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Agora imagina vocês... Por isso que eu
go que não tem reparação que o Estao possa fazer. A única reparação que
pode estar fazendo é parar com isso,
ar com o genocídio de negro, os homiios. Ai sim, ai sim vocês mães que perram os filhos dessa forma vão falar:
ra, vai parar, acabou”. Ai talvez acaluta de vocês, vocês vão falar assim:
ealmente, não vai trazer meu filho de
a, mas acabou. Eu sei que meu vizinho,
inha vizinha, não vai acontecer”. Mas
ior, porque continua acontecendo e a
ncia é piorar, está acontecendo cada
mais. Se você abrir a estatística de titeio, de pessoas mortas, a gente está
ersando e tem uma porrada de pessorrendo, pobres, negras, de periferia.
mplicado, são coisas, eu acho que esse
to é uma incógnita, não tem resposta
Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Apresentação
As políticas de reparação no Brasil não são
levadas a sério de forma efetiva, são ainda
percebidas e tratadas como ações isoladas,
seletivas e oscilantes. Apesar de valorosas,
não compõem efetivamente uma agenda
condizente com os desafios orquestrados
nos processos de reconhecimento de direitos no país.
Enumerar as razões deste déficit democrático podem levar a muitos caminhos, além dos
fatores gerais das políticas públicas de direitos que, não raro, são marcadas pela descontinuidade, desafios da escala e do personalismo. Contudo, quatro deles se entrelaçam e
destacaram-se neste estudo do Instituto de
Estudos da Religião: a baixa compreensão
dos estandartes internacionais de políticas
de reparação; a identificação desta agenda
com segmentos identitários e políticas específicas; o despreparo das políticas públicas
em avançar na agenda de reparação plena;
e a percepção de que as ações de reparação
trazem um conteúdo revanchista da agenda
marcada pelo ódio e racismo histórico (como
fortemente identificado no último pleito de
outubro de 2018).
Assim, por onde começar? É preciso primeiro perceber? Experimentar? Compreender?
Romper? Garantir? Possivelmente, a adição
de uma porção de cada um destes componentes é fundamental para se reconhecer o
que existe e ampliar para onde se deseja chegar, tomando como referência e reverência
as diretrizes e marcos dos direitos humanos.
A experiência recente do ISER neste campo
passava, já, por duas frentes emblemáticas,
complementares, sensíveis e transformadoras para as muitas dezenas de pesquisadores

[1]
[2]

Secretário-Executivo Licenciado do ISER.

Secretário-Executivo Adjunto do ISER.

do Instituto que acompanharam diretamente estas agendas nos últimos dez anos. Uma
primeira, identificada com a agenda de Memória, Verdade e Justiça, desenhada a partir
de três iniciativas muito especiais: o estabelecimento do Coletivo RJ Memória, Verdade
e Justiça, fundado e em funcionamento na
sede do ISER, originário da sociedade civil,
composto por presos políticos e familiares
de mortos e desaparecidos, cujo debates e
iniciativas impactam na agenda do Rio de
Janeiro e do Brasil; o apoio e compromisso
institucional do Programa Clínicas do Testemunho, implementado com excelência pela
Equipe Clínico-Política (autora também nesta
publicação), que possibilita apoio psicológico
a pessoas afetadas pela violência de Estado
do período da Ditadura Civil-Militar no Brasil;
e o monitoramento simultâneo dos trinta meses da Comissão Nacional da Verdade, incidindo de maneira bastante ativa nesta agenda com a produção de seis relatórios.
Uma segunda frente, igualmente associada a políticas de reparação, mas desta vez
referida ao período da democracia política
brasileira, teve duas principais iniciativas: a
recente criação, em estreita parceria com a
Equipe Clínico-Política, do Centro de Estudo
em Reparação Psíquica (CERP), iniciado em
Acari, e cuja indicação aponta para a formulação de uma política associada a assistência
social e saúde, em conformidade com uma
agenda embrionária de uma política de reparação no RJ; e a atuação do ISER, em parceria fraterna com o CEJIL, como peticionários
no caso conhecido como Chacina de Nova
Brasília, em que o Brasil foi, pela primeira
vez, condenado pela não realização de Justiça em relação aos familiares e as vítimas do
episódio, que teve vinte e seis jovens mortos
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e três mulheres torturadas sexualmente pelas forças policiais. A sentença proferida pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos,
em maio de 2017, consiste em um dos principais instrumentos de exemplo e reinvindicação da efetiva implementação de políticas de
reparação no Brasil.

ainda mais essencial, nos fóruns locais, nacionais e internacionais. Assumir uma política clara de não repetição de violações, assegurar a atenção integral aos violentados
pelo Estado e garantir o direito à memória,
expressão e luto assumiram uma centralidade ainda mais dramática.

O ISER, intencionalmente, se colocou em um
lugar de renovação geracional de uma agenda fortemente anunciada como de uma geração cuja juventude foi violentada nos anos
60 e 70, e com papel fundamental na democratização do país, nos anos 80, 90 e 2000.
Saberes acumulados pela experiência e luta
contra uma ditadura que censura, tortura e
dilacera. A escolha de contar, nesta agenda,
com jovens pesquisadoras, qualificadas e
comprometidas com o tema, apontava para
o lugar da necessidade de articular – sabendo distinguir – os períodos políticos experimentados. Mas, diferentemente do modelo
que imaginamos, mais do que em qualquer
outro tempo, passado e presente parecem
intrinsicamente relacionados no cenário político atual. A agenda da reparação se torna

Apoiado na bagagem acumulada, neste intenso ano de 2018, o ISER ser deu um passo
adiante, e fez um estudo e uma escuta mais
aprofundada sobre os marcos legais e parâmetros internacionais de políticas de reparação nas américas e no mundo. Ouviu vítimas
da violência do Estado, procurou gestores
do sistema de Justiça e assistência, dialogou
com parceiros e especialistas e produziu este
documento de muitas mãos, vozes, desejos
e esperanças. Estas páginas se originam da
combinação de princípios normativos estabelecidos com lembranças reveladas, saberes partilhados e feridas expostas. Reflexões
e sentimentos acumulados por aqueles que,
com legitimidade, clamam por reconhecimento e respeito, pelo direito à memória e
à reparação.
Sua leitura tornou-se essencial, pelos dias
que se passaram e os que virão.

diziam, abusado, porque morava ali e
podia ir para rua, sem camisa, sem ch
lo, do jeito que ele gostava de andar,
sempre abordado, apanhava demais, d
mais. Tudo que ele fazia ele pensava n
filhos dele e levava pra casa pra mim
sei que reparação não vai trazer meu
lho de volta, nunca passou pela minh
cabeça eu enterrar meu filho negro p
suposto auto de resistência, meu filh
não era bandido, era. indenização fin
ceira... Tudo que meu pai lutou e deu a
continua. O pouco que eu conheço de B
sil me faz pensar que não ia contempl
o que eu gostaria. Tem coisas que eu a
gostaria de lutar.” (filha de vítima le
Às vezes, fico pensando em casa. Gent
como me sinto impotente! A gente tá a
e vários outros estão morrendo. Fico
sando o que melhoraria? O quê, o quê?
Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Eu só quero falar uma coisinha sobre
reparação. O Estado que está sempre
sente e encobrindo os podres dos emgados deles, se fosse cobrado de vere, se fosse obrigatório que cada polil que matou uma pessoa fosse punido,
ambém punido financeiramente, acho
não aconteceria tanta morte dentro
favela e dentro da periferia. Meu fique tinha uma passagem pelo sistema,
ser negro, e como eles diziam, abusaporque morava ali e não podia ir para
sem camisa, sem chinelo, do jeito que
ostava de andar, era sempre abordapanhava demais, demais. Tudo que ele
ia ele pensava nos filhos dele e levara casa pra mim. Eu sei que reparação
o vai trazer meu filho de volta, nunca
assou pela minha cabeça eu enterrar
u filho negro por suposto auto de reReparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Editorial
A Comunicações do ISER nº 72 - Reparação
como política: reflexões sobre as respostas à
violência de Estado no Rio de Janeiro - surge como continuação e aprofundamento da
trajetória do Instituto de Estudos da Religião
(ISER) no campo da Memória, Verdade e Justiça. Desde 2012, a organização desenvolve
pesquisas e atividades sobre o período da
ditadura civil-militar e o processo de justiça
de transição brasileiros, especialmente no
que diz respeito ao trabalho da Comissão
Nacional da Verdade. Ao longo dessa trajetória, o ISER gerou importante acúmulo sobre a relação entre nossa incompleta justiça
de transição e a violência de Estado, que não
deixou de ocorrer após 1988 e se explicita
sobre os jovens negros moradores de favelas
e periferias. Com o Projeto Memória, Verdade e Justiça, percebemos a necessidade de
aprofundar o debate sobre essa relação, bem
como de refletir sobre políticas institucionais
de reconhecimento e de resposta às graves
violações de direitos humanos perpetradas
pelo Estado brasileiro nos dias de hoje.
Assim, demos início ao projeto de Pesquisa
e ação sobre as políticas de reparação à violência de Estado no Brasil – ontem e hoje, no
âmbito do qual a presente revista é publicada.
Nele, buscamos atuar nas frentes de produção
de conhecimento, sensibilização e mobilização acerca das respostas dadas pelo Estado
às violações de direitos humanos. Para tanto,
optamos por priorizar a reflexão sobre a violência letal praticada por agentes do Estado
no âmbito das políticas de segurança pública,
o que se justifica na medida em que essa realidade nos dá a possibilidade de pensar as
violações de direitos humanos pelo Estado e a
necessidade de perspectivas reparatórias de
maneira bastante densa e profunda. Afinal, o
Rio de Janeiro é, historicamente, atravessado
pela violência de Estado, que atinge de forma seletiva e desigual os sujeitos, em função
de uma lógica de estigmatização, marginalização, perseguição e violação de direitos de
determinados segmentos sociais.

O objetivo principal do projeto é produzir
mudanças no reconhecimento e nas respostas estatais sobre a conjuntura de violência
sistemática. Esta publicação, de forma mais
específica, realiza uma pesquisa inicial e exploratória sobre a reparação, contemplando
diversas perspectivas sobre seus significados e possibilidades. Os questionamentos
centrais que orientam a revista são: é possível reparar a violência letal de Estado? Se
sim, em que termos? Para avançar na direção
de respostas, são apresentadas reflexões a
partir do que existe, hoje, em termos normativos e institucionais sobre a reparação.
A revista é composta por seis artigos, sete
entrevistas, uma carta e um poema. O primeiro artigo, elaborado pelos pesquisadores do
projeto, apresenta um panorama da temática
da reparação, partindo da constatação de
que o Rio de Janeiro vive, hoje, um quadro
de violações sistemáticas de direitos humanos, e que as respostas obtidas por familiares e sobreviventes de vítimas são escassas
e incompletas. Em seguida, as antropólogas
Flávia Medeiros e Lucía Eilbaum, que atuaram como consultoras na pesquisa do ISER
para a realização de três grupos focais com
familiares de vítimas, produzem uma reflexão
a partir destes grupos, colocando em primeiro plano as perspectivas dos próprios atingidos sobre o que significaria a “tal reparação”.
Um terceiro artigo é assinado por Maria Dalva Correia, Maria de Fátima Silva e Natasha
Neri - as duas primeiras são mães de vítimas
da violência do Estado, e a terceira é pesquisadora e apoiadora dos movimentos de familiares. O texto aborda a dimensão da memória, ressaltando a luta dos familiares para
combater as narrativas de criminalização de
seus mortos - presentes na mídia e nos inquéritos -, e afirmar uma narrativa de seus filhos como cidadãos e sujeitos de direito. Ainda no quadro das lutas por outras narrativas,
o artigo seguinte é assinado por Adriano de
Araújo e Fransérgio Goulart, do Fórum Grita
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Baixada. O texto apresenta a experiência do
Tribunal Popular da Baixada Fluminense, ato
organizado por diversos movimentos e organizações para denunciar as violações nesta
região do estado, com um julgamento simulado do Estado brasileiro e a apresentação
de um documento com as medidas reparatórias que deveriam ser levadas a cabo pelo
Estado para dar uma resposta satisfatória a
esse quadro.
O quinto texto, assinado por Edson Diniz, Lidiane Malanquini, Patrícia Ramalho e Shyrlei
Rosendo, também parte de uma experiência
local para refletir sobre os sentidos possíveis
da reparação. Os autores, vinculados à organização Redes de Desenvolvimento da Maré,
apresentam os caminhos percorridos na tentativa de promover um debate, junto aos moradores da Maré, sobre a segurança pública
como um direito a ser garantido em contexto
democrático, com centralidade da preservação da vida de toda e qualquer pessoa.
12

Por fim, o último artigo é elaborado por Eduardo Losicer, Janne Calhau Mourão e Tania
Kolker, integrantes da Equipe Clínico-Política
do Rio de Janeiro. Os autores traçam um histórico de distintas experiências de atuação
na reparação psíquica a atingidos pela violência de Estado, para refletir sobre as condições de possibilidade de se falar em reparação no atual quadro sociopolítico.
Esse conjunto de reflexões reúne, portanto,
acadêmicos, pesquisadores, militantes, familiares, e ativistas de organizações de direitos
humanos que, com saberes complementares, formam um rico material, com distintas
perspectivas e lugares de fala para abordar
o tema da reparação. Os textos nos ajudam
a observar a questão em suas diversas vias,
tais como a reparação psicossocial, a reparação material, a reparação simbólica, a dimensão da memória, o papel do sistema de
justiça e a centralidade da não-repetição.
Além disso, também buscamos compreender a perspectiva daqueles que estão ou
estiveram à frente de iniciativas institucionais voltadas para dar respostas aos atin-

gidos pela violência de Estado. Para tanto,
trazemos entrevistas com Dejany Ferreira
dos Santos, Co-coordenadora da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (CDDHC/
ALERJ); Lívia Casseres, que coordena o Núcleo contra a Desigualdade Racial (NUCORA)
e atua no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH) da Defensoria Pública do
Rio de Janeiro; Eliane de Lima Pereira, Assessora de direitos humanos e minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;
Clara de Sá, que foi Conselheira Nacional de
Assistência Social; Claudia Valéria Melgaço,
assistente social; Marlon Weichert, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto
do Ministério Público Federal; e Paulo Vannuchi, ex-ministro dos Direitos Humanos (20052010) e membro da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (2014-2017).
Por um lado, a leitura das entrevistas nos
permite enxergar alguns dos limites e dificuldades existentes para que o Estado forneça respostas efetivas à violência de Estado.
Por outro, no entanto, é possível entrar em
contato com a perspectiva de agentes públicos que, em diferentes frentes de atuação,
expõem concepções mais amplas acerca das
obrigações do Estado frente à violência cometida por seus agentes.
A revista traz, ainda, o poema Quando o corpo cala e a alma chora, de Silvia Carvalho,
e a carta escrita por José Luiz Faria sobre a
morte de seu filho Maicon, assassinado aos
dois anos de idade por um policial militar em
Acari, em 1996. Ambos dizem, de outra maneira - e talvez mais forte -, como a violência
de Estado pode atravessar as subjetividades
e impulsionar os sujeitos para a ação permanente e coletiva.
Iniciada em fins de 2017, nossa pesquisa
atravessou o turbulento ano de 2018. Foi
marcada, assim, pela decretação de uma intervenção federal militarizada na área da segurança pública do estado em fevereiro; pela
execução de Marielle Franco em 14 de março;
e pela vitória de Jair Bolsonaro à presidência
em outubro. Essa realidade nos dá a clareza
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de que os próximos anos não serão fáceis,
tendo em vista o avanço do racismo institucional e da violência do Estado; das perspectivas militarizadas e punitivistas para solução
dos problemas sociais; da desvalorização e
estigmatização dos lutadores e lutadoras de
direitos humanos. Vale ressaltar que, ao iniciar este projeto, tínhamos como horizonte a
possibilidade de fornecer subsídios à construção de uma política pública estruturada
de resposta do Estado à violência praticada
por seus agentes. A efetivação de tal política
parece, hoje, um sonho cuja realização exigirá uma árdua e persistente luta.
Porém, sabemos que a conquista dos direitos nunca foi um caminho fácil, sem retro-

cessos ou desvios. Assim, não é irrelevante
lembrar que este mesmo ano de 2018 marca
os setenta anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e os trinta anos de nossa
Constituição. Dois documentos que jamais
foram integralmente efetivados ou cumpridos, mas que serviram de baliza para que
déssemos passos importantes. Hoje, ambos
estão sob profundo ataque, não em razão
das suas falhas e lacunas, mas precisamente pelo que trouxeram de avanço - ataque
levado a cabo por setores insatisfeitos com
qualquer ampliação, por menor que seja,
de direitos e garantias. Nesse contexto, se
torna fundamental a defesa intransigente da
igualdade social, das liberdades e dos direitos humanos.
Sendo assim, publicar esta revista é, também, uma reafirmação, por parte dos autores
e autoras e do ISER, de que não temos outra
opção que não a de continuar debatendo, refletindo e lutando. Boa leitura!
13

ituação que vivemos nesse país, como
os, nós viemos vivendo isso desde que
os ancestrais foram sequestrados de
jogados aqui feito lixo. Vejo que é um
ma muito enraizado, racismo, preconão investem o mínimo que precisamos
ver. Às vezes, fico pensando em casa.
, como me sinto impotente! A gente tá
e vários outros estão morrendo. Fico
do o que melhoraria? O quê, o quê? Eu
ma vez o número de negros que estão
blemas psiquiátricos. Como negro, povem, fico pensando em buscar uma espara ir ocupando os lugares, porque
e que tenho que ocupar um lugar, que
me disseram que não era para mim, eu
e me provar. Acho que a melhoria bátado não quer dá e não vai dar, é o báeducação, informação. Se a polícia me
na rua e vê que eu sei dos meus direiReparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Agora imagina vocês... Por isso que eu
go que não tem reparação que o Estao possa fazer. A única reparação que
pode estar fazendo é parar com isso,
ar com o genocídio de negro, os homiios. Ai sim, ai sim vocês mães que perram os filhos dessa forma vão falar:
ra, vai parar, acabou”. Ai talvez acaluta de vocês, vocês vão falar assim:
ealmente, não vai trazer meu filho de
a, mas acabou. Eu sei que meu vizinho,
inha vizinha, não vai acontecer”. Mas
ior, porque continua acontecendo e a
ncia é piorar, está acontecendo cada
mais. Se você abrir a estatística de titeio, de pessoas mortas, a gente está
ersando e tem uma porrada de pessorrendo, pobres, negras, de periferia.
mplicado, são coisas, eu acho que esse
to é uma incógnita, não tem resposta
Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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um menino chamado maicon
José Luiz Faria da Silva¹
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1996
Era uma segunda feira, aproximadamente
16h45min. Era uma tarde de sol, as crianças
brincavam de correr umas atrás das outras.
O mais pequenininho era o Maicon, que corria sorrindo atrás do irmão e dos amiguinhos.
Enquanto brincavam, a mãe costurava e o pai
estava consertando a bicicleta e a lavando. A
favela estava na maior tranquilidade, quando, de repente, policiais do 9º BPM entraram
atirando sem direção. Só se ouviram os gritos
das crianças, e sentia-se que os gritos passavam medo.
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O pai de Maicon sentia uma dor e lembrou
rapidamente do filho, correndo na direção
dos sons dos tiros. Chegando ao local,
se deparou com seu filho estirado e todo
ensanguentado e gritou: “Maicon não, não,
não, não, não posso acreditar no que vejo”!
Logo em seguida, chegou a mãe, que escutava os gritos do pai: “Maicon”!!! A mãe se
aproximou e perguntou: “José Luiz, cadê o
Maicon”? Ele a respondeu: “olha lá”...
A mãe correu desesperadamente, botou
o filho no colo e percebeu que o filho, de
moreno, estava vermelho. O sangue lavava
seu pequeno e franzino. A mãe o abraçou e
gritou por socorro: “meu filho está morrendo”. Enquanto isso, o pai, em ato de desespero, agarrou um dos policiais e o encostou
no muro: “matou meu filho, acabou com a
minha vida”.

[1]

A mãe notou que o filho estava morrendo e
se desesperou, então o pai largou o policial,
tomou o pequeno Maicon no colo e saiu
gritando. Os policiais tentaram fugir, mas a
viatura ficou presa a um “quebra molas”. Os
moradores, então, retiraram o carro para
que os policiais levassem o menino Maicon
com a sua ajuda. Ao chegar ao hospital
Carlos Chagas, o pequeno Maicon já estava
morto. O desespero tomou conta da família.
Ao voltar à favela a notícia da morte de
Maicon, a tristeza tomou conta de crianças
e de todos os moradores, que choraram a
morte de mais uma criança. A favela entrou
em luto.
No dia seguinte, às 09h, Maicon voltou à
favela, mas simplesmente em um caixãozinho
branco, para dar aos seus amigos e parentes
o seu último adeus. Foi muito choro e revolta em ver o pequeno Maicon, de dois anos,
morto por tiros. Dois aninhos de vida, tirada
de maneira bruta.
No enterro, a parte mais dolorosa foi ver
que tudo estava realmente acabado e meu
filho partia sem eu poder fazer mais nada.
Nós, os pais de Maicon, exigimos o respeito
aos direitos humanos, que os fatos sejam
apurados até o fim e que a justiça cumpra
seu dever, pois sempre cumprimos com nossos deveres de cidadãos.

