consenso do processo de desenvolvimento das 

                                                             
62 Alastair Ager, PhD, trabalhou no campo da saúde e desenvolvimento internacional por quase 25 
anos. É autor de mais de cem publicações acadêmicas e tem ampla experiência internacional como 
palestrante, pesquisador e consultor em toda a África Subsaariana, Oriente Médio, Sul da Ásia, Europa 
e América do Norte, trabalhando com uma variedade de organizações intergovernamentais e não 
governamentais. Sua atual pesquisa está focada nas áreas de saúde mental de refugiados, bem-estar 
psicossocial e proteção infantil; o planejamento e avaliação de programas de saúde e assistência social; 
o papel da pesquisa em assistência humanitária e de desenvolvimento; e o papel das comunidades de 
fé no apoio à recuperação.  
63 Ager, A., 2008.  
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diretrizes pode ser considerado de três formas distintas, sobre as quais discorremos 

a seguir. 

Em primeiro lugar, explica Ager (2008), o estabelecimento de um consenso 

representou uma conquista política importante, particularmente em um campo 

marcado por controvérsias amplamente improdutivas. Em segundo lugar, o autor 

sugere que o consenso estabelecido nas diretrizes representa uma valiosa síntese do 

conhecimento prático existente até então, e, também, que fornece uma base sólida 

para a construção de programas e intervenções de melhor qualidade. Em terceiro 

lugar, no entanto, ele propõe que tal consenso chame a atenção para a necessidade 

de se realizar mais pesquisas e melhorar os mecanismos de avaliações das 

intervenções, para que o campo de SMAPS possa avançar ainda mais em direção a 

uma sólida base de evidências. 

Ager (op. cit.) pontua que, apesar da busca do consenso como metodologia 

crescente naquela altura ter tido certa popularidade, ele nunca será absolutamente 

decisivo ou perfeito, todavia, pode oferecer um bom trabalho na identificação de 

práticas fundamentais apoiadas por diversos especialistas de uma ampla gama de 

disciplinas. 

 

2.4.1 Cronologia Resumida das Atividades da Força-Tarefa 

 

Após o estabelecimento da Força-Tarefa, o grupo trabalhou durante os dois 

anos seguintes desenvolvendo as diretrizes, lançadas oficialmente em fevereiro de 

2007. Apresenta-se, a seguir, um sumário cronológico das principais atividades 

envolvidas no processo de desenvolvimento das Diretrizes64: 

 

 

 

 

                                                             
64 Atas de reunião do Grupo de Trabalho Inter-agency Standing Committee em SMAPS. (não publicado) 
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Quadro 2: Atividades envolvidas no processo de desenvolvimento das Diretrizes IASC 

Eventos ou atividades principais Datas 

Planos iniciais para desenvolvimento da estratégia de 
abordagem para as diretrizes IASC SMAPS 

novembro 2004 

Tsunami no sudeste asiático interrompe as atividades dezembro 2004 

Reuniões interagências para discutir o estabelecimento de 
uma Força-Tarefa 

abril e maio de 
2005 

Força-Tarefa formalmente estabelecida e reconhecido pelo 
Grupo de Trabalho do IASC 

junho de 2005 

Primeiro rascunho matricial desenvolvido julho de 2005 

Primeira reunião da Força-Tarefa em Genebra setembro 2005 

Mapeamento de organizações responsáveis por redigir as 
Listas de Ações 

setembro – 
novembro 2005 

Primeiro esboço de Listas de Ações e envio para revisão inicial 
pelos pares 

dezembro 2005 

Consultas ocorrem com agências que não são membros da 
Força-Tarefa e também com profissionais do campo ao redor 

do mundo 
dezembro 2005 

Segundo esboço das Listas de Ações concluído fevereiro 2006 

Segunda reunião da Força-Tarefa fevereiro 2006 

Terceiro esboço das Listas de Ações revisado pelos 
coordenadores da Força-Tarefa 

abril 2006 

Quarto esboço (quase final) das Listas de Ações (em inglês, 
francês e espanhol) que foi revisado por centenas de 

profissionais do campo em agosto de 2006 
agosto 2006 

Quinto esboço das Listas de Ações revisados pelos 
coordenadores 

outubro 2006 

Revisão pela Força-Tarefa do capítulo de introdução outubro 2006 

Sexto e último esboço das Linhas de Ações finalizado dezembro 2006 

Versão final das diretrizes distribuída à Força-Tarefa para 
endosso técnico 

dezembro 2006 

Aprovação formal das diretrizes como documento do IASC 
pelo Grupo de Trabalho do IASC 

fevereiro 2007 

Lançamento das diretrizes em Genebra, Nova York e 
Washington 

setembro e 
dezembro 2007 

Força-Tarefa finaliza os trabalhos dezembro 2007 
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Estabelecimento do Grupo de Referência IASC em SMAPS 
para promover a implementação das diretrizes 

dezembro 2007 

 

Fonte: Atas de reunião do Grupo de Trabalho do Comitê Permanente 
Interagências em SMAPS. (não publicado) 

 

2.5 Estratégia e Metodologia para desenvolvimento das diretrizes 

 

Como já descrito, o campo de SMAPS foi emergindo em face a diversas 

necessidades e desafios que, ao mesmo tempo, pavimentam e dificultam o 

desenvolvimento de diretrizes consensuais.  

Três reconhecidas dificuldades já foram descritas: a inerente ao próprio setor 

de ciências psicológicas e de saúde mental, que possui epistemologias de ampla 

envergadura, as quais requerem conhecimentos técnicos e teóricos de diversos tipos; 

as acentuadas polarizações técnicas e teóricas e o risco de impedir avanços 

concretos; e outro elemento ainda não muito explorado neste trabalho, a pouca 

proximidade e colaboração entre profissionais do setor de saúde e os profissionais da 

área de proteção em contextos humanitários, em uma situação conformada por 

grande diversidade numérica e temática de organizações humanitárias.  

O setor de “proteção”, no jargão humanitário, abrange todas as atividades 

destinadas a garantir o pleno respeito aos direitos do indivíduo, de acordo com a lei 

de direitos humanos, o direito internacional humanitário (aplicável em situações de 

conflito armado) e o direito dos refugiados65. Esse setor é o principal fórum de 

coordenação das responsabilidades relacionadas à proteção na ação humanitária e 

abrange uma ampla gama de atividades que visam assegurar que os direitos de todos 

os indivíduos sejam respeitados, independentemente de sua idade, gênero e 

antecedentes sociais, étnicos, nacionais, religiosos ou outros. O papel do setor de 

“proteção” é exercer liderança no estabelecimento de normas e políticas relacionadas 

à proteção, apoiar o desenvolvimento de capacidade de proteção e fornecer ajuda 

operacional, quando solicitado por grupos de trabalho de proteção no âmbito das 

emergências. Portanto, onde as pessoas correm risco ou sofrem violência, coerção e 

                                                             
65 OCHA Policy Instruction, 2007. 
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privação de bens e serviços básicos durante uma crise humanitária, as organizações 

humanitárias buscam reduzir sua vulnerabilidade. Uma das frentes de trabalho 

expressiva do setor de “proteção” é justamente a área de atenção psicossocial. 

O setor de “saúde”, por sua vez, procura atender às necessidades de saúde 

das populações afetadas, o que acaba se restringindo àquilo que cabe 

especificamente à saúde mental sob seu domínio temático de trabalho.  

A pouca colaboração entre esses dois importantes setores, Proteção e Saúde, 

tornou-se também uma justificativa para a existência das diretrizes IASC, mas, que, 

ao mesmo tempo, constituem um risco a seu progresso. 

Para lidar com esses desafios, a Força-Tarefa procurou desenvolver 

coletivamente diferentes estratégias, que incluíam quatro importantes aspectos: 

abordagem inclusiva; foco em medidas práticas; uma série de reuniões presenciais; e 

comprometimento em obter uma visão e um vocabulário comuns. 

Uma abordagem inclusiva não foi uma mera escolha, mas uma necessidade. 

Tecnicamente era necessário usar as diversas expertises de diferentes agências 

humanitárias. Além disso, estava claro, desde o início, que a aceitação e a 

legitimidade das diretrizes exigia a participação de numerosas agências, para, 

inclusive, equilibrar e integrar elementos dos dois principais setores de saúde e 

proteção, bem como de outros setores. Isso incluiu a decisão de ter junto à Força-

Tarefa uma gama diversificada de agências com forte participação nos diferentes 

contextos e configurações de respostas humanitárias. 

Ao final, a Força-Tarefa do Comitê Permanente Interagências sobre Saúde 

Mental e Apoio Psicossocial em Emergências tornou-se oficialmente composta por 27 

membros que representavam as principais agências internacionais que, até então, 

atuavam no campo de SMAPS nas grandes emergências. Foram elas: 

• Agências ONU e intergovernamentais: Organização Internacional para a 

Migração (OIM), Gabinete para a Coordenação dos Assuntos Humanitários 

(OCHA), Fundação das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA), Programa Mundial de Alimentos 

(WFP). 
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• Organizações Não GovernamentaisI nternacionais: Save the Children UK, 

Medicos del Mundo (MdM-Spain), Médicos sem Fronteiras (MsF Holanda), AcF 

- Action Contre la Faim, Christian Children’s Fund (CCF), International Medical 

Corps (IMC), International Rescue Committee (IRC), Save the Children USA 

(SC-USA), Mercy Corps, Action Aid International, CARE Austria, Health Net 

TPO, Refugees Education Trust, Oxfam GB. 

• Federações transnacionais de grupos nacionais: Federação Internacional 

das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), Cruz 

Vermelha Americana, Rede Interagencial de Educação em Emergências 

(INEE). 

Outro elemento muito significativo da estratégia foi o foco em medidas práticas, 

considerando um contexto de campo tão dividido. Como uma forma de evitar 

discussões teóricas que impedissem o avanço de um consenso, a estratégia inicial foi 

justamente sobre o que a maioria concordava ser uma boa prática no campo. Havia 

um entendimento sobre o que é imediato em uma emergência e a Força-Tarefa fez 

bom uso desse consenso, centrando-se mais em ações concretas, do que em 

conceitos teóricos.  

Essa abordagem inicial não foi somente uma estratégia, mas um acordo entre 

os pares para progredir na tarefa. No fundo, este era seu objetivo: identificar respostas 

mínimas, primeiros passos, em um contexto de emergência humanitária, para 

proteger e promover a Saúde Mental e o bem-estar Psicossocial das populações 

afetadas.  

Essa articulação pragmática foi proposta inicialmente para pensar ações e não, 

necessariamente, “princípios norteadores”. Interessante notar que aquilo que se 

registra dessa etapa inicial é que, propositadamente, alguns membros da Força-

Tarefa chegaram a propor a discussão sobre um conjunto de princípios norteadores 

que pudessem informar o desenvolvimento das diretrizes, mas isso não foi aceito pelo 

temor da emergência de princípios “dogmáticos”: 

Alguns membros da Força-Tarefa queriam iniciar a discussão desenvolvendo 
um conjunto de princípios para informar o desenvolvimento das diretrizes. No 
entanto, foi decidido não seguir esse caminho, já que articular princípios, 
embora importante, é um processo abstrato e pode ser contencioso em um 
campo sobrecarregado de dogmas. Portanto, decidiu-se focar as discussões 
sobre ações práticas e registrar princípios sempre que os membros da Força-
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Tarefa os articulassem espontaneamente. (VAN OMMEREN; WESSELLS, 
2008 p. 8) 

 

Ao final, verificamos que a estratégia funcionou, muitos princípios foram 

articulados a partir das ações práticas propostas, o que, em seu conjunto, compôs a 

parte introdutória das diretrizes, e que, talvez, seja considerada sua contribuição de 

maior valor. 

Tal processo contou com uma série de reuniões presenciais, cujos registros 

asseveram ter sido de enorme valor. Seu valor é atribuído não apenas ao fato de 

proporcionar coleta de ideias presenciais, mas, oportunamente, serviu para criar uma 

atmosfera de sinergias responsável pelo desenvolvimento de uma visão comum, 

construindo um senso de trabalho de pertença que, futuramente, seria muito útil para 

a consolidação das diretrizes e o início daquilo que se tornou o Grupo de Referência 

do setor.  

Parece que as disputas tão comuns do campo, como competições entre 

agências por visibilidade, financiamento ou área de domínio, e seus subsequentes 

confrontos, foram propositalmente silenciadas, evitando qualquer tipo de ameaça ao 

objetivo de construir consenso. Todavia, deve-se questionar: será que esse 

silenciamento foi uma estratégia para atingir um consenso por decreto? 

Os relatos sugerem que não, reforçando a tese de que essa estratégia fez com 

que as normas de colaboração evoluíssem logo no início do processo e ganhassem 

força com cada etapa bem-sucedida no desenvolvimento das diretrizes.  

No entanto, mais adiante neste trabalho, discutimos como essa estratégia de 

“evitação” pode ter influenciado certas consequências ao não endereçar alguns 

assuntos sensíveis no contexto humanitário, como o recorrente fracasso em 

reconhecer o grau em que um sistema de ajuda humanitária, cada vez mais 

profissionalizada, centralizada e burocratizada, acaba por enfraquecer aqueles que 

afirmam pretender ajudar, replicando hábitos paternalistas de antepassados 

dominantes e imperialistas. 

Os registros dessas reuniões demonstram debates importantes, por exemplo, 

o fato de se haver chegado a um consenso acerca do vocabulário fundamental das 

diretrizes, definindo o setor como “Saúde Mental e Apoio Psicossocial em 
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emergências humanitárias”, representa tanto um avanço unitário, como o 

reconhecimento de uma diferença fundamental, estabelecendo, a partir de então, dois 

termos por vezes distintos, mas inter-relacionados. 

As definições exatas destes termos “Saúde Mental” e “Psicossocial” variam 

entre as diversas organizações humanitárias, disciplinas, culturas e, mesmo, países, 

e, por vezes, nem chegam a ter uma definição exata. Essa amplitude conceitual, neste 

contexto, acarretava confusão e muito debate. No entanto, segundo as Diretrizes 

IASC (2007, p. 1), a Força-Tarefa estabeleceu como norma o emprego do termo 

composto "saúde mental e apoio psicossocial" para descrever qualquer tipo de apoio 

local ou externo que vise proteger ou promover o bem-estar psicossocial, ou prevenir 

ou tratar o transtorno mental. 

 

O termo saúde mental e apoio psicossocial é usado neste documento para 
descrever todo tipo de apoio local ou externo cujo objetivo seja proteger ou 
promover o bem-estar psicossocial e/ou prevenir ou tratar o transtorno 
mental. Apesar de os termos saúde mental e apoio psicossocial estarem 
intimamente relacionados e se sobreporem, para muitos trabalhadores 
assistenciais eles refletem abordagens diferentes, mas complementares.  

 

A partir de então, tornou-se inadequado caracterizar algo como Saúde Mental, 

ou somente Psicossocial, pois ambas se relacionam e são legitimadas como uma boa 

prática na sua correlação, conforme destacam as Diretrizes IASC (2007, p. 2): 

 

Agências assistenciais fora do setor da saúde tendem a falar de apoiar o bem-
estar psicossocial. Agências do setor de saúde tendem a falar de saúde 
mental, no entanto, historicamente também utilizaram os termos reabilitação 
psicossocial e tratamento psicossocial para descrever as intervenções não-
biológicas para pessoas com transtornos mentais. As definições exatas 
destes termos variam entre e dentro de organizações assistenciais, 
disciplinas e países. Como o documento atual abrange diretrizes intersetoriais 
e interagências, o termo composto saúde mental e apoio psicossocial 
(SMAPS) serve para um amplo grupo de atores quanto possível e sublinha a 
necessidade de abordagens diversas e complementares no fornecimento de 
apoio adequado. 

 

Essa perspectiva, pautada no encontro de uma unidade visionária sobre o 

campo e um vocabulário comum, foi uma das características centrais para o 
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desenvolvimento de diretrizes globais, tecnicamente apropriadas e que possibilitaram 

propor suporte de qualidade para populações afetadas. 

 

2.6 O estabelecimento dos princípios fundamentais das diretrizes 

 

Essa unidade visionária conseguiu estabelecer uma centralidade nas diretrizes 

em torno de “princípios fundamentais” que norteiam o setor. Como explicado 

anteriormente, esse ponto não foi o início do trabalho, mas uma espécie de extração 

ao final de um processo consensualmente aceito como listas de ações. Assim, os 

princípios fundamentais estabelecidos, ou extraídos do processo, foram estes seis: 

 

1. Direitos humanos e igualdade: SMAPS e seus atores humanitários devem 

promover os direitos humanos de todas as pessoas afetadas e proteger os 

indivíduos e os grupos que correm maior risco de violações de seus direitos, 

promovendo a igualdade e a não discriminação, independente de gênero, 

faixa etária, grupos étnicos ou linguísticos e localidades. 

2. Participação: a ação humanitária deve maximizar a participação das 

populações afetadas na resposta humanitária, invertendo a lógica de uma 

perspectiva vitimizante ou assistencialista. A participação deve possibilitar 

que os diferentes grupos locais retenham ou retomem o controle sobre as 

decisões que afetam suas vidas e que estabeleçam um sentido de 

apropriação local imprescindível para alcançar a qualidade, a igualdade e a 

sustentabilidade dos programas. Em todas as fases de resposta de uma 

emergência, a população afetada deve participar de todo ciclo de 

intervenção – do diagnóstico da situação, elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação dos projetos e intervenções. 

3. Sem causar dano: aqui se reconhece que a assistência humanitária pode 

causar danos não intencionais, da mesma forma que os serviços de saúde 

mental e apoio psicossocial podem também causar prejuízos porque lidam 

com questões altamente sensíveis. Levanta-se uma preocupação sobre a 
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diversidade de intervenções e da ausência de mecanismos de 

monitoramento que certifique sua eficácia, como pesquisas cientificas, por 

exemplo. Nesse sentido, os membros da Força-Tarefa concordaram que 

esse princípio “Sem causar dano” deveria ser transversal. Os agentes de 

campo devem, a partir de então, ser encorajados a participar em “grupos de 

coordenação” para tomar conhecimento de outros projetos, minimizar a 

possibilidade de duplicação e evitar que haja lacunas na resposta 

humanitária. Devem, ainda, projetar programas com base em informações 

suficientes; comprometer-se com auditorias, revisões e avaliações externas; 

efetivamente desenvolver sensibilidade e competência cultural nas atuações 

de campo; manter-se atualizado sobre pesquisas e intervenções com base 

em pesquisa e evidências; comprometer-se com os direitos humanos 

universais; e, finalmente, levar em conta as relações de poder entre pessoas 

de fora e as pessoas afetadas por emergências. Nesse sentido, as diretrizes 

incluem uma lista de ações específicas sobre “Fazer” e “Não fazer” para 

ajudar a tornar esse princípio operacional e consistente. 