Pai do menino Maicon de Souza Silva, atingido e morto por um tiro de arma de fogo disparado por um policial
militar em Acari, no ano de 1996, enquanto brincava perto de casa, com apenas dois anos de idade. Registrado como “auto de resistência”, o crime prescreveu e, apesar da autoria conhecida, os responsáveis não
foram levados à Justiça.
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José Luiz em manifestação pela memória de
seu filho Maicon na frente da sede do Ministério
Público do Rio de Janeiro, no centro da cidade.
Foto: Rafaela Albergaria
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e reparar:
compreendendo
as demandas,
possibilidades
e experiências
de respostas
à violência
de Estado no
Rio de Janeiro¹

Lucas Pedretti²
Rafaela
Albergaria³
Shana Santos⁴
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Mestre em Teorias Jurídicas Contemporâneas pelo PPGD/UFRJ e professora substituta na mesma universidade é coordenadora do projeto Políticas de Reparação à violência de Estado do ISER. Foi pesquisadora da
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Arte de Rona Neves, artista visual,
ator e escritor carioca, nascido e criado
no Complexo do Lins.
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INTRODUÇÃO
O texto que o/a leitor/a tem em mãos é o
primeiro artigo que compõe o Projeto de
Pesquisa e Ação “Políticas de Reparação à
Violência de Estado – Ontem e Hoje”. Este
projeto decorre de um acúmulo do Instituto de Estudos da Religião (ISER) o tema da
reparação à violência perpetrada pelo Estado, no contexto da ditadura militar, iniciada
em 1964. Entre 2012 e 2016, o ISER produziu
diversas publicações⁵ e atuou no campo de
lutas por memória, verdade e justiça, refletindo e incidindo sobre as políticas públicas de
justiça de transição no Brasil⁶.
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Um dos pilares de toda a reflexão que produzimos sobre as violações de direitos humanos da ditadura baseia-se na premissa
de que aquelas violências possuem profunda relação com a violência que permanece
sendo praticada pelo Estado no contexto de
vigência da Constituição de 1988. De forma
mais ampla, tal nexo está na base de toda
argumentação que sustenta as lutas sociais e
das políticas públicas no campo dos direitos
à memória, à verdade, à justiça e à reparação. Essa ideia-força está sintetizada nas palavras de ordem de “não-repetição” e “nunca
mais”, que colocam em jogo precisamente a
noção de que é necessário promover determinadas políticas a fim de seevitar que o
passado marcado pela violência tenha continuidade no presente.
Ainda que não imunes a críticas, o Brasil
apresenta diferentes iniciativas de reparação
à violência perpetrada durante a ditadura mi-

litar. Abordando apenas as ações no âmbito
do Poder Executivo, as comissões de Estado criadas pela Lei n.º 9.140/1995 – Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) – e pela Lei n.º 1.0559/2002
– Comissão de Anistia – concederam compensações econômicas e restituíram direitos
dentro das possibilidades legalmente previstas. Progressivamente, foram desenvolvidas
iniciativas voltadas à reparação simbólica
pelas graves violações de direitos humanos,
visando dar efetividade ao direito à verdade
e à memória de indivíduos, mas também da
coletividade de pessoas direta e indiretamente afetadas pelos crimes cometidos pelo
Estado durante o período ditatorial.
Ao estabelecer pela primeira vez diretrizes
nessa temática, o 3º Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH-III) demarcou o
reconhecimento estatal da necessidade de
políticas específicas nessa esfera que, historicamente, vinham sendo colocadas pela sociedade civil, especialmente por movimentos
e organizações de vítimas da ditadura e seus
familiares. Ações como a criação do “Projeto
Direito à Memória e à Verdade”, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, e o projeto “Marcas da Memória”,
pela Comissão de Anistia, foram importantes
antecedentes à Comissão Nacional da Verdade (CNV) e às demais comissões estaduais e
setoriais. Nesse contexto, as medidas de reabilitação para o sofrimento decorrente da
vivência dessa violência começaram também
a ser objeto de atenção do Estado, por meio
do atendimento psicológico oferecido no âmbito do Projeto Clínicas do Testemunho.

[5]

Criada em 2012 no âmbito do Projeto Memória, Verdade e Justiça do Instituto Superior de Estudos de Religião
(ISER), a publicação Verdade, Justiça E Memória Re-vista teve doze volumes lançados até 2016, ano em que o
projeto foi encerrado. Além das revistas, foram publicados cinco relatórios de acompanhamento da Comissão
Nacional da Verdade, disponíveis em: https://bit.ly/2IRDt3E; o livro Pelos caminhos da verdade: uma análise
sobre as experiências de comissões da verdade na América Latina, disponível em: https://bit.ly/2kudsgg; a
revista 50 anos da ditadura no Brasil: memórias e reflexões, disponível em: https://bit.ly/2kuxtTZ (parte 1) e
https://bit.ly/2IWU6Lg (parte 2); e o livro As recomendações da Comissão Nacional da Verdade: balanços
sobre a sua implementação dois anos depois, disponível em: https://bit.ly/2rdlvDp.

[6]

A justiça de transição é um campo político-jurídico, que vem se desenvolvendo desde os fins do século passado
para dar conta de experiências históricas marcadas por violações massivas de direitos humanos. Pressupõe a
aplicação de um conjunto de medidas e mecanismos para lidar com os legados deixados por essas violações, a
partir especialmente dos eixos da memória, verdade, justiça, reparação e reformas institucionais. No horizonte
da justiça de transição está o objetivo de impedir que as violações que marcaram o passado voltem a ocorrer.
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Contudo, desde 2015, é notório um esvaziamento no espaço público das pautas referentes à violência promovida durante o
regime autoritário e às suas consequências,
aliado a um desmonte da institucionalidade
construída⁷. No que diz respeito ao sistema
de justiça, a despeito das iniciativas de responsabilização civil e criminal dos agentes da
repressão, em suas manifestações, o Poder
Judiciáriotem interrompido os processos judiciais com base na validação da Lei de Anistia⁸, quando não reverte decisões que marcavam conquistas no reconhecimento público
das violações⁹.
Mesmo em um contexto com retrocessos
perceptíveis, uma inquietação, decorrente
desse acúmulo de pesquisas no campo da
memória, verdade e justiça, tem a ver com a
pergunta sobre como as estruturas edificadas a partir da justiça de transição poderiam
responder às outras roupagens dessa violência, no contexto atual. Assim, o projeto sobre
“Políticas de Reparação” toma como paradigma este referencial analítico e as experiências concretas de ações do Estado brasileiro desenvolvidas sob esse marco, mas
reflete também sobre suas possibilidades e
limites para apoiar a formulação de respostas às violações que seguem ocorrendo no
período pós-1988¹⁰.

[7]
[8]

[9]
[10]
[11]

A publicação da sentença do caso Cosme
Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros
(‘Favela Nova Brasília’) pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), em
2016, veio ao encontro com o contexto anteriormente mencionado. O Brasil foi novamente¹¹ condenado pelas ações insuficientes em
reparar as graves violações de direitos humanos promovidas sob sua responsabilidade.
Desta vez, estava internacionalmente em evidência a falta de políticas para lidar com os
crimes cometidos pelas forças de segurança
já no período democrático. E, na contramão
do que o tribunal internacional expôs como
caminho necessário para evitar a repetição
desses episódios de chacina, o ano de 2017
apresentou uma escalada da violência com
índices recordes de letalidade policial contra
jovens negros.
Com o objetivo então de aprofundar a reflexão acerca dos sentidos da reparação, bem
como compreender possíveis parâmetros à
formulação de políticas públicas neste tema
que se voltassem à violência praticada pós1988, a pesquisa se estruturou a partir do
tripé: a) acompanhamento de movimentos
sociais e redes de resistência, de denúncia e
combate a violência letal de Estado; b) levantamento e análise de instrumentos do direito
internacional dos direitos humanos que infor-

Sobre esse ponto, a equipe do projeto publicou artigo de opinião no Jornal do Brasil. Ver: PEDRETTI, Lucas;
SANTOS, Shana & ALBERGARIA, Rafaela. “Mais uma condenação ao Brasil”, Jornal do Brasil, 08 de julho de 2018
Segundo relatório publicado em 2017, até aquele momento o Grupo de Trabalho Justiça de Transição do MPF
havia ajuizado 27 ações penais relativas a crimes da ditadura. Ainda segundo a publicação, o MPF obteve 17 decisões contrárias vs. 4 favoráveis em 1ª instância; 7 contrárias vs. 2 favoráveis em 2ª instância; e 3 contrárias vs. 0
favoráveis no STF. Segundo o relatório: “em 100% dos casos as decisões não estão fundamentadas no mérito da
ação propriamente dito (ou seja, o cometimento do fato típico, antijurídico e culpável), mas apenas na afirmação
genérica da incidência da Lei de Anistia e das normas de prescrição para os casos denunciados, inclusive com
relação aos crimes permanentes não exauridos (como o caso das ocultações de cadáver)”. Ver: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. Crimes da ditadura militar: relatório sobre as atividades de persecução penal desenvolvidas pelo MPF em matéria de graves violações a DH cometidas por agentes do Estado durante regime de
exceção. Brasília: MPF, 2017, p. 28. Disponível em: https://goo.gl/nxRofV. Acesso em setembro de 2018.
Ver, por exemplo: Sul 21, “Juiz anula anistia de Lamarca e quer que família devolva indenização”, Sul 21, 12
de maio de 2015. Disponível em: https://goo.gl/y5R1bY. Acesso em outubro de 2018.
No presente artigo propomos centrar as discussões sobre os sentidos e mecanismos de reparação à violência
perpetrada após 1988 diante das institucionalidades existentes, sem explorar de maneira aprofundada em
que medida seria possível fazer aproximações com políticas e arquitetura institucional voltadas à violência do
período 1964-1988.
Em 2010, o Estado brasileiro foi condenado pela mesma Corte internacional por violar direitos humanos de
vítimas de desaparecimento forçado no âmbito da Guerrilha do Araguaia bem como de seus familiares.
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massem as diretrizes de atuação estatal ou os
direitos das pessoas afetadas pelas violências
em debate¹²; e c) escuta dos sujeitos diretamente implicados em uma possível política de
reparação: as vítimas diretas e indiretas dessa
violência¹³ e os operadores das instituições
que apareceram como relevantes para atendimento dos danos decorrentes da violação
no decorrer das outras etapas de pesquisa¹⁴.
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O acompanhamento de coletivos, redes, movimentos de resistência à violência de Estado foi fundamental para o reconhecimento
da dimensão e a sistematicidade da violência
realizada no âmbito da segurança pública no
Estado do Rio de Janeiro. A ausência de políticas públicas voltadas à atenção dessa violência reflete s desigualdades cristalizadas
na sociedade, uma vez que, como apresentaremos adiante, os grupos prioritariamente
atingidos pela letalidade estatal são aqueles
historicamente vulnerabilizados: a população
preta, pobre, periférica e favelada. Assumindo que qualquer fato social só se torna alvo
de políticas públicas quando mapeado e,
admitindo que a efetividade dessas políticas
é determinada pela capacidade das instituições e aparelhos estatais absorverem as demandas da população atingida, optamos por
uma construção que colocasse no centro da
pesquisa as perspectivas trazidas pelas vítimas, por isso a importância da realização
dos grupos focais.

No que diz respeito à pesquisa documental,
adotamos um recorte que olhou prioritariamente para a violência letal perpetrada no
contexto de segurança pública. Esta opção
foi feita com o intuito de viabilizar, dentro do
tempo e dos recursos disponíveis para o trabalho, uma análise cuidadosa dos parâmetros
de respostas a esta faceta da violência de Estado que considerasse suas especificidades.
Não significa que haja uma hierarquia num
universo de inúmeras e constantes violações
aos direitos reconhecidos jurídica, política e
filosoficamente como essências humanas.
As perguntas que conduziram o processo
pretendiam olhar para o que esses atores –
nos planos internacional e local – reconheciam como violência de Estado, quais as formas de reparação possíveis, quais seriam os
sujeitos dessa reparação, a sua importância,
que elementos deveriam ser obrigatoriamente atentados para que a reparação pudesse,
de fato, ser cumprida e reconhecida como
tal, dentre outras questões.
Assim, este artigo apresenta reflexões que
são fruto dessas trocas, sem ter a pretensão
de esgotar as questões e elementos necessários à edificação de uma política de reparação. A/o leitor/a tampouco encontrará
aqui respostas instantâneas para resolver o
fenômeno da letalidade violenta¹⁵ no estado
do Rio de Janeiro. Nesta pesquisa explora-

[12]

Foram analisados documentos do Sistema das Nações Unidas e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tais como declarações de princípios e tratados internacionais, sentenças internacionais, relatórios temáticos e relatórios sobre o Brasil. Para a seleção dos documentos, privilegiaram-se aqueles que estabelecessem
parâmetros sobre a responsabilidade estatal em hipótese de violência letal no âmbito da segurança pública,
especialmente os que se referiam à proteção do direito à vida e de obrigações referentes à sua violação,
limites desse bem jurídico, a proibição de práticas que violem o direito à vida, as respostas institucionais à
violação do direito à vida, processos em que acontecem violações em massa do direito à vida, dentre outros
temas. Esse critério foi ampliado para contemplar também o levantamento de parâmetros acerca das violências que estão intrinsecamente conectadas com a violações em discussão no contexto da segurança pública,
por exemplo os que versam sobre possibilidades de reparação ligadas a práticas de discriminação racial.
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Foram realizados três grupos focais, que reuniram no total 26 familiares de vítimas da violência de Estado, sob
consultoria das pesquisadoras Flavia Medeiros e Lucia Eilbaum. Além de serem analisados no presente texto,
os grupos foram objeto de reflexão no artigo das pesquisadoras que consta nesta revista. Os nomes dos participantes não serão divulgados, mas gostaríamos de agradecer a todas e todos que se dispuseram a colaborar
com a pesquisa, participando dos grupos.
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Agradecemos a Clara de Sá, Cláudia Valéria, Dejany dos Santos, Eliane Pereira, Lívia Casseres, Marlon Weichert, Paulo Vannuchi e Vilma Reis. Com a exceção de Vilma, as entrevistas editadas podem ser encontradas nesta revista.
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Por “Letalidade Violenta” usaremos a categorização utilizada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e
corroborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) que abarca: Homicídio Doloso, Latrocínio,
Lesão Corporal Seguida de Morte e Homicídio Decorrente de Oposição à Intervenção Policial.
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tória, as/os autoras/es tiveram como norte o
mapeamento de problemas sociais que perpassam a agenda da reparação, procurando
dialogar sobre possíveis caminhos que nos
levem à transformação dessa realidade.
O texto se organiza da seguinte maneira:
nas seções ‘2. A violência de Estado no
contexto da segurança pública’ e ‘3. Conceitos e fundamentos à ideia de reparação’,
são compartilhados elementos conceituais
e da realidade que arquitetaram o nosso
olhar para pensar a reparação enquanto categoria teórica, política e jurídica. O
item ‘4. As respostas à violência de Estado’ desenvolve um debate acerca de demandas que os familiares apresentam sobre a atuação estatal e sobre as respostas
que têm sido oferecidas. Ao longo do tex-

to são trazidos também alguns elementos
encontrados nos documentos do direito
internacional dos direitos humanosacerca
das obrigações do Estado ou direitos das
vítimas. Por fim, são colocadasalgumas reflexões preliminares sobre elementos que
se mostram relevantes à condução deuma
política nesta seara.
2. A VIOLÊNCIA DE ESTADO NO
CONTEXTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E OS DANOS QUE DELA DECORREM
O Brasil é uma Nação forjada pelas violências.
A colonização se fez a partir da exploração,
dominação e extermínio dos povos originários, bem como do sequestro e escravização
de mais de 12 milhões de mulheres e homens
do continente africano¹⁶. Ao longo de nossa

Marcha contra a violência na Maré, em maio de 2017 no conjunto de favelas da Maré.
Foto: Rosilene Milotti - Ong FASE
(CC BY-NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
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DIAS, Marcelo & PRUDENTE, Wilson. Relatório Parcial da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão
Negra no Brasil. Rio de Janeiro: OAB/RJ, 2015.
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história, nos mais distintos contextos históricos, a violência esteve prioritariamente direcionada ao controle – ou mesmo eliminação
- desses dois grupos sociais. As violências
persistentes e sistemáticas praticadas pelo
Estado, delineadas pelo racismo estrutural
que o construiu¹⁷, não foram objeto de reconhecimento, muito menos de reparação.
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A única experiência de criação de mecanismos e políticas de reparação à violência
estatal se limitou às instituições criadas no
âmbito da justiça de transição brasileira, voltadas para lidar com o legado de violências
perpetradas durante a ditadura (1964-1985).
Este fato está ligado à existência de uma narrativa que trata esta ditadura como o marco
fundamental violência de Estado no Brasil.
Essa perspectiva acaba por não reconhecer que a tortura, a execução e o desaparecimento forçado, empregados largamente
durante aquele período não se originaram
no regime iniciado com o golpe de 1964¹⁸.
A violência estatal remete, na verdade, aos
mais remotos períodos de nossa história,
tendo sido praticada ao longo dos séculos,
ainda que assumindo características específicas em distintos contextos. Atualmente, a
expressão mais forte desta violência são as
violações de direitos humanos cometidas no
âmbito das políticas de “segurança pública”.
Sobre o extenso rol de violações de direitos,
tomamos a letalidade violenta como objeto
central sobre o qual nos propomos a pen-

sar as políticas de reparação, à medida que
identificamos o emprego generalizado da
força letal abusiva por parte do Estado. Nos
textos legais que dispõem sobre os direitos
fundamentais e humanos há uma proposição
lógica inquestionável: todos os direitos e liberdades se esvaziam se não se é garantido o direito à vida. Assim, o caminho para
a construção de relações mais humanizadas
passa pelo seu reconhecimento como valor
central social.
Publicado anualmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),
o Atlas da Violência traz dados alarmantes
sobre a extensão do problema da letalidade
violenta no Brasil. A partir de dados do Ministério da Saúde, a publicação afirma que no
ano de 2016 houve 62.517 homicídios no Brasil¹⁹. Ainda segundo a publicação, em três semanas, se produziu no Brasil, um contingente
de mortes violentas superior a todos os ataques terroristas no mundo nos cinco primeiros meses de 2017²⁰. Voltando o olhar especificamente para o estado do Rio de Janeiro, os
dados do Instituto de Segurança Pública (ISP)
dão conta de que, ao longo do ano de 2017,
ocorreram 6.749 mortes violentas²¹.
A intervenção militar-federal decretada pelo
Governo Federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro confere
novos contornos a esses números. Segundo
oObservatório da Intervenção, criado pelo

[17]
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FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído No Chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. Dissertação (Mestrado): Universidade de Brasília, 2006.
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INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA & FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas
da violência 2018. Rio de Janeiro: IPEA e FBSP, 2018.