4. Construção sob capacidades e recursos disponíveis: é o 

reconhecimento de que todas as pessoas e grupos afetados possuem 

recursos que favorecem a saúde mental e o bem-estar psicossocial. Nesse 

sentido, um princípio-chave é a promoção de capacidades locais da 

sociedade civil e do governo, apoiando a autoajuda e o fortalecimento de 

recursos já presentes, isso inclui identificar, mobilizar e fortalecer as 

habilidades e capacidades dos indivíduos, famílias, comunidades e 

sociedades locais. Com frequência, os projetos de ajuda humanitária em 

SMAPS levam a soluções inadequadas e de limitada sustentabilidade. 

5. Sistemas integrados de apoio: a Força-Tarefa foi consensual sobre o 

problema de serviços e projetos que ocorrem independentemente de uma 

proposta integrada de apoio e estrutura. Como exemplo, citam-se projetos 

que lidam apenas com sobreviventes de violência sexual, ou apenas com 

pessoas com diagnóstico específico (como Transtorno do Estresse Pós-

Traumático), o que pode ter como consequência um sistema de atendimento 

fragmentado, de pouco resultado e com riscos de estigmatizar os 

sobreviventes. Portanto, os projetos de intervenção devem ser integrados, 
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na medida do possível, em redes de ajuda mais amplas, como os 

mecanismos existentes de apoio à comunidade, os sistemas de educação, 

os serviços de saúde, os serviços gerais de saúde mental e os serviços 

sociais. 

6. Apoios em diversos níveis (Suporte Multicamadas): a Força-Tarefa 

reconhece que uma pequena porcentagem da população afetada (baseada 

na pesquisa já apresentada anteriormente nesta tese) terá um sofrimento 

significativo e, possivelmente, incapacitante, gerando dificuldades 

expressivas no funcionamento diário básico, por isso, necessita de acesso 

imediato a serviços clínico, psicológico, psiquiátrico ou outro suporte 

altamente especializado. A maioria das pessoas, no entanto, enfrentará o 

trauma e se recuperará dele bem com acesso ao apoio local não formal, 

desde que o bem-estar coletivo seja protegido por meio do restabelecimento 

da segurança, da governança adequada e de serviços que atendam às 

necessidades básicas de sobrevivência. Entre esses extremos, estão 

pessoas que foram afetadas por rupturas, ou separações de família e apoio 

da comunidade e que se beneficiarão de esforços como a busca e a 

reunificação familiar, as cerimônias religiosas coletivas, a inclusão de 

atividades nas escolas ou na comunidade, atividades de subsistência e a 

ativação de redes sociais. Nesse sentido, propôs-se uma chave de 

intervenção para a organização da saúde mental e apoio psicossocial por 

intermédio de um sistema em níveis de apoios complementares, que 

atendam às necessidades dos diferentes grupos, ilustrado pela “pirâmide de 

intervenção” cujas camadas são importantes e devem idealmente ser 

implementadas simultaneamente. Essa “estrutura” reconhece que pessoas 

são afetadas de diferentes maneiras em emergências e que, portanto, 

requerem distintos tipos de suporte. 

 

2.7“Pirâmide de intervenção” como parâmetro conceitual 
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As diretrizes IASC forneceram apoio a um amplo espectro de intervenções de 

apoio a indivíduos, famílias e comunidades afetadas por emergências humanitárias e 

orientações sobre como elas deveriam ser organizadas.  

A Figura 6, a “pirâmide de intervenção”,66 ilustra como múltiplos níveis de apoio 

são necessários, com esforços mais gerais, para proteger e promover a saúde mental 

e o bem-estar psicossocial localizados nos níveis mais baixos da pirâmide 

(representando a maioria da população afetada) e intervenções especializadas, que 

procuraram abordar questões mais específicas ou complexas, e, portanto, localizadas 

nos níveis mais altos da pirâmide (indicando um subgrupo menor da população). 

Esse sistema de suporte multicamadas cedeu espaço a diversas expertises, 

mostrando-se útil para amenizar as tensões e divisões que historicamente 

constituíram o setor sobre as diversas linhas de atuação entre Saúde Mental e 

Psicossocial. Esse sistema em “camadas” forneceu um lugar para os diversos tipos 

de intervenção, enfatizando suas complementaridades e ressaltando a importância da 

coordenação e do trabalho em rede entre todos os níveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 IASC MHPSS Guidelines ‘Pyramid’, 2007. 
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Figura 8: Pirâmide de intervenção 

 

Fonte: Diretrizes do IASC SMAPS, 2007, p. 12. 

 

O primeiro nível, serviços básicos e segurança, é aquele em que estão 

relacionadas ações sobre o bem-estar e a proteção de todas as pessoas afetadas por 

meio do estabelecimento de segurança, governança adequada e serviços que 

atendam às necessidades físicas básicas (alimentação, abrigo, água, cuidados 

básicos de saúde, controle de doenças transmissíveis).  

Na maioria das emergências, especialistas em setores como alimentação, 

saúde e abrigo fornecem serviços básicos e uma abordagem de SMAPS relacionada 

à necessidade de serviços básicos e segurança e pode incluir, por exemplo, a 

identificação e a listagem de serviços básicos existentes; a informação da população 

sobre esses serviços básicos e como eles podem ser acessados, defendendo que 

esses serviços sejam implementados por atores responsáveis e que os diversos 

atores se apropriem do impacto que esses serviços têm na saúde mental e no bem-



86 
 

 

estar psicossocial da população, influenciando, assim, os atores humanitários a 

prestarem esses serviços de maneira a promover a saúde mental e o bem-estar 

psicossocial.  

Esses serviços básicos devem ser estabelecidos de forma participativa, segura 

e socialmente apropriada, para que protejam a dignidade das pessoas locais, 

fortaleçam os apoios sociais locais e mobilizem as redes comunitárias. 

O segundo nível, apoios comunitários e familiares, sugere que uma 

quantidade menor de pessoas impactadas por uma crise humanitária será capaz de 

manter sua saúde mental e bem-estar psicossocial se receber apoio apropriado da 

comunidade e dos familiares.  

Na maioria das emergências, há rupturas significativas nas redes familiares e 

comunitárias devido à perda, ao deslocamento, à separação familiar, aos medos 

comunitários e à desconfiança. A população afetada pode, então, beneficiar-se do 

fortalecimento das redes comunitárias.  

Atividades significativas nesse nível incluem rastreamento familiar e 

reunificação, luto assistido e cerimônias religiosas comunitárias, comunicação 

comunitária sobre métodos construtivos de enfrentamento da situação, programas de 

apoio a pais, atividades educacionais estruturadas ou não estruturadas, atividades de 

subsistência e ativação de redes sociais, como grupos e centros comunitários para 

esporte e lazer. 

O terceiro nível corresponde às atividades de apoio “não especializado”, mas 

focalizadas. Trata-se de um grupo ainda menor de pessoas que podem precisar de 

intervenções mais individualizadas, familiares ou em grupo realizadas por 

trabalhadores treinados e supervisionados (não necessariamente profissionais 

licenciados como médicos e psicólogos, mas que possuam um treinamento focado).  

Nesse nível, os grupos de pessoas mais afetadas pela situação também podem 

ser apoiados por atividades específicas (mediação familiar, grupos de apoio, primeiros 

cuidados psicológicos, espaços seguros, etc.) implementadas por profissionais 

qualificados e supervisionados (médicos, psicólogos, profissionais qualificados). 

O último nível, no topo da pirâmide, relaciona-se aos serviços especializados 

destinados a pessoas que sofrem apesar dos apoios já mencionados nos primeiros 
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níveis da pirâmide e que necessitam de assistência profissional especializada, como 

atendimento psicoterapêutico e psiquiátrico.  

Essa é a camada que representa o apoio adicional necessário à pequena 

porcentagem da população, cujo sofrimento, apesar dos apoios já mencionados, é 

intolerável e pode impactar significativamente no funcionamento diário básico dessas 

pessoas.  

Essa assistência deve incluir apoio psicológico ou psiquiátrico para pessoas 

com transtornos mentais graves sempre que suas necessidades excederem as 

capacidades dos serviços de saúde primários/gerais existentes. Tais problemas 

requerem encaminhamento para serviços especializados, se existirem, ou início de 

treinamento de longo prazo e supervisão de provedores de cuidados primários/gerais 

de saúde. Embora serviços especializados sejam necessários apenas para uma 

pequena porcentagem da população, na maioria das grandes emergências, esse 

grupo pode chegar a milhares de indivíduos.  

Em algumas emergências, esses serviços especializados simplesmente não 

conseguem atender à demanda. Por exemplo, no Haiti, após o terremoto de 2010, não 

havia psiquiatras e psicólogos locais suficientes para atender às necessidades de 

todas as pessoas que vivenciavam sofrimento psíquico. Isso foi agravado pelo fato de 

que os hospitais psiquiátricos existentes foram destruídos pelo terremoto. Em outros 

países, simplesmente não há serviços especializados disponíveis. Em emergências, 

a primeira prioridade é identificar os serviços especializados existentes (psiquiatria, 

psicoterapia, etc.), a fim de compreender as necessidades no campo e decidir que 

tipos de atividades devem ser implementados.  

 

2.8 Matriz de intervenções e Listas de Ações 

Foram desenvolvidas “matriz de intervenções” que detalham as ações 

recomendadas em diferentes fases de uma emergência, seguidas de um conjunto de 

Listas de Ações que explica como implementar os elementos de resposta mínima 

identificados pela matriz.  
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Estruturalmente, as diretrizes consistem em uma matriz principal, seguida de 

um conjunto de Lista de Ações relativamente breves. A matriz contém 11 linhas que 

descrevem as ações relevantes para as diferentes funções e esferas da ação 

humanitária, as quais são agrupadas em funções intersetoriais, como esferas básicas 

de saúde mental e apoio psicossocial, e considerações sociais em determinados 

setores. Os mecanismos e especificidades das intervenções de emergência são 

frequentemente modelados como um processo cronológico, compondo três eixos 

principais: 

• Preparação para Emergências: resume ações principais recomendadas como 

preparação para emergências. A execução dessas ações deve permitir a rápida 

implementação de respostas mínimas. 

• Resposta Mínima: corresponde às intervenções a serem realizadas em meio a 

emergência, de alta prioridade, e que devem ser implementadas o mais rapidamente 

possível. É a fase aguda de uma emergência, em que as ações a serem 

implementadas constituem uma resposta direta às necessidades básicas que não são 

atendidas devido à crise. Essas respostas devem ser vistas como o apoio mínimo a 

que populações afetadas têm direito. Para cada intervenção proposta, há uma Lista 

de Ações correspondente que detalha as ações que compõem a resposta mínima em 

muitas situações de emergência. 

• Resposta Abrangente: apresenta um resumo das principais intervenções 

recomendadas que fazem parte de uma resposta abrangente. Essas intervenções 

devem ser consideradas apenas quando for evidente que a maioria das comunidades 

está recebendo ou participando da resposta mínima definida para o contexto local. 

Essas intervenções são geralmente implementadas durante a fase de estabilização e 

no período de reconstrução inicial após uma emergência. 

A matriz contextualiza o foco de todas as diretrizes do IASC: resposta mínima 

em relação às etapas que são úteis antes de uma emergência ocorrer, e após as 

respostas mínimas terem sido atendidas. Todos os itens listados na matriz, que não 

estiverem sendo implementados, podem constituir lacunas que precisam ser tratadas. 

A esse respeito, a matriz oferece uma orientação útil aos gestores que respondem a 

uma emergência, conforme se observa na Tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1:  Matriz de Intervenções67 

 

                                                             
67 IASC MHPSS Guidelines, 2007, p. 22. 
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Fonte: IASC MHPSS Guidelines, 2007, p. 22. 
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Em sequência, 25 “listas de ações” são descritas e oferecem orientação 

específica sobre como realizar determinadas respostas mínimas recomendadas. 

Nelas, há diversos pontos que recomendam ações de apoio social relevantes para as 

esferas básicas do trabalho humanitário, são elas: coordenação (gestão em casos de 

desastres), direitos humanos, proteção, saúde em geral, educação, água e 

saneamento, segurança alimentar e nutrição, abrigo, desenvolvimento comunitário e 

comunicação social. 

Cada lista de ações consiste em um contexto de aplicação, como um histórico 

ou justificativa daquela ação, em que se descrevem ações-chave, propõem-se 

indicadores de processo e apresentam-se exemplos concretos de boas práticas que 

foram registradas em emergências anteriores, juntamente com uma lista de materiais 

de referência para mais informações.  

Importante enfatizar que as diretrizes não apresentam detalhes mínimos ou 

“passo a passo” sobre como implementar uma ação, mas delineiam uma “Lista das 

Ações” fundamentais com explicações breves e materiais de referências relativas à 

execução. Desse modo, embora a matriz sugira medidas que devam ser a resposta 

mínima em muitas situações de emergência, deve sempre ser feita uma adaptação 

ao contexto local e ao tipo de emergência, a fim de identificar mais precisamente quais 

são as necessidades, para, assim, especificar as medidas prioritárias que orientem 

uma resposta localmente apropriada. 

Essa abordagem de “matriz e lista de ações” proposta pela Força-Tarefa, 

reforçou a ideia de diretrizes intersetoriais, registrando de uma vez por todas que 

SMAPS não é algo feito apenas por psicólogos ou psiquiatras, implicando que outros 

setores e trabalhadores humanitários, como segurança alimentar e nutricional, abrigo 

e planejamento de locais, educação e água/saneamento, também reconheçam sua 

responsabilidade em promover SMAPS em virtude da maneira como realizam seu 

trabalho. 

Antes de serem lançadas, as “Listas de Ações” foram submetidas a cinco 

processos de revisão. Os membros da Força-Tarefa conduziram três revisões, e para 

a revisão externa, as “Listas de Ações” foram traduzidas para o francês e o espanhol 

e enviadas para centenas de profissionais, acadêmicos e associações profissionais 

em todo o mundo, com uma solicitação para revisão e para a realização de 
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comentários. Os revisores, além das agências já citadas, incluíram acadêmicos de 29 

universidades e pessoas de diferentes origens e regiões. 

Tabela 2: Lista de ações segundo as Diretrizes IASC68: 

 

 

 

 

                                                             
68IASC MHPSS Guidelines, 2007, p. 31. 
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Fonte: IASC MHPSS Guidelines, 2007, p. 31. 
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2.9 Questões surgidas no desenvolvimento das Diretrizes IASC SMAPS 

 

Até este ponto, verificamos que o desenvolvimento das diretrizes se pautou 

significativamente por uma metodologia de consenso entre especialistas do campo e 

não necessariamente em evidências. Especialistas com mais de uma década de 

experiência se tornaram os grandes influentes para a composição dos argumentos 

daquilo que comporia as evidências necessárias para guiar as diretrizes. O 

conhecimento deles foi crucial no desenvolvimento de um campo de prática 

profissional. Ager (2008, p. 262) discorre sobre as “consultas de consenso”: 

 

Quase por definição, as consultas de consenso nunca serão capazes de 
definir práticas inovadoras, mas elas podem fazer um bom trabalho na 
identificação de práticas de base apoiadas por especialistas de uma ampla 
variedade de experiências e disciplinas. 

 

As diretrizes IASC representam um importante “concentrado” desse 

conhecimento, deixando, inevitavelmente, uma série de perguntas ainda abertas, e 

outros pontos de tensão que surgiram durante as consultas sem atingir um consenso, 

revelando percepções variadas do que é conhecido e praticado no campo em relação 

à SMAPS.  

Daquilo que se tem registrado das atividades da Força-Tarefa durante a 

elaboração das diretrizes, esses pontos se concentram em dois grandes pilares: 

disputas sobre a ênfase no estresse traumático com pesquisas e constructos teóricos 

de pouca credibilidade, e a questão dos problemas relacionados aos mecanismos de 

coordenação. 

Sobre o primeiro ponto, na época do desenvolvimento das diretrizes, muitos 

profissionais de campo em emergências enfatizaram o estresse traumático, 

particularmente o TEPT, conforme aponta Pandolfe (2000, p. 12.). Como discutido 

anteriormente, muitos analistas questionaram, em vários graus, a adequação dessa 

ênfase. Sem consenso sobre o tema, esta foi uma questão importante para a Força-

Tarefa: como se colocaria nesse debate a ênfase no trauma e seus constructos, entre 

eles o TEPT e outras psicopatologias? 
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Membros participantes da Força-Tarefa relatam que aqueles participantes do 

processo de desenvolvimento das diretrizes, os quais focavam em estresse traumático 

em emergências, foram, aos poucos, deixando o processo. Isso, segundo eles, 

ocorreu à medida que seus discursos eram confrontados por outros membros que 

trabalharam ativamente por longos períodos em emergências humanitárias, e que 

afirmavam que estresse traumático era apenas um dos vários problemas encontrados 

no campo, certamente não o principal.  

Alguns desses experientes profissionais que eram, inclusive, da área da saúde 

apontavam que, embora o estresse traumático e o TEPT pudessem ser decorrentes 

das emergências, os processos do luto e a depressão, por exemplo, eram problemas 

encontrados com frequência muito maior. 

Há vozes críticas dessa perspectiva, como William Yule69, um eminente 

psiquiatra infantil de Londres, e Barbara Lopes Cardozo70, do Centro de Controle de 

Doenças de Atlanta, (ambos foram revisores das diretrizes), as quais pontuam que as 

diretrizes não possuem base em evidências, sugerindo não ter havido suficiente 

revisão sistemática da literatura científica para respaldar as afirmações e suposições 

contidas nelas, reforçando a divisão existente no campo. Para Yule (2008, pp. 248-9): 

No entanto, ainda há uma relutância em adotar uma abordagem baseada em 
evidências para as recomendações específicas (das diretrizes).  [...] De fato, 
a linguagem das diretrizes ainda sugere que os profissionais de saúde mental 
estão "medicalizando" e "patologizando" e, portanto, são vistos como um 
“coisa ruim”. A ideia de que uma formulação precisa sobre “necessidades” 
pode levar a intervenções mais efetivas não é considerada adequadamente.  

 

Sobre essa crítica de Yule e Lopes (2008), Van Ommeren e Wessells,(2008) 

argumentam que não havia suficientes dados consensualmente credíveis sobre 

evidência na literatura, e que, portanto, foi utilizado o que se considerava eficaz ou 

prejudicial de acordo com os Membros da Força-Tarefa, e da revisão de literatura feita 

sistematicamente por Hobfoll et. al, (2007), os quais, por sua vez, concluíram que 

existem fortes indicadores de que ações em emergências humanitárias promovem a 

sensação de segurança, calma, senso de comunidade, conectividade e esperança 

(tudo muito consistente com as ações intersetoriais defendidas nas diretrizes). 

                                                             
69 Yule, W., 2008. 
70 Cardozo, B. L., 2008. 
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Ainda assim, a maioria dos membros da Força-Tarefa expressavam 

preocupação quanto a uma abordagem sobre o trauma isolada e vertical, apartada de 

um sistema de saúde mental como um todo. Seriam abordagens exclusivamente 

relacionadas às consequências do evento desencadeador de uma emergência, sem 

considerar transtornos mentais pré-existentes à emergência, ou ainda aquelas 

possíveis de serem induzidas por desastres como transtornos de humor, transtornos 

por uso de substâncias e psicoses agudas e crônicas. 