Ao fazer essa afirmação, é mais do que evidente que não pretendemos minimizar ou relativizar as graves
violações de direitos humanos cometidas pela ditadura, nem tampouco ignorar o fato, largamente comprovado, de que aquele regime criou e aprimorou estruturas repressivas voltadas para a promoção dessas violências. Vivemos atualmente em um momento de crescimento de perspectivas revisionistas e negacionistas,
e delas queremos nos afastar frontalmente.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA & FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Atlas
da violência 2017. Rio de Janeiro: IPEA e FBSP, 2017.
INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Taxas de letalidade violenta (1991 a 2017). Disponível em: https://
goo.gl/sp1NHW. Acesso em outubro de 2018.
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Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESEC/UCAM), nos sete meses da intervenção chefiada pelo general Walter Souza
Braga Netto, o número de tiroteios cresceu
41%, em relação ao mesmo período anterior
ao decreto. Dentre esses tiroteios foram registradas 457 operações, com a mobilização
de 185 mil²² agentes estatais. Só as operações produziram as mortes de 103 civis e de
74 agentes de segurança no estado (policiais
e militares) apenas nos oito meses de intervenção federal, dos quais, “27% dos agentes
morrem em serviço; 40,5% por latrocínios (situações de roubo, inclusive quando são reconhecidos como policiais e quando trabalham como seguranças); e 16,2% por brigas,
vinganças e envolvimento com o mundo do
crime (execuções)²³ ”.
Em relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) estabelece que, ao
implementar uma política pública sobre segurança, o Estado tem o dever de prevenir
razoavelmente, investigar, sancionar e reparar as violações ao direito à vida.²⁴ Isto significa que há um descumprimento manifesto
das obrigações estatais:

(1) quando [...] não adota medidas de proteção eficazes frente às ações de particulares que podem
ameaçar ou vulnerar o direito à vida das pessoas
que habitam o seu território; e (2) quando suas
forças de segurança utilizam a força letal em
contravenção aos parâmetros internacionalmente reconhecidos.²⁵
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[24]
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Esse panorama seria suficiente para questionar a eficiência das políticas de segurança
pública conduzidas pelas autoridades brasileiras e fluminenses no que diz respeito ao
seu dever de prevenção razoável das mortes
violentas. Contudo, as ações empreendidas
pelo Estado em nome da “segurança” revelam outra gama de violações, estas de autoria dos próprios agentes públicos.
Esse panorama seria suficiente para questionar a eficiência das políticas de segurança
pública conduzidas pelas autoridades brasileiras e fluminenses no que diz respeito ao
seu dever de prevenção razoável das mortes
violentas. Contudo, as ações empreendidas
pelo Estado em nome da “segurança” revelam outra gama de violações, estas de autoria dos próprios agentes públicos.
No tema das medidas defensivas ou ofensivas necessárias para o cumprimento de ordens, a CIDH entende que os funcionários
encarregados de aplicar a lei somente devem
fazer uso da força letal como último recurso
na proteção de direitos ameaçados frente a
atos criminosos ou violentos. De acordo com
os parâmetros internacionais, o Estado está
restrito a empregar armas de fogo em situações extremas, limitando ao mínimo de lesões pessoais e perda de vidas humanas²⁶.
Na contramão dessas diretrizes, o número
de pessoas mortas por policiais em serviço
- “autos de resistência”, que a partir de 2016
passaram a ser classificados como “homicídios decorrente de intervenção policial” representa uma parcela significativa do to-

OBSERVATÓRIO DA INTERVENÇÃO. Sete meses de intervenção federal: maquiagem de dados não vai
reduzir mortes em ações policiais. CESEC, 2018.
OBSERVATÓRIO DA INTERVENÇÃO Oito meses da Intervenção Federal- mortes de policiais: quem se
importa? CESEC, 2018.
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. Organização dos Estados Americanos, 2009, pp. 44 e 46.
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. Organização dos Estados Americanos, 2009, p. 44.
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. Organização dos Estados Americanos, 2009, p. 55.
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tal de homicídios promovidos na cidade do
Rio de Janeiro. No ano de 2017, no estado
do Rio de Janeiro, foram registradas 1.127
mortes por agentes da segurança pública, o
que representava 16,7% do número total de
mortes violentas. Observando ainda estes
dados ao longo do tempo, estamos falando de um total de 15.948 mortes entre 1998
e 2017²⁷. No contexto da intervenção militar-federal, o Observatório da Intervenção
(CESEC/UCAM) registrou 916 “homicídios
decorrentes de intervenção policial” entre
a publicação do decreto e 30 de agosto de
2018”²⁸.

Na mesma direção, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Autos
de Resistência concluiu que 98% dos processos relativos a mortes ocorridas em operações policiais terminam arquivados³⁰. Ou
seja, o sistema de justiça mostra-se anuente às violações perpetradas pelas forças de
segurança, postura esta reforçada pela Súmulan.º 70 do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, interpretada e aplicada pelos juízes
de modo a referendar o testemunho policial
como única prova no processo penal, para
legitimar tanto prisões ilegais quanto mortes
realizadas pela polícia³¹.

Mesmo configurando um quadro persistente, os homicídios praticados por policiais não
encontram uma resposta organizada dos órgãos públicos para incidir sobre essa realidade. A ausência de investigações deste tipo
de morte é a regra, conforme aponta pesquisa da Anistia Internacional:

Outro aspecto que deve ser ressaltado sobre
a concepção de segurança pública que tem
embasado os planos e políticas na área, diz
respeito à repartição da cidade e aprofundamento das desigualdades sociais e dos estigmas já existentes na sociedade. É distinta
a “gestão das ilegalidades populares”³² e das
dinâmicas criminais a depender dos territórios nos quais se realizam e dos perfis dos
seus perpetradores.
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Ao checar o andamento de todas as
220 investigações de homicídios decorrentes de
intervenção policial no ano de 2011 na cidade do
Rio de Janeiro, a Anistia Internacional descobriu
que foi apresentada denúncia em apenas um caso.
Até abril de 2015 (mais de três anos depois), 183
investigações seguiam em aberto.²⁹

Se, nos territórios elitizados, a produção da
insegurança tem tornado a segurança uma
mercadoria cada vez mais valorizada, os territórios de periferias e favelas são gestados
pela lógica do território inimigo. E, em nome
da ‘paz’ e ‘ordem’, são postos por dias, se-
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INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Taxas de letalidade violenta (1991 a 2017). Disponível em: https://
goo.gl/sp1NHW. Acesso em outubro de 2018.
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“Relatório final da CPI dos Autos de Resistência da Alerj é aprovado”, Portal G1, 28 de julho de 2016. Disponível em: https://goo.gl/4Qqmcf. Acesso em outubro de 2018.

Dados retirados do “Contador da intervenção”, ferramenta mantida pelo Observatório da Intervenção em
seu site. Disponível em: https://goo.gl/p6SvJ4. Acesso em outubro de 2018.
ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho!: homicídios cometidos pela polícia militar na cidade
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 2015, p. 6. Disponível em: https://goo.gl/gd1XMw.
Acesso em setembro de 2018.

TINOCO, Dandara. “Defensoria pede fim de depoimentos de policiais como prova para condenações”, O
Globo, 29 de janeiro de 2016. Disponível em: https://goo.gl/WNSbuF. Acesso em outubro de 2018.
ZACCONE, Orlando. Acionistas do Nada: quem são os traficantes de Drogas. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2007.
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manas e até meses, a intensos confrontos armados, que acabam por restringir a acesso a
um conjunto de direitos da população local³³
e, quase sempre, resultam no incremento da
produção de mortes³⁴ violentas no estado. O
estigma que recai sobre esses territórios, mais
empobrecidos e marcadamente negros, é a
caracterização como lugares essencialmente
perigosos, referendando o uso desproporcional da força por parte das instâncias governamentais. Assim, a violência explícita - como
se nota nas operações policiais com uso de
caveirões, tanques de guerra e helicópteros -,
é justificada como a única solução de gestão
das dinâmicas criminais.
O mapeamento sobre os impactos das operações policiais na Maré realizado pela organização Redes da Maré traz uma importante
sistematização³⁵ sobre essa desigualdade:
foram 41 operações policiais realizadas neste
complexo de favelas ao longo de 2017 – uma
média de uma operação a cada nove dias.
Em razão das operações no território, a população ficou 27 dias sem aulas nas escolas e
36 dias sem atendimento nos postos de saúde da Maré, chamando a atenção para outras
formas de violência decorrentes da imposição de um cotidiano sitiado à população.³⁶

[33]
[34]
[35]
[36]
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Contudo, o dado mais alarmante sobre este
período diz respeito às mortes em decorrência dos confrontos armados:³⁷ 42 pessoas,
uma média de um morto a cada nove dias – e
57 feridos. A comparação das taxas nacionais
e estaduais de letalidade policial de 2015 fornecidas pelo ISP, com as produzidas no ano
de 2016 no contexto das operações policiais
na Maré, apontou que, no complexo de favelas, a taxa de letalidade policial foi oito vezes
maior do que a do Brasil e três vezes maior
do que a do Rio de Janeiro³⁸. O alto índice de
vítimas fatais em relação aos feridos sinaliza a
banalização do uso de força letal pela polícia e
mobilizou a articulação e proposição de Ação
Civil Pública, exigindo da Secretaria de Segurança um Plano de Redução de Danos e Riscos referente às incursões policiais na Maré.³⁹
Essas mortes não são praticadas em qualquer lugar da cidade, muito menos levadas
a cabo de forma simétrica contra toda a
sociedade. O perfil das vítimas atesta essa
afirmação. Com tem sido recorrentemente
explicitada por instituições, organizações de
direitos humanos e pesquisadores, são vitimados, prioritariamente, os jovens negros,
de 15 a 29 anos, moradores de periferias e
favelas⁴⁰. A Baixada Fluminense escancara

ALBERGARIA, Rafaela. Das senzalas às prisões: filtragem racial em tempos de intervenção. Casa Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://goo.gl/JFqXev. Acesso em outubro de 2018.
Ver mais em: OLIVEIRA, Araujo. Gestão Racista e Necropolítica do Espaço Urbano: Apontamento Teórico
e Político sobre o Genocídio da Juventude Negra na cidade do Rio de Janeiro, COPONE Sudeste, 2014.
REDES DA MARÉ. Boletim Direito à segurança pública na Maré. 2017. Disponível em: https://goo.gl/9ySfcY.
Acesso em outubro de 2018.
REDES DA MARÉ. Boletim Direito à segurança pública na Maré. 2017. Disponível em: https://goo.gl/9ySfcY.
Acesso em outubro de 2018.
Por confrontos armados, a organização identificou “situações com inúmeros disparos de arma de fogo”.

REDES DA MARÉ. Boletim Direito à segurança pública na Maré. 2017, p. 1. Disponível em: https://goo.
gl/9ySfcY. Acesso em outubro de 2018.
REDES DA MARÉ. Boletim Direito à segurança pública na Maré. 2017, p. 3. Disponível em: https://goo.
gl/9ySfcY.
ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho!: homicídios cometidos pela polícia militar na cidade do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 2015. Disponível em: https://goo.gl/gd1XMw. Acesso em
setembro de 2018; ASSUMPÇÃO, Raiane; FRINHANI, Fernanda; AMADEO, Javier; GOMES, Aline; DA SILVA,
Débora & SILVA, Valéria. A violência de Estado e a busca pelo acesso à justiça. Sur - Revista Internacional
de Direitos Humanos, n. 27, jul. 2018.
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essa realidade. No ano de 2017, morreram
343 pessoas em razão de intervenção policial, das quais 98,1% eram homens; 82,4% negros e pardos, estando a maioria dentro da
faixa etária mencionada⁴¹.
Compreender os encadeamentos que envolvem essa seletividade exige de nós a
retomada de elementos do processo de
criminalização que nos permitem entender
as permanências e marcas determinantes e
conformadoras da violência de Estado no
Brasil. Esse perfil não é fruto do acaso, mas
parte de uma construção que remonta desde
a escravidão e que construiu o homem negro
como o inimigo nacional - como sujeito perigoso⁴². Está institucionalizada nos diferentes
estruturas do Estado, nas políticas governa-
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mentais, de tempos remotos – como a Lei da
Vadiagem de 1941⁴³ - às dos atuais – como as
Operações Verão⁴⁴.
Tal estigmatização leva a naturalizar o estabelecimento de um conjunto de dicotomias - como,
por exemplo “inocentes” e “envolvidos”⁴⁵- que
determinam, em última instância, quem “merece” ou não morrer, repassando à vítima a obrigação de provar que não “merecia” ser morto.

A população negra, jovem e moradora de áreas periféricas no Brasil é recorrentemente identificada com categorias de acusação. Essas narrativas
estigmatizantes têm como foco semântico a criminalização desses grupos. São recorrentes nas

[41]

Dados do Instituto de Segurança Pública.Não estão contabilizados os inúmeros desaparecimentos forçados, constantemente denunciados pelas redes de resistência e combate a violência, uma vez que a falta de
registros oficiais impede que se dimensione de forma precisa a magnitude desse tipo de crime.
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Esse tema tem sido trabalhado e discutido por diversos autores. Para algumas referências, ver: CHALHOUB, Sidney.
Medo branco de almas negras: escravos, libertos e republicanos na cidade do Rio. Revista Brasileira de História,
v. 8, n. 16, p. 83–105, 1988; COIMBRA, Cecília. Operação Rio: o mito das classes perigosas. Rio de Janeiro/Niterói:
Oficina do Autor, Intertexto, 2004; FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e
o projeto genocida do Estado brasileiro. Dissertação (Mestrado): Universidade de Brasília, 2006; GUARIENTO,
Suellen & CRUZ, Monique. A centralidade do racismo para compreensão e enfrentamento da violência de Estado
no Brasil. In: FRANÇOZO, Olívia. Clínica Política: a experiência do Centro de Estudos em Reparação Psíquica lá
em Acari. Rio de Janeiro: Equipe Clínico-Política & ISER, 2018; PEDRETTI, Lucas. Bailes soul, ditadura e violência
nos subúrbios cariocas na década de 1970. Dissertação (mestrado) em História Social da Cultura na PUC-Rio, 2018.
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O Decreto-Lei Nº 3.688 das Contravenções Penais, de 1941, ficou conhecido como Lei da Vadiagem. Isso porque,
em seu artigo 59, está previsto a punição da ociosidade (ainda em vigor), condenando com pena de prisão de
15 dias a 3 meses, aqueles que não tinham meios de provar um vínculo formal de trabalho, pessoas entregues à
mendicância, cujas marcas de quaisquer deficiência, aumentava a pena de prisão em 1/6 ou até 1/3. A condição
para alcançar a liberdade está condicionada, nessa lei, a mudança do quadro de ociosidade e a comprovação
de condições de trabalho e subsistência. Essa retoma o Projeto de Lei que tramitava em 1888 (mesmo ano da
assinatura do documento de abolição formal da escravidão) propondo a punição da ociosidade, voltada à criminalização do recém-libertos, e usado como forma de garantir a continuidade do contingente de escravizados
pela falta de alternativas. Sua aplicação sempre se deu de forma seletiva, direcionada àcriminalização seletiva
da população preta e pobre. Diversos pesquisadores apontam para a importância dessa legislação no rol de leis
racialistas que moldam o racismo institucional no Brasil e organizam todas as estruturas públicas e privadas. Ver
mais em: Albergaria, Rafaela. Porque Reivindicamos Consciência Negra? ISER, Rio de Janeiro, 2017.
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Os Mega-eventos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016) foram marcados por políticas de higienização das
áreas onde se concentravam os eventos, prioritariamente o Centro e Zona Sul do Rio. Nesse contexto, uma série de
violações direcionados a jovens negros e pobres foram mapeadas por instituições que trabalham com promoção de
direitos: defensoria pública, por exemplo, e por diversas organizações da sociedade civil. Em agosto de 2015, a Operação Verão, organizada pelo então governador Sérgio Cabral, ganhou notoriedade sendo alvo de protesto e denúncias após episódio onde mais de 15 jovens moradores de territórios periféricos (desses apenas um não era negro),
foram impedidos de prosseguir viagem em direção às praias da Zona Sul do Rio, por policiais militares, sendo encaminhados ao conselho tutelar. Após denúncias, o vice-governador afirmou que a retirada de jovens dos ônibus tinha
o objetivo de impedir crimes na praia. Muitas foram as manifestações apontando o caráter racista dessa política, que
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crimes nas praias”, EBC, 24 de agosto de 2015. Disponível em: https://goo.gl/pEuDY1. Acesso em setembro de 2018.
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reportagens dos grandes veículos de comunicação
sobre eventos violentos envolvendo esse perfil
social – sobretudo nos casos em que se trata de
ocorrências nas quais as polícias são autoras de
mortes ou ferimentos contra esses jovens – que
se termine a notícia com a informação de que os
personagens possuem “passagem pela polícia”.⁴⁶
Essa edificação racialista⁴⁷ do país se realiza
no fortalecimento de um senso de desumanização, ótica a partir da qual as mortes dos
negros não só são aceitas, como almejadas.
As práticas policiais apontadas nos testemunhos de muitas das operações, atestam que
as ações não se dirigem no sentido de desabilitar o que se considera ser um potencial ofensivo, mas sim de eliminar os sujeitos⁴⁸. São comuns nas incursões aos territórios de favelas
e periferias os disparos indiscriminados, que
atingem residências, espaços públicos e crian-

ças⁴⁹; os disparos pelas costas com alegação
de trocas de tiros⁵⁰; a remoção dos corpos antes da perícia ser realizada⁵¹; os disparos contra moradores que portavam objetos “confundidos” com armas⁵²; entre outras violações.
Esta violência seletiva e generalizada tem sustentado a afirmação dos movimentos, redes,
familiares, e de algumas organizações e pesquisadores do campo dos direitos humanos
de que há um genocídio em curso no Brasil dirigido à destruição deste setor da população.
Ainda que haja divergências sobre qual seria
o enquadramento jurídicotecnicamente aplicável ao cenário em discussão – se pode ser considerado um crime internacional de genocídio,
que está em curso por omissão⁵³ ou se, progressivamente, caminha para configurar um
crime contra a humanidade de perseguição,
por omissão⁵⁴, dentre outras possibilidades de
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tipificação – é manifesta a sua gravidade em
termos de escala de ocorrência, de comprometimento de diversas instâncias estatais e
dos danos que causa.
A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(CDH/ALERJ) é um dos espaços procurados
por pessoas atingidas por essa violência para
tentar obter alguma espécie de resposta. A
psicóloga Dejany Ferreira dos Santos, Co-coordenadora da Comissão traz elementos fundamentais para pensar as dimensões desses
danos e os sujeitos afetados. Em primeiro
lugar, ela aponta que as famílias acometidas
pela violência letal já vivem um cotidiano de
vulnerabilidade no que diz respeito ao acesso a bens e serviços públicos. Residem em
localidades marcadas pelas intervenções
bélicas do Estado, que restringem e determinam o cotidiano dos seus moradores.
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Sobre o perfil das pessoas atendidas pela
CDH/ALERJ, ela sinaliza que as famílias acolhidas provêm, majoritariamente, de territórios de periferias e favelas. Quantidade
significativa dessas pessoas são mulheres
negras que tiveram seus filhos, companheiros, irmãos, etc., assassinados pela polícia.
Dejany testemunha que a execução de uma
pessoa é um primeiro passo para a deterioração completa da vida dos entes que ficaram e que, aos poucos, vão morrendo pelo
adoecimento psíquico e físico causado pelo
sofrimento. Em suas palavras, “a bala que
mata um, vai matando os outros”. Assim, segue afirmando a psicóloga:

Quando um jovem é executado, essas famílias,
ger almente tr abalhador as, perdem o rumo nesse
processo: a mãe não consegue mais tr abalhar,
o irmão começa a ir mal na escol a. Então há um
empobrecimento também, porque as pessoas perdem os seus tr abalhos. Outr a questão é que, às
vezes, o policial suspeito pel a execução, quando
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identificado, continua no território, então os
familiares ficam ameaçados.[...] Também tem o
adoecimento dessas famílias, o sofrimento tem
ger ado problemas físicos, como pressão alta,
diabe tes, entre outros.⁵⁵
A afirmaçãode um familiar que perdeu dois
parentes numa chacina promovida pela polícia ilustra as percepções acima colocadas
sobre as intrínsecas relações entre desigualdades e letalidade e sobre como a perda se
reproduz em novas e múltiplas violações:

...o meu primo [...] conseguiu aceler ar a moto, se
esconder [...] ele viu tudo. Então ele foi vítima,
mas sobreviveu, e é testemunha do caso. Depois
disso entrou num quadro de depressão muito
gr ande. A mãe dele fal ava que ele não dormia,
recl amava que sentia saudade do irmão e dos
amigos, que crescer am juntos. Vinha num quadro
muito forte de depressão, já não queria nem
conseguia fa zer nada. Ele um dia foi na rua comer
alguma coisa, chegou em casa passando mal,
caiu, começou a ter convul são, a mãe dele levou
ele pro UPA, chegou l á, o médico olhou par a ele
e começou a fa zer l avagem nele fal ando que er a
overdose. Ele tinha 16 anos, ai fizer am l avagem
nele, ele só pior ando, e ele já estava em coma, e
ele teve morte cerebr al, aí tiver am que tr ansferir ele par a outro hospital. Foi tr ansferido,
o médico que atendeu no hospital falou: ele não
teve overdose, ele teve um AVC, com 16 anos de
idade. Teve um AVC, não resistiu e morreu, meses
depois que o irmão dele morreu. A mãe dele perdeu
dois filhos vítimas dessa chacina. Meses antes
dele morrer, que ele já vinha na depressão, foi
quando consegui fal ar com Marielle, que na época tr abalhava na Comissão de Direitos Humanos.
El a falou “não, vamos conseguir um psicólogo
par a ele”, mas quando el a conseguiu o psicólogo,
ele já tinha falecido. Essa é uma forma como o
Estado mata. Condenou o menino: é pre to e mor a
na favel a, chegou aqui com convul são é droga.
(primo de vítimas le tais)