Emergências humanitárias, com frequência, ocorrem em contextos remotos, de 

difícil acesso, e com pouca presença de uma vida moderna ou industrializada. 

Contextos de culturas diversas, carregadas de tradições e expressões religiosas 

particulares, onde, inclusive, há uma forma própria de descrever e se relacionar com 

aquilo que, no ocidente, caracteriza-se como “transtorno mental”. E isso foi levado em 

consideração nas discussões, a partir do questionamento sobre os constructos das 

categorias e práticas ocidentais sobre transtornos mentais como categorias de saúde 

mental e doença que também são parcialmente construídas e culturalmente 

influenciadas, e que, por essa razão, reforçaram a importância de também se valorizar 

os conhecimentos e práticas culturais locais, sobretudo, no que diz respeito à saúde 

e doença. 

Uma perspectiva de certa forma crítica sobre a ênfase no trauma ou 

patologização não quer dizer que pessoas com transtornos mentais severos ou 

crônicas eram ignoradas. Pelo contrário, era consensual que essas são 

frequentemente esquecidas durante crises humanitárias e que deveriam ser 

consideradas um grupo prioritário, principalmente aquelas em instituições 

psiquiátricas, as quais podem se tornar disfuncionais diante de uma grande crise. 

Era comum serem publicadas pesquisas e artigos sobre Saúde Mental em 

crises humanitárias, assim membros da Força-Tarefa também expressaram 

preocupação pela validade cultural dos constructos e pesquisas que ocorriam no 

campo, especialmente aquelas que, muitas vezes, envolviam o uso de escalas e 

testes que não eram validados para os contextos afetados por emergências. Assim, 

os relatos de alto sofrimento poderiam não necessariamente implicar transtornos 

mentais. Além disso, questões éticas surgiam sobre a pertinência de tais pesquisas e 

se elas direcionavam a algum tipo de ajuda concreta à população afetada.  
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A preocupação de muitos membros da Força-Tarefa é que a maioria das 
pesquisas sobre transtornos mentais em emergências, mesmo quando 
envolvem as melhores formas de amostragem, fornecem poucas 
informações, porque o significado dos dados não é claro quando a validade 
(criteriosa e construtiva) dos dados é desconhecido. (OMMEREN e 
WESSELLS, 2008, p. 268) 

 

Membros foram unânimes ao apontarem que as reações observadas durante 

o primeiro mês de uma emergência tendem a melhorar com o tempo e, geralmente, 

não se convertem em um complexo transtorno mental. A partir dessas observações 

cunhou-se a expressão muito utilizada em manuais sobre o setor: “reações normais 

para situações anormais”, as quais são comuns nos primeiros momentos, mas que 

tendem a diminuir com o tempo, especialmente quando os indivíduos possuem apoios 

sociais e vínculos significativos, bem como quando têm suas necessidades básicas 

atendidas.  

O grupo também pontuou que nem todo sofrimento severo observado em crises 

humanitárias são oriundos de acontecimentos traumáticos, mas que podem se 

originar nas difíceis condições decorrentes da luta pela sobrevivência. Refugiados ou 

deslocados internos são um excelente exemplo disso. É um mito pensar que o 

sofrimento psicológico entre os refugiados é principalmente o resultado de violência e 

perda relacionada à sua experiência de guerra, por exemplo. É outro mito pensar que 

a maioria dos refugiados sofrem de TEPT. 

O fato é que muito do seu sofrimento está relacionada de maneira de como sua 

vida no exilio se constitui. O que acontece com as pessoas depois de se tornarem 

refugiados afeta sua saúde mental tanto quanto, ou mais, o que eles experimentaram 

durante a guerra. O mesmo ocorre ao pensar sobre aqueles em campos de refugiados 

ou deslocados em exposição contínua a habitações superlotadas e inadequadas, sem 

acesso a nutrição adequada e assistência médica, desempregados e vivendo em 

pobreza extrema, sofrendo da violência familiar, violência sexual e de gênero nos 

campos, separação dos familiares e um senso crônico de incerteza em relação ao 

futuro, tornando a vida um estado de espera indefinida. Essas condições estressantes 

estão tão ou mais ligadas à depressão, à ansiedade e ao trauma, que sua fuga da 

guerra. Embora a violência relacionada à guerra claramente contribua para o 
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sofrimento psíquico entre os refugiados, um foco sobre o “trauma de guerra” pode 

levar à ignorância dos atuais fatores de sofrimento que podem ser responsáveis por 

grande parte de seu sofrimento.  

Portanto, defender esse ponto de vista significa descontruir a ideia de que a 

melhor maneira de melhorar a saúde mental dos refugiados é por meio de psicoterapia 

ou medicação psiquiátrica. Pois, ainda que os serviços clínicos possam desempenhar 

um papel até útil para os refugiados em sofrimento, é necessário lidar com a realidade 

cotidiana atual de sua situação.  

Essa abordagem tem sido considerada um dos meios mais eficientes para 

gerar um impacto significativo e duradouro, reduzindo os estressores e promovendo 

a resiliência e a recuperação das violências e perdas outrora vividas relacionadas com 

a guerra. Essa abordagem tem sido consistente com resultados de pesquisas atuais 

realizadas por Miller e Rasmussen (2016). 

Lidar com a realidade cotidiana atual de sua situação, significa, por exemplo, 

melhorar as condições sociais e materiais da vida cotidiana. Nesse sentido, cabe uma 

gama de intervenções que vão desde programas de transferência de renda, os quais 

ajudam a satisfazer suas necessidades básicas, enquanto também contribui com o 

aumento dos gastos no comércio local; usar e capacitar professores e técnicas para 

aprender línguas, abordando e incorporando questões de saúde mental em sala de 

aula; ajudar os refugiados a criar novas redes sociais por meio de espaços e 

atividades comuns, a fim de reduzir o isolamento e aumentar o apoio social; e 

defendendo a redução do uso de centros de detenção para qualquer migrante, 

solicitantes de refúgio ou refugiados, que não cometeram qualquer crime, mas que 

dramaticamente são, com frequência, tratados como criminosos, presos sem 

julgamento e por períodos, por vezes, indefinidos. 

A coordenação foi também considerada um elemento problemático71 e é um 

entrave recorrente ao setor humanitário como um todo. A falta de coordenação é um 

dos pontos mais disfuncionais das respostas a emergências conforme apontam os 

estudos de Mizrahi, (2000); Steets et al., (2010); Humphies, (2013). 

                                                             
71 Growth of aid and the decline of humanitarianism Lancet, 2010.  
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A coordenação na área de SMAPS é particularmente difícil devido às divisões 

institucionalizadas no campo como já demonstradas até aqui.  Trata-se de 

organizações respondendo a emergências com projetos ou atividades em SMAPS que 

pouco dialogam entre si, e menos ainda de forma coordenada. Por exemplo, muitas 

organizações realizam avaliações de necessidades em SMAPS sem se comunicarem 

entre si, levando a avaliações duplicadas e gerando expectativas na população 

afetada. As diversas avaliações de necessidades geram frustração e ressentimento 

na população, minando a confiança e a parceria necessárias para construir fortes 

suportes locais na comunidade. 

A Força-Tarefa discutiu essas questões durante um período em que também 

ocorriam reformas integrais do sistema de resposta humanitária, exatamente em 

função da realidade disfuncional das estruturas de coordenação. Essas discussões 

evoluíram, posteriormente, para a criação do sistema de “Clusters”, com o objetivo de 

fornecer apoio humanitário em emergências72, tanto da ONU como de organizações 

externas a ela, em cada um dos principais setores de ação humanitária, como saúde, 

proteção, educação, telecomunicações, segurança alimentar, nutrição, abrigos, água 

e saneamento, logística e coordenação de campos.  

A Figura 9, a seguir, ilustra o sistema de Cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 HUMANITARIAN RESPONSE. What is the cluster approach? Disponível em: 
<https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/page/what-cluster-approach>. Acesso em: 16 
jul. 2015. 
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Figura 9: Sistema de Cluster 

 

Fonte: OCHA. Sistema Cluster. Disponível em 
http://interactive.unocha.org/publication/asiadisasterresponse/InternationalHumanitari
anArchitecture.html. Acesso em 22 maio 2018 

 

Dentro dessa arquitetura, o trabalho de SMAPS em emergências é considerado 

um tema transversal, facilitado por agências que atuam em vários clusters. No 

entanto, a SMAPS acaba por operar com mais frequência nos clusters de Saúde e no 

de Proteção, o que, com frequência, causa constantes discussões em torno da 

questão de quem deveria ter a responsabilidade primária pela coordenação da 

SMAPS, se seria saúde, ou a proteção.  

Essa indefinição responde pela fragmentação das intervenções e acirram 

competições entre as agências, entretanto, as diretrizes encorajam o estabelecimento 

de um grupo de coordenação único e abrangente, apesar de não especificar em que 
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lugar esse grupo estaria no sistema geral de coordenação humanitária, relegando aos 

atores locais a responsabilidade de operacionalizar e decidir sobre essa questão.  

A criação de um sistema de coordenação viável e responsável continua sendo 

um desafio contínuo, conforme atestam os atores entrevistados para a realização 

desta tese e cujas contribuições serão apresentadas no próximo capítulo. 

  

2.10 Do debate para a implementação: a disseminação das Diretrizes IASC 

 

O lançamento das diretrizes do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial 

em Emergências, em 2007, levou a uma série de testes de campo em vários contextos 

e em mais de 20 países. Vários autores descrevem como as diretrizes foram usadas 

em contextos como no Peru, Rivera, et al. (2008); Colômbia, Echeverri e Castilla 

(2008); Jordânia e Quênia, Horn e Strang (2008a), Burundi, Nyamukeba e Ndayisaba, 

(2008), Sul da Ásia, Dash e Christensen (2008), entre outras regiões.  

Disseminar e implementar as diretrizes IASC era uma forma inovadora de 

melhorar a qualidade dos programas de SMAPS em emergências, já que havia um 

crescente reconhecimento de que o conteúdo das diretrizes e o amplo consenso que 

eles representavam eram cruciais para fortalecer o trabalho nesse campo. No entanto, 

as Diretrizes pouco ofereceram sobre como, de maneira concreta, operacionalizar e 

utilizar seus princípios nos momentos de crise humanitária.  

Além disso, no campo humanitário, existe uma série de diretrizes e ferramentas 

que refletem um amplo consenso sobre as melhores práticas em várias questões 

humanitárias, mas que, com frequência, causam um efeito de fadiga ou de mundo 

ideal, como se representassem princípios e diretrizes “bons na prateleira”, 

convertendo-se “mais uma diretriz” temática sobre algum problema. 

Uma das primeiras estratégias de disseminação das Diretrizes foi o 

estabelecimento de um “Grupo de Referência IASC sobre SMAPS”. Basicamente a 

constituição desse grupo de referência foi seguida pelo fim da Força-Tarefa assim que 

as diretrizes foram lançadas.  
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O Grupo de Referência foi uma reorganização dos próprios membros da Força-

Tarefa, convertidos em um grupo de referência responsável pela disseminação das 

diretrizes dentro de suas próprias agências, e também por influenciar outras 

organizações a adotarem-nas. 

O Grupo de Referência IASC em SMAPS surge, então, como um agente 

congregado de diversas agências humanitárias (pelo menos 30 organizações) como 

agências das Nações Unidas, organizações intergovernamentais, organizações não 

governamentais e a Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O objetivo primordial 

do Grupo de Referência foi o de se concentrar na disseminação e na integração das 

Diretrizes nas situações de crises humanitárias, e sua agenda inicial incluía73: 

 

1. Facilitar a integração dos princípios fundamentais das Diretrizes em todos 

os setores de resposta às emergências. 

2. Promover a colaboração entre agências e outros diversos setores 

envolvidos em uma emergência (governo, sociedade civil e comunidades 

afetadas). 

3. Apoiar as atividades e os mecanismos de coordenação interinstitucional de 

SMAPS nos níveis global, regional e nacional. 

4. Desenvolver e disseminar ferramentas que sejam relevantes ao campo, 

vinculadas às diretrizes.  

5. Encorajar agências individuais a institucionalizar as diretrizes IASC SMAPS. 

6. Promover e apoiar a capacitação contínua para permitir um uso eficaz das 

diretrizes. 

7. Compartilhar experiências de implementação entre países. 

8. Interagir com o Sistema de Cluster da ONU e os órgãos subsidiários do 

IASC para incluir a SMAPS em políticas, ferramentas, capacitação e 

orçamentos. 

9. Facilitar a impressão, divulgação e tradução das diretrizes. 

                                                             
73 IASC. Terms of reference iasc reference group on mhpss. Disponível em: 
<https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-
settings/documents-public/terms-reference-iasc>. Acesso em: 16 jul. 2015. 
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O Grupo de Referência se reúne anualmente, congregando os chefes de 

setores de SMAPS das mais diversas agências humanitárias. O grupo é presidido por 

dois ou mais secretários (até hoje têm sido dois conselheiros), e o objetivo dos 

secretários é coordenar e facilitar a consecução dos objetivos do Grupo de Referência. 

Os secretários do Grupo de Referência são indicados pelos próprios membros 

por um período de até três anos. Sempre que possível, os secretários são compostos 

de um representante de uma agência da ONU ou organização internacional (por 

exemplo, UNICEF e IFRC), bem como por uma ONG, com os representantes 

oriundos, preferencialmente, de uma junção dos setores de Saúde e Proteção. Até 

hoje, as agências da ONU que exerceram a função de secretariado foram a UNICEF 

até 2016 e, desde 2017, é a Organização Mundial da Saúde. 

A participação no Grupo de Referência é aberta a qualquer organização 

humanitária interessada, sejam ONGs ou Organizações intergovenamentais. A 

representação é institucional, e não de indivíduos. Pessoal técnico e agentes ou 

organismos doadores não membros do IASC podem participar, quando necessário, e 

convidados, como observadores, para fornecerem informações técnicas ou discutirem 

questões relevantes. Ademais, o Grupo de Referência responde ao secretariado do 

sistema do Comitê Permanente Interagências (IASC) e atualmente possui um total de 

44 membros do Grupo de Referência, considerando 27 membros ativos, 5 membros 

Observadores (CICV, MSF e 3 organizações doadoras/ técnicas), cinco membros 

classificados como “redes” (MHPSS.net, InterAction, INEE, ACT Alliance e ICVA) e há 

um total de 7 agências da ONU ativas (OIM, OCHA, UNFPA, ACNUR, UNICEF, 

UNRWA e OMS). A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho é membro, juntamente com 30 ONGs internacionais.74 

Até agosto de 2018, o Grupo de Referência contribuiu com a tradução das 

diretrizes para 14 idiomas (inglês, português, árabe, espanhol, francês, chinês, 

nepalês, tadjique, ucraniano, russo, turco, bengali, coreano e japonês) e tem 

conduzido uma série de capacitações alinhadas com as diretrizes, produzido uma 

                                                             
74 IASC. Progress report (april 2016 – march 2017). Disponível em: 
<https://interagencystandingcommittee.org/system/files/final_mhpss_rg_progress_report_for_wg_201
7_2.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2015. 
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série de outras ferramentas e produtos IASC em SMAPS, em diversas línguas, para 

fomentar intervenções de maior qualidade, por exemplo: 

• Diretrizes do IASC sobre SMAPS: lista de verificação para uso no campo 

(2008). 

• Diretrizes do IASC sobre SMAPS: o que os gerentes de programas de proteção 

devem saber? (2010). 

• Diretrizes do IASC sobre SMAPS: o que os atores do setor de saúde devem 

saber? (2010). 

• Quem está aonde, quando, fazendo o quê (4Ws) em SMAPS: manual com 

códigos de atividades (2012). 

• Diretrizes do IASC sobre SMAPS: o que os coordenadores de acampamento e 

os agentes de gestão do campo devem conhecer? (2013). 

• Guia de Avaliação de SMAPS do Grupo de Referência do IASC (2013). 

• Revisão da Implementação das Diretrizes do IASC SMAPS em situações de 

emergência. Como estamos indo? (2014). 

• Recomendações do IASC para condução ética de pesquisa sobre SMAPS em 

situações de emergência (2014). 

• Monitoramento e avaliação para SMAPS em situações de emergência (2017). 

 

A disseminação das Diretrizes IASC pelo Grupo de Referência ocorreu de 

diferentes formas: em reuniões, treinamentos, disseminação dentro das diversas 

agências, influenciando fóruns de discussão globais ou locais, ou, ainda, por meio da 

condução de pesquisas e estudos de caso cujo propósito era identificar as melhores 

práticas ligadas às diretrizes. 

Organizações como REPSSI (South African based Regional Psychosocial 

Support Initiative), INEE (Inter-Agency Network on Education in Emergencies) e TdH 

(Terre des Hommes) utilizaram as diretrizes IASC SMAPS para reverem e 

incorporarem seus princípios em suas políticas institucionais. Além disso, vários 

documentos oficiais das redes humanitárias da ONU ou Clusters passaram a se 

alinhar à linguagem e às perspectivas das diretrizes IASC SMAPS, por exemplo, o 

Projeto Esfera, que possui significativa influência no setor humanitário, iniciado em 

1997 por um grupo de organizações humanitárias, cujo objetivo é melhorar a 
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qualidade de suas ações durante a resposta a desastres por meio do estabelecimento 

de padrões mínimos baseados em evidências e que representam um consenso 

setorial sobre as melhores práticas de resposta humanitária. 

Desde sua primeira edição, em 2000, até a lançada em 2018 (4 revisões e 

novas edições até 2018), a presença de conteúdo do setor de SMAPS é muito 

claramente incorporada em cada nova versão, tanto na quantidade de vezes 

referenciadas, quanto na qualidade e na importância que lhe é dada. 

No “campo” (como normalmente são chamadas as atividades na linha de frente 

e no terreno de uma crise humanitária), as diretrizes também foram adaptadas a 

contextos locais, informando o desenvolvimento de políticas próprias. No Irã (UNICEF, 

Irã, 2007) e no Nepal75, o primeiro passo para a implementação foi trabalhar com 

atores locais, revisando as Diretrizes, para que pudessem ser localmente 

contextualizadas.  

Algumas organizações, como a Organização Internacional para as Migrações 

e UNICEF, no Quênia, Save the Children, na Jordânia e a Federação Internacional da 

Cruz Vermelha, em Bangladesh, usaram as diretrizes como políticas de referência 

para construir suas políticas nacionais de SMAPS em emergências, conforme 

explicitam Dashe Christensen (2008).  

Outro emprego saliente das diretrizes tem sido como ferramenta de 

coordenação. Por exemplo, o governo das Filipinas76 utilizou as diretrizes como uma 

estrutura para preparação e planejamento de emergência para SMAPS em suas 

várias crises socioambientais de larga escala.  