SANTOS, Dejany Ferreira dos. Entrevista [set. 2018]. Entrevistadora: Rafaela Cristina Bonifácio Albergaria.
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São muitas as falas de familiares que trazem
o adoecimento e seu aprofundamento ocasionado pela dor da perda; pela inexistência e
negação de tratamento médico e psicológico
adequado na rede de saúde pública; pela criminalização das famílias das vítimas. Além disso, a Co-coordenadora da CDH/ALERJ apontaque, muitas vezes, o episódio de violência
obriga a família a abandonar o território, pois
a permanência significaria viver sob constante ameaça. E, com isso, essas famílias têm que
partir, abrindo mão de seus bens, seus vínculos, seus laços de sociabilidade:

É muita mudança de vida, porque você não pode
mais ligar par a ninguém, você não pode dar seu
contato par a ninguém, as pessoas têm que sair
de todas as mídias, têm que sair da escol a, do
emprego, então você não só perde o seu familiar,
mas tem toda a sua vida modificada por esses
acontecimentos. E quando a violência é pr aticada
pel a polícia, dependendo do território, as pessoas não suportam, têm que sair também.⁵⁶
As dimensões até aqui elencadas - empobrecimento, saúde precária, falta de segurança
e moradia - são igualmente atestadas por
Cláudia Valéria, assistente social da prefeitura do Rio de Janeiro:

Aparece demanda de saúde principalmente, de
mor adia, porque às vezes a pessoa está ali e
tem que sair de uma hor a par a outr a, deix ando
tudo, por sofrer ameaças no território. Tem uma
questão econômica nisso também, porque é como
se houvesse uma linha divisória, um antes e um
depois do ocorrido. ⁵⁷

Outros dois pontos chamam atenção na fala
dos familiares: a difamação da memória das
vítimas e a falta de acesso à justiça. Mais
precisamente, estas duas dimensões aparecem de forma articulada já que, ao invés de
encontrar no Poder Judiciário meios de promover justiça e responsabilização dos agentes da violência, o Poder Público referenda
as violências praticadas. É comum transferir
para a vítima a responsabilidade pelo ocorrido - de modo que as mães são obrigadas a
ver seus filhos assassinados sendo taxados
de “bandidos”, intensificando o seu sofrimento. Assim, muitos dos familiares ouvidos
relataram que encontram na luta pela justiça e para “limpar o nome de seus filhos” um
motivo para viver.
Mas, para além dos danos que a morte de um
ente querido acarreta em um familiar, é possível pensar também em uma concepção mais
ampla de quem são os atingidos por aquela
violência. Isto ocorre em pelo menos dois níveis: o primeiro diz respeito à perspectiva de
que os próprios familiares são também vítimas, o segundo guarda relação com o que
podemos chamar de danos coletivos.
Para iniciar essa reflexão, observemos como
a Declaração de princípios fundamentais de
justiça relativos às vítimas de criminalidade e
abuso de poder de 1985 conceitua as vítimas:

as pessoas que, individual ou cole tivamente,
tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um
atentado à sua integridade física ou mental, um
sofrimento de ordem mor al, uma perda material, ou um gr ave atentado aos seus direitos
fundamentais, como consequência de atos ou de
omissões viol adores das leis penais em vigor num
Estado membro, incluindo as que proíbem o abuso
de poder.
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Nessa perspectiva, são vítimas os diretamente atingidos pelo ato violento, e ‘vítimas indiretas a família próxima da pessoa violada ou
pessoas sob sua responsabilidade; também
as pessoas que tenham sofrido prejuízos diretos ao intervirem, tentando prestar assistência à vítima ou para impedir a vitimização.
A jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, por sua vez, também nos
coloca elementos para avançar nessa perspectiva. Adotemos um olhar para o Favela Nova
Brasília vs. Brasil, no qual a Corte IDH também
se debruça sobre o aspecto dos familiares
enquanto vítimas, reiterando entendimento já
firmado anteriormente em sua jurisprudência:
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A Corte considerou, em vários casos, que os
familiares das vítimas de violações dos direitos
humanos podem ser, simultaneamente, vítimas. O
Tribunal considerou violado o direito à integridade psíquica e moral de familiares de vítimas, por
motivo do sofrimento adicional que padeceram em
consequência das circunstâncias particulares das
violações cometidas contra seus seres queridos, e
em decorrência das posteriores ações ou omissões
das autoridades estatais frente aos fatos. (...).
A falta de investigação a respeito das mortes
de seus familiares provocou danos à integridade
psíquica e moral das pessoas mencionadas acima,
o que incluiu uma extrema desproteção e vulnerabilidade, na qual permanecem até hoje. Além disso,
essas pessoas foram afetadas no desenvolvimento
normal de suas atividades diárias e em seu projeto
de vida em geral, pois muitos dos membros das
famílias dedicaram esses últimos anos a mudar
de domicílio, mudar de trabalho, a renunciar à
educação para poder trabalhar e assumir responsabilidade em idade precoce, a fim de ajudar na
manutenção da família⁵⁸

Já sobre os danos coletivos causados
pela violência de Estado no âmbito da
segurança pública, não podemos subdimensionar seus impactos na vida dos
territórios marcados pelas violações. Recorremos mais uma vez à fala de Dejany
Santos a partir do conjunto de casos atendidos pela Comissão de Direitos Humanos
da ALERJ:

Você coloca o território em risco,
em tensão o tempo inteiro. É troca de tiro
e n t r e fa c ç õ e s , é m i l í c i a t e n ta n d o t o m a r
t e r r i t ó r i o , é a p o l í c i a fa z e n d o o p e r a ç ã o o u
essas trocas de tiro entre a polícia e o
t r á f i c o va r e j o s e m o p e r a ç ã o n e n h u m a . É u m
nível de tensão muito forte. Quando começa
a ter tiroteio,
a criança começa a chorar, preocupada com a
m ã e , a m ã e d e s e s p e r a d a q u e a c r i a n ç a e s tá n a
creche, a mãe desesperada porque a troca de
t i r o s é n a f r e n t e d o p o r tã o d a c r e c h e ,
e n tã o v o c ê t e m a d o e c i m e n t o s m ú lt i p l o s
nesse território.
[...] Que gera sofrimento generalizado, gera.
V o c ê n ã o p o d e o u v i r t i r o s e m q u at r o d i a s ,
d e s e t e , e p o d e r c h e g a r e m c a s a e e s ta r c o m
o corpo tranquilo. Nós temos histórias de
p e s s o a s fa l a n d o c o m a g e n t e : “ e s t o u n o c h ã o
d a m i n h a c a s a d e i ta d a c o m o s m e u s f i l h o s e
eu estou com o corpo em cima deles porque eu
t e n h o m e d o q u e u m a b a l a e n t r e ”.
P e n s a e s s a c a b e ç a .” ⁵ ⁹

Além do adoecimento coletivo, os danos
são incontáveis: equipamentos públicos
- escolas, creches, postos de saúde - e
privados - comércios e postos de trabalho
- ficam fechados⁶⁰; as casas são invadidas
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durante as operações⁶¹; as possibilidades
de mobilidade pela cidade ficam reduzidas,
o que acarreta em perda de trabalho, de
aulas, de médicos, de oportunidades. As
vidas de todos aqueles que residem nesses territórios ficam condicionadas pelo
panorama dessas operações e da gestão
estatal pautada na violência. Emblemático dessa situação é o fato de que, no dia
primeiro de janeiro de 2018, tomado para
muitos como dia de celebração, as favelas
do Jacaré, da Rocinha, e do Complexo do
Lins amanheceram mobilizadas por operações policiais⁶².
Cabe, ainda, uma última reflexão sobre
a questão das vítimas, que extrapola sua
dimensão propriamente jurídica. Este é
um termo que possui dimensões também
subjetivas, sociais e políticas⁶³. Assim, para
além do que definem tratados, princípios e
jurisprudências, a autoidentificação de um
indivíduo enquanto vítima não é uma decorrência imediata do fato dele ter sido alvo
de uma dada violência. No contexto em
discussão, a sistematicidade dessa violência se sustenta, em parte, pela naturalização e criminalização das vítimas, realizada
pelo apontamento daqueles que morrem
como “traficantes” e “bandidos”, como justificativas asuas mortes. E assim, parte dos
próprios vitimados por essa violência a vê
como justificada e natural. Deste modo, o
processo de se compreender enquanto vítima só é possível na medida em que ocorre uma desnaturalização das violências que

o acometem⁶⁴. Assim, uma política que tenha o intuito de incidir sobre a realidade da
letalidade violenta precisa ser construída
não a partir das especificidades postas por
aqueles que se mobilizam tendo em vista a
identidade de vítimas - isto é, aqueles que
se organizam, que têm acesso e que conhecem algumas redes e fluxos de acesso
aos serviços. A política deve ser pensada
da forma mais ampla possível, de modo a
dar conta da realidade da maioria da população submetida ao cotidiano de violência.
3. CONCEITOS E FUNDAMENTOS À IDEIA
DE REPARAÇÃO
Segundo o dicionário Michaelis de língua
portuguesa, um dos significados da palavra
“reparação” é o “ato de consertar ou reparar algo”. Entretanto, nem tudo pode ser
consertado. Há danos que uma vez causados não podem ser desfeitos. Como falar de
reparação frente a uma vida que se perde?
Nos grupos focais realizados no contexto
de nossa pesquisa, esta foi a primeira dimensão trazida por familiares de vítimas da
violência letal do Estado. Vejamos algumas
dessas falas:

Infelizmente, fal ar em repar ação é complicado,
porque não tem como repar ar a dor que nós sentimos da execução de nossos filhos.
(mãe de vítima le tal )
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Arte de Rona Neves, artista visual, ator e escritor carioca,
nascido e criado no Complexo do Lins.
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Par a gente não tem uma repar ação, a nossa
repar ação seria ter nossos filhos de volta,
infelizmente não vai ter. Nada que for feito na
repar ação vai tir ar o que a gente sente, o que
cada um na nossa família sente: a saudade, a dor
que ficou. No meu caso, eu penso que nada que for
feito dessa dita repar ação, vai repar ar o que a
gente sente.
(mãe de vítima le tal )

Meus filhos for am proje to meu, eu quis meus
filhos, e esse Estado assassino tirou de mim. Matou ele e me matou junto. Vai repar ar como? Que
repar ação vamos ter? Que repar ação pode tir ar
essa dor?
(mãe de vítima le tal )

Não tem uma forma de se repar ar aquilo que a
gente gostaria que fosse realmente repar ado.
Essa pal avr a já é uma pal avr a err ada. O que o
Estado tem obrigação de fa zer é tentar diminuir
os danos que ele causou.
(mãe de vítima le tal )
O assassinato de um filho não é algo que
possa ser revertido ou consertado: é irreparável. No entanto, para estas mães, isso não
implica abrir mão de buscar respostas a fim
de “diminuir os danos” decorrentes daquela
morte. Portanto, ao contrário do que sugere
o ditado popular “o que não tem remédio re-

mediado está”, esta perspectiva indica que
mesmo não tendo remédio, o Estado deve
buscar mitigar, de todas as formas, os distintos efeitos da violência cometida.
A última fala acima elencada mobiliza a noção de “obrigação”. Trata-se, no sentido trazido pelos familiares, de uma obrigação moral, uma vez que é também “o Estado que
mata”. Mas os Estados têm, além disso, uma
obrigação jurídica de reparar, derivada de
sua inserção nos sistemas internacionais de
proteção aos direitos humanos. Com efeito, nas últimas décadas, a discussão sobre
o tema da reparação tem ganhado força no
âmbito do Direito Internacional dos Direitos
Humanos (DIDH). Vale a pena, portanto, fazer um breve apanhado histórico sobre a trajetória desta ideia⁶⁵.
Segundo Alexander Boraine, do ponto de vista jurídico-político, a ideia de “reparação” tinha
um significado muito restrito até meados do século passado. Era utilizado para contextos posteriores a guerras, onde os países derrotados
eram obrigados a pagar uma reparação aos
vitoriosos. Foi após a Segunda Guerra Mundial
e os horrores do Holocausto na Alemanha nazista que se configurou o primeiro programa
de reparações em âmbito nacional, em que um
Estado buscava fornecer respostas às vítimas
das graves violações de direitos humanos cometidas por seus agentes⁶⁶. Deslocava-se a
reparação, assim, de uma obrigação entre Estados para uma obrigação de um Estado para
com seus cidadãos. Pablo de Greiff, ex-relator
especial para verdade, justiça, reparação e garantias de não-repetição da Organização das
Nações Unidas (ONU), afirma que é possível
perceber um consenso crescente em torno do
princípio geral de que toda violação de direitos
implica determinadas responsabilidades⁶⁷.

[65]

Não se pretende, aqui, fazer uma análise exaustiva sobre o conceito de reparação nas distintas áreas do
direito. Interessa-nos exclusivamente, para efeitos deste artigo, a reflexão acerca da temática no âmbito do
Direito Internacional dos Direitos Humanos.
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60, no. 1, 2006, p. 24.
DE GREIFF, Pablo. Justiça e Reparações. In: REÁTEGUI, Félix. Justiça de Transição: manual para a América
Latina. Brasília: Comissão de Anistia; Nova Iorque: ICTJ, 2011, pp. 412-413.
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Ao longo dos anos 1980 e 1990, houve uma
profusão de processos de transição política,
especialmente no leste europeu e na América Latina, que ficou caracterizada como a
“terceira onda de democratização”⁶⁸. O fim
de ditaduras que haviam deixado profundos
legados de violência colocou para aquelas
sociedades a necessidade de refletir sobre
respostas para violações não individuais ou
isoladas. Afinal, “os sistemas jurídicos operam
sob o pressuposto de que o comportamento de violação das normas é relativamente
excepcional”. Assim, para tentar “responder
a violações que, longe de terem sido pouco
frequentes e excepcionais, foram massivas e
sistemáticas”, foi sendo estabelecido o campo jurídico-político chamado de justiça de
transição⁶⁹, dentro do qual os programas de
reparação cumprem papel fundamental.
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Este breve apanhado histórico sobre a trajetória do conceito de reparação no DIDH é suficiente para iniciarmos uma reflexão pouco
mais profunda sobre como distintos documentos internacionais fornecem balizas para se
pensar o tema. Vejamos como aparece essa
dimensão em alguns desses documentos.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, afirma-se que

Os Estados Partes assegur ar ão às pessoas que
estiverem sob sua jurisdição proteção e recursos
efica zes per ante os tribunais nacionais e outros
órgãos do Estado compe tentes, contr a todos os
atos de discriminação r acial que, contr ariando
a presente Convenção, violem os seus direitos
individuais e as suas liberdades fundamentais,
assim como o direito de pedir a esses tribunais
satisfação ou repar ação, justa e adequada, por
qualquer prejuízo de que tenham sido vítimas em
virtude de tal discriminação. ( art. 6o)
Por sua vez, a Convenção Americana Sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 1969 traz a concepção de que:

Quando decidir que houve viol ação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a
Corte de terminar á que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade viol ados.
De terminar á também, se isso for procedente, que
sejam repar adas as consequências da medida ou
situação que ha ja configur ado a viol ação desses
direitos, bem como o pagamento de indeniz ação
justa à parte lesada.( art. 63° )

Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais compe tentes remédio efe tivo par a
os atos que violem os direitos fundamentais que
lhe sejam reconhecidos pel a constituição ou pel a
lei. ( art. 8o)

A parte da sentença que determinar indenização
compensatória poderá ser executada no país
respectivo pelo processo interno vigente para a
execução de sentenças contra o Estado.” (art. 68°).

Já a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
racial, de 1965,traz a concepção de que:

A Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984, define que:
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Cada Estado Parte assegurará, em seu sistema
jurídico, à vítima de um ato de tortura, o direito à
reparação e a uma indenização justa e adequada,
incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Em caso de morte da
vítima como resultado de um ato de tortura, seus
dependentes terão direito à indenização. (art. 14˚)
Esses exemplos são suficientes para sustentarmos que as obrigações internacionais assumidas pelos Estados signatários de tais
documentos apontam efetivamente para a necessidade de que as violações de direitos recebam respostas efetivas. Como se vê, distintos
termos aparecem nos documentos, mas todos
carregam a perspectiva de uma obrigação de
fornecer respostas às violações. Ao longo do
tempo, essa perspectiva foi ganhando contornos mais bem definidos, como se percebe ao
observarmos o documento de 1984, que carrega termos como “direito à reparação”, “indenização justa e adequada” e “mais completa
reabilitação possível”, os quais são mais bem
delineados do que os presentes em documentos produzidos nas décadas anteriores.
O avanço da reflexão acerca do tema redundou
na produção de documentos específicos, que
buscavam definir parâmetros mínimos sobre
como essas respostas deveriam ocorrer. A asserção sobre a prestação de assistência completa ou integral, presente na Declaração dos
Princípios básicos de justiça relativos às vítimas
da criminalidade e abuso de Poder de 1985,
apresentava a concepção de que era necessário
restabelecer as condições anteriores à violação,
abrangendo o âmbito material, médico, psicológico e social, assim como a certificação de informações acessíveis sobre serviços e recursos
disponíveis para as vítimas de graves violações
e igualdade na prestação de assistência. Os
elementos ali apresentados foram reafirmados
e trabalhados de forma mais aprofundada nos
Princípios e diretrizes básicas sobre o direito a
recurso e reparação para vítimas de violações
flagrantes das normas internacionais de direitos
humanos e de violações graves do direito internacional humanitário de 2005. Tal documento
define a reparação da seguinte maneira:

Uma repar ação adequada, efe tiva e r ápida
destina-se a promover a justiça, remediando
viol ações fl agr antes das normas internacionais de direitos humanos ou viol ações gr aves do
direito internacional humanitário. A repar ação
deve ser proporcional à gr avidade das viol ações
e ao dano sofrido. Em conformidade com a sua
legisl ação interna e as suas obrigações jurídicas
internacionais, um Estado dever á assegur ar a
repar ação das vítimas por atos ou omissões que
possam ser imputáveis ao Estado e constituam
viol ações fl agr antes de normas internacionais
de direitos humanos ou viol ações gr aves do direito internacional humanitário.
Em seguida, o documento distingue cinco
modalidades de reparação: restituição, indenização, reabilitação, satisfação e garantias
de não repetição. Na definição de Carlos Beristain, cada um desses aspectos pode ser
definido da seguinte maneira:
39
A restituição, que busca restabelecer a situação
prévia da vítima. Inclui, entre outros, o restabelecimento de direitos, o re torno ao seu lugar de
residência, a devolução de bens e do emprego.

A indeniz ação se refere à compensação mone tária
pelos danos e prejuízos. Inclui tanto o dano material, como o físico e mor al (medo, humilhação,
estresse, problemas mentais, reputação).

A reabilitação alude a medidas tais como atenção médica e psicológica, assim como serviços legais e sociais
que ajudem as vítimas a se readaptar à sociedade.
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As medidas de satisfação se referem à verificação dos direitos, conhecimento público da verdade e atos de desagr avo, sanções contr a perpetr adores, a comemor ação e tributo às vítimas.

As gar antias de não-repe tição pre tendem assegur ar que as vítimas não voltem a ser obje to de
viol ações. Também requerem reformas judiciais,
institucionais e legais, mudanças nas forças de
segur ança, promoção e respeito aos direitos humanos, a fim de evitar a repe tição das viol ações .

Com isso, podemos atestar que existe uma
base tanto teórica quanto normativa relevante para se pensar a reparação. No entanto, ao
retomarmos as falas das mães, anteriormente
citadas, fica evidente também que esse acúmulo não significa, para elas, que as violências cometidas contra seus filhos possuem
respostas minimamente adequadas por parte
do Poder Público. É a partir deste ponto que
pretendemos avançar em nossa reflexão.
4. AS RESPOSTAS À VIOLÊNCIA
DE ESTADO
Hoje, uma família que tenha um ente querido
assassinado por agentes estatais no Rio de
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Ato pela memória de Mmame Mbage, senegalês que morreu em decorrência de
parada cardíaca após perseguição da polícia municipal de Madrid, em março de 2018.
Foto: Dani Logar (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)
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Janeiro não tem clareza sobre qual caminho
seguir. Algumas famílias entendem que há
uma obrigação, por parte do Estado, de lhes
dar alguma resposta. Mas muitas vezes não
sabem por onde começar a buscá-la. Assim,
há distintas instâncias que acabam sendo
acionadas: órgãos de proteção e defesa dos
direitos humanos, sejam do Poder Executivo
- como aSecretaria de Estado de Direitos Humanos - ou do Legislativo - como a Comissão
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da ALERJ; órgãos vinculados à saúde ou
assistência social - como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros
de Referência Especializada de Assistência
Social (CREAS) –;ou órgãos do sistema de
justiça - como a Defensoria Pública e o Ministério Público. Todos eles se constituem,
em alguma medida, como portas de entrada
para a tentativa de se obterem respostas do
Estado à violência cometida. Porém, a ausência de um fluxo bem delineado faz com que
cada caso tenha um percurso diferente. Observemos alguns desses possíveis caminhos.
No início dos anos 2000, a indenização a familiares e sobreviventes de distintas chacinas foi definida por meio de leis específicas.
Casos, no Rio de Janeiro, como os da Chacina da Candelária⁷¹ e da Chacina de Vigário⁷²
Geral, foram contemplados pela Lei Estadual
n.º 3.421 de 2000. As vítimas da Chacina de
Acari⁷³ foram indenizadas por meio do Decreto Estadual n.º 27.862 de 2001. Por sua

[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]

vez, os casos da Chacina da Baixada Fluminense⁷⁴ e Chacina da Via Show⁷⁵ foram objetos da Lei Estadual n.º 4.598 de 2005. Mais
recentemente, esse tipo de indenização extrajudicial não tem se dado por meio de leis
específicas, mas sim por acordos entre os familiares e o governo. Desde abril de 2016, a
Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Geral do Estado firmaram um Acordo de
Cooperação Técnica, cujo objetivo declarado
é acelerar o processo de negociação entre
as partes e evitar a via judicial⁷⁶.
Em 2016, foi aprovada a Lei Estadual 7.349,
proposta no ano de 1999, para autorizar a
“reparação extrajudicial, mediante pagamento em moeda corrente do país, à pessoa
que tenha sofrido dano físico ou psicológico
causado por servidor público do Estado do
Rio de Janeiro”, como afirma seu parágrafo
1o. A lei tramitou por anos até que, em 2011,
foi arquivada sem ir à votação. Em 2015, foi
desarquivada e aprovada. Contudo, o governador vetou o texto. Em fins de 2016,
no contexto de uma disputa política entre o
Executivo e o Legislativo, o veto foi derrubado pelo parlamento⁷⁷.
O texto legal prevê a criação de uma comissão específica para analisar os pedidos de
reparação, mas tal órgão jamais foi instituído.
A trajetória desta lei é bastante emblemática
do tipo de dificuldade existente em relação
ao debate sobre reparação no Estado. Afi-

Em 23 de julho de 1993, policiais militares e cúmplices pararam dois carros em frente à Igreja da Candelária
e executaram oito jovens que ali dormiam.
Em 29 de agosto, policiais militares executaram 21 moradores da favela de Vigário Geral, como forma de
vingança contra criminosos da região que haviam matado quatro policiais.
Em 26 de julho de 1990, policiais sequestraram, assassinaram e posteriormente desapareceram com os
corpos de 11 jovens da favela de Acari.
Em 31 de março de 2005, policiais militares assassinaram 29 nos municípios de Queimados e Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense, como forma de vingança contra o novo comando do Batalhão de Policia da região.
Em 05 de dezembro de 2005, policiais militares torturaram e posteriormente executaram 4 jovens na saída
da casa de espetáculos Via Show, na Baixada Fluminense.
“Defensoria e PGE firmam termo de cooperação para acordos extrajudiciais”, O Globo, s.d. Disponível
em: https://goo.gl/GTh5Di. Acesso em setembro de 2018.
SEARA, Berenice “Veto derrubado legaliza projeto que estava na gaveta desde 1999”, Jornal Extra, 12 de
julho de 2016. Disponível em: https://goo.gl/vGdHLT. Acesso em setembro de 2018.
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nal, a lei data de 1999 e foi aprovada quase
duas décadas depois, e somente em função
de uma disputa política.
A reparação extrajudicial é um dos caminhos,
mas há familiares que decidem por levar os casos à justiça. Segundo matéria do Jornal O Globo,
em meados de 2017 havia 250 processos contra
o Estado relacionados às mortes no âmbito da
segurança pública⁷⁸. No entanto, esse caminho
inevitavelmente se defronta com uma resistência
por parte do Poder Público, que busca, a todo
custo, protelar o pagamento das indenizações.
Segundo a Defensoria Pública, “no Rio de
Janeiro, em média, aguarda-se cerca de 08
anos da propositura da ação até a satisfação
do crédito reconhecido judicialmente”⁷⁹. O
depoimento do pai de uma criança assassinada ainda nos anos 1990 dá conta dos significados e efeitos dessa demora:
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Tem um procedimento, para você chegar a receber
isso. Até você chegar no precatório é uma luta incansável, porque o Estado tem um monte de recurso,
já fazendo com que a pessoa entre em depressão,
fique doente, algumas morrem, vai matando aos pouquinhos. É uma penitência até chegar ao precatório.
O do [...] foi atingido em 2016, ele morreu em 1996. Eu
me tornei hipertenso, então quer dizer, ao invés de
encurtar os recursos, o Estado alonga mais ainda.
Os recursos do Estado têm três instâncias para
passar, e quando passa, é quase impossível, porque
são mil [advogados] em cima do processo e você só
com um advogado. Então quer dizer, a gente fica doente por causa disso. A reparação, tem que reparar,
mas na verdade não acontece isso.
(pai de vítima le tal )

Essa mirada, ainda que panorâmica, nos permite concluir que os caminhos existentes
para se buscar uma resposta são esparsos,
não havendo uma clareza, para os familiares
e vítimas sobreviventes, sobre onde e como
se pode começar essa jornada.
Assim, como diversos familiares apontaram
nos grupos focais, é preciso ter um “conhecimento”, uma “rede de proteção” ou “informação” para se começar a buscar uma
resposta. Ou seja, um primeiro entrave para
se obter a reparação, que é o não-conhecimento dos próprios direitos, está diretamente vinculado a essa inexistência de um fluxo
claro e bem definido.
Quando a família inicia a luta por reparação,
entram em jogo outros aspectos. Refletindo
sobre o caso das Mães da chacina de Acari
(1990), o antropólogo Fábio Araújo afirma que:

Quando ocorre uma morte violenta, um conjunto de
perguntas com uma forte carga moral logo se coloca, com o objetivo de saber se a vitima era passível
de compaixão ou não. Quem era a vítima? Era uma
pessoa do ‘bem’, ‘boa’ gente? Ou seria um menino de
rua? Ou seria um bandido? Ou um favelado? Ou um
traficante? Estas perguntas orientam a conduta de
diferentes agentes envolvidos em cada caso particular: dos meios de comunicação, dos observadores
(aqueles que recebem a notícia), da polícia, de mães
e familiares, etc⁸⁰.
Nas palavras de uma mãe de vítima: “você
acha que eles vão dar coisa pra filho que era
ladrão? Meu filho tinha passagem [pelo sistema socioeducativo]”. “Ter passagem” é um
estigma que impossibilitaria, na perspectiva
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desta mãe, a obtenção de qualquer tipo de
resposta. Mas não são somente os atingidos
que “têm passagem” encontramdificuldades
para obter alguma reparação. Como já identificadoanteriormente neste texto, há um perfil prioritariamente atingido pela violência, de
modo que a cor da pele e o local de moradia
são dois elementos que vinculam imediatamente esses atingidos à figura do “traficante
de drogas”. Deste modo, eles seriam indivíduos matáveis, e, portanto, indignos de uma
reparação. Nas palavras de Orlando Zaccone: “a legítima defesa passa a ser construída
na própria definição da condição do morto
como inimigo; tudo o mais é esquecido”⁸¹.
Na maioria das vezes, esse estigma só é contornado quando o caso ganha alguma repercussão. Uma mãe ouvida no grupo focal
afirma que:

Esse negócio de indeniz ação, eles estão escolhendo os casos de repercussão. Mas eu não queria
repercussão, eu queria justiça. E só vai ganhar
indeniz ação a família que teve repercussão? (mãe
de vítima le tal )
Flavia Medeiros e LucíaElibaum trabalham essa
dimensão dos casos que ganham ressonância
em uma análise comparada dos casos da juíza
Patrícia Acioli⁸² e Juan de Moraes⁸². Segundo
as autoras, foi somente com a mudança na
imagem pública de Juan, que, a partir de um
conjunto de fatores deixou de ser um “menor”

e passou a ser enxergado como uma “vítima”,
o caso passou a ser investigado e se tornou
uma “exceção dentre os muitos casos de mortes em favelas produzidas pela polícia”⁸⁴.
Assim, as autoras compreendem que processos caminham de acordo com distintas “éticas corporativas” existentes em cada agência do sistema de justiça, as quais se pautam
por outras lógicas que não somente as formalidades jurídicas. Entram em jogo, especialmente, as “subjetividades e moralidades
próprias das instituições e de seus agentes”.
Assim, o centro da questão não é saber se
determinado fato foi ou não um crime, mas
sim “a natureza do caso, a qualidade e status
social e moral dos atores envolvidos e, em
certa medida, a repercussão dele”⁸⁵.
As reflexões de Medeiros &Elibaum, assim como
a de Araújo, nos ajudam a compreender melhor
também o aspecto da reparação. Afinal, também os operadores dos distintos equipamentos
anteriormente trabalhados operam colocando
em jogo as mais diversas classificações existentes, a fim de identificar se determinado indivíduo
e seus familiares são dignosou não de receber
a reparação. Vale a pena, neste momento, observar outros contextos em que foram desenvolvidas políticas ou programas de reparação.
Isso porque a dimensão de quem deve ou pode
ser reparado inevitavelmente se constitui como
uma discussão central para esses programas,
na medida em que entram em jogo concepções
morais e políticas sobre os perpetradores e os
alvos da violência cometida.
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Em 11 de agosto de 2011, a juíza Patrícia Acioli foi executada ao chegar em sua residência, em Niterói. O crime foi
cometido por policiais militares insatisfeitos com a atuação da juíza contra as quadrilhas de policiais corruptos.
Em 20 de junho de 2011, policiais militares assassinaram o menino Juan de Moraes, de 11 anos, durante uma
operação em Nova Iguaçu, e tentaram ocultar seu cadáver. O corpo de Juan foi localizado 10 dias depois,
às margens de um rio em Belford Roxo.
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Analisando a Comissão Especial sobre Mortos
e Desaparecidos do Brasil⁸⁶, Ignácio Cano e
Patrícia Ferreira discorrem sobre como a decisão da Comissão em deferir o pedido de reparação a Carlos Marighella e Carlos Lamarca foi
revestida de polêmicas. A reação foi tamanha
que o Clube Militar chegou a acionar a justiça a
fim de suspender as atividades da comissão⁸⁷.
O exemplo demonstra como, a depender das
perspectivas, os indivíduos atingidos pela violência são enquadrados no rol de vítimas ou
não. Se a discussão ganhou mais projeção nestes dois casos, o fato é que a acusação de que
as reparações pagas tanto pela CEMDP quanto
pela Comissão de Anistia seriam uma “bolsa-ditadura” foram e têm sido comuns. Tais acusações se pautam pela ideia de que os que recebem a reparação não foram vítimas, mas teriam
sido, isso sim, “subversivos”ou “terroristas”.
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Debates como esse existem nos mais distintos contextos. Como sintetiza um relatório de
2017 do International Center ofTransitional
Justice, basta observar a América do Sul para
ver como distintos contextos políticos encontram saídas específicas para essa questão
tão complexa. Programas de reparação para
vítimas de violações de direitos humanos tiveram distintas abordagens em relação a esse
tema, a depender de cada país. No Chile, as
reparações foram garantidas para as vítimas
independentemente de terem participado ou
não de grupos subversivos. No Peru, as vítimas de violações por agentes estatais ou grupos guerrilheiros têm direito à reparação, mas
membros das guerrilhas não. Na Argentina,
todas as vítimas da repressão estatal possuíam direito à reparação independentemente

de terem ou não cometido crimes, mas as vítimas de crimes cometidos por grupos guerrilheiros não eram incluídas⁸⁸.
Os dois principais aspectos até aqui discutidos – os fluxos pouco claros e a existência
de subjetividades e moralidades que julgam
quem deve ou não receber algum tipo de reparação – conformam o pano de fundo de
um cenário em que as violações são sistemáticas; e as respostas, escassas. E, dentro
dessa escassez, como têm ocorrido os processos de reparação?
Quando ocorre, a primeira – e muitas das
vezes, a única - resposta que tem sido dada
pelo Poder Público é na forma da indenização financeira. Aprofundemos, portanto, a
reflexão sobre esta dimensão, a fim de compreender seus sentidos e como ela tem sido
levada a efeito. A reparação a uma violência
letal por meio do pagamento de uma quantia
em dinheiro é cercada de polêmicas e visões
muito distintas. Autores que trabalham com
distintos contextos temporais e espaciais já
vêm apontando para essa questão.
Ainda sobre a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos no Brasil, Ignácio Cano e
Patrícia Ferreira identificaram que diversos familiares interpretaram as indenizações como
uma tentativa de dar um fim às suas reivindicações. Seriam uma “cala-a-boca”, ou uma
tentativa de “comprar” os familiares⁸⁹. DanyelleNilin, em sua análise da Comissão de Reparação do Ceará, identificou que entre ex-presos políticos, diversos elementos morais eram
colocados em cena para justificar a crítica às
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Criada pela Lei nº 9.140/95, a Comissão tem a atribuição de proceder ao reconhecimento de pessoas mortas ou desaparecidas em razão de graves violações aos direitos humanos ocorridas após o golpe civil-militar (1964); envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência
de indícios quanto ao local em que possam estar depositados; e emitir parecer sobre os requerimentos
relativos a indenização que venham a ser formulados por familiares dessas vítimas.
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CANO, Ignacio & FERREIRA, Patrícia Salvão. The reparations program in Brazil. In: DE GREIFF, Pablo. (org.). The
handbook of reparations. Oxford & New York: Oxford University Press, 2006.
ICTJ. From principles to practice: challenges of implementing reparations for massive violations in Colômbia. ICTJ, 2015, p. 4.
CANO, Ignacio & FERREIRA, Patrícia Salvão. The reparationsprogram in Brazil. In: DE GREIFF, Pablo. (org.).
The handbook of reparations. Oxford & New York: Oxford University Press, 2006.
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reparações. “Há aqueles que fazem críticas
aos que requereram porque não acreditam
que a indenização vai servir como um pedido
de desculpas. Há ainda os que acreditam que
aceitar a indenização é ser conivente com o
sistema, com o Estado brasileiro e com o capitalismo [...]”. Há, também, os que não querem
“se sentir como um ‘ex-combatente’”, bem
como os que efetivamente não necessitam do
dinheiro, ou que não querem “’manchar a luta
travada anos atrás por dinheiro’”⁹⁰.
Eva Tello, pensando sobre as reparações
pagas a familiares dos desaparecidos políticos da ditadura argentina, identificou que
a decisão de aceitar ou não a indenização
representa uma clivagem que coloca de lados opostos distintos movimentos sociais de
familiares. Isto é, o tema possuía tanta centralidade que acabou representando um elemento de ruptura política entre organizações
que, a princípio, apresentavam demandas
semelhantes. Essa ruptura chega a se transformar em acusações, como aquela presente
na ideia de que aceitar as reparações ou indenizações significaria “se prostituir”⁹¹.
Nos três casos acima referidos, estão em jogo
as reparações pagas no contexto de políticas
de reparação voltadas a dar conta de passados
autoritários. A antropóloga Paula Lacerda, observando o caso dos “meninos emasculados de
Altamira”⁹², afirma que, dentre os próprios familiares não foram identificadas tensões como
aquelas existentes entre os movimentos na Argentina. No entanto, as indenizações repercutiram na relação dos familiares com “vizinhos,
colegas, moradores de Altamira em geral”, bem
como com antigos apoiadores da luta⁹³.

Esta olhada para distintos casos nos permite
uma aproximação com o contexto que nos
interessa mais propriamente. Nos grupos
focais realizados com familiares, distintas
perspectivas sobre a reparação econômica
foram colocadas.

Eu acho complicado. Meu irmão foi vítima do exército e perdeu uma perna, está par aplégico. Ele
er a normal. E eu fico pensando qual é a repar ação que o governo pode fa zer? Eles vão devolver
a perna do meu irmão? Eles vão colocar meu irmão par a andar de novo? Vai dar médico, sim, mas
isso sempre vai ficar na memória dos parentes.
O governo vai mudar isso? Ah, uma pensão, tudo
par a eles é dinheiro, é o famoso cal a-a-boca, e o
dinheiro acaba...
(irmão de vítima sobrevivente).
Nesta fala, a reparação econômica é categorizada da mesma maneira que, por exemplo,
parte dos familiares de mortos e desaparecidos faz – como uma medida que tem o
objetivo de interromper qualquer reivindicação futura sobre aquela violação. Contudo,
o mesmo familiar, mais adiante, afirma que:

Então o reparo tem que ser imediato, saúde,
dinheiro, quando é o caso, como no caso da [...],
sim, alguns casos é necessário, acabou com a vida
del a, e acaba com a vida da família inteir a.
(irmão de vítima sobrevivente).
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GONÇALVES, DanyelleNilin. O preço do passado: anistia e reparação de perseguidos políticos no Brasil.
São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 237.
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Entre 1989 e 1993, no município de Altamira (PA) ocorreram diversos casos de meninos de 8 a 14 anos
sequestrados e assassinados, alguns dos quais tiveram os corpos desaparecidos. Naqueles, cujos corpos
foram localizados, havia marcas de mutilação nos órgãos genitais.
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LACERDA, Paula Mendes. O “caso dos meninos emasculados de Altamira”: polícia, justiça e movimento
social. Tese (doutorado), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012, p. 298.

TELLO, Eva. La fuerza de La cosa dada: derechos humanos, política y moral em las “indemnizaciones” a las
víctimas del terrorismo de estado em Argentina. In: KANT DE LIMA, Roberto. Antropologia e direitos humanos
– vol. 2. Niterói: EdUFF, 2003.
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Assim, a percepção de Lacerda acerca
do caso de Altamira parece ser adequada
também aos familiares de vítimas da violência letal no contexto da segurança pública. A despeito de existirem debates internos e perspectivas distintas, aceitar ou
não a indenização não parece ser um elemento com “potencial disruptivo entre os
familiares mobilizados”⁹⁴. Deve-se levar em
conta um dado relevante daquele perfil anteriormente traçado: o fato da maioria das
vítimas serem moradoras de favelas e periferias, e viverem em condições materiais já
significativamente precárias, e que muitas
vezes são agravadas após a morte de seu
ente querido.
Essa condição coloca a reparação financeira em um lugar distinto do que ela ocupa,
por exemplo, para os familiares de vítimas
da ditadura oriundas das classes médias.
Isso porque as necessidades materiais são
diferentes, como demonstram os depoimentos dessas mães de vítimas:
46

Eu sei que a repar ação não tr a z eles de volta,
mas pelo menos ameniz a, um médico particul ar,
alguma coisa pr a gente.
(mãe de vítima le tal ).
Não há expressão mais clara dessa urgência do
que a dificuldade,já mencionada, de promover
um enterro digno aos seus entes queridos:

Lembro que quando os meninos morrer am, minha
família e as outr as famílias tivemos que fa zer
vaquinha par a pagar o enterro.
(primo de vítimas le tais)

Meu filho, eu pago o enterro dele até hoje. Paguei
5 mil. Foi a última homenagem.
(mãe de vítima le tal )

Mas eu queria repar ação, muito, par a ontem.
Porque eu já fui ameaçada de ser despejada da
casa onde eu moro, tive que pedir a juda par a os
amigos, fa zer vaquinha. Não faltava nada na minha casa, pagava meu aluguel antecipado, eu não
faço mais isso... por que, por causa de um estado
assassino, truculento, porque meu filho tinha
uma passagem e er a negro (....) O Estado acabou
com minha vida, eu queria muito a repar ação
par a ter pelo menos um barr aco, par a não ficar
mendigando. Eu sempre tr abalhei. A culpa é toda
do estado, que entr a dentro da favel a pr a isso.
Eu sei que a repar ação não tr a z eles de volta,
mas pelo menos ameniz a, um médico particul ar,
alguma coisa pr a gente”.
(mãe de vítima le tal ).