Em outras ocasiões, as diretrizes serviram como uma lista de verificação para 

os grupos de coordenação de SMAPS, a fim de identificar lacunas e verificar se as 

diferentes atividades estavam sendo realizadas de maneira apropriada. Isso já 

ocorreu em uma série de situações como no Quênia, na Jordânia77, na Líbia78, no 

                                                             
75 IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, Nepal Case 
Study, Work Plan 2007. 
76 Pagaduan, L., Portia MF, Bautista, RLO, Maniebo, M., 2007. 
77 Ventevogel, P., 2008 
78IMC. IMC Libya mental health and psychosocial support assessment report. Disponível em: 
<https://internationalmedicalcorps.org/wp-content/uploads/2017/07/international-medical-corps-libya-
mhpss-assessment-report-nov-2011.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2015. 
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Sudão do Sul79 e, mais recentemente, em Bangladesh80, utilizando a pirâmide de 

intervenções e as 11 áreas centrais das diretrizes como forma de mapear as 

atividades das várias agências, evidenciando onde há lacunas de intervenções e 

apontando a necessidade de desenvolver abordagens cada vez mais abrangentes. 

Um exemplo útil que este pesquisador utilizou como lista de verificação, 

corresponde à crise de refugiados na Europa em 2015-2016, vivida pelas centenas de 

milhares de refugiados, oriundos majoritariamente da África e Oriente Médio e da Ásia, 

que intentavam chegar à Europa Ocidental. Nesta intervenção em SMAPS, foi 

utilizada a “pirâmide de serviços” para identificar onde e quais serviços estariam 

faltando (apresentamos a seguir, figura 10, esse mapeamento realizado nos pontos 

de entrada e saída na Sérvia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79IOM. South sudan national mhpss coordination group. Disponível em: 
<https://southsudan.iom.int/sites/default/files/iom_ss_national%20mhpss%20coordination%20group%
20q2%202017.pdf >. Acesso em: 16 nov. 2017. 
80UNHCR. Mhpss bangladesh 4ws. Disponível em: <https://app.mhpss.net/mapping-
analysis/bangladesh-mhpss-response/ >. Acesso em: 16 nov. 2017. 
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Figura 10: Mapeamento de serviços em SMAPS na Sérvia,81 em 2016, durante a crise 

de refugiados europeia. 

 

Fonte: IMC. Serbia mental health and psychosocial support assessment report. 
Disponível em: <https://cdn1.internationalmedicalcorps.org/wp-
content/uploads/2017/12/IMC-Serbia-2016-Rapid-MHPSS-Assessment.pdf >. Acesso 
em: 16 jul. 2017. 

                                                             
81IMC. Serbia mental health and psychosocial support assessment report. Disponível em: 

<https://cdn1.internationalmedicalcorps.org/wp-content/uploads/2017/12/IMC-Serbia-2016-Rapid-
MHPSS-Assessment.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2017. 
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Muitos interlocutores das Diretrizes IASC em SMAPS, desde praticantes do 

“campo” a formuladores e influenciadores de políticas institucionais, comentam que 

consideram o conteúdo e os princípios das diretrizes úteis e importantes. De fato, na 

nossa experiência, alguns dos apoios mais vocais às diretrizes vêm de profissionais 

baseados em campo que enfatizam o importante papel de validação que as diretrizes 

fornecem para a abordagem baseada na comunidade que eles vêm usando e 

promovendo, e enfatizam sua importância para a construção de consenso, 

entendimento, linguagem e abordagens comuns. 

2.11 A Revisão, em 2014, das Diretrizes IASC SMAPS 

 

Em 2014, sete anos após a implementação das Diretrizes IASC SMAPS, foi 

realizada uma revisão82 consolidada de sua implementação. Essa revisão teve como 

objetivo fornecer uma visão geral do impacto das Diretrizes sobre os programas 

SMAPS em emergências, verificando as práticas existentes e as lições aprendidas 

desde sua publicação, além de analisar o nível de implementação das Diretrizes, 

explorando sua institucionalização pelas agências humanitárias, sua integração 

transversal no sistema humanitário e as percepções sobre lacunas ou mudanças na 

relevância e utilidade delas. 

Os resultados desse estudo foram obtidos a partir da análise de entrevistas 

com informantes-chave e da revisão de documentos. Além disso, foram explorados 

estudos de caso sobre sua aplicação em contextos de emergência em casos 

específicos como República Centro-Africana, Peru, Filipinas, Sudão do Sul e 

Palestina. 

Os resultados desta revisão foram organizados em quatro vertentes:  

• Influência geral das Diretrizes. 

• Conscientização (awareness). 

• Utilização. 

• Institucionalização. 

                                                             
82Review of the implementation of the IASC guidelines on mental health and psychosocial support in 
emergency settings. Geneva: Inter-Agency Standing Committee Reference Group; 2015. 
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No que diz respeito à influência geral das diretrizes, o estudo apontou três 

aspectos principais. O primeiro refere-se a seu valor de “consenso” entre agências 

humanitárias acerca de seu papel em emergências. O fato de as Diretrizes serem um 

documento endossado em nível de agência e prontamente identificáveis como produto 

IASC fortaleceu a importância da SMAPS em emergências. 

Outro elemento importante deste estudo foi validar a consolidação de uma 

terminologia comum composta por “Saúde Mental e Apoio Psicossocial”, que 

fortaleceu a compreensão e estabeleceu uma ligação concreta sobre as controvérsias 

entre a saúde mental e os atores e atividades psicossociais em emergências.  

A utilização generalizada do termo SMAPS ofereceu uma plataforma para que 

os atores se comunicassem e se coordenassem entre setores, muitas vezes, 

coadunando Saúde e Proteção, o que favoreceu uma abordagem por meio da qual as 

necessidades psicossociais e de saúde mental estivessem relacionadas entre si, e 

que os serviços para abordar o espectro dessas necessidades fossem integrados e 

holísticos. 

O último elemento foi o eixo conceitual de múltiplas camadas, a pirâmide de 

intervenção, comumente descrita pelo pessoal de campo como um dos aspectos mais 

amplamente conhecidos e influentes das Diretrizes. Esse componente comunica de 

forma mais eficaz os princípios-chave das Diretrizes e converte-se em uma ferramenta 

que pode servir para melhorar a comunicação e a coordenação devido à sua fácil 

compreensão e articulação, sendo, assim, reconhecido como uma ferramenta útil para 

uso em treinamentos, reuniões de coordenação e discussões em encontros de 

clusters. 

Sobre a “Conscientização” (Awareness), no geral, a maioria dos 

entrevistados observou um importante efeito de conscientização, representado pela 

institucionalização da SMAPS no interior das políticas das próprias organizações 

humanitárias, especialmente no que diz respeito à organização e ao estabelecimento 

de equipes em SMAPS ou, ao menos, ao recrutamento de um especialista na sede 

dedicado a supervisionar os projetos de SMAPS ao redor do mundo.  

O estudo, no entanto, revelou que o nível de conscientização sobre as diretrizes 

IASC varia muito, e a conscientização da existência delas, muitas vezes, não se 

traduz, necessariamente, em conhecimento de seu conteúdo. No campo, o estudo 
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identificou uma lacuna maior entre atores locais. Alguns sinalizaram conhecer e 

aplicar as diretrizes, enquanto outros apontaram ter conhecimento de sua existência, 

mas apenas como “mais um guia”, sem uma efetiva utilização do documento. 

Os especialistas entrevistados apontaram que é raro encontrar alguém no 

campo que não saiba sobre as Diretrizes, todavia, nem sempre isso corresponde ao 

conhecimento efetivo de seu conteúdo, indicando que, nesse sentido, a 

conscientização acerca das Diretrizes em todo o setor humanitário é grande, mas 

superficial. Desse modo, as entrevistas indicaram que, em contextos de campo, a 

presença de uma liderança forte e experiente, geralmente na forma de grupos de 

coordenação, é necessária para que as Diretrizes possam ser traduzidas 

operacionalmente. 

No que diz respeito à “Utilização das diretrizes”, o estudo se referiu às 

maneiras como os atores, em vários níveis e em uma variedade de contextos, usam 

as Diretrizes para influenciar políticas e práticas, incluindo financiamento, 

desenvolvimento de projetos e implementação de programas, bem como mecanismos 

e estruturas de coordenação.  

A “utilização” que o estudo identificou engloba uma ampla gama de atividades. 

Uma forma de emprego comum das Diretrizes identificada foi como ferramenta de 

comunicação entre as organizações, dentro das próprias organizações e também 

como   forma de abordar organizações ou atores sem nenhum conhecimento sobre 

SMAPS, demonstrando que mesmo esses atores possuem um papel de significativa 

importância no bem-estar da população afetada. Nesse sentido, as Diretrizes se 

tornaram um instrumento por meio do qual um especialista técnico era capaz de 

desenvolver programas de intervenção de tal forma que refletissem os princípios 

desse documento. 

Organizações financiadoras de projetos também foram identificadas nesse 

estudo e utilizavam as Diretrizes para oferecer uma base sobre as melhores práticas, 

tornando-as uma forma de validar propostas de financiamento de projetos para 

SMAPS, já que um projeto de financiamento deve estar de acordo com o consenso 

internacional sobre aquela prática. 

No que concerne às atividades de campo durante uma emergência, a questão 

de como ou em que medida as Diretrizes foram utilizadas para melhorar a qualidade 
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dos programas foi central nesse estudo. Várias indagações surgiram no decorrer dele, 

por exemplo: Os princípios das Diretrizes influenciaram o modo como as atividades 

são desenvolvidas? As Diretrizes contribuíram para o uso de métodos participativos 

de avaliação ou garantiram o envolvimento com os membros da comunidade no 

planejamento e implementação das atividades? As Diretrizes levaram a melhorias no 

impacto das atividades de SMAPS? 

Apesar de não responder em detalhes a essas questões, o estudo fornece 

algumas respostas importantes. Por exemplo, 88% dos entrevistados responderam 

que as Diretrizes tiveram impacto positivo, melhorando a qualidade dos programas de 

SMAPS, e 72% concordaram que as Diretrizes melhoram a eficiência dos programas 

do SMAPS em emergências. Entrevistados observaram que conseguiram usar as 

Diretrizes para controle de qualidade de seus programas, porém, vários respondentes 

apontaram a dificuldade ao avaliar a eficácia de programas de SMAPS, devido à falta 

de indicadores claros para mensurar o impacto ao nível do indivíduo e da comunidade, 

conforme se observa no relato de um dos entrevistados:  

 

Temos a Diretrizes IASC de SMAPS que é um documento que podemos nos 
apoiar e nos unirmos para dizer que esses são os nossos padrões mínimos 
e esta é a política que utilizaremos. E olha que nunca tivemos isso antes. 
Nunca tivemos um documento que nós poderíamos ter como referência e que 
todos nós no campo poderíamos usar como consensual. Deste modo, todo o 
processo de desenvolver as Diretrizes foi um processo de “construção da 
paz”, pois reuniu o campo da saúde mental e psicossocial pela primeira vez 
(Review of the Implementation of the IASC. p. 22) 

 

O estudo ainda apontou que alguns consideraram as diretrizes úteis para 

facilitar mecanismos de coordenação e de influência ou defesa de agenda de SMAPS, 

mas avaliam o documento como pouco prático e informativo no que diz respeito a “o 

que fazer” durante uma emergência. 

O estudo destaca críticas de alguns entrevistados, que avaliam as Diretrizes 

como muito amplas, e acreditam que deveriam ter sido mais prescritivas, ou ser 

revisadas a fim de que constituíssem um documento prescritivo com “Padrões 

Mínimos” sobre as decisões que precisam ser tomadas em um ambiente de 

emergência. A perspectiva predominante em relação à revisão das Diretrizes 

relativamente a essa demanda é que esse não é o papel apropriado delas.  



112 
 

 

O desenvolvimento de orientações mais específicas e prescritivas foi percebida 

como parte das ações que as agências têm a fazer como etapa da implementação 

das Diretrizes dentro da sua própria organização ou mandato, pois, caso contrário, 

seriam incapazes de capturar os fatores contextuais cruciais e peculiares de cada 

situação, tornando as Diretrizes passíveis de rejeição  por atores que não se 

identificassem com a relevância das prescrições para o seu contexto específico. 

Essas reflexões identificaram perspectivas distintas que, de diferentes formas, 

demonstram influência direta das Diretrizes nas práticas dos entrevistados, explicitada 

por meio de uma série de abordagens, incluindo desenvolvimento de políticas e 

suporte técnico. 

Como último resultado do estudo, sobre “Institucionalização”, identificou-se a 

influência das Diretrizes no que diz respeito a políticas e procedimentos institucionais 

sobre recrutamento e suporte de Recursos Humanos, desenho de projetos e 

programas e coordenação interinstitucional. 

O estudo indicou que as Diretrizes foram amplamente utilizadas nas políticas 

internas das várias agências humanitárias, ao influenciarem políticas e procedimentos 

específicos para agências nos seus respectivos mandatos e atividades, em que elas 

destacam o compromisso com as Diretrizes como um componente de seu trabalho 

em situações humanitárias. Sobre os Recursos Humanos, as Diretrizes passaram a 

ser incluídas em descrições de trabalho e expectativas de que membros da equipe de 

SMAPS possuíssem conhecimento e compreensão das Diretrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISE E APONTAMENTOS 
CRÍTICOS SOBRE O CAMPO 
DE SMAPSCAPÍTULO III

Passagem de Erez, fronteira entre Isral e faixa de Gaza – Agosto 2014 durante a Guerra “Operação 
Margem Protetora”

A chamada Operação Margem Protetora foi uma campanha militar lançada pelas Forças 
Armadas de Israel contra a Faixa de Gaza. A operação aérea foi iniciada em 8 de julho de 
2014 e se encerraram depois de sete semanas de lutas. A Operação Margem Protetora foi a 
operação militar mais mortífera que ocorreu na região, deixando mais de 2 000 palestinos e 
60 militares israelenses mortos. 

Faixa de Gaza, 2014. Operação Margem Protetora.



Faixa de Gaza – Residência atacada por tanques. Toda a família continuar a viver na mesma casa.

Faixa de Gaza – mesquita bombardeada durante os conflitos de 2014



Ruanda –  Interior Igreja onde a população procurou abrigo. As manchas na toalha do altar são do 
sangue das vítimas.

O genocídio de Ruanda, foi um massacre de tutsis em Ruanda durante a Guerra Civil de 
Ruanda. Dirigido por membros do governo da maioria hutu durante o período de 100 dias 
(7 de abril e meados de julho de 1994). Estima-se que 500 mil a 1 milhão de ruandeses 
foram mortos, constituindo cerca de 70% da população tutsi. O genocídio e a matança 
generalizada de ruandeses terminaram depois que a Frente Patriótica Ruandesa, apoiada 
pelos tutsis, assumiu o controle da capital e do país. Estima-se que 2.000.000 de 
ruandeses, a maioria hutus, foram deslocados e se tornaram refugiados

Ruanda, 2009. 15 anos após o Genocídio. 



Memorial do Genocidio de Natarama

Ruanda – A Escola Técnica Murambi, agora conhecida como o Centro Memorial do Genocídio Murambi

O Ntarama é um dos vários museus do genocídio em Ruanda. 5.000 pessoas foram mortas 
dentro desta igreja



Este foi o local de um massacre durante o genocídio ruandês de 1994. Quando os 
assassinatos começaram, os tutsis foram atraídos para uma armadilha: se fossem para a 
escola técnica Murambi, as tropas francesas os protegeriam. No entanto, cerca de 45.000 
tutsis foram assassinados na escola, e quase todos os que conseguiram escapar foram 
mortos no dia seguinte, quando tentaram se esconder em uma igreja próxima. Entre os 
corpos atualmente exibidos, estão os de crianças e bebês.



Entrada da cidade de Misrata na Líbia, uma das mais afetadas durante os conflitos de 2011. 
Uma série de tanques destruídos foram deixados enfileirados pela população local na via de 
principal acesso à cidade.

Fileira de Tanques na entrada da cidade de Misurata - Líbia

Líbia, 2012 - 2014

O quarto pessoal de Gaddafi foi completamente destruído e queimado. Suas paredes estão 
repletas de frases e dizeres de maldição contra ele. 

Quarto pessoal de Gaddafi - Líbia



Muro externo da área residencial do ditador Líbio Muamar Gaddafi - Líbia

Líbios contam a seguinte história. Apesar de várias tentativas, Gaddafi sempre escapava de 
qualquer atentado ou tentativa de captura, mesmo aqueles planos mais bem planejados e 
prováveis. Nem mesmo durante a revolução conseguiam capturá-lo. Havia um dito popular 
que dizia respeito a um feitiço nos muros externos da residência oficial de Gaddafi. Esse 
feitiço o protegia e estava sobre os muros de concreto de sua residência, e, para quebrar 
o feitiço e capturá-lo, deveriam primeiro derrubar os muros. Essa foto mostra os muros da 
residência derrubados, e, dizem os líbios, exatamente no dia seguinte capturaram Gaddafi. 
Assim que Gaddafi foi morto, a população passou a ter o hábito de ir até a residência oficial 
e depositar todos seus lixos e descartes. 



Cidade de Misurata – Líbia

Memorial dos Mártires de Misurata - Líbia
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E APONTAMENTOS CRÍTICOS SOBRE O 

CAMPO DE SMAPS 

 

Neste capítulo, são apresentadas entrevistas com profissionais de significativa 

influência no setor Global de SMAPS. Por meio delas, objetiva-se explicitar as 

percepções desses especialistas acerca de como o campo se configura diante das 

contradições do setor no interior de três blocos: primeiro sobre suas experiências com 

as Diretrizes IASC de SMAPS (sendo que vários dos entrevistados foram autores de 

partes das diretrizes); segundo, sobre economia-política e SMAPS, e, terceiro, sobre 

SMAPS e estrutura de programas com base em evidências. O conceito de Economia-

Política foi introduzido posteriormente à pesquisa com o propósito de oferecer uma 

abordagem sobre o sistema da emergência sob o viés econômico, o qual se relaciona 

intimamente com percurso político-institucional. Desse modo, recorre-se à Economia-

Política para expressar a inter-relação entre a forma de governança político-

institucional, as bases de financiamento e a sociedade afetada por crises. Cabe 

observar, ainda, que alguns entrevistados solicitaram que não fossem diretamente 

identificados em algumas citações, portanto, metodologicamente, optamos por 

referenciá-los   simplesmente como “entrevistado X”, seguido de um número 

sequencial de 1 a 10 

As Diretrizes IASC sobre Saúde Mental e apoio Psicossocial em Emergências 

foram um marco na criação de consenso político em torno do setor. Muitos 

profissionais, formuladores de políticas e pesquisadores reconhecem que a 

implementação efetiva das Diretrizes é uma forma importante de fortalecer a 

qualidade da saúde mental e do apoio psicossocial em emergências. 

É reconhecido que as definições propostas pelas Diretrizes impactam na 

prestação de serviços, especialmente no que diz respeito à coordenação de um 

campo marcado por diversos profissionais com orientações teóricas variadas. 