[94]

Para esses familiares, portanto, a reparação
econômica é vista como uma possibilidade
de lidar com os danos imediatos da violência
ocorrida. Uma mãe sintetiza esse significado
com as seguintes palavras:

A maioria das pessoas que perdem seus filhos não
tem condição financeira, a maioria das pessoas
adoecem, não podem comprar remédio, ir ao médico.
O Estado deve reparar esse dano que ele causou. A
reparação econômica é a única forma de dar condições das famílias terem acesso à saúde, e muitas
pessoas não querem morar mais naquele lugar onde
aconteceu, porque morar onde aconteceu é reviver
todos os dias aquela situação. Não é indenizar, a
gente não tem preço o filho da gente não tem preço.
Tem sim como diminuir os danos que ele causou. Ten-

LACERDA, Paula Mendes. O “caso dos meninos emasculados de Altamira”: polícia, justiça e movimento
social. Tese (doutorado), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012, p. 298.
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tar buscar pelos meios legais e através das lutas
pelos movimentos, essa diminuição de danos.
(mãe de vítima le tal )
A ênfase na ideia de que “não é indenizar” nos
oferece uma chave de compreensão do sentido
da reparação financeira para esses familiares.
Trata-se de enfatizar que, em uma situação de
violência como as que são aqui analisadas, a vulnerabilidade social se torna ainda mais profunda
e a ausência de direitos se faz ainda mais intensa.
Porém, se a indenização é vista como um elemento importante das respostas que o Estado
deve dar aos familiares, está longe de ser o único. Ela guarda relação mais direta com o que
foi caracterizado anteriormente como o dano
do empobrecimento. No entanto, há ainda pelo
menos outras cinco dimensões que encaramos
como fundamentais - saúde, moradia, segurança, memória e justiça.
A centralidade da questão da saúde é significativa. Observemos como os familiares abordam
essa temática, a partir de um conjunto de trechos de suas falas:

Queria falar sobre reparação, mas sobre a saúde,
para todos os familiares. Depois que a gente perde
nossos filhos – isso não é de agora, já é de antigo,
como a [...] que perdeu a filha dela e veio a falecer.
Isso tem acontecido e vem acontecendo. Então essa
questão da saúde tinha que ser o principal pra gente.
As mães perdem seus filhos, é uma perda sem explicação, e a gente acaba tendo doença. Então pra gente
estar na militância, estar nesses espaços aqui, a
gente precisa se cuidar. Porque quando a gente perde
nossos filhos, abala a todos. Então isso seria uma
coisa muito importante pra nós familiares”.
(mãe de vítima le tal )

A gente não adoece na hor a, mas conforme vão
passando os meses e os anos as doenças vêm aparecendo. Pressão alta, pânico, l abirintite. E como

a gente mor a em uma área de favel a, qualquer
tiro a gente entr a em pânico. Eu mesmo quando tinha que sair, eu levava minha filha, porque tinha
medo de andar sozinha. Porque é muito tr aumático depois da perda, a gente sofre bastante. Tinha
que ter uma clínica só pr as mães vítimas do Estado, porque é tanta mãe... O ideal numa repar ação
é isso. E psicólogo pros nossos filhos.
(mãe e tia de vítima le tal )

O tr atamento clínico, as repar ações pessoais,
porque nós sofremos muitas sequel as. Eu não
sofri todas as sequel as sozinha. Todos sofrer am.
É muito forte na minha cabeça a minha mãe correndo atr ás, el a doente do pulmão. Eu com muitos
problemas emocionais. (...) Pr a mim, repar ação
pessoal é o apoio ter apêutico. Tá me fa zendo falta. Fa z falta pr a ele [o marido]. Porque ele tem
que aprender a viver com os meus esquecimentos
e a gente tem que se cuidar. A gente só tem o SUS.
47
(filha de desaparecido)

Mas não é qualquer profissional que tem como
tr atar da gente. Tem que ser tr atamento voltado
par a essas especificidades. Que tenha capacidade
de lidar com essas questões. Especificamente o
Estado tem que dar atenção par a essas famílias,
par a esses grupos
(mãe de vítima le tal ).

Tinha que ter uma clínica só par as mães vitimas
do Estado, porque é muita mãe e muita doença,
uma atr ás da outr a, pânico, pressão, vários fatores. O ideal numa repar ação é isso. E psicólogo
pros nossos filhos, porque é muito tr aumático.
(mãe de vítima le tal )
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Agor a tem uma coisa que eu posso fal ar, que foi
bom, e que eu aconselho pr a todos: as psicólogas,
que é onde eu estou até hoje e estou me sentindo
muito bem. Então eu sempre indico pros familiares, que tem mesmo que passar pel a psicóloga,
que é muito importante.

um apartamento, tendo recebido as chaves das
mãos do prefeito da cidade⁹⁶. No entanto, esta
é somente uma exceção que confirma a regra,
na medida em que essa entrega é apresentada
como dádiva do prefeito em relação à família.
Há, ainda, um conjunto de outras expectativas
e desejos que se apresentam nas falas dos familiares como sintetiza uma mãe:

(mãe de vítima le tal )
Como se pode perceber, há um entendimento bem delineado, entre algumas das pessoas escutadas, sobre determinadas condições
e características que as respostas dadas
pelo Estado, no tocante à saúde dos familiares, deveriam cumprir. Na síntese produzida
por Medeiros &Elibaum, ele:
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“a ) deve ser imediato; b) contínuo no tempo; c)
par a todos os familiares afe tados (mãe, pai,
irmãos); d) disponível, em tempo, espaço e gr atuidade ( via o Sistema Único de Saúde - SUS); e e)
especializ ado, ou seja, tr ata-se de uma demanda
que possa atender às especificidades do dano
causado, nos sentidos já explicitados nos pontos
anteriores, sobre a perda irrepar ável de um
familiar pel a violência do estado e as tr ágicas
consequências desses atos”⁹⁵.
Quanto à moradia, este é um aspecto que aparece sob dois pontos de vistadistintos. De um
lado, tem relação direta com a dimensão do
empobrecimento das famílias, seja porque a
vítima garantia ou ajudava o sustento da casa,
seja porque os familiares se veem obrigados
a parar de trabalhar. De outro, diz respeito ao
perigo que significa continuar vivendo no território em que os agentes perpetradores daquela violência atuam. Observemos o exemplo do
caso de Maria Eduarda, adolescente de 13 anos
morta dentro da escola em Acari. Segundo reportagem d’O Globo, a mãe da jovem ganhou

[95]
[96]

O que me daria conforto é saber que o que eu tô
fazendo, a nossa luta não seja em vão, o culpado
pague, que o nome do meu filho seja limpo. Minha luta
é buscar outras mães que não conseguem sair de
casa e mostrar para ela a força, como outras me
mostraram e me mostram. Isso é o que me faz não
desistir. Mesmo se o caso do meu filho for resolvido,
eu tenho outros filhos, minha luta vai continuar.
(mãe de vítima le tal ).
O “nome limpo”, a possibilidade de “resolver
o caso” e a manutenção da luta pelos “outros filhos” apontam para três aspectos que
se entrelaçam: memória, justiça e não-repetição. Sobre a importância de restabelecer a
honra das vítimas a partir do processo judicial e, observemos outras falas:

Limpar o nome da vítima, eu fico vendo nas
audiências quando eu vou, o tempo inteiro depois
de morto, criminaliz ando. Justamente isso, como
el a falou, é o judiciário, depois que morre tem a
memória, como tá bagunçado nosso judiciário. As
vítimas e familiares ficam vendo o circo em cima
de um morto.
(primo de duas vítimas le tais).

MEDEIROS, Flavia; EILBAUM, Lucía. Relatório Consultoria - Projeto Políticas de Reparação. Rio de Janeiro:
ISER, 2018. Não publicado.
RAMALHO, Guilherme; ARAÚJO, Vera. “Rio tem 250 processos de indenização de vítimas da violência em
andamento”, O Globo, 08 de junho de 2017. Disponível em: https://goo.gl/NCgqm3. Acesso em setembro
de 2018.
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Dentro dessa pal avr a de repar ação par a fechar,
tem a pal avr a da memória, dos nomes dos nossos
filhos. Mesmo que tenha feito alguma coisa err ada é um cidadão
(mãe de vítima le tal ).

O que para mim me fez sair do julgamento e confortou a minha alma, e para mim era questão de
honra, foi ter limpado o nome do meu filho. A dor
eu vou carregar para o resto da vida, mas o que
me sustentou, me deu tipo assim, missão cumprida,
no final o juíza colocou: “além de causar a dor da
perda de um filho a uma mãe, ainda fez a mesma lutar para que limpasse a honra” e colocou no final
assim: cidadão H... Cidadão. Porque antes estava
ali como traficante. (...). Mas, para mim, para mim,
a única coisa que eu ganhei, saí daquele fórum com
sensação de dever cumprido, de valeu a pena, valeu
a pena tudo que eu falei e fiz, porque eu falei que o
nome do meu filho seria limpo, e isso eu consegui

neiro, Lívia Casseres, indica que, em alguns
casos, têm se buscado respostas do Estado
que não se traduzem economicamente:

[...] as próprias famílias têm expressado algumas
pre tensões de repar açãonão patrimonial. Isso
parte de suas sugestões, no sentido de um pedido
de desculpasoficial do Estado ou, por exemplo,
nomear uma rua ou uma quadr a com o nome daquel avítima falecida, e estamos passando a incluir
também essas formas de repar ação emnossos pedidos, mas ainda é uma reflex ão bem incipiente.⁹⁷
Ainda nas discussões que envolvem o sistema
de justiça, destacamos outras duasquestões:
os custos implicados em levar o episódio de
violênciapara a esfera criminal eos limites em
se perceber a responsabilização individual
como medida reparadora. Sobre a primeira,
os familiares apontam que, ao levar adiante
a denúncia dos agentes diretamente envolvidos no episódio da violência,se expõem a situações de constrangimento a riscos de vida:

(mãe de vítima le tal )

Esse sistema é que a gente tem que apontar, a
gente não pode recuar, sabe por quê? Porque nós
todos estamos no alvo dele. Ele pode acabar
com meu ne to, com meu filho, até comigo mesma,
e é uma coisa muita séria [...] Temos que lutar
por justiça, r acismo, temos que lutar sim, nunca
recuar. Fal amos sim, pedimos sim, acho que todos
têm que ficar nesse foco, porque como foi meu
filho pode ser de qualquer um.
(mãe de vítima le tal )
A partir das demandas das famílias, a Coordenadora do Núcleo contra a Desigualdade
Racial da Defensoria Pública do Rio de Ja-

[97]

A audiência do meu filho foi a última audiência,
foi às 18h, e marcar am pr a gente chegar l á às
14h. Nesse período, no mesmo corredor, e os policiais olhando com um olhar fulminante, se eles
pudessem nos matar com um olhar, eles fariam
isso. Muito ruim, muito violento mesmo, esse
momento da audiência da vítima estar em contato
com o agressor. Isso é uma coisa que o Estado
poderia também fa zer, que não é uma coisa impossível, sabe? Deix ar a vítima, os sobreviventes, as
famílias, não deix ar em contato com o agressor,
porque por mais que você esteja ali buscando
por justiça ali, essa situação do policial ficar
perto da vítima é mais violência ainda. [...] Acho
que o mínimo que a família tem que ter, é a família
ter apoio pr a buscar justiça. Quando meu pai foi
assassinado pelos milicianos, nós não tivemos
condições de buscar justiça”(...) Minha mãe até
hoje é depressiva, se el a souber que eu to aqui

CASSERES, Lívia. Entrevista [jul. 2018]. Entrevistadores: Lucas Pedretti, Rafaela Albergaria e Shana Marques
Prados dos Santos. In: SANTOS, Shana Marques Prado dos et al. Reparação como política: reflexões sobre
as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ISER, 2018.
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el a tem um troço, porque el a acha que eu to colocando minha vida em risco.
(filha de vítima letal e mãe de vítima sobrevivente)

Tem afastar todos aqueles que matam, que tenham
envolvimento em auto de resistência, homicídio.
(mãe de vítima letal).

E agora eu estou sendo pressionada que é para levar testemunha, eu não tenho coragem nem de abrir
o zap dos grupos [...] ai pessoal fala: ‘ah, depois
dessa carta, neguinho vai vir aqui atrás de mim e vai
querer que eu desça para depor lá’, então eles não
querem falar, é ameaçado de morte. Eu já falei isso
pra doutora. O pessoal foi ameaçado de morte.
(mãe de vítima le tal )
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Assim como as outras necessidades surgidas
a partir da morte do ente querido, a busca
pela investigação dos fatos e punição dos
agentes responsáveis exige uma dedicação
– financeira, emocional e de tempo – que
acentuam o empobrecimento e sofrimento
das famílias. E, mesmo imaginando conseguir a condenação como resultado, boa parte dos familiares afirma a insuficiência dessas
sentenças se não forem alcançadas medidas
mais amplas de responsabilização. As falas
colocam a relevância em se determinarresponsabilidades institucionais ou que deem
conta da sistematicidade da violência, interrompendo o ciclo de sua ocorrência:

A gente tinha que acabar com o corporativismo do
lado deles. Não é só o pessoal que atira que devia
ser punido. Devia ser o secretário e o governador,
porque tem o aval deles. No caso do meu irmão eu
ganhei tapinha nas costas do Beltrame e do Cabral.
Quer dizer, eles deveriam ser punidos também.
(irmão de vítima le tal )

[98]

A única repar ação que ele pode estar fa zendo é
par ar com isso, par ar com o genocídio de negro,
os homicídios.
(primo de vítima le tal ).
Logo, é retomada a perspectiva de que uma
série de agentes e instituições estão implicados
na perpetração das violações generalizadas
e, sendo praticada enquanto política pública,
deveriam ser respondidas com um olhar globalizante sobre suas causas e consequências.
Esta avaliação é corroborada nasentrevistas
àdefensora pública, Lívia Casseres, e a Eliane
Pereira, promotora pública responsável pela
Assessoria deDireitos Humanos e Minorias do
Ministério Público do estado do Rio de Janeiro:

[...] para a Defensoria, toda e qualquer situação que
envolva apolítica de segurança nas favelas está
sob responsabilidade, nem que seja simbólica, doestado do Rio, ou do Brasil como um todo. [...]A gente
passou a refletir e traçar um plano de atuação
política de enfrentamento de um plano de segurança que é levado a efeito pelo Estado e pelo país
como um todo, que significa, no fim das contas, uma
ação de extermínio de determinadas populações, de
subcidadania, de colocar essas populações sujeitas
a um regime político que não é o regime democrático
que a gente fala na Constituição de 1988, é um outro
regime em que não existem os direitos fundamentais,
em que tanto o direito à cidade quanto a interação com os agentes do Estado estão colocados em
outros termos.⁹⁸
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A primeira coisa que podemos sinalizar é que o Ministério Público atuavamuito com enfoque individual,
isto é, em relação aos crimes individuais, ainda que
agente faça esse recorte da violência perpetrada
por agentes do Estado. Para mim, o grandesalto
seria uma perspectiva coletiva.A gente percebe que
já existe uma experiência nesse sentido na atuação
da AçãoCivil Pública (ACP) que foi proposta pela
Defensoria Pública do Rio de Janeiro [parareduzir
violações de direitos humanos em incursões policiais
no Complexo da Maré], emque o Ministério Público ingressa na qualidade de custus legis, mas já assume
uma outrapostura que me parece de ordem coletiva.
Isto eu já considero um diferencial!⁹⁹
Ambas indicam a importância de se pensar em novas estratégias jurídicas e políticas que contemplem
as diferentes instâncias envolvidas na ocorrência
dos crimes e também nos danos coletivos vivenciados pela população. Lívia detalha como a defensoria tem desenvolvido sua estratégia de atuação
para responder aos reiterados casos de uso indevido da força nas operações das forças de segurança:

A ação paradigma que veio da atuação do Daniel
Lozoya, [defensor público do NUDEDH], é a ação da
Maré. Ela não tinha sido pensada para ser um litígio
estrutural, mas veio com a parceria e a interlocução com a Redes da Maré, as associações de moradores e outras organizações do território, para
tentar paralisar uma operação policial em curso.
Depois, com mais tempo, a gente fez modificações nos
pedidos para transformar essa ação em uma ação
estrutural para as favelas, baseada em alguns
pilares: a transparência, a questão da sindicabilidade - controle da responsabilização pelas ações
ilícitas - e redução de danos, além do viés do racismo institucional. A gente tenta utiliza-la, hoje,
como um instrumento de diálogo e pressão política
em relação aos órgãos gestores da segurança.¹⁰⁰

Por fim, o diálogo das instituições do sistema de justiça com os movimentos sociais,
especialmente os de familiares de vítimas
de violência,é também considerado pelas
duas entrevistadas como um fator crucial de
transformação nas próprias dinâmicas internas dessas instituições para a superação dos
gargalos existentes.
5. ALGUMAS CONCLUSÕES
Ao contrário do que sugereum olhar superficial
sobre a noção de reparação, a perda de uma
pessoa querida é definitiva e não pode sercompensada de forma justa. No entanto, a irreparabilidade do dano à vida não exime o ofensor
deuma série de responsabilidades nascidas a
partir do episódio de violência, especialmente
se o perpetrador atua representando o Estado
ou tem suas ações toleradas por ele. Alguns
desses deveres estão expressamente colocados em normativas e jurisprudência internacional e nacional, outros se evidenciam a partir
das vivências e demandas postas pelas pessoas que são afetadas pela realidade da violência promovida e tolerada pelo Estado, e outros
são formulados ou reconhecidos à medida que
as instituições públicas são provocadas a dar
respostas em relação a essa violência.
Observando os subsídios trazidos por esses atores e documentos, pudemos entender que um processo de reparação somente pode ser encaradocomo tal quando o(s)
sujeito(s) que o promove(m) considera(m),
ao menos, os seguintes três aspectos: a)o
reconhecimento da responsabilidade do(s)
perpetrador(es) em relação aos fatos que
culminaram naquela violação de direitos; b) a
adoção de medidas que visem anular ou diminuir os danos que surgem a partir daquele
episódio; e c)a assunção de um compromisso de não repetir as ações e/ou omissões
que geraram a violação.
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Os índices alarmantes da letalidade violenta apresentados neste texto e as falas dos/as ativistas de
direitos humanos, agentes públicos e familiares
de vítimas de execuções sumárias, colocam com
muita nitidez o fato de que as investidas atingem
de forma preferencial jovens negros moradores de
favelas ou periferias. Estamos falando de uma realidade que não é acidental ou despropositada, mas
sim levada a cabo enquanto política pública. As violações de direitos promovidas no âmbito das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro são o
capítulo mais recente de uma história de violências
que se inicia com a escravização de mulheres e homens do continente africano. Essa violência pode
ser definida como persistente e sistemática.
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Entendemos que o contexto dramático de letalidade violenta apresentado no Estado do Rio de
Janeiro, e que não se restringe a ele, não pode
ser abordado exclusivamente com a individualizaçãodos casos, dos violadores de direitos e das
vítimas. Existe um processo de violência que se
sustenta em estruturas institucionais, práticas e
discursos que admitem que territórios e grupos
sociais sejam sistematicamente e seletivamente marcados e atingidos. Assim, as respostas
elaboradas pelo Estado não podem apenas
responsabilizar individualmente os agentes diretamente envolvidos na morte das vítimas. Do
mesmo modo, as medidas no âmbito da reparação devem ser direcionadas – para além das famílias atingidas no episódio – à juventude negra
e às comunidades dos territórios de favelas e periferias, que são privados de usufruir de direitos
tidos como inerentes ao restante da população.
Se os parâmetros internacionais já se referem
a dimensões mínimas sobre as quais o Estado
deve atentar para diminuir o sofrimento e perdas
ocorridas a partir das graves violações de direitos
humanos, as falas dos familiares e agentes públicoscomplexificam o olhar sobre os desdobramentos da violência promovida pelo Estado.A
perda súbita de uma pessoa inaugura uma série
de outras violações de direitos dos seus familiares – que passam a vivenciar danos à sua saúde
física e mental, por conta do sofrimento com o
ocorrido e danos morais, sobretudo quando os
ataques não se limitam ao corpo físico da vítima,
mas também colocam a sua reputação em xeque
ou relativizam seus direitos enquanto cidadão.