Lynne Jones, psiquiatra infantil com mais de 18 anos de experiência em 

programas de saúde mental em zonas de conflito, e que foi entrevistada para esta 

pesquisa, assim descreve a importância das Diretrizes: 
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Essas diretrizes deixam claro que os profissionais de saúde mental têm um 
papel fundamental na defesa das necessidades básicas – comida, água, 
abrigo e segurança – garantindo que eles sejam entregues de uma maneira 
que promova a saúde mental e o bem-estar psicossocial. Além disso, 
propõem que reconstruir as conexões sociais é tão importante quanto 
intervenções clínicas mais especializadas para os indivíduos. As diretrizes 
estabelecem os princípios básicos que incluem um compromisso com a 
equidade, a não discriminação e os direitos humanos de todas as pessoas 
afetadas, e para “não causar dano”. Isso requer, entre outras coisas, 
competência cultural dos agentes, exigindo desenvolver uma compreensão 
de reflexão constante sobre os direitos humanos, as relações de poder entre 
os “expatriados” e as pessoas afetadas pela emergência e o valor das 
abordagens participativas”83. (JONES, 2017.) 

 

Essa perspectiva de Jones, todavia, contrasta com a conclusão que ela 

apresenta em seu trabalho de 2014, ao reconhecer que é mais fácil dizer do que fazer 

(easier said than done), pois, afinal, ficar sob o domínio médico oferecendo 

tratamentos individuais e biológicos é muita menos complicado do que lidar com a 

questão política envolvida, uma vez que “não há necessidade, então, de se engajar 

nas questões mais difíceis e desagradáveis de como parar o conflito que causa a 

miséria, ou como obter justiça ou reparações para os afetados.”. (JONES, 2014) 

O setor humanitário ainda hoje percorre um caminho de apropriação de uma 

área, por muito tempo negligenciada, que corresponde à consideração da Saúde 

Mental como área importante e prioritária nas respostas humanitárias. Atualmente não 

é raro haver entre tomadores de decisões uma visão de que saúde mental é 

secundária no setor humanitário.  

Apesar de as Diretrizes congregarem todos os consensos mencionados, 

discordâncias substanciais sobre seu conteúdo persistem, por exemplo, alguns 

autores defendem que elas não deveriam ter omitido pesquisas de saúde mental 

sobre a população afetada como parte de uma resposta mínima (Lopes Cardozo, 

2008); outros, como Yule (2008), afirmam que as Diretrizes deveriam ter dado mais 

atenção às intervenções psicológicas clínicas focadas no trauma, especialmente a 

terapia comportamental cognitiva. Ainda na mesma linha, críticas foram recebidas por 

conta de mal-entendidos ou interpretações equivocadas das Diretrizes, dando a 

entender que elas desvalorizavam as abordagens baseadas em evidências, 

ocidentais e diagnósticas como, por exemplo, TEPT e o uso de psicotrópicos. 

                                                             
83 Jones, L., 2017.  
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Um dos entrevistados pensa categoricamente diferente, X6, ao ser entrevistado 

para esta pesquisa84, conta que, com frequência, o mundo leigo, em geral, entende 

que as atribuições do setor consistem somente em trabalhar com pessoas 

traumatizadas, e que, portanto, um dos equívocos das Diretrizes é não deixar explícito 

que o trabalho não é baseado no trauma, o que ele entende constituir uma omissão 

conceitual desse documento.  

Kaz de Jong, do Médicos sem Fronteiras (MsF), em trabalho desenvolvido em 

colaboração com Mills e Mackintosh (2008), aponta que mesmo que as diretrizes do 

IASC sejam descritas como importante marco “consensual”, significativo no campo, 

elas são focadas na prática, em vez de na análise teórica ou política, portanto, enfatiza 

que uma reflexão adicional sobre as implicações políticas da SMAPS é necessária.  

Assim, devido à complexidade do campo de saúde mental global, ainda mais em 

contextos humanitários, é importante um exercício para que as diretrizes sejam 

propostas como um processo gradual e contínuo de aperfeiçoamento e 

aprendizagem. 

Outra questão que se põe em debate é sobre o ambiente de ajuda humanitária 

transformado em uma lógica de mercado (humanitarian marketplace85 ou 

humanitarian business86) cada vez mais complexo e competitivo, segundo apontam 

os trabalhos de Carbonnier (2015) e Weis e Barnett (2008).  

Barnett (2011, p. 224), tece uma dura reflexão sobre as raízes históricas da 

ajuda humanitária, apresentando-a como paternalista e imperialista. 

 

A prática da compaixão envolve política e privilegia o poder dos apaixonados. 
O paternalismo é o conceito que melhor capta a natureza do poder na ética 
do cuidado, e o paternalismo está presente desde o início do humanitarismo. 
O humanitarismo de hoje é e não é o humanitarismo de antigamente, e o 
mesmo pode ser dito do paternalismo. Os paternalistas sempre acreditam 
que sabem melhor, mas nos tempos modernos a “expertise” substituiu Deus 
e se tornou referências explicitamente civilizacionais. A “expertise” faz mais 
do que fornecer uma base para intervir - ele também fornece um mecanismo 
para manter o poder concentrado no topo. Por fim, a governança humanitária 
é sustentada por uma aliança unindo humanitarismo, progresso moral e fé. 

 

                                                             
84 Entrevista concedida para esta pesquisa e realizada em agosto de 2018. 
85 Gottwald, M., 2010. 
86 Weiss, TG, 2013. 
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Barnett (op. cit.) demonstra como, após 1980 (o que ele chama de uma terceira 

era do Humanitarismo Liberal), as altas ambições financeiras do neoliberalismo e sua 

avidez globalista fomentaram máquinas humanitárias bem lubrificadas que 

coordenam doadores e publicitários privados e corporativos, os quais respondem à 

política internacional e às necessidades de outros, mas não as das populações 

afetadas. Barnett (2008, pp. 104-5) ainda discute como a simpatia humana é moldada 

e canalizada por amplas circunstâncias históricas, ao mesmo tempo em que defende 

uma afirmação de neutralidade política cada vez menos convincente, conforme se 

observa no excerto a seguir:  

 

Dada a sua dependência da assistência oficial (dos estados), as 
organizações humanitárias tiveram dificuldade em sustentar imagens de 
independência e imparcialidade. Da mesma forma, as organizações 
humanitárias internacionais podem reivindicar ser apolíticas e independentes, 
mas eram mais dependentes dos estados do que nunca.  

Os Estados criaram essas organizações para ajudá-las a cumprir suas 
obrigações e, embora a boa notícia fosse que suas obrigações sentidas 
haviam se expandido, elas impuseram várias restrições para garantir que 
essas agências humanitárias não realizassem ações que pudessem interferir 
em seus interesses fundamentais.  

 

Ademais, agências humanitárias passaram a debater o grau de envolvimento 

em respostas humanitárias de empreendimentos militares e os méritos de novos 

princípios como a “responsabilidade de proteger”, questionando o quão político deve 

ser o humanitarismo e o quão intimamente ele está associado aos direitos humanos. 

Nesse contexto, Barnett (2008) enfatiza que as organizações têm buscado diferentes 

projetos de reforma e contrarreforma em resposta a essa questão, retrabalhando suas 

perspectivas institucionais a fim de reconhecerem o peso da influência do poder 

político. 

A despeito dessas questões, atores humanitários, com diferentes mandatos e 

interesses, envolvidos em operações humanitárias (incluindo organizações 

intergovernamentais, organizações não governamentais e até organizações do setor 

privado e contingentes militares), terminam por competir pelos poucos financiamentos 

disponíveis para seu funcionamento, gerando uma lógica de rivalidades 

interinstitucionais e competitivas que acaba por reger o sistema de ajuda humanitária. 

De acordo com o que defendem Ramalingham e Barnett (2010), essa lógica arrisca o 
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sistema humanitário, implicando um fraco comprometimento com os princípios 

humanitários, com base em lógicas de financiamento politizadas e pouca 

responsabilização (accountability) perante as populações afetadas pelas crises, o que 

acarreta ineficientes e competitivas liderança e coordenação das respostas 

humanitárias, com um inadequado e insuficiente envolvimento de atores nacionais e 

locais nas respostas humanitárias.87 

Uma parte dessas críticas já foi documentada em relatórios das próprias 

organizações humanitárias, por exemplo, os Médicos sem Fronteiras (MsF), em seu 

Relatório de Atividades, de 2005, questionam a própria viabilidade do humanitarismo 

quando comentam que o mundo está enfrentando “um quase completo fracasso do 

sistema de ajuda humanitária”.88 Outro exemplo é apresentado por Allafort e 

Jeannerod (2005), quando discutem sobre as implicações de financiamentos 

exorbitantes para aplacar os danos provocados pelo tsunami do Sul Asiático, em 

2004, comparados com a falta de interesse dos doadores para o combate à 

desnutrição no Níger. Esses autores defendem que existe algo de ilógico, e até ilícito, 

no sistema de ajuda humanitária, esse mesmo sistema que é amplamente sustentado 

pelas próprias organizações humanitárias, e citam o exemplo de como, após o 

tsunami de 2004, a ajuda foi enviada, não em resposta a necessidades reais, mas em 

resposta à “torrente sem precedentes de emoção e espetáculo”, e da necessidade de 

gastar as quantias colossais de dinheiro que haviam sido alçadas. 

Sobre o tsunami no oceano Índico de 2004, em entrevista para esta pesquisa,89 

Mike Wessells, que atuou diretamente nessa emergência, conta que o tsunami do 

oceano foi seguido de um segundo, o “tsunami do dinheiro” (Gold tsunami) na ajuda 

humanitária, gerando um “afogamento da resposta”. 

Collinson (2016), por sua vez, expõe a disfunção extrema e profunda 

insatisfação com o desempenho do setor humanitário em várias frentes, além de 

destacar a complexidade do amplo leque de abordagens teóricas e ferramentas 

analíticas relevantes e úteis para a compreensão da estrutura e do funcionamento do 

setor. 

                                                             
87 Professionals in Humanitarian Assistance and Protection. Understanding the Humanitarian 
Ecosystem Study Guide, 2017. 
88 Captier, C., 2005.  
89 Entrevista realizada via teleconferência em 21 de agosto de 2018. 
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Apesar dessa complexidade que caracteriza o campo, não é admissível trata-

la com morbidade passageira, tornando urgente e necessário refletir de que maneira 

esse mesmo ambiente contraditório pressiona e impacta as tomadas de decisões, 

responsabilidades e desenho de projetos e programas também no setor de SMAP, 

procurando entender que tipo de conexão que se estabelece.  

Recorre-se, novamente, aos postulados de Jones, que discute em um recente 

artigo intitulado “Uma indústria humanitária trabalhando sob estruturas neocoloniais 

não ajuda” (An aid industry labouring under neocolonial structures is no help90), sobre 

uma questão fundamental dos sistemas de ajuda humanitária: as estruturas 

neocoloniais por meio das quais a maioria da assistência humanitária é entregue em 

áreas de desastre e conflito. 

 

“Eu tenho sido uma trabalhadora humanitária há mais de 25 anos. E digo que 
trabalhei principalmente através de estruturas que, enquanto defendendo a 
retórica do empoderamento dos "beneficiários" ouvindo as suas vozes, na 
verdade marginaliza, exclui e enfraquece aqueles que pretende ajudar.  

Minha atuação me fez intensamente consciente da estreita semelhança entre 
o trabalho humanitário (...) e suas raízes imperiais. Em Império da 
Humanidade (2011), Michael Barnett, um historiador de assuntos 
humanitários, critica minha geração de atores humanitários por não conseguir 
ver dois aspectos importantes e relacionados ao nosso trabalho. Em primeiro 
lugar, que transformamos a compaixão em um símbolo de status que 
alimenta o sofrimento e, de fato, exige que ele exista continuamente, para 
que os agentes humanitários possam se sentir bem consigo mesmos. Em 
segundo lugar, deixamos de reconhecer o grau em que uma ordem 
humanitária cada vez mais profissionalizada, centralizada e burocratizada 
está enfraquecendo aqueles que afirma pretender ajudar, replicando hábitos 
paternalistas de nossos antepassados imperialistas: todos aqueles 
missionários empenhados em acabar com a escravidão e "iluminar os 
nativos", enquanto confiava no estado colonial para protegê-los.” (JONES, 
2018, s/p.) 

 

 

Testemunhamos muitas situações que ilustram essa realidade do setor. Por 

exemplo, em 2014, durante a chamada Operação Margem Protetora das forças 

armadas de Israel contra a Faixa de Gaza, onde, logo no início dos bombardeios e 

com uma escalada rápida de civis mortos e feridos, foi ativado um protocolo de 

                                                             
90 Jones, L. AEON. An aid industry labouring under neocolonial structures is no help. Disponível em: 
<https://aeon.co/ideas/an-aid-industry-labouring-under-colonial-structures-is-no-help.>. Acesso em: 11 
abr. 2018. 
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emergência internacional do Grupo de Referência em SMAPS, que se iniciou com 

uma conferência por telefone com todos os atores envolvidos na resposta àquela 

emergência. Nessa conferência, representantes de dez91 organizações humanitárias 

palestina e internacionais (com projetos de SMAPS) estavam presentes. Nessa 

ligação, o representante de uma organização humanitária internacional de grande 

porte afirmou literalmente: “nós da organização Z, temos mais de 4 mil voluntários 

locais (em Gaza) muito bem treinados em Primeiros Cuidados Psicológicos prontos 

para atuar". 

Essa fala foi inicialmente muito inusitada a todos, mas não houve uma reação 

direta, afinal, tratava-se de uma reunião inicial que visava mapear as ações de 

resposta, saber das necessidades iniciais da população afetada, dos recursos 

disponíveis de cada organização, para que se tornasse de conhecimento geral quais 

áreas já estavam cobertas e que lacunas ainda existiam. No entanto, semanas depois, 

nós já estávamos dentro da faixa de Gaza, e percebemos que a proposta da 

organização “X” foi referenciada como uma “fala-sintoma” por organizações palestinas 

locais, pelo fato de ser uma mentira ou um “fake show-off”, insinuando que aquela 

organização só tinha o objetivo de se autopromover, como se fosse a mais capacitada.  

É difícil imaginar que, em uma situação dramática de bombardeios, com 

milhares de mortos e ainda outros milhares de feridos, uma situação de conflito ativo, 

de insegurança total, na qual é difícil saber o que, quando e como fazer, considerando 

a situação complexa de crise, uma organização humanitária de grande porte, se 

atrevia a fazer um “fake show-off” de suas capacidades. Afinal, o que foi isso? Foi uma 

exceção à regra? Infelizmente, não, segundo comprova nossa experiência em campo.   

Circulando em várias outras emergências ao redor do mundo, outro jargão 

bastante significativo é comumente cunhado pelos pares na linha de frente, trata-se 

da “corrida das organizações humanitárias em fincar sua bandeira na emergência X”. 

Essas mesmas organizações “pop-corn” surgem, “fincam a bandeira”, e, depois de 

poucos meses, quando os holofotes midiáticos e financeiros diminuem, desaparecem 

também. Esse modus operandi foi testemunhado por nós quando atuamos na Líbia 

por dois anos, desde o pico da revolução de 17 de fevereiro de 2012. Passada a onda 

                                                             
91 IASC Mental Health and Psychosocial Support Reference Group Meeting on the Gaza Crisis, 13 
August 2014 – Minutes of Meeting(Não Publicado) 
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inicial das manchetes da revolução ao redor do mundo, poucas organizações 

propuseram-se a dar continuidade aos trabalhos urgentes. Isso é particularmente 

ainda mais sério quando tratamos da área de SMAPS, pois esses casos são aqueles 

que exigem maior atenção e cuidado.  

O ponto em discussão não é a fala em particular daquela organização em Gaza, 

mas o que ela nos revela sobre um mecanismo de funcionamento também presente 

no contexto de atuação das organizações humanitárias. Acreditamos que isso ilustra 

um sintoma emergente do setor e que conecta as contradições apresentadas. 

A tal organização objetivava, de fato, autopromover-se? Por quê? 

Provavelmente, para levantar fundos, e não necessariamente para ajudar 

efetivamente a questão de SMAPS, o que nos leva a refletir sobre os mecanismos de 

relações existentes responsáveis por produzir esse tipo de comportamento no pico de 

uma crise humanitária. Certamente, não se trata da adoção de uma postura inocente, 

dado que, se tal fala fosse levada a sério naquela rede, ou, ainda, assim reconhecida 

pelos doadores internacionais, influenciaria nas tomadas de decisões de outras 

organizações, bem como nas de financiamentos em SMAPS e, consequentemente, 

nas respostas. Exemplos assim se replicam nas várias crises humanitárias, são quase 

a norma.  

Ainda na faixa de Gaza, durante o último conflito, segue outra vivência nossa: 

 

Muitas das agências da ONU trabalham com parceiros locais que 
implementam os projetos. Esses parceiros são ONGs locais e dependem 
financeiramente das agências humanitárias. Em uma das reuniões que 
ocorriam a cada duas semanas sobre “Proteção à Criança”, os parceiros 
trouxeram dados sobre o número de crianças beneficiárias em seus 
programas, que era, de fato, maior que toda a população de crianças na faixa 
de Gaza. Isto é, considerando esses dados, havia mais crianças participando 
dos projetos de SMAPS, do que a população total de crianças na faixa de 
Gaza. Portanto, havia um esforço das organizações em produzir números, 
quantidades, ao invés de qualidade ou impacto. Era necessário gerar 
números.  

 

Tal realidade na faixa de Gaza sugere que o mecanismo de competição do 

sistema humanitário entre as organizações internacionais contaminou as 

organizações parceiras locais, palestinas, que passaram a demonstrar números 

alterados de serviços e beneficiários, para, assim, conseguirem visibilidade e fundos. 
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Nossa perspectiva quanto à participação em reuniões de “Proteção à Criança” era 

obter informações sobre a realidade de recursos e necessidades, todavia, ao final 

delas, a sensação era de desinformação generalizada. 

Lembramo-nos de outra situação mais recente e muito emblemática que 

encontramos em uma consultoria sobre SMAPS realizada em um dos países que, há 

anos, enfrenta uma das maiores crises humanitárias atuais (país, pessoas e 

circunstâncias foram omitidas para preservar a fonte).  

 

Era um projeto de milhões de dólares dedicado a SMAPS, valor bastante 
significativo se comparado com financiamentos similares. Quando cheguei à 
consultoria do projeto, que, em tese, estava em andamento há quase dois 
anos, encontrei um projeto que não havia saído do papel, literalmente. As 
razões dadas eram as limitações relacionadas aos riscos para a 
implementação do projeto, dada a situação extremamente frágil de segurança 
no país. Quanto à análise do projeto em si, conceitos, análise de contexto, 
atividades, indicadores, framework, era mesmo de excelente qualidade, não 
tinha muito o que rever ou ajustar. De fato, aquela organização havia feito um 
bom trabalho para desenhar um projeto para concorrer ao financiamento, no 
entanto, o problema era bem outro, infelizmente, a organização “humanitária” 
responsável pelo projeto havia praticamente desengajado da sua 
implementação uma vez que havia conseguido o dinheiro para o projeto. Em 
entrevista, o doador da agência de cooperação responsável pelo 
financiamento daquele projeto, relatou que não foi somente aquela vez em 
que tal ação havia ocorrido, mas que a norma é que as organizações, que 
respondem à crise humanitária naquele país, são como prostitutas, dirão e 
farão tudo para impressionar e conseguir o financiamento. Possuem os 
melhores técnicos e times para escrever o melhor projeto, são realmente 
boas nisso, no entanto, não são confiáveis (reliable) na execução.  Essa 
pessoa continuava dizendo que existia um mecanismo cínico no sistema que 
não procura mudanças, mas simplesmente o seu funcionamento. A lógica de 
implementação de projetos em emergências passa pela pauta da lógica de 
mercado, da competição pelo dinheiro. Existe um exército para levantar 
financiamento para projetos, inclusive times para escrever projetos, mas não 
para sua implementação. 

 

Um primeiro problema com essas experiências está relacionado à maneira 

como a realidade dos conflitos está inserida no conjunto de instrumentos disponíveis 

para as agências de financiamento ou doadoras. Essencialmente, esse problema 

exige uma análise da economia-política dos próprios doadores, uma vez que os 

interesses e os conflitos dentro das organizações de financiamentos doadores 

precisam ser mais bem entendidos.  

Além disso, a prática cotidiana das agências doadoras obriga-as a se 

preocuparem mais com as implicações de suas formas e lógicas de funcionamento do 



130 
 

 

que com o ambiente em que se encontram e pretendem servir. O mesmo serve para 

as organizações humanitárias como norma. No entanto, agências financeiras 

possuem uma particularidade importante, precisam ser entendidas dentro do contexto 

de seus governos, como parte do quadro de política externa deles. Assim, as decisões 

sobre como e onde alocar o financiamento para a ajuda humanitária fazem parte da 

equação da política externa, que é geralmente um instrumento para promover os 

interesses estratégicos e comerciais dos países. Nesse sentido, a assistência ao 

desenvolvimento só pode escapar dos parâmetros da política externa até certo ponto 

e de forma limitada. 

A elaboração e as intervenções em SMAPS, em contextos humanitários, 

deveriam imperativamente refletir as necessidades reais das populações 

beneficiárias, assim como todas as outras intervenções, uma vez que exemplos 

relacionados a críticos problemas éticos, culturais e gerenciais comprometeram e 

desafiam a legitimidade dos projetos de SMAPS e minaram futuras oportunidades de 

apoio financeiro, além, claro, de causarem ainda mais danos à população afetada.  

Um segundo fator principal que torna esse e outros relatos relevantes à análise 

relaciona-se à dinâmica inerente às relações doador-receptor (no caso agências 

humanitárias). A natureza específica dessa relação, que tem sido definida por muitos 

como uma situação de dependência, tem um grande impacto na capacidade dos 

doadores e receptores de influenciar o curso dos projetos humanitários, e claro, isso 

inclui SMAPS. Ademais, essa relação é pouquíssimo debatida, como se existisse uma 

renúncia total de questionar os interesses dos doadores. Soma-se a isso o fato de que 

a dinâmica doador-receptor e sua consequente renúncia de questionamento, o qual 

poderia implicar uma provável reestruturação da ordem institucional, parece ser, por 

vezes, substituída por uma regra tecnocrática, "apolítica", responsável por neutralizar 

um possível questionamento crítico.  

Segundo Lasswell (1951 [1936]), a reestruturação da ordem institucional 

constitui um processo inerentemente político, que gera um sentido de processo que 

determina quem recebe o quê, quando e como, e não pode, portanto, ser considerado 

um empreendimento meramente técnico, que produz fácil otimização de eficiência e 

soluções.  
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Se, como na Líbia, pessoas migrantes ou refugiados são caçados92, colocados 

em prisões93 deploráveis e torturados94, é imperativo que qualquer projeto de ajuda 

humanitária para tais migrantes questione essas violações em curso e não as 

transformem em algo apolítico ou técnico, como, por exemplo, o apoio “psicossocial” 

para migrantes em tais prisões, como ocorre95 e, inclusive, registrado em vídeo96 como 

forma de propaganda institucional de tal agência.  

Questionando sobre os aspectos políticos do Grupo de Referência em SMAPS, 

o entrevistado X5 lembra a importância desse grupo na definição dos limites do setor.  

 

Não se pode trabalhar com vítimas de tortura dentro de um ambiente de 
tortura. Todo esforço e tempo deve ser gasto para que a tortura deixe de 
acontecer. É diminuir a importância do que é errado que permite que o errado 
continue. Exatamente isso.  Não podemos fazer o intolerável melhor. No 
Grupo de Referência, nunca se discutem as questões políticas, nunca. O 
processo de construção das Diretrizes foi intenso e ótimo em termos de 
construção de um consenso. As Diretrizes são políticas? Penso que são 
inteiramente políticas, pois tomamos como base uma perspectiva com 
fundamento em direitos humanos. Acho que o Grupo de Referência, desde 
então, cresceu muito e não teve muita alteração de pessoas nele. Acho que 
é urgente que se discuta e se posicione sobre vários assuntos políticos, pois 
seremos chamados a intervir cada vez mais em questões complexas.  

 

Na entrevista com X7, parece corroborar a tese de Barret, apresentada 

anteriormente, e que se articula com o nosso testemunho, ao afirmar que 

 

Tem havido muito pouca atenção sobre discussões acerca da economia-
política do sistema humanitário e o que isso implica para a população local. 
Acho que houve uma enorme desconexão entre a agenda estabelecida pelos 
países do Hemisfério Norte (norte global), seus atores humanitários vindos 

                                                             
92 AMNESTY INTERNATIONAL. Libya: european governments complicit in horrific abuse of refugees 
and migrants. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/libya-european-
governments-complicit-in-horrific-abuse-of-refugees-and-migrants/>. Acesso em: 03 set. 2018. 
93 IRIN. The libyan migrant “prisons” of europe’s making. Disponível em: 
<https://www.irinnews.org/special-report/2017/11/01/libyan-migrant-prisons-europe-s-making>. Acesso 
em: 03 set. 2018. 
94 BBC. Libyan migrant detention centre: 'it's like hell'. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/news/world-africa-41189247>. Acesso em: 03 set. 2018. 
95 IOM. IOM launches psychosocial support programme for migrants at detention centres in libya. 
Disponível em: <https://www.iom.int/news/iom-launches-psychosocial-support-programme-migrants-
detention-centres-libya>. Acesso em: 03 set. 2018. 
96 IOM LIBYA FACEBOOK. Psychosocial support sessions for migrants in tajoura detention centre. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/iomlibya/videos/872439172917041/>. Acesso em: 03 set. 
2018. 
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de países ricos e a realidade local a que serve. Então, estou muito feliz por 
você estar fazendo essa pesquisa. 

Eu acho que, na arquitetura humanitária, repousa quase todo o poder 
concentrado nas mãos de pessoas do norte global e em sociedades 
relativamente bem desenvolvidas. Sistematicamente, essa arquitetura 
privilegia pessoas com muito dinheiro, privilegia as pessoas que trazem ou 
são promotoras da supostamente “ciência universal e global” e que são 
impostas às pessoas em situações de emergência. Em primeiro lugar, porque 
há muito dinheiro por trás, em segundo lugar, porque há um enorme prestígio 
em andar em todos esses lugares, como Gaza, Líbia, etc., e você se 
apresenta como PhD de alguma universidade de grande estima dos EUA ou 
do Reino Unido. 

Eu esperava que, em algum nível, nós soubéssemos e percebêssemos que 
as pessoas locais, mesmo na hora de enormes necessidades, têm tremendos 
entendimentos de resiliência e recursos próprios, e há uma urgência e 
necessidade imensas que suas vozes sejam ouvidas. No entanto, temos essa 
tremenda lacuna de escuta. Entramos nas emergências em vários contextos 
e países com nossas ferramentas de avaliações de necessidades rápidas, 
procurando os problemas “enlatados”, como o quanto de TEPT, depressão, 
ansiedade, e daí vamos. Não que esses problemas não sejam importantes, 
mas é a suposição de que esses são os problemas mais importantes de 
SMAPS. Ao invés de ouvir isso, temos estado em um processo de imposição 
do nosso próprio vocabulário, agenda e prioridades, colocando as pessoas 
locais no banco de trás. Então, basicamente, estamos no banco do motorista 
e eles são subservientes. Nós somos os especialistas, eles se tornam, de 
alguma forma, as vítimas e os beneficiários. Isso é realmente arrogante e 
desumano. Eu acho que isso causa muitos danos não intencionais. Eu acho 
que isso é verdade não só com SMAPS, mas esta é a arquitetura humanitária. 
[...] pensando na forma como a indústria da ajuda é construída, e a maneira 
como ela privilegia as grandes ONGs e a ONU, privilegiando a agenda 
científica global, em vez da agenda da população local. Eu vejo que isso está 
causando muito dano. 

 

Wessells (2018) aponta que a influência dos organismos de financiamento em 

projetos que tenham como escopo crianças afetadas por experiência de guerras e os 

quais  demandem rápidos resultados em larga escala,  tem como consequência o fato 

de que diversas agências humanitárias acabam por propor projetos que possam ser 

implementados rapidamente e em larga escala, como é o caso dos que visam 

estabelecer “espaços seguros para crianças97”, como forma de proporcionar 

segurança, permitir o jogo, a integração social e o apoio à educação não formal de 

crianças afetadas. Segundo Ager e Metzler (2017), esses projetos têm efeitos 

positivos, mas, na maioria das vezes, apenas influenciam o ritmo de recuperação, em 

vez de proporcionarem uma recuperação de fato. 

                                                             
97 Child Friendly Spaces. 
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Na perspectiva de outro entrevistado, X498,  

 

Não questionamos o sistema a que a SMAPS está integrada. Esse sistema, 
essa estrutura, nos foi dado assim, não escolhemos ou questionamos isso, 
simplesmente trabalhamos dentro desse sistema humanitário de clusters e 
assim por diante. Então, o questionamento que você faz sobre economia-
política na SMAPS e seus desdobramentos como competição, rivalidades e 
mal funcionamento estrutural, preciso dizer e sinto em ser pessimista, é 
quase como “um peixe questionando a existência da água (fish questioning 
the water)”, como se fosse possível sobreviver sem a água. As organizações 
precisam disso, dependem dessa água. É como se propusesse o 
desmantelamento do sistema no qual foi fundado. Conhecimento técnico não 
é o problema nem a solução, poder e interesse (power and interests) são o 
problema e a solução. [...] O que estou dizendo é que SMAPS global e local, 
o jeito como são estruturados (shaped) são meios os quais historicamente 
são arranjos nos quais o “poder” está institucionalizado em formas de 
governança, prestação de serviços e outros arranjos institucionais. 
Precisamos transformar isso, mas essa transformação é um processo difícil 
e muito complexo, é como uma formiga tentando redesenhar o formato do 
céu. Esse tema que você levanta no campo de SMAPS não possui sequer 
uma linguagem para falar sobre isso nesses fóruns. Internamente, não 
falamos sobre essas coisas, não analisamos o campo de SMAPS dessa 
maneira. Essas discussões não chegam nem sequer perto desses fóruns. 
Isso é tão verdade que, basta ver, por exemplo, a representação demográfica 
global presente no Grupo de Referência em SMAPS como cor, língua, 
dominância. Eu também me sinto desafiado por pessoas que não fazem parte 
desse universo, e me questionam da razão de eu continuar lá, pois também 
faço parte dessa bolha, e não acho que estamos construindo alternativas. 
Somos parte desse sistema, estamos intimamente implicados nessa 
dinâmica de poder, mesmo se não gostamos dela, e isso é a verdade para 
cada um de nós, inclusive para você, Márcio.  

Isso não quer dizer que só nos resta desistir, mas é preciso reconhecer a 
materialidade do campo com que lidamos. Não teremos algo radical vindo 
disso tudo, pois seria como alguém advogando sobre meios não violentos 
dentro da indústria de Defesa, pois você está questionando 
fundamentalmente como a indústria humanitária funciona sobre poder e 
interesse. A ajuda humanitária não está separada de interesses geopolíticos, 
interesses institucionais e certos centros de conhecimentos poderosos. 
Lamento, eu não queria ser tão negativo, mas, apesar de isso tudo ser tão 
ruim, não quer dizer que não possamos fazê-lo menos ruim. Precisamos 
trabalhar com aquilo que nos é dado, essa é a fatalidade dos “sem poder” 
(powerless). É aí que entramos sobre táticas e estratégias, aquilo que vocês, 
no Brasil, chamam de “jeitinho”, tentando fazer as coisas melhores. É o que 
penso que faço, não mudo a estrutura, mas influencio os espaços. 

 

O entrevistado X4 explicita os chamados elementos "estruturais" e históricos, 

colocando em discussão as estruturas nas quais o setor humanitário se funda, sua 

natureza de funcionamento, as relações de poder sobre as interações e tomadas de 

decisão. Com base nesses apontamos, observamos, portanto, que a melhoria da 

                                                             
98 Entrevista realizada por videoconferência em 29 de agosto de 2018. 



134 
 

 

compreensão das regras do jogo das relações humanitárias e, mais 

fundamentalmente, das características estruturais desse processo, pode ser a 

principal contribuição provocada por essa análise. 

O entrevistado X10 reforça provocativos argumentos: 

 

Existem diversas variações sobre a economia política do setor de SMAPS de 
acordo com o contexto. Eu não acho que haja uma perspectiva global disso. 
Eu acho que é bem diferente de acordo com o país e crise humanitária. Em 
alguns países, a influência dos governos é muito desfavorável para a 
resposta humanitária, a crises recentes na Indonésia (Tsunami em Sulawesi 
em setembro de 2018) e Bangladesh (refugiados Rohingya) é um bom 
exemplo disso já que seus governos exercem uma influência muito negativa 
na ajuda humanitária. 

Mas, de modo global, os financiamentos em SMAPS estão indo mais para as 
agências humanitárias, o que gera a impressão de funcionalidade. Mas isso 
não quer dizer necessariamente que estejam fazendo projetos e programas 
de SMAPS de qualidade. E a dinâmica de poder (economia- política) está 
muito relacionada a isso. As pessoas disputam financiamento em contextos 
variados. No nível macro das bolhas de Genebra ou das sedes internacionais 
entre as grandes agências, mas tambem no nível nacional (onde acho que 
há melhores discussões técnicas), mas que também competem por 
financiamento.  

Os lugares onde temos mais problemas sobre programas de SMAPS são os 
países onde há mais financiamento disponível e, ao mesmo tempo, 
problemas de acesso aos territórios. Tenho testemunhado países com menor 
presença de agências e programas, mas fazendo programas de SMAPS 
muito melhores, como no Níger, por exemplo. Lá existem menos agências da 
ONU e mais ONGs internacionais e locais trabalhando muito bem com o 
governo. E isso tudo isso acontecendo sem o envolvimento dos “grandes 
meninos e meninas” (big boys and girls).  

Em contrapartida os maiores problemas estão na Líbia, na Jordânia e na 
Síria, onde há fundos de financiamentos enormes e acesso dificílimo aos 
territórios, e então, como resultado, tudo passa a ser uma grande exibição de 
quão bem tal organização escreve uma proposta ou exibe a si mesmo. Nesse 
sentindo o acesso é um aspecto fundamental, porque é mais fácil monitorar 
programas, promover supervisão de programas e construir vínculos com as 
comunidades. Talvez seja por isso que há um grande impulso para as 
“tecnologias de autoajuda” para SMAPS, porque não há acesso de territórios. 

Um aspecto fundamental nessa discussão é também o fato de as 
organizações com frequência se omitirem completamente sobre a 
responsabilidade dos contextos. Eu me lembro no Iêmen, onde, numa 
reunião, o Cluster de Nutrição disse que o país precisava ser mais resiliente, 
reagi argumentando que o Iêmen não precisa ser mais resiliente, mas que 
precisa é que os bombardeios parem, que os portos precisam ser reabertos, 
e isso, sim, é a causa da desnutrição que está acontecendo, e não porque o 
Iêmen não seja resiliente! Eles estão em um contexto de merda, eles estão 
em guerra. Portanto, o que precisa mudar é o contexto, a guerra. E o mesmo 
está acontecendo na Líbia. O problema que tenho com esses projetos de 
autoajuda em SAMPS é que você ainda está sendo bombardeado, ainda 
ouve os tiroteios de armas de guerra na sua porta, e ainda é ameaçado por 
milícias nas ruas. Como propor “autoajuda” em tais contextos?  
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Embora as diretrizes usem claramente os Direitos Humanos como um 
princípio orientador, não falamos muito sobre os direitos básicos da vida.  

Uma pergunta desafiadora para o setor é como podemos transformar os 
sistemas de SMAPS para intervenções que reforçam o laço entre pessoas, 
humanos e humanos, entre o provedor de ajuda e o beneficiário, entre outras 
palavras, a humanidade? 

 

Outro entrevistado, X6, aponta a fragilidade do sistema no que se refere à forma 

como estão construídos os sistemas de coordenação.  

 

Os trabalhos entre agências são profundamente afetados por divisões que 
não ajudam o trabalho nem um pouco, sempre tentando colocar a área de 
SMAPS sob o controle de agências especificas. A forma como o 
financiamento hoje ocorre, também colabora com isso. É mais fácil conseguir 
financiamento quando o setor é colocado explicitamente sob o setor de Saúde 
ou Proteção, quando, na verdade, é transversal. Agora mesmo estamos 
tendo esse problema mais uma vez na resposta à crise de refugiados de 
Rohingya, em Cox's Bazar, em Bangladesh. [...] temos também a questão de 
que projetos não são financiados por sua qualidade, mas, com frequência, 
pelas relações com as agências de financiamento ou apadrinhamento de 
países doadores em privilegiarem organizações de seus países, ao invés da 
qualidade do projeto. 

 

Uma parte crucial do quadro, na perspectiva das respostas humanitárias, 

refere-se, na realidade, à cooperação e à competição coexistentes nas interações 

entre as agências. A competição pode assumir formas complexas e variadas, por 

vezes, resultando no monopólio, controle e na consolidação de uma organização ou 

de um pequeno número de organizações líderes, o que sufoca a inovação. 

Passando da linha de frente do campo e voltando-nos à perspectiva de 

desenvolvimento de políticas globais em SMAPS, em entrevista com X899, conta sobre 

essa tensão no sistema, a qual se reflete também nos projetos de SMAPS. Sobre a 

questão política, ele afirma: 

Saúde Pública é sobre maximizar a saúde e o bem-estar da população, o que 
significa que sempre existe negociação política e é o mesmo que cada 
governo também faz. Saúde Pública é essencialmente um campo político, por 
exemplo, como dividir os recursos nos próximos anos. E a mesma situação é 
verdadeira para SMAPS.  Como decidimos sobre os recursos? Concentramos 
para os mais doentes? Ou para os traumatizados? Ou para aumentar o bem-
estar da população? E, então, se a pessoa que trabalha com direitos 
humanos pode querer concentrar os recursos para vítimas de tortura, 
enquanto outro pode preferi-los para pessoas com transtornos severos. 