Além disso, os riscos à segurança e agravamento do empobrecimento são apenas algumas das
consequências recorrentemente enfrentadas.
As violações aparecem tanto em razão do episódio letal quanto no custoso caminho de reivindicar atendimentos e respostas do Estado. A
possibilidade de se obter algumresultado passa
por questões muito mais amplas do que somente discussões jurídicas sobrea responsabilidade
estatal em relação àquela violação. Entram em
jogo, por um lado, as redes de relação e contatos, o conhecimento dos próprios direitos, os recursos financeiros necessários para acessar essas
instâncias, e, por outro, as classificações e moralidades dos operadores destes órgãos.E, dada a
naturalização e escala com a qual essas violências
acontecem, bem como os tortuosos e confusos
caminhos na busca por respostas estatais, entendemos como fundamental construir políticas de
minimização desses danos dentro de uma perspectiva de universalidade de acesso, nos moldes,
por exemplo, da política de Assistência Social.
Por fim, resgatando a importância de uma política de reparação - que reconheça responsabilidades, elimine ou atenue os danos, e garanta a não
repetição da violência - atentamos que assumir
responsabilidade em relação a esse processo de
violência exigiria um reconhecimento de que está
em curso uma política que não assegura o direito
à vida de uma parcela significativa da sua população. Pelo contrário:o viola sistematicamente. Significaria também adotar medidas que olhassem
para as causas sistêmicas desse fenômeno, não
tratando-o como eventos isolados de responsabilidade de poucos agentes públicos mas sim
reformando instituições, práticas e discursos,não
apenas das políticas de segurança pública, mas
também de outros braços da atuação estatal.
No entanto, a presença do tema no debate público
hoje muitas vezes se dá na chave oposta daquela
que propusemos aqui. Ou seja, são cada vez mais
frequentes as propostas de ampliar a garantia da
impunidade para agentes estatais responsáveis
por violações de direitos humanos. Trata-se de
um tipo de populismo penal cujo resultado mais
evidente é ampliar e intensificar a espiral de violência na qual estamos inseridos, se distanciando do
caminho que deveria ser percorrido para a trans-
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formação desse processo. Assim, ainda que reafirmemos como urgente e fundamental a construção
de política de reparação à violência de Estado, es-

tamos certos de que o artigo se encerra com mais
perguntas do que respostas sobre as possibilidades de, efetivamente, essa construção acontecer.
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Flavia Medeiros¹
“A tal
reparação”: e Lucía Eilbaum²
moralidades
e emoções do
ponto de vista
de familiares
de vítimas
letais

incidir sobre as políticas de reparação do
Estado, considerando parâmetros estabelecidos para políticas reparatórias a graves violações de direitos humanos e as perspectivas
daqueles que foram diretamente atingidos
pelas continuidades de violações promovidas entre 1964-1988 e no período pós-1988
até o presente.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto de reflexões realizadas a partir da elaboração de um relatório
de consultoria referente à realização de grupos focais³ com a participação de pessoas
direta ou potencialmente envolvidas por políticas de reparação. A consultoria fez parte
de uma das fases do projeto “Políticas de Reparação”, conduzido por uma equipe de pesquisadores do Iser que tem como objetivo
construir dados de pesquisa que permitam

Neste artigo, apresentaremos como opiniões, experiências e percepções sobre as medidas ou políticas de reparação evidenciam
dimensões associadas à luta por memória e
justiça e aos efeitos do dano causado. Nosso
objetivo é destacar de que modo moralidades e emoções foram mobilizadas no processo de reflexão sobre a reparação, considerando o ponto de partida apresentado por
todos os interlocutores de que a reparação
não é vista como algo que diz exclusivamente sobre o passado, mas sobre o presente e
o futuro. Essa afirmação se sustenta principalmente na experiência e percepção de que
aquilo que “aconteceu” (no passado) é, na visão deles, “irreparável”.
Nessa direção, gostaríamos de destacar que,
de modo geral, as falas aqui citadas, apesar
da diversidade de colocações e opiniões, demonstram que, do ponto de vista dos familiares, a reparação é vista e pautada como uma
urgência para o presente, pelos danos cau-

[1]
[2]

Antropóloga, pesquisadora pós doutorado GEPADIM/NUFEP/PPGA/UFF e professora do DSP/InEAC/UFF.

[3]

Para a realização dos grupos não partimos de nenhum conceito ou definição prévia do que seja reparação
(ou os conceitos associados). Diferentemente, priorizamos nos apoiando em uma perspectiva etnográfica
– que dá ênfase ao(s) ponto(s) de vista dos interlocutores – ouvir, indagar e nos aproximar dos sentidos e
significados que eles mesmos apresentam na situação da pesquisa. Com essa perspectiva, a metodologia
proposta teve como objetivo um espaço de interlocução no qual sugerimos algumas questões gerais que nos
permitissem organizar e conduzir as conversas e, sobretudo, possibilitar a expressão de opiniões e pontos de
vista por parte dos familiares.

Antropóloga, professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do GEPADIM/INCT-InEAC-UFF e coordenadora da
Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologiaw.
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sados e derivados da violência perpetuada,
mas também porque essa violência continua
se erguendo contra outros, especialmente
jovens, negros, moradores de favelas. É por
isso que, em todos os grupos, alternativas
à reparação que pudessem vir a “minimizar
os danos” foram apresentadas, em diferentes frentes e possibilidades de atuação, tanto familiares quanto de alcance mais amplo.
Contudo, é importante logo destacar que, de
forma primordial, o que se demanda é o fim
do extermínio: “tem que parar de matar”.
METODOLOGIA
O presente artigo foi elaborado a partir da
realização de três (3) grupos focais realizados entre os dias 13 a 18 de agosto de 2018,
com familiares de pessoas que foram vítimas
da violência estatal. Um grupo focal foi realizado tendo como marco o período do regime da ditadura cívico-militar no Brasil (1964
- 1985) e os outros dois grupos focais com
familiares de vítimas no dito período democrático, pós-1988. Dentre os familiares, participaram mães e pais, irmãs e irmãos, filhas,
genros, sobrinhas, primos. No total, foram
26 participantes e os convites a estes foram
realizados valendo-se dos contatos prévios
já existentes pela equipe de pesquisa e pelas consultoras. Os convites foram realizados pela equipe de pesquisa do Iser, por via
telefônica, explicando em linhas gerais os
objetivos do encontro. Em todos os casos,

Frame do filme
“Nossos
Mortos
Têm Voz”
(2018),
Quiprocó
Filmes

a proposta foi bem recebida, apenas tendo
resposta negativa em casos de incompatibilidade de agenda.
Para a composição dos grupos focais, foram
convidadas pessoas que, de diferentes formas, foram atingidas pela letalidade produzida por agentes do Estado, seja ou não no
exercício de suas funções, devido à execução
sumária, morte ou desaparecimento de seus
familiares, ou também pelo fato destes últimos terem sido atingidos por essa violência.
Os grupos foram formados para que, na medida do possível, fossem heterogêneos em
relação aos participantes no que concerne
ao gênero, faixa etária (entre 26 a 78 anos),
local de moradia (cidade do Rio, municípios
da Baixada ou do Leste Fluminense, outros
municípios do estado), vínculo familiar, experiência com reparação, circunstâncias e
época do fato. Muitos dos participantes se
conheciam entre si por vínculos prévios de
militância e ativismo, e pela participação nos
circuitos de demanda por direitos, memória,
verdade e justiça, assim como conheciam as
mediadoras e os relatores dos grupos focais,
o que contribuiu também para criar um ambiente de confiança e amigável.
Da mesma forma, a metodologia e a dinâmica sugeridas para a realização dos grupos focais visou proporcionar um espaço de
acolhimento e interlocução entre seus participantes com a finalidade de levantar dados
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para a pesquisa, mas organizando-se sob
forma de uma roda de conversa. Nosso objetivo foi construir esses dados priorizando as
perspectivas e experiências dos participantes, sem impor ou propor visões prévias ou
alheias àquelas por eles trazidas. Nesse sentido, atuamos como mediadoras das conversas procurando, a todo momento, garantir a
circulação da palavra entre os membros dos
grupos. Todos os grupos focais tiveram seus
áudios gravados, a partir da autorização prévia de seus participantes.
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Cada um dos encontros foi iniciado com
uma apresentação geral, por parte de uma
das consultoras, sobre os objetivos e finalidade da atividade, e sua metodologia. A
cada um dos participantes era solicitada uma
apresentação inicial com nome, residência
e a descrição, em uma palavra, de como se
sentiam estando ali. Foram formuladas oito
perguntas prévias, que visavam abarcar de
maneira abrangente o tema de políticas de
reparação desde a perspectiva desses familiares, e que eram apresentadas pelas
consultoras na medida em que as falas iam
sendo desenvolvidas⁴. No decorrer dos diferentes grupos, algumas possíveis respostas
a essas perguntas foram se sobrepondo, se
antecipando ou perdendo sentido. Assim, fomos adequando e adaptando nosso roteiro
à própria dinâmica das conversas, a fim de
priorizar os pontos de vista dos participantes
e a fluidez das falas.
Como acordado com os participantes no
início de cada grupo focal, seus nomes não
serão divulgados, nem mesmo informações
que possam identificar seus nomes, identidades, casos e localidades. De todo modo,
cabe mencionar que alguns dos participantes manifestaram não ter problema caso eles
fossem identificados, pois expressaram se
sentir suficientemente “expostos”, “ativistas”,
ou “sem mais o que perder”. A seguir, o artigo está organizado destacando as principais
categorias, conceitos e experiências apre-

[4]

sentados pelos participantes em suas narrativas. Neste sentido, optamos por trazer falas
que explicitem as principais e diversas questões relacionadas às emoções e moralidades
expostas por nossos interlocutores a partir
das perguntas propostas por nós e inspiradas em documentos anteriores produzidos
pela equipe do Iser.
O QUE REPARAR?
Como dito na introdução, todos os participantes, de formas diversas, foram assertivos
em apontar a impossibilidade de “reparar”
destacando o caráter “irreparável” do dano
causado. Essa certeza foi enfatizada em todos os grupos, em acordo com todos os participantes, como linha de largada de cada um
dos três encontros:

“A pal avr a repar ação é repar ar alguma coisa,
consertar algo, aquilo que foi quebr ado, que não
tá funcionando par a que volte a funcionar. Não
tem uma forma de se repar ar aquilo que a gente
gostaria que fosse realmente repar ado. Essa
pal avr a já é uma pal avr a err ada. O que o Estado
tem obrigação de fa zer é tentar diminuir os danos que ele causou.”

(mãe de vítima letal )
Em certa medida, este ponto de partida
explicitava a gravidade e incomensurabilidade do sofrimento causado, e explicava
como do ponto de vista desses familiares
a reconstrução da vida após a violência
causada passava por conviver com o dano,
condição que muitos expressavam também
com a palavra “sobrevivência”. Ao mesmo
tempo, evidenciava uma tomada de posição em relação ao uso adequado ou não,
na perspectiva dos participantes, da palavra “reparação” e de qualquer tentativa ou
possibilidade de enquadrar medidas ou políticas públicas nessa categoria.

1) O que reparar?; 2) Quem deve ser reparado?; 3) Quem deve reparar?; 4) Como reparar?; 5) Quando reparar?; 6) Quais expectativas da reparação?; 7) Por que reparar?; 8) O que é reparação?
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“É muito sofrimento. É irrepar ável.”

Porque par a mim não vai repar ar em nada, porque
a repar ação seria ter meu filho de volta, mas
meu filho eu jamais vou ter de volta. Então par a
mim essa repar ação não fa z a menor diferença”.

(sobrinha de vítima de desaparecimento)
(mãe de vítima le tal )

“Eu sofro dor de cabeça. Tomei um remédio control ado por 14 anos. Eu sofro esquecimento”.
(irmã, esposa e cunhada de vítimas le tais e de
desaparecimento no período da ditadur a civil-militar entre 1964 - 1985)
O sofrimento expressado em forma de palavras
era partilhado na descrição de sensações de
tristeza, saudades e dor daqueles que tinham
como experiência comum a perda de um ente
e se identificavam como “sobreviventes”, sendo
cada um deles sujeitos nos quais a violência que
gerou a perda se manifesta e atualiza.

“Infelizmente, falar reparação é complicado, porque
não tem como reparar a dor que nós sentimos da execução de nossos filhos. Tive um filho executado (...)
e isso tudo para nós é muito triste, porque nós estamos aí, nessa luta frequente, tentando que o Estado
cumpra pelo menos o mínimo daquilo que cometeu,
causou, deixou pra nós, porque a dor, os problemas
de saúde, enfim, o transtorno total que causou a nós
familiares, a nós como mãe, pai, irmão (...)”
(mãe de vítima le tal )

Os familiares de vítimas sobrevivem mediante muitas dificuldades, muitas delas agravadas pela execução letal de um familiar, mas
que se coloca diante de um contexto que
já apresentava limitações e opressões provenientes da estrutura desigual e racista da
sociedade brasileira e que é continuamente
reproduzida por meio do Estado, via suas
instituições e agentes.

“A obrigação do Estado er a proteger, seja da
violência da polícia, da milícia, do tr áfico, par a
não acontecer nada do aconteceu, mas já que ele
não protegeu, a obrigação do Estado tem que ser
diminuir os danos. Odeio a pal avr a repar ação. O
que leva a gente a continuar nessa luta, nesse
empenho, não é nem mais o meu filho, é não conseguir viver e conviver com essas injustiças, as
mortes o tempo inteiro.”
(mãe de vítima le tal )

“Meus filhos foram projeto meu, eu quis meus filhos,
e esse Estado assassino tirou de mim. Matou ele e
me matou junto. Vai reparar como? Que reparação
vamos ter? Que reparação pode tirar essa dor? (...)”
(mãe de vítima le tal )

“Par a gente não tem uma repar ação, a nossa
repar ação seria ter nossos filhos de volta,
infelizmente não vai ter. Nada que for feito na
repar ação vai tir ar o que a gente sente, o que
cada um na nossa família sente: a saudade, a dor
que ficou. No meu caso, eu penso que nada que for
feito dessa dita repar ação, vai repar ar o que a
gente sente. Cada um de nós aqui sobrevivemos,
nós somos sobreviventes. É muito difícil conviver
com a saudade, a repar ação é uma consequência.

Essas diferentes falas evidenciam a importância para os participantes, familiares diretos de vítimas de violência letal, de deixar
demarcado que não há ação, medida ou política que possa reparar, restituir, subsanar,
recompensar a dor causada pela ação violenta do Estado a partir da(s) perda(s) de um
ente. Nesse sentido, a “reparação” não só se
mostra impossível, ou uma contradição em si
mesma para esses sujeitos, como também é
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apresentada, por alguns, como indesejável e
insuficiente, já que não irá substituir, consertar e nem reparar o dano causado.

“Fico pensando o que é reparação. Meu irmão morreu eu tinha 15 anos, e eu sinto até hoje a falta
dele. Tem 22 anos que meu irmão morreu. A falta
que ele faz, até hoje não tem nada, nada, nada que
vai fazer reparar, nem para mim, nem para minha
mãe, nem para meu irmão. Não tem reparação, essa
palavra não se enquadra na situação que a gente
vive. Reparação de que? Não vai reparar, nunca.
Não tem reparação, não tem o que reparar. Não
tenho resposta para essa pergunta”.
(irmã de vítima).

“O estado acabou com minha vida, eu queria muito
a repar ação par a ter pelo menos um barr aco,
par a não ficar mendigando. Eu sempre tr abalhei.
A culpa é toda do estado, que entr a dentro da
favel a pr a isso. Eu sei que a repar ação não tr a z
eles de volta, mas pelo menos ameniz a, um médico
particul ar, alguma coisa pr a gente”.
(mãe de vítima le tal )

“A única repar ação que ele pode estar fa zendo é
par ar com isso. Realmente, não vai tr a zer meu
filho de volta, mas acabou”
(mãe de vítima le tal ).
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Contudo, expressa essa assertiva, aparece
também nas falas dos participantes a ideia
de que, se a reparação não é possível e,
portanto, essa não é a categoria adequada
para falar das possíveis ações do estado,
podem existir outras formas pelas quais é
viável e necessário agir. “Diminuir”, “amenizar”, “compensar” e “reduzir” o dano causado aparecem como sinônimos não apenas de uma possibilidade, mas como uma
obrigação do estado. Essas outras formas
ou ações também são apresentadas evidenciando as limitações que elas mesmas
carregam, e contando com o “trabalho do
tempo” (DAS, 2007), algo que não pode ser
simplesmente representado, mas que age
nas relações, permitindo que suas histórias de dor e sofrimento sejam lembradas,
reinterpretadas e reescritas na sua luta pela
reconstrução de sua vida cotidiana e de outras histórias:

“Talvez se eles o tr ansformassem em espírito e
fizessem ele aparecer seria uma boa repar ação.
(...) Eu busco todas [repar ações]. Todas são válidas, possíveis. E nenhuma vai recuper ar nada.”
(ne ta de vítima de desaparecimento)

“O que eu penso de repar ação: Não vai resolver
os meus anseios se eu fizer o (...) uma indeniz ação
financeir a ... Tudo que meu pai lutou e deu a vida
continua. O pouco que eu conheço de Br asil me fa z
pensar que não ia contempl ar o que eu gostaria.
Tem coisas que eu ainda gostaria de lutar”.
(filha de vítima le tal )

“Eu busco todas [repar ações]. Todas são válidas,
possíveis. E nenhuma vai recuper ar nada. É muito
difícil porque hoje em dia eu to vivendo aquilo que
ele viveu antes. Eu tenho urgência pr a fa zer as
coisas. A gente nunca vai fa zer acontecer o que a
gente quer. Não imaginou de ter preso político de
novo, de ver gente morta. E não tem povo na rua
que faça isso não acontecer. A diferença é que a
gente pode ir pr a rua gritar. Esse caminho que eu
faço hoje foi o caminho que ele me deu. Eu acredito que a gente constrói um mundo melhor.”
(neta de vítima de desaparecimento)
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Considerando essas falas, cabe destacar que
a “reparação” também parece ser vista como
algo que, caso aconteça, dificilmente vai
conseguir contemplar as expectativas dos
envolvidos. Essa dificuldade não supõe, de
todo modo, que não existam uma demanda
e exigência de resposta por parte do Estado e/ou outros agentes e atores diante dos
danos causados, muitas vezes de urgência
e que se referem à subsistência e dignidade
dos familiares. Esses anseios, em muitos casos, excedem o caso individual e abrangem
outras dimensões mais gerais ou coletivas
daquilo que, na perspectiva de alguns participantes, deveria ser “reparado”, como no
nível de uma política de segurança pública,
vista como violenta, como a evitação de outras mortes, ou inclusive os desejos de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
Na sua condição como vítimas, os familiares
reencontram dificuldades e barreiras que só
podem ser superadas quando enfrentadas
diuturnamente. Diversos familiares destacaram a importância e necessidade de apoio a
eles outorgado, seja como suporte concreto
– falta de condições financeiras, “correr atrás”
dos trâmites, acompanhando os procedimentos e a burocracia – seja como suporte da
memória diante dos problemas de saúde, depressão e morte dos familiares mais próximos:

“Primeiramente acabar com as barreiras, as dificuldades, as demoras... a gente tá buscando no MP, na DP,
agora falta na saúde. Porque a gente é vítima, mas a
gente passa a ser um marginal... Vamos ver a reparação da F. agora, vão colocar barreira no caso. O que
atrapalha os familiares é o jogo de empurra”.
(irmão de vítima le tal )

dições das famílias terem acesso à saúde, e muitas
pessoas não querem morar mais naquele lugar onde
aconteceu, porque morar onde aconteceu é reviver
todos os dias aquela situação. Não é indenizar, a
gente não tem preço, o filho da gente não tem preço. Tem sim como diminuir os danos que ele causou.
Tentar buscar pelos meios legais e através da
lutas, pelos movimentos, essa diminuição de danos.”
(mãe de vítima le tal )

“O Estado acabou com minha vida, eu queria muito
a repar ação par a ter pelo menos um barr aco,
par a não ficar no sofrimento, mendigando. Eu
sempre tr abalhei, eu sou artesã, faço de tudo um
pouco. Mas a depressão, isso é que acaba comigo,
estou com problema nesse br aço, estou toda
ruim. A culpa é toda do Estado, que entr a dentro
da favel a pr a isso. E eles só vêem a parte de que
somos pobres, favel as, somos negros.”
(mãe de vítima letal)

“Eu sei que a repar ação não tr a z eles de volta,
mas pelo menos ameniz a: um médico particul ar,
alguma coisa pr a gente. (…) Eu tinha fal ado pr a
mim mesmo que eu não ia mais sair. Hoje eu to aqui,
quinta-feir a eu vou l á pr a Niterói. É porque eu
queria sair um pouco pr a desabafar. Minha vida
está péssima, eu já pensei no suicídio pel a quarta
vez. Eu já tentei o suicídio três vezes na passarel a, essas três vezes me segur ar am. Então, eu só
queria ver a justiça prevalecer. Eu to pensando
em desistir, eu já deixei de mão o caso do meu
filho. Ninguém quer vir depor, eu não vou obrigar
ninguém. Eu vou deix ar de mão. Eu não quero mais
mexer com isso, a gente é muito humilhado.
(mãe de vítima le tal ).

“A maioria das pessoas que perdem seus filhos não
tem condição financeira, a maioria das pessoas
adoecem, não podem comprar remédio, ir ao médico.
O Estado deve reparar esse dano que ele causou. A
reparação econômica é a única forma de dar con-

A dimensão de acesso à saúde foi apresentada em diferentes formas, fosse pelo acesso
aos equipamentos e serviço públicos, por experiência de sofrimento, doença e morte ou
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ainda pelo cuidado e pela necessidade de garantia à saúde para permanência na luta pela
memória, verdade e justiça por seus entes.

“As mães perdem seus filhos, é uma perda sem
explicação, é uma dor muito grande, e a gente
acaba tendo doenças. Então, pra gente estar
na militância, estar nesse espaço aqui, a gente
precisa primeiro de se cuidar. Para todos, todos
os familiares. Porque quando a gente perde nossos
filhos, abala a todos. Então eu acho que isso seria
uma coisa muito importante pra nós familiares.”
(mãe de vítima le tal )
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A saúde não apenas física mas também a
psicológica, em lidar com o trauma e com o
sofrimento causado, seriam assim uma forma
de se manter vivos, de se reorganizar na vida
cotidiana, de lidar com o medo e a tensão do
viver na cidade desde uma perspectiva particular que já experimentou o sofrimento da
perda de um ente.