                                                             
99 Entrevista realizada via teleconferência em 28 de agosto de 2018. 



136 
 

 

Então, no campo, existe essa constante competição sobre os poucos 
recursos. Recursos que são, em minha opinião, essencialmente altruísticos, 
pois são para os beneficiários. No entanto, não vamos esquecer que também 
são recursos para os gestores, esses que se preocupam com poder, carreira 
e seu próprio interesse. Portanto, a política vem vestida desses vários 
interesses que estão lá. É neste momento, então, que me pergunto: como o 
conhecimento técnico pode ajudar nisso tudo? Bom, a esperança, repito, a 
esperança, é que intervenções com base em evidência nos ajudem a passar 
por essas águas turbulentas. Mas é verdade que a evidência é usada e 
abusada de diversas formas por diversos interesses. [...] a política está lá e 
sempre estará lá. É inevitável, não é necessariamente ruim. Existem recursos 
limitados e as necessidades no campo são incrivelmente grandes. Então, 
política é sobre discutir estratégias em como dividir os recursos.  

 

Ademais, X8 aponta a necessidade de investir na qualidade dos projetos, não 

apenas em saber se funcionam, mas na relação custo-efetividade (cost-effectiveness).  

 

Sabemos um pouco sobre o que funciona (effectiveness), mas não sabemos 
nada sobre a relação custo-efetividade, o que seria o dado mais racional para 
se tomar decisões sobre SMAPS. Quantas pessoas posso ajudar com tal 
valor e fazendo o quê? Ainda não temos essa informação (custo-efetividade). 
Então, estamos em um campo ainda hoje que não é científico, e isso é um 
terreno fértil para que pessoas com suas capacidades políticas e estratégicas 

influenciem e moldem o setor, e penso que tem um monte de gente assim.  

 

 Neste sentido, X11 alerta para o seguinte contraponto: 

 

Preocupa o fato de que muitas organizações humanitárias estão chamando 
tudo de “apoio psicossocial”, quando o setor é muito mais complexo do que 
atividades lúdicas ou meramente ter uma conversa de apoio com alguém em 
crise. Existe atualmente uma tendência de simplificação do setor, e estamos 
em um momento onde intervenções de pouca qualidade estão generalizadas 
nas respostas humanitárias. O setor de SMAPS tem tentando produzir e 
vender soluções simples, guiadas por manuais, que sejam duráveis e 
replicáveis para qualquer contexto. Não é uma questão de “scale up, but scale 
deep”, isto é, não é sobre aumentar a escala ou alcance das intervenções 
(que tem sido a tendência), mas uma questão de olhar o conteúdo dessas 
intervenções. Estamos no meio de uma tendência de simplificar, e por isso 
corremos o risco de atuar prejudicando as populações ou sistemas locais. E 
no centro disso tudo estão as grandes organizações humanitárias. Para se 
ter uma ideia da gravidade disso, lembro do país Y onde somente quem foi 
treinado em “mental Health Gap” (não especialistas) estão sendo preferidos 
em detrimento de psiquiatras (especialistas) para trabalhar no sistema de 
saúde, então é aí que você entende o tamanho que a coisa tem tomado. 
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Em entrevista100, X5, apresenta um testemunho que ilustra outra perspectiva 

sobre o tema em debate: 

 

A emergência X foi uma experiência de muita aprendizagem para mim, é 
sobre nosso fracasso de fazer todas as coisas que dizemos ter que fazer. 
Nós não integramos Saúde Mental na rede de atenção primária à saúde, e 
nada resta de todo aquele projeto que fizemos por anos. Não só na saúde 
mental, mas no sistema de ajuda humanitária como um todo, como uma falha 
endêmica. Eu percebi, então, que as grandes agências humanitárias 
entenderam tudo isso errado, e percebi que eu não sei como reformar grande 
agências, talvez você saiba, tenho muitos amigos nas grandes agências que 
eu admiro, não acho que eles estejam errados, mas espero que eles mudem 
essas organizações. A minha solução foi fazer o que desejo que todo mundo 
pudesse fazer, e foi quando a crise migratória na Europa me pegou. Explico, 
eu trabalhei como voluntária e vi um monte de gente trabalhando  como 
voluntário na Y ou Z, conheci um grupo de vários jovens, era um tipo de um 
grupo de movimento anarquista de ocupação que, apesar de estar na mesma 
linha de atuação de ajuda humanitária, tinha uma atitude completamente 
diferente das agências humanitárias de ajudar as pessoas que vieram de um 
movimento de política solidária, e não de “ajuda”, e claramente aqueles 
jovens mexeram com as grandes agências, pois eles viviam com as pessoas 
que eles tentavam ajudar. Foi interessante ver pessoas ajudando sem 
diretrizes, orientações, regras, treinamento, simplesmente ajudaram. Você 
encontra na prática pessoas que querem tratar umas às outras com 
humanidade e protegem-se umas às outras. Então, essa experiência de 
voluntária me mudou. Certamente, os voluntários fizeram um trabalho muito 
melhor do que as agências profissionais! Eles vão até o governo e pedem 
dinheiro, para cozinhar, colocam as próprias famílias de refugiados para fazê-
lo, ao invés de contratar uma cozinha particular, e assim por diante! Então, 
hoje em dia eu penso mais e mais sobre como trabalhar diretamente com as 
populações. Primeiro, colocar dinheiro diretamente nas mãos delas (e aqui 
lembro no país X, das várias organizações locais que nunca conseguiram 
pegar dinheiro algum), e, por vezes, as grandes organizações, ao invés de 
empoderarem essas iniciativas, elas tentavam bloqueá-las! E várias 
organizações começaram assim, tentando mudar as coisas, mas, aos 
poucos, começaram a perceber que precisavam se adaptar às burocracias 
para levantar financiamento. Eu não posso ser essa milionária trabalhando 
com a pobreza, e era isso que eu era no país X! Mas como trabalhar sem 
dinheiro? Oras, é possível se prepararmos nossas comunidades para se 
organizarem. Algumas vezes, é difícil, pois passamos a viver com muito 
menos e faltam algumas coisas, mas, pelo menos, isso me coloca em posição 
de igualdade com aqueles com quem trabalho. É fundamental encontrar um 
modelo de financiamento diferente.  

 

X5, então, conclui 

 

Não sou parte de nenhuma organização grande hoje. Trabalho com um 
contrato, que é quase voluntário. Trabalhamos e fazemos o que devemos 
fazer baseados nas necessidades que encontramos. Nunca me pediram um 
projeto completo, frameworks ou indicadores. Não temos uma estrutura 

                                                             
100 Entrevista realizada via teleconferência em 31 de julho de 2018.  
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industrial, pois não precisamos levantar grandes fortunas, e isso é o melhor 
que fiz em toda a minha vida. Então, não preciso ficar o tempo todo provando 
que o que faço funciona para provar que o dinheiro dado foi bem usado. E 
digo mais, o que outros já disseram, tenho dúvidas de que o que as grandes 
agências dizem de resultado, se realmente tem algum impacto. Meu princípio 
é privilegiar qualidade ao invés de quantidade. 

 

As diretrizes abordam importantes problemas que comprometeram a prestação 

de serviços de SMAPS, já discutidos neste trabalho, como os relativos à coordenação 

interinstitucional, à conscientização e relevância cultural, à competência técnica, ao 

papel dos direitos humanos e à necessidade de uma estrutura holística e 

contextualizada para o entendimento da segurança e resiliência. No entanto, ao 

abordar a práxis das intervenções humanitárias em SMAPS em seus aspectos mais 

práticos do cuidado, verifica-se que, de fato, as diretrizes omitem como se relacionam 

as culturas organizacionais, institucionais e hierarquias estruturais da intervenção 

humanitária. 

As Diretrizes em SMAPS pouco contribuem em termos de soluções práticas 

para os dilemas cotidianos envolvidos com estrutura institucional, cultura 

organizacional e suas contradições, enquanto deveriam, em contrapartida, considerar 

esse mecanismo de hierarquias estruturais e culturais das instituições humanitárias. 

A estrutura e a cultura organizacional são características constitutivas e, portanto, 

inevitáveis da SMAPS em emergências humanitárias e moldam as condições da 

própria intervenção humanitária. Todavia, organizações que fornecem SMAPS 

operam em tais ambientes com pouca capacidade metodológica e processual para 

gerir e superar essas contradições.  

X2101 também apresenta questões similares sobre o fato de a linguagem das 

Diretrizes ser moldada ocidentalmente e, por vezes, ser complexa demais para o 

campo. No final, do que o campo precisa, em sua opinião, é de uma estrutura simples 

que possa ser prontamente utilizada. Além disso, X2 defende que a economia política 

na SMAPS é fundada nos moldes de poder fundado no conhecimento: 

 

Quando desenvolvo um projeto ou programa de SMAPS, crio um programa 
baseado, primeiro, nas necessidades locais, e, somente, então, penso nos 
aspectos técnicos necessários para responder às necessidades. No entanto, 
por vezes, vejo outras pessoas atuando e elas pensam em todos os 

                                                             
101 Em entrevista realizada em 23 de agosto de 2018. 
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instrumentos técnicos antes de avaliar as necessidades locais, e procuram 
entender como podem inserir os projetos nos aspectos técnicos. É uma 
inversão da lógica, algo de cima para baixo. Se alguma coisa está faltando 
em nosso setor são pessoas com experiência direta no campo. Penso que 
existem tantos técnicos, e acho que isso está relacionado a essa economia-
política do setor, pois, se existe uma área que tem sido extremamente 
influente em nosso setor, é o dos acadêmicos e pesquisadores em SMAPS. 
Eles não são de todo ruim, oferecem coisas importantes e positivas, mas se 
você pensar para onde foi todo o financiamento sobre esse campo nos 
últimos 15 anos, foi para esse setor acadêmico responsável por desenvolver 
evidências sobre o que funciona nesse campo, e praticamente nada para 
governos e seus projetos de saúde para, por exemplo, melhorar o sistema de 
saúde mental dos países afetados.  Por vezes, temos dinheiro para fazer a 
pesquisa, mas não temos dinheiro para a implementação dessa pesquisa! E 
não estamos falando de pesquisas feitas por acadêmicos locais, mas os 
grandes, das supostas respeitadas universidades.  

 

Sobre a influência dos doadores, X2 comenta a dificuldade que a SMAPS 

possui quando comparada a outros setores de assistência humanitária: “Não somos 

capazes de entregar os números que os doadores querem, não vamos atingir 

centenas de milhares de pessoas como eles querem, e isso é uma questão 

importante.”. Nessa perspectiva, projetos de proteção, inclusive à criança, assim como 

SMAPS, sofrem com essa exigência dos doadores.  

 

Os doadores podem até nos chamar de prostitutas, mas eles são os cafetões. 
Pois são eles que nos dizem como temos que desenhar um projeto, 
implementar programas, priorizá-lo, e isso é um fator recorrente na paisagem 
política. Organizações acabam por se ajustar às prioridades da 
disponibilidade financeira, e não, necessariamente, àquilo que acreditam ser 
necessário. E precisam fazer isso pela própria sobrevivência. Outro exemplo 
disso é a agência da ONU X, ela não possui até hoje uma pessoa sequer 
completamente responsável por SMAPS, pois se começa a dedicar 
financiamento para SMAPS, corre o risco de perder financiamento do pote de 
ouro que é “proteção à criança”. No futuro, precisamos começar a pensar 
como mover o financiamento de SMAPS da resposta imediata, para o 
fortalecimento de sistemas, e como organizações humanitárias podem 
trabalhar juntas e melhor. De qualquer forma, podemos dizer que a maneira 
como SMAPS opera também é um sintoma da estrutura humanitária como 
um todo. 

 

X2 evidencia as diferenças de financiamento destinadas a grandes 

organizações em contraste com o que chega a ONG locais, que, de fato, são as 

responsáveis por implementar a maioria dos projetos.  
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Espero um dia poder ver o dinheiro todo que vai para uma grande e influente 
organização humanitária indo diretamente para uma ONG local. Nem sempre 
as ONGs locais possuem os mesmos mecanismos e expertise para escrever 
um projeto com uma linguagem tão brilhante como um time inteiro 
escrevendo de uma agência da ONU, por exemplo.  

 

Em entrevista, X9102 revela sua percepção de que os interesses das agências 

de financiamento internacional são essencialmente relacionados a suas políticas 

externas, como com o tema de refugiados, por exemplo. 

Os financiamentos são moldados por interesses políticos, o que não 
necessariamente seja algo ruim. Mas sim, é clara sua influência sobre o setor. 
No entanto, uma coisa que falta é uma sinergia, pois cada um tem sua própria 
prioridade e interesse. Essa falta de sinergia entre os órgãos de 
financiamento atrapalha muito o setor. Há também uma falta de 
conhecimento entre eles sobre SMAPS, como se achassem que pudessem 
fazer uma reunião técnica de X dias e trazer “recomendações” para 
determinado problema e simplesmente ir ao campo implementar. Isso 
claramente é uma falta de conhecimento sobre SMAPS. Problemas 
recorrentes ainda continuam os mesmos de antes, o campo ainda sofre muito 
com projetos de pouca qualidade, financiamentos são curtos, prioridade 
sobre a quantidade, ao invés de qualidade, e assim por diante. Dizemos 
coisas que não fazemos, falamos sempre sobre “capacidades locais”, mas, 
no final, não confiamos e não entregamos poder para essa capacidade local. 

 

Como exemplos atuais sobre a competição a que se refere, X9 cita duas 

emergências humanitárias ativas e complexas atuais,  

 

Uma das áreas em que vejo muita competição hoje em dia é Síria e Cox Bazar 
(Bangladesh), tudo tem sido uma questão de poder e não o que realmente é 
importante para a população. Estão dirigindo os projetos de acordo com as 
agendas das agências, e não segundo as necessidades. Nós somos 
autointitulados experts em SMAPS somente porque sabemos dizer as coisas 
do campo, pois temos o vocabulário. Mas o que deveria acontecer para 
superar essa competição seria um maior confronto, falarmos mais sobre 
essas coisas que não são ditas, e, ainda por cima, deveríamos todos ser 
escrutinados sobre o que realmente as organizações fazem no campo. 
Precisaríamos ter um mínimo padrão de qualidade naquilo que fazemos, e a 
maioria das agências, inclusive as agências ONU, não possuem qualquer 
padrão de qualidade mínimo! Quem, então, pode ser responsabilizado por 
isso? Quantas vezes vimos essa ridícula e absurda situação de organizações 
internacionais chegando às crises e simplesmente oferecendo altos salários 
literalmente roubando os poucos excelentes profissionais de Saúde Mental 
do sistema público de saúde para trabalharem em seus próprios projetos, e 
essas mesmas organizações ainda ousavam falar dos projetos delas como 
de grande sucesso! 

                                                             
102 Entrevista realizada por videoconferência em 23 agosto de.2018. 
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A perspectiva de X9 evidencia que é clara a influência das culturas 

organizacionais e dessas pessoas nos projetos, finalizando que, “por vezes, as 

culturas organizacionais são somente sobre as pessoas que trabalham, seus níveis, 

suas carreiras e, infelizmente, essa é uma realidade.”. 

Em entrevista com X3103, sobre as diretrizes IASC, faz referência à importância 

de existir um documento que trate do que o SMAPS faz no campo, apesar de 

reconhecer que só nos últimos anos as Diretrizes começaram a realmente ser 

propostas como uma abordagem transversal entre outros setores da ajuda 

humanitária.  

Sobre a economia política do setor, X3 argumenta mais sobre uma 

preocupação de que o setor não tenha ainda incorporado perspectivas e abordagens 

de políticas públicas em saúde e saúde mental, conforme explicitado no fragmento a 

seguir: 

Penso que, no setor de SMAPS, não tenhamos feito um bom uso de uma 
perspectiva de Saúde Pública, que, na verdade, é tudo sobre sistemas, 
questões reais e locais, sobre adaptação de coisas, todo um conhecimento 
sobre desenvolver um sistema financeiramente trabalhável. Para mim, a 
perspectiva de Saúde Pública é fundamental. Mesmo eu, como profissional, 
isso me deu um formato para todo o trabalho que fiz nesse campo. Tudo o 
que fazemos é informado sobre abordagens em Saúde Pública, e não tenho 
certeza de que o setor de SMAPS entendeu bem isso, e acho que confundem 
que fazer isso significaria privilegiar mais a área da Saúde em detrimento da 
área de Proteção, o que estão completamente enganados. Saúde Pública é 
tão maior que isso, e engloba vários saberes. 

 

X3 menciona essa resistência de uma perspectiva holística de abordagem 

transversal em SMAPS como um sintoma do setor e cita um outro exemplo: 

Uma vez no campo, quando falei sobre os Primeiros Cuidados 
Psicológicos104, a reação local das equipes foi de que essa ferramenta não 
cabia a eles, pois era uma ferramenta do setor de Saúde, e não da área de 
Proteção. Oh, não! Como assim? Então penso que realmente ainda temos 
um longo trabalho de construir pontes. Apesar disso, penso que 

                                                             
103 Entrevista realizada por videoconferência em 23 de agosto de 2018. 
104 “Primeiros Cuidados Psicológicos” é uma publicação da OMS que envolve assistência humana e de 
ajuda prática para apoiar indivíduos que sofreram sérias situações de crise e foi redigido para pessoas 
que auxiliam indivíduos que viveram situações de extrema angústia. O guia fornece diretrizes básicas 
para que as pessoas que prestam assistência respeitem a dignidade, a cultura e as habilidades das 
pessoas assistidas. Apesar do nome, os primeiros cuidados psicológicos (PCP) incluem tanto apoio 
psíquico quanto o social. Está traduzido atualmente em 21 línguas, e a tradução para a língua 
portuguesa foi feita por Márcio Gagliato e está disponível em: 
<http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/> 
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conquistamos muito, não precisamos mais justificar porque somos 
importantes no campo humanitário, e isso é importante.  

 

X1105 comenta sobre como a economia política do setor se materializa em 

mecanismos de coordenação em SMAPS nas emergências humanitárias e nos 

modelos despolitizados,  

 

Alguns assuntos são completamente dominados por específicas agências da 
ONU, por exemplo o quarto nível da pirâmide (serviços especializados) é 
dominado pela OMS, enquanto proteção, normalmente, fica com ACNUR. É 
importante pensar os vários interesses em jogo, inclusive de poder e 
influência, pois o setor ainda possui um discurso dominado por conceitos 
ocidentalizados. Veja, por exemplo, as pessoas que fazem parte desses 
fóruns, como o Grupo de Referência, e como esses fóruns se dão. Os 
discursos ativistas estão cada vez menos presentes, os discursos têm se 
transformado em técnicos, e não se vê muito interesse ou entendimento 
sobre as causas do problema, mas, sim, sobre as manifestações ou sintomas. 
O discurso político se perdeu e tomou lugar um discurso tecnocrático 
dominante hoje no setor de SMAPS. E a consequência disso é que estamos 
fazendo a mesma coisa em todo lugar, como Primeiros Cuidados 
Psicológicos (PCP), Espaços de proteção à Criança, Mental Health Gap, isto 
é, a criação de “pacotes” (packages) de intervenção. 

 

X8 cita como exemplo que discussões políticas estão frequentemente fora do 

questionamento do setor de SMAPS, “questões políticas são raramente discutidas no 

setor. Por exemplo, a questão da migração está em todos os lugares e, no setor de 

SMAPS, ninguém está realmente discutindo isso, debatendo o fenômeno.”. 

O entrevistado ainda discorre sobre uma situação comum no campo, mas 

pouco verbalizada, 

Em muitos lugares em que trabalhei, como Sudão do Sul ou várias 
emergências, a competição entre as agências é para ter as melhores pessoas 
locais trabalhando para elas durante aquela emergência. E isso significa bons 
salários para os locais, mas também retirá-las do setor público já fragilizado! 

 

X8, assim, aponta uma grave falha da economia-política presente no SMAPS, 

a qual está intimamente ligada ao risco de uma compreensão apolítica dos discursos 

de SMAPS.  

De maneira geral, nas respostas desses entrevistados, circulam diferentes 

aspectos da economia-política do setor de SMAPS, as quais explicitam importantes 

                                                             
105 Entrevista realizada por videoconferência em 21 de agosto de 2018. 
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questionamentos sobre as variadas formas como diversos interesses se atualizam por 

meio dos discursos e práticas das instituições humanitárias responsáveis por prover 

práticas e políticas em SMAPS.  

As entrevistas apresentaram pensamentos similares, apesar de cada 

entrevistado ter originalidade em exemplos e experiências próprias, que oferecem 

visões críticas para a discussão realizada nesta tese. Consideradas em seu conjunto, 

elas desenham uma imagem nítida das profundas agendas de interesses que circulam 

nos discursos e nas práticas de SMAPS, daquilo que escapa do oficial, e suas 

implicações concretas de negligência e abandono das populações afetadas por crises 

humanitárias. Se a verdade está naquilo que nos escapa e não naquilo que se 

controla, então aquilo que escapa, como as disputas políticas de interesse pelo poder 

e a competição acima da colaboração, aponta uma verdade muito além de um suposto 

imperativo humanitário. Nesse sentido, as entrevistas, como fonte de opiniões e 

testemunhos inéditos e genuínos, contribuíram substancialmente para as discussões 

propostas nesta tese.  Sendo assim, passamos às considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONsIDeRAÇões
FINAIs

Timor-Leste – Icônica frase durante a ocupação Indonésia em Timor-Leste em Manatuto. Adaptação 
do poema do timorense Francisco Borja da Costa, assassinado em 1975 durante a invasão Indonésia. 



O Rasto da Tua Passagem 
Silenciaste minha razão
Na razão das tuas leis

Sufocaste minha cultura
Na cultura da tua cultura
Abafaste minhas revoltas

Com a ponta da tua baioneta
Torturaste meu corpo

Nos grilhões do teu império
Subjugaste minha alma

Na fé da tua religião
Saqueaste

Assassinaste
Massacraste

Pilhaste
Minha terra, minha gente

Banhada em sangue
Escorragada, exangue

Barbaramente civilizaste na demagogia da tua grei
Brutalmente colonizaste na ambição da tua grandeza

Na ponta da tua baioneta
Assinalaste o rasto da tua passagem

Na ponta da minha baioneta
Marcarei na história a forma da minha Libertação



Timor-Leste, Ilha de Ataúro, aldeia Villa em 25 de dezembro de 2004. Um dia depois do terremoto que 
devastou o sudeste asiático. Pescadores da aldeia ao Nascer do sol.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

Tempos atrás reli um artigo de Stirrat (2008) cujo título me chamou muito a 

atenção, “Mercenários, missionários e desajustados: representações de 

trabalhadores humanitários” (do original em inglês Mercenaries, Missionaries, and 

Misfits: Representations of Development Personnel).  

O artigo centra-se em torno de três estereótipos do trabalhador humanitário: o 

mercenário, o missionário e o desajustado (misfit). Mercenário, como o estereótipo 

representado por aqueles simplesmente interessados nos benefícios próprios, sem 

qualquer compromisso com a erradicação das causas das crises ou qualquer outra 

coisa além de si próprios; missionários, como aqueles fundamentalmente opostos ao 

mundo dos mercenários, marcados pela alteridade, esforçados e motivados pela 

causa humanitária; e os misfits, “desajustados”, na tradução mais próxima, como 

aqueles que entram no mundo humanitário como uma forma de fuga, desajustados 

em seu país de origem. De certa forma, o trabalho humanitário depende de pessoas 

que estão de uma forma ou de outra inseridas nesses estereótipos, ou em todos eles 

simultaneamente.  

As origens desta caracterização tripartida da comunidade de trabalhadores 

humanitários não são tão óbvias, mas certamente tem ressonância dentro do mundo 

humanitário. O artigo não se preocupa com a verdade ou não dessa caracterização, 

mas, ao invés disso, procura usar esses estereótipos para explorar as tensões e 

contradições das maneiras pelas quais as pessoas que trabalham no mundo 

humanitário veem a si mesmas e aos outros. 

Confesso que o artigo me chamou mais a atenção pelo criativo e provocativo 

título, do que pelo seu conteúdo propriamente. Não diz tudo, mas diz um pouco sobre 

elementos críticos dessa pesquisa no que se refere às contradições do setor 

humanitário. 

E eis que este artigo retornou em um comentário contundente recente durante 

a reunião anual do Grupo de Referência em SMAPS que ocorreu em Amã, na 

Jordânia, no final do mês de outubro de 2018 – poucas semanas antes da conclusão 

desta tese.  
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Foi a quarta reunião anual de que tive a oportunidade de participar, e, ao 

mesmo tempo, foi a que mais congregou participação institucional, pelo menos 40 

organizações internacionais (ONU, ONGs Internacionais, etc.) estiveram 

representadas pelos seus respectivos chefes de setores de SMAPS. 

De maneira inédita, a reunião teve uma mesa de debate dedicada ao tema de 

coordenação em SMAPS em respostas humanitárias atuais. Cinco organizações 

internacionais (três agências ONU e duas ONGs internacionais) que exercem 

liderança na resposta humanitária em SMAPS foram convidadas para compor essa 

mesa e falar sobre Coordenação de Campo em SMAPS, isto é, o papel dessas 

mesmas organizações ao liderarem grupos de trabalho ou coordenação em resposta 

de SMAPS durante emergências.  

Foi uma oportunidade inédita, no entanto, as apresentações não fizeram 

qualquer referência aos pontos críticos relatados nas entrevistas presentes nesta tese 

(Capítulo 3). Afinal, se é um tema tão caro, por que é omitido?  

No momento em que se abriu a possibilidade de questionamentos aos 

componentes da mesa , minha reação foi contundente, lembrei do título em questão 

e iniciei minha fala desta forma, “Mercenários, missionários ou desajustados”, e disse, 

“não vamos ignorar que a norma do campo é a competição acima da colaboração 

entre as organizações, e precisamos falar sobre isso”.   

O trabalho humanitário é fundamentalmente contraditório. Por um lado, 

agências usam do apelo “missionário” para conseguir doações, quando, nos 

bastidores, são atravessados por aspectos estruturais quase que mercenários, isto é, 

uma lógica de funcionamento contrária às causas humanitárias. Basta uma rápida 

análise em seus respectivos sites, que os apelos financeiros pelas causas 

humanitárias logo aparecem, e, por vezes, de forma dramaticamente caracterizada 

pelo sofrimento. 

Na semana seguinte, fui convidado para participar de uma reunião técnica na 

sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington (EUA), sobre um 

ambicioso projeto da Organização Mundial da Saúde, de três anos (2018-2020), sobre 

como desenvolver instrumentos que melhorem a qualidade técnica de profissionais 

que atuam em projetos de SMAPS em países em crise. Um projeto bem financiado, 

que conta com uma equipe de cerca de 30 pesquisadores e profissionais do campo 
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de SMAPS ao redor do mundo, comprometidos com a pauta de desenvolver um 

programa que possa melhorar a qualidade técnica de trabalhadores do campo de 

SMAPS, isto é, o accountability (impacto, resultado, responsabilidade) dos vários 

projetos de SMAPS em crises humanitárias ao redor do mundo.  

Pauta urgente, necessária, inquestionavelmente fundamental. Mas, pergunto, 

será que, se a hipótese desta pesquisa for válida, este projeto não possui uma falha 

de premissa? Isto é, a dimensão da atuação técnica no campo de SMAPS é 

certamente crítica e complexa. Afinal, lidamos com o sofrimento do limite inimaginável 

que a violência causa, e isso será eternamente um contínuo condutor de pesquisas, 

debates teóricos e aprimoramentos sem fim. No entanto, perguntava-me durante a 

reunião, se hipoteticamente detivéssemos as melhores práticas, técnicas e tecnologia 

do setor de SMAPS, elas seriam suficientes dentro de um sistema humanitário 

atravessado por uma economia-política de diversos interesses como os relatados 

neste trabalho? 

Portanto, precisamos falar sobre a política. Precisamos de uma pulsão política 

e revolucionária. É tão urgente que, direto desta reunião, em Washington, retornei 

para a Líbia, convidado para participar de uma reunião de desenvolvimento de um 

projeto de 3 anos de SMAPS (convite de última hora, quase como um fechamento 

sincrônico para o final desta tese). E ali me reuni com as diversas agências 

internacionais que trabalham com a resposta humanitária, onde voltavam a repetir 

relatos sobre o jogo humanitário tão similares com aqueles das entrevistas realizadas 

para o desenvolvimento desta tese.  

Assim sendo, acredito que essa seja a contribuição deste trabalho, na 

esperança que ela seja, também, um registro de resistência. 

Ao longo da tese, procurei trazer os fundamentos do setor humanitário. 

Observando que, antes da década de 1990, os componentes de saúde mental nas 

respostas humanitárias às guerras e desastres eram fortemente influenciados por uma 

abordagem estritamente biomédica, a qual enfatizava necessidades biológicas e 

fisiológicas bem como tratamentos farmacêuticos. Nas últimas três décadas, no 

entanto, projetos de ajuda humanitária voltados para as consequências da violência e 

do desastre na saúde mental tornaram-se cada vez mais presentes. 
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Foi demonstrando, então, que a Saúde Mental em contextos de crise 

humanitária começou a se configurar entre uma abordagem, aos poucos sendo 

chamada de “psicossocial”, e o modelo biomédico dominante.  

Em conformidade com os objetivos desta tese, foram discutidos alguns dos 

legados e apropriações ambíguos entre essas duas abordagens, com base em uma 

revisão histórica conformativa dessa dualidade até os tempos atuais.  

Também foram apresentados fenômenos de dinâmicas políticas do setor de 

ajuda humanitária que podem ser apropriados e adaptados de acordo com as 

dinâmicas de diversos interesses transvestidos de um discurso humanitário, 

tecnocrático e apolítico.  

Esses fenômenos remetem ao fato de que a apropriação das áreas de 

conhecimento em Saúde Mental aplicada a projetos de resposta a diversos contextos 

de crises humanitárias ocorre por meio de um inevitável mecanismo estrutural de uma 

economia-política da ajuda humanitária, em suas diversas formas de organização e 

funcionamento.  

Essas formas, como discutido ao longo desta tese, regem e constituem vários 

problemas frequentemente encontrados no campo e que integram, para os diversos 

atores do setor, um significativo desafio para a compreensão de como esse 

mecanismo poderia ser mais bem antecipado, considerado e, consequentemente, 

gerenciado. 

Na realidade, competição e rivalidades se sobrepõem à cooperação nas 

interações entre agências, com frequência, resultando em monopólios programáticos 

em detrimento da qualidade de projetos, o que favorece a prevalência da quantidade 

e, em última instância, a manutenção da crise humanitária.  

Defendemos a perspectiva de uma economia-política estrutural para o setor 

SMAPS que rejeite qualquer concepção essencialmente tecnocrática e apolítica e 

entendemos que uma reforma dessa realidade, se seriamente considerada como um 

objetivo pelas agências humanitárias, exigirá que essas agências se envolvam nos 

debates políticos reconhecidos, mas ocultados/relegados, o que implica também rever 

a governança estrutural do setor humanitário. Assim, almeja-se que este trabalho seja 

um instrumento que ajude a revelar as dinâmicas dominantes envolvidas no setor. 
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Assim, como reiterado por alguns entrevistados, essa é uma discussão urgente e 

necessária. 

Os especialistas entrevistados para a realização desta tese estão, certamente, 

entre os mais influentes do setor global de SMAPS da atualidade, tanto na produção 

científica quanto no desenvolvimento de projetos em intervenções humanitárias. Suas 

contribuições também apresentam e defendem diferentes aspectos da configuração 

da economia-política do setor de SMAPS, oferecendo importantes críticas e 

comentários adicionais sobre o fornecimento de cuidados de saúde mental em 

emergências humanitárias. 

Nessas entrevistas, assim como em nossa experiência, surgiram críticas às 

intervenções que desafiam a legitimidade de seus próprios projetos e orientações, 

sugerindo sérios problemas estruturais dos pontos de vista ético, cultural e gerencial. 

Por essa razão, é vitalmente necessária uma discussão aberta sobre a premissa de 

"Não causar danos” (Do No Harm) em saúde mental e apoio psicossocial, e, graças 

às Diretrizes IASC em SMAPS, profissionais locais e internacionais possuem um 

conjunto de parâmetros, processuais e consensuais, fundamentais para serviços em 

SMAPS em crises humanitárias. 

Como discutido, as Diretrizes IASC se destacam como um destilado informativo 

do conhecimento das principais práticas das dezenas de especialistas consultados 

durante o seu desenvolvimento. Mesmo assim, elas preservaram uma generalidade 

inevitável, tornando muitas decisões inerentes ao setor ainda abertas, como, 

destacadamente, a da economia-política. No entanto, as Diretrizes definem um padrão 

mínimo claro que reforça a utilização de recursos locais, coordenação entre setores e 

compromisso de “não causar dano” (Do No Harm) como pilares sobre os quais tais 

intervenções devem ser construídas. 

As Diretrizes IASC em SMAPS são um campo baseado em anuência, não em 

evidências, por isso, representam um valioso instrumento de consenso e negociação 

política que incentiva boas práticas no campo. Certamente, elas não fornecem uma 

base detalhada para o planejamento e a implementação de uma resposta em SMAPS 

em crises humanitárias, mas oferecem os caminhos necessários sobre os esforços 

relativos à  inclusão de contextos (antes considerados periféricos em relação  aos 

recursos e às circunstâncias culturais locais) e ao modo como eles interagem na 



152 
 

 

determinação dos meios apropriados para conceituar “necessidades e recursos” de 

uma população afetada por uma crise humanitária, para, somente assim, informar o 

desenvolvimento de projetos e intervenções.  

É verdade que as Diretrizes ignoraram muitas questões importantes sobre as 

quais o consenso não foi estabelecido, como uma base de evidências mais eficiente 

que melhor pudesse informar alguns impasses técnicos e teóricos; a suposta disputa 

entre modelos de intervenção, bem como a que foi explorada como maior ênfase ao 

longo desta tese: a economia-política de operação dos projetos.  

Também é preocupante o fato de que as Diretrizes (e ainda mais a ajuda 

humanitária em geral) não abordam as complexidades práticas e implicações éticas 

das diferenças de poder entre atores humanitários estrangeiros e locais, e entre eles 

e a população local, especialmente quando se destaca a necessidade e a 

complexidade inerentes à mobilização da comunidade como protagonista de sua 

própria causa. 

Tensões são inevitáveis, quando se busca trazer luz a esse negado tema, mas, 

apesar de ser conflituoso, tencionar a discussão e as preocupações tanto técnica 

quanto política pode favorecer reflexão e ação de projetos de melhor qualidade e 

resultados.  

Esta foi a razão que nos motivou a desenvolver esta tese. Há um debate técnico 

e profissional em torno de qual abordagem é mais eficaz e menos prejudicial às 

pessoas que vivem em guerras ou sociedades afetadas por conflitos e emergências, 

mas há raríssimas discussões sobre a falha estrutural, o mecanismo sobre o qual 

esses programas são implementados. Este trabalho visa colocar em evidência o “não 

dito” do setor e constituir uma contribuição complementar fundamental para a 

abordagem e a melhoria da área. 

Existem muitos dilemas apresentados nesta tese que precisam de ser aceitos 

como reflexo de uma situação muito complexa. Complexidade muito visível, mas, ao 

mesmo tempo, naturalizada. Na verdade, sabemos ainda relativamente pouco sobre 

as tensões internas que a caracteriza e como se materializam nos projetos e políticas 

de SMAPS.  
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Ademais, se é verdade que essa realidade possui algo estrutural, de sua 

própria natureza que severamente afeta a implementação de projetos, isso significa, 

então, que seu questionamento deve receber melhor atenção, se não prioridade. 

Precisamos de uma pulsão política, uma pulsão revolucionária no setor de 

SMAPS que favoreçam as modalidades de resistência aos discursos hegemônicos 

aqui trabalhados, e compreender essas modalidades de maneira concreta pode 

restaurar a legitimidade dos mecanismos de Saúde Mental e do apoio Psicossocial 

em emergências humanitárias, além de tornar a ajuda mais efetiva e diretamente 

benéfica às populações afetadas. 
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Roteiro de entrevista (original em inglês) 

Guiding questions 

Part A – the IASC MHPSS Guidelines 

The IASC MHPSS Guidelines represent a significant achievement in terms of offering 

conceptual and practical clarity about the role, definition and scope of MHPSS, 

influencing some level of Interagency consensus and institutionalization of MHPSS in 

emergencies, influencing programmes and activities in the field and donors. In your 

opinion,  

1. Are there intrinsic gaps or tensions in the guidelines? If so, what are they and 

what are the implications on MHPSS programming and policy making level? 

What are the most important lessons learned and challenges that still lay 

ahead of us? 

Part B – The political economy of the MHPSS sector –  

Some authors generally agree that the political economy of Aid in emergencies or 

post-conflict context influence (or determine) the approaches and interventions. 

Trying to understand these contextual aspects in relation to the MHPSS sector, in 

your opinion,  

1. Power and interests shaping the MHPSS Sector – what is the nature of that? 

What is the impact in the field? 

2. Related to above question, how the Aid-Industry and the Financing Aid 

System is influencing MHPSS programming? What are the implications?  

3. The Politics of Humanitarian organizations providing MHPSS: What are the 

interests and kind of perspectives that are dominant? What are the interests 

that seem to be missing, or suppressed, not publicly articulated?  

4. What are the unspoken themes inside of the MHPSS sector? Who´s interests 

are represented and who are avoided to speak? 

Part C – MHPSS and Evidence-Based Programming  

If previous humanitarians, especially of the religious variation, believed that God was 

on their side, nowadays new humanitarians believes that science is on their side, the 

so-called efforts for “evidence based” interventions. There are important trends around 

the various technical discussions on links between research and practice, types of 

interventions, stability, relevance, sustainability, with increasing efforts for scalable 

interventions; self-help; technology supported; Roll-out of ‘packages’ of standardized 

interventions. What would be your view? And what about interventions to engage the 

social determinants and dimensions of wellbeing? 

Final question (if not responded already): Nowadays, what would be the challenging 

argument or question to the MHPSS field? (to policy makers and/or practitioners) 