“Eu mesmo quando tinha que sair, eu andava com
minha filha, pr a onde que eu ia, eu ia com minha
filha, porque eu não conseguia ficar em nenhum
lugar sozinha, não conseguia entr ar em trem, em
ônibus... dava um pânico danado e tinha que sair,
então eu andando acompanhada er a um meio de me
distr air, até chegar no lugar em que tinha que
ir, porque assim, é muito tr aumático depois da
perda, a gente sofre bastante.”
(mãe de vítima le tal )
“A tal repar ação”

“Eu só quero fal ar uma coisinha sobre a tal
repar ação. O Estado que está sempre ausente e
encobrindo os podres dos empregados deles, se
fosse cobr ado de verdade, se fosse obrigatório
que cada policial que matou uma pessoa fosse
punido, e também punido financeir amente, acho

que não aconteceria tanta morte dentro da favela
e dentro da periferia. Meu filho, que tinha uma
passagem pelo sistema, por ser negro, e como eles
diziam, abusado, porque morava ali e não podia ir
para rua, sem camisa, sem chinelo, do jeito que ele
gostava de andar, era sempre abordado, apanhava
demais, demais. Tudo que ele fazia ele pensava
nos filhos dele e levava pra casa pra mim. Eu sei
que reparação não vai trazer meu filho de volta,
nunca passou pela minha cabeça eu enterrar meu
filho negro por suposto auto de resistência, meu
filho não era bandido, era simplesmente um morador que estava desemprego, e não tinha o direito
dele de ir e vir. Eu nunca imaginei de enterrar
ele por causa de policiais safados corruptos
cachaceiros que usam drogas, porque eu não me
conformo de sair da minha casa e ver os policiais
em plena segunda-feira enchendo a cara, ouvindo
música, e ver eles ali dando gargalhada, e sabendo que meu filho está a seis anos debaixo da terra.
Acabou com minha vida em termos de saúde, perdi
os empregos que eu tinha, vivo de migalhas, o Estado não me ajudou em nada, não me procurou pra
nada, eu que tive que sair escondida, estou muito
doente, tô fazendo tratamento para tuberculose,
que eu nunca imaginei de pegar tuberculose. Mas
eu queria reparação, muito, para ontem. Porque eu
já fui ameaçada de ser despejada da casa onde eu
moro, tive que pedir ajuda para os amigos, fazer
vaquinha para poder pagar o aluguel.”
(mãe de vítima le tal )
A “tal reparação” é apontada para o futuro,
para construir e solidificar uma memória que
permita uma sociedade mais justa, na qual a
luta de muitas vítimas (seja na política, seja no
questionamento cotidiano do abuso de autoridade, seja na supressão de desigualdades
estruturais) ganhe sentido. O viver depois da
violência do Estado é, neste sentido, perpassado pelo sofrimento que se experiencia no
corpo, que adoece gradativamente e que somatiza a dor, o medo e a angústia.

“A gente não adoece na hora, mas conforme vão passando os meses e os anos, as doenças vêm aparecendo.
Pressão alta, pânico, labirintite, doença cardíaca,
tudo isso vem afetando. E como a gente mora em uma
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área de favela, qualquer tiro que a gente escuta, a
gente já entra em pânico, qualquer operação…”
(mãe de vítima le tal )
Como apresentado, críticas ao sistema de
saúde e o “descaso” frente ao atendimento que deveria ser oferecido pelo Estado é
identificado como mais uma forma de produzir o sofrimento e de atingir o direito à
vida dos sobreviventes, familiares daqueles
que foram executados por agentes do Estado. Assim, como demonstrado, os familiares
apresentaram como o sofrimento após a execução sumária de um ente produz o adoecimento. Na perspectiva desses, a reparação
– que não seria possível, mas poderia “minimizar os danos causados” pela violência de
Estado – deveria atentar para a dimensão do
acesso à saúde física e psicológica e ao cuidado daqueles que tiveram familiares mortos
ou desaparecidos pelo Estado.

“Depois que a gente perde nossos filhos – isso
não é de agora, já é antigo, como morreu a A. que
perdeu a filha dela, e veio a falecer. Não só ela
como outras mães. Isso tem acontecido e continua
acontecendo. Então essa questão da saúde, a gente
tinha que ver, tinha que ser o principal pra gente.”

“Agora tem uma coisa que eu posso falar, que foi bom,
e que eu aconselho pra todos: as psicólogas, que é
onde eu estou até hoje e estou me sentindo muito bem.
Então eu sempre indico pros familiares, que tem mesmo
que passar pela psicóloga, que é muito importante.”
(mãe de vítima le tal )
O combate ao racismo também foi apresentando como uma demanda por reparação
vinculada às violações históricas que remetem à chegada dos primeiros negros trazidos
em situação de escravos ao país. Do ponto
de vista dos familiares, as violações das quais
eles e seus entes foram vítimas estão diretamente vinculadas ao seu pertencimento racial
e à reprodução de hierarquizações sociais de
cunho racista que identificam nos corpos negros sujeitos matáveis (Butler, 2004).

“Ai é assim, quem mor a em favel a não tem direito
de ir a uma pr aia, ir a um cinema. Se anda em grupo é l adr ão. Basta ser pre to, ser negro.”
(mãe de vítima le tal )

(mãe de vítima le tal )
É neste sentido que uma das demandas é
um atendimento de saúde público que estivesse atento às especificidades e necessidades dos familiares, com atendimento médico e mental.

“Tinha que ter uma clínica só par as mães vitimas
do Estado, porque é muita mãe e muita doença,
uma atr ás da outr a, pânico, pressão, vários fatores. O ideal numa repar ação é isso. E psicólogo
pros nossos filhos, porque é muito tr aumático.”

“É o que eu disse, nós somos vítimas a todo instante. Eu lembro que quando aconteceu isso com
meu irmão, ele foi no jogo do Fl amengo e ficou
bebendo na rua com os amigos, aí aquele ( jornalista ) Pimentel na Globo foi e falou assim: ‘o que
quatro jovens estavam fa zendo entr ando numa
comunidade às 3 da manhã?’. Que nem a parte do
filme Auto de Resistência em que o advogado fal a,
‘por que os meninos tinham que l anchar l á? Não
l anchar am no lugar tal?’. Então eles nos privam
de fa zer as coisas, eles querem que a gente faça
o que eles dizem, jovem negro da periferia não
pode, depois das 22 hor as é tr aficante, é bandido. É ficar tr ancado, não pode estudar. Porque
somos negros. São 500 anos de prejuízo.”

(mãe de vítima le tal )
(irmão de vítima sobrevivente)

63

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

“Quando a gente vai na delegacia, a própria polícia
faz as perguntas bem capciosas, ainda mais quando
o jovem é negro. “Ele não fazia nada?, Ele não participava? Porque os jovens hoje em dia fazem isso…”
(mãe de vítima le tal )
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A partir das falas de diferentes familiares de
vítimas de execuções letais e desaparecimentos promovidos por agentes do Estado,
a reparação aparece como uma expectativa cujas demandas se referem diretamente
à violação sofrida (assistência funerária ao
morto; construção da verdade e justiça pelo
fato; reparação psicológica, social e pecuniária aos sobreviventes) quanto à sociedade
como um todo (mudanças sociais e políticas, produção da memória com estratégias
e ações de educação e difusão para que não
se repita, combate à desigualdade social e
ao racismo). De diferentes modos, foi apresentado como o Estado é reconhecido como
este agente que, ao mesmo tempo, é responsável pelas violações, e tem como função
atender e minimizar o sofrimento dos familiares, assim como tem também a obrigação
de responsabilizar os culpados diretos pelas
execuções e desaparecimentos. As demandas dos familiares e daqueles que lutam pela
memória, verdade e justiça para seus entes
passam pelas lutas de uma vida digna, e de
que a continuidade das violações seja interrompida. Só assim, há de se pensar numa reparação possível.

Agora imagina vocês... Por isso que eu digo que não
tem reparação que o Estado possa fazer. A única
reparação que ele pode estar fazendo é parar com
isso, parar com o genocídio de negro, os homicídios.
Ai sim, ai sim vocês mães que perderam os filhos
dessa forma vão falar: “agora, vai parar, acabou”.
Ai talvez acabe a luta de vocês, vocês vão falar assim: “realmente, não vai trazer meu filho de volta,
mas acabou. Eu sei que meu vizinho, a minha vizinha,
não vai acontecer”. Mas é pior, porque continua
acontecendo e a tendência é piorar, está acontecendo cada dia mais. Se você abrir a estatística de

tiroteio, de pessoas mortas, a gente está conversando e tem uma porrada de pessoas morrendo, pobres, negras, de periferia. É complicado, são coisas,
eu acho que esse assunto é uma incógnita, não tem
resposta concreta. Eu assisti ao filme Auto de Resistência cinco vezes, e todas às vezes eu chorei. É
um misto de ódio, de raiva, de tudo, você não consegue...Você não sabe se está chorando de tristeza da
mãe que perdeu, de ódio com o policial que sabe que
está mentindo. É uma luta constante, que às vezes
eu fico pensando... O negro, pobre, favelado não tem
que se acoitar, não tem que se calar, tem que falar.
(...) Para você ver a sociedade que a gente vive.”
(irmão de vítima sobrevivente)
Durante as conversas, falas relativas ao que
deveria/poderia ser reparado, juntavam-se
às respostas sobre quem deveria/poderia ser
reparado. O sentido dessas manifestações
vinculava-se à expressão sobre como a dor,
o sofrimento e o dano causados, supostos
objetos de uma “reparação”, atingiram não
apenas uma pessoa específica, um ou outro
familiar (no caso, por exemplo, aqueles presentes), mas a família como um todo e também outros sujeitos do círculo social daquele
que foi diretamente atingido e vitimado pelas
violações, como amigos, vizinhos, conhecidos do bairro. Nesse sentido, foram relatadas
experiências pelas quais era expressado um
dano profundo à família e seus diferentes entes. Destaca-se como, sobretudo, as mulheres surgem como os principais atores desse
processo e encontram dificuldade e empecilhos na sua reconstrução do cotidiano:

“Logo que acontece essa mazela na família, adoece
toda a família: é pai, a maioria são as mães, os pais,
e aí vem transmitindo pros filhos, pros irmãos. Tem
adolescente que tem irmão que não tem vínculo
com o crime, mas através do que passou, passa a
ter. A gente não sabe se é revolta. Na minha família
graças a Deus essa pessoa tá presa. Mas muitas
famílias às vezes não têm esse caminho.”
(mãe de vítima le tal )
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“Quando teve a chacina, o meu primo que veio na
moto na frente conseguiu desviar a moto e voltou
e viu tudo. Depois disso, entrou num quadro de
depressão muito gr ande. A mãe dele fal ava que
ele fal ava que sentia saudade do irmão. Já não
queria nem conseguia fa zer nada. Ele um dia foi
comer, passou mal, foi par a o hospital, fizer am
uma l avagem nele fal ando que er a overdose, e
teve morte cerebr al. Foi tr ansferido. O médico
que atendeu no hospital falou que ele não teve
overdose, ele teve um AVC. A mãe dele perdeu
dois filhos nessa chacina. Quando ( a vereador a ) Marielle conseguiu o psicólogo ele já tinha
falecido. Essa é uma forma como o Estado mata. O
menino que mor a na favel a que chega com convulsão, nem ex amina, é por droga. E mata o menino.”
(primo e sobrinho de vítimas le tais)
É possível vislumbrar na participação e na
fala dos participantes, da mesma forma que
tem sido destacado em trabalhos sobre o
sofrimento e o ativismo dos familiares de
vítimas (Viana e Farias, 2011; Rocha 2015,
2012; Pita, 2010), que a mãe ocupa um lugar
central na busca, militância e demandas por
justiça e reconhecimento. Nessa luta, refletida também nas próprias falas das mães
nos grupos, aparece como central o caráter
irreparável da perda de um filho, mas também o quão difícil é, no lugar de mulher, dar
conta das diversas tarefas e responsabilidades, acrescentando mais um sofrimento na
luta diária:

“Depois que aconteceu isso eu me separei, ele
sumiu, não paga mais pensão. Qual foi o valor de
pai? Acontece com um, a família desanda. A mesma
trajetória que o outro teve ele tava tendo, mas
graças a deus ele tá vivo. Quando estavam todos
vivos, eles iam pro sinal fazer malabares. Eu faço
de tudo pros meus filhos não entrarem nessa vida,
porque é triste estar em porta de cadeia, mas é melhor tá em porta de cadeia do que estar com o filho
morto. Por que muitas mães estão sozinhas? É muito
raro você ver um pai correndo atrás de justiça?”
(mãe e tia de vítima le tal )
Junto com esse destaque do papel da mãe,
gostaríamos também de enfatizar aqui os
diversos relatos, inclusive dessas mães, que
trazem como central a importância de um reconhecimento para outros vínculos e para a
família como um todo, seja pelo dano causado, seja pelo apoio que podem fornecer.
Primeiro, como sujeitos de ações reparatórias que abrangem diferentes demandas de
apoio. Em seguida, justamente porque a forma como os danos afetam os familiares mais
próximos, muitas vezes faz com que outros
membros da família devam se mobilizar para
dar suporte à luta e/ou reivindicação de justiça, ou na própria vida diária.

“Toda a sociedade culpa a mãe.”

“Meus filhos não conseguem estudar depois do que
aconteceu, já levei em psicóloga, já botei em explicadora, não conseguem. O meu filho era o mais
velho, aí... Eles foram reprovados e, pelo visto, vai
ser de novo. Eles regrediram de uma forma que parece que estão se alfabetizando de novo. Eu já fiz
tudo que estava ao meu alcance como mãe. Mas não
vai. Eles choram, meu filho já morreu há dois anos.
Não é só com as mães, é com a família inteira. E a
gente como mãe tem que se manter forte, engolir
o choro, e não podemos demonstrar tristeza pelo
filho que se foi, pelo os que ficaram. Você perde
sua força, mas tem que se manter ali.”

(filha de vítima letal e mãe de filho sobrevivente)

(mãe de vítima le tal )

“Na maioria das vezes, o pai sempre culpa a mãe.”
(mãe de vítima le tal )
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Um aspecto destacado nos grupos referia à
necessidade de “reparação” no sentido de
garantir a não repetição desse tipo de ação
violenta e de dano causado. Essa perspectiva
permitiu identificar outros atores possíveis de
ações reparatórias, como outros jovens que
poderiam estar em situações semelhantes às
vítimas, seja pelo local de moradia, idade, ou
cor. Esses jovens, vistos como vítimas diretas
ou potenciais, bem como a sociedade como
um todo também, são indicados como merecedores de “reparação” em termos mais gerais.

“A maioria dos meninos, na época do meu filho, que
questionava abordagem tá morto. Se tiver dois vivos,
é muito. Que tipo de segurança eles deram pra nós?
Então, só porque eles tinham passagem, a família não
tem direito a ganhar indenização? Porque se disser
que tá trocando tiro, tudo bem, tá trocando tiro ele
sabe que pode morrer. Mas tiro na nuca, nas costas.”
(mãe de vítima le tal )
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“Eu estou há mais de 6 anos no SISREG [Sistema de Regulação – para agendamento e marcação de consultas,
exames e internação hospitalar em vagas do SUS]. O
mesmo Estado que matou meu filho, me mata pelo sistema. Esse Estado é suicida mesmo. Eu tô agora hipertensa. Cada menino que morre hoje, a gente revive nossa
dor. Eu preferia quando não tinha SISREG, porque antes
eu ia para a porta do Hospital, saia consultada e com
remédio. Agora não tem mais isso. A gente parece ser
minoria, porque a gente morre e quando vai ver, quem
morre? Não atingiu ninguém. A lei para o pobre, para o
negro, só foi feita para nos matar.”
(mãe de vítima le tal )

“Nessa situação que vivemos nesse país, como negros,
nós viemos vivendo isso desde que nossos ancestrais foram sequestrados de África e jogados aqui
feito lixo. Vejo que é um problema muito enraizado,
racismo, preconceito, não investem o mínimo que

precisamos para viver. Às vezes, fico pensando em
casa. Gente, como me sinto impotente! A gente tá aqui
e vários outros estão morrendo. Fico pensando o que
melhoraria? O quê, o quê? Eu ouvi uma vez o número de
negros que estão com problemas psiquiátricos. Como
negro, pobre e jovem, fico pensando em buscar uma
estratégia para ir ocupando os lugares, porque sempre que tenho que ocupar um lugar, que sempre me disseram que não era para mim, eu tenho que me provar.
Acho que a melhoria básica o Estado não quer dá e não
vai dar, é o básico: é educação, informação. Se a polícia me aborda na rua e vê que eu sei dos meus direitos,
eles já vão pensar. Se o Estado te dá essa informação, já sei que não posso passar por isso. Estamos
longe de qualquer tipo de melhoria. Eles é que fazem
as leis, que tão no judiciário, que dão ordem e tão com
o poder de chegar na comunidade, ir lá e matar. Nosso
dinheiro que financia as balas que matam os meninos.
Tô aqui para ouvir e aprender é uma troca.”
(primo de vítimas letais)
Falas nesse sentido apontam e reforçam dados já comprovados em diversas pesquisas,
referidos a um perfil primordial de vítimas
da violência institucional: jovens, homens,
negros, moradores de favela; com ou sem
antecedentes criminais, mas alvos da suspeição sistemática por parte dos agentes
estatais, como demonstrado pelas narrativas da relação com policiais da área, seja
por ameaças, por abordagens contínuas,
por questionar essas abordagens, por se
negar a “trabalhar” para os policiais, ou
apenas por estar circulando ou frequentando o espaço público.
Desde suas experiências subjetivas como
sobreviventes da violência letal, os familiares demonstravam suas perspectivas
articulando moralidades e emoções que
permitiam identificar a ressignificação da
experiência de dor e sofrimento na vida cotidiana. Atualizando a ausência em forma de
um dano causado que não se repara, pois
não é possível reverter a perda violenta de
um ente, os familiares demonstravam que o
engajamento na luta pela memória, verdade
e justiça e “para que nunca mais se repita”
é a forma de resistir e sobreviver à violência. A resistência pressupõe, assim, a luta e
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o ativismo para “parar” o extermínio e impugnar a política repressiva, militarizada e
violenta do Estado. A sobrevivência pressupõe também a exigência ao poder público
por cumprir sua obrigação de garantir condições dignas, na moradia, no emprego, na
educação, nos rituais fúnebres e, principal-

mente, na saúde física e psicológica. Resistência e sobrevivência são, portanto, duas
caras de uma mesma moeda e evidenciam
que, enquanto o Estado e parte da sociedade ainda não produzem ações sistemáticas
e institucionais de “reparação”, os familiares
fazem sim sua parte.
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Entrevista
com Dejany
Ferreira dos
Santos¹

assessora da Comissão
de Defesa dos Direitos
Humanos e Cidadania
(CDDHC) da Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro
(ALERJ)
das duas formas, ela é provocada, mas também faz busca ativa, no sentido de ir atrás
dos dados, das informações, enfim, do que
está acontecendo na cidade, no estado.
Quem são as pessoas que são afetadas pela
violência letal no âmbito da segurança pública? Olhando tanto para violências geradas pela polícia, quanto pela milícia, pelos
grupos de extermínio, pelo tráfico.
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Dejany Ferreira
dos Santos

Qual é a forma de trabalho da Comissão,
geralmente? Vocês ficam sabendo dos casos de violação e vão atrás ou esse trabalho
é sempre provocado, a partir de demanda
para a Comissão?
A gente faz as duas coisas. A partir das denúncias que se recebe, de violações que
acontecem, e também indo atrás de alguns
casos que a gente fica sabendo. Por exemplo, quando ocorrem operações policiais em
alguns lugares, acompanhamos em tempo
real o que está acontecendo, ligando para
os batalhões, tendo notícia se essa operação
é uma operação oficial. A comissão trabalha

[1]

As pessoas mais afetadas são, majoritariamente, periféricas. Uma população periférica, de favelas, morros, Zona Oeste, Baixada.
O perfil de quem sofre a violência letal no
âmbito da segurança pública é de maioria
jovem, homem e negro, mas quem chega à
Comissão para o atendimento são as mulheres dessas famílias. Mesmo que os homens
sejam mais atingidos, quem busca o atendimento, a resolução, o apoio e o suporte são
as mulheres. É um perfil majoritariamente feminino que chega até a Comissão, e de mulheres negras.
E quais são as principais demandas, expectativas, na procura da Comissão, no primeiro contato?
As demandas são muito variadas, a gente
tem muita demanda social, muita demanda
jurídica, informação e denúncia. Dividimos,
em geral, nestas quatro categorias.

A entrevista foi realizada em 05/09/2018, na CDDHC da ALERJ, por Rafaela Albergaria. O texto foi transcrito
por Maria Eduarda Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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O que é demanda social?
Olha, é um conceito muito amplo, que engloba as mais diversas demandas. Por exemplo:
casa, abrigo, as pessoas chegam até a Comissão porque estão perdendo as suas casas ou
porque o Estado não pagou o aluguel social.
Há as demandas jurídico-sociais, como o familiar que está na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e precisa ser transferido. Às vezes, as pessoas chegam aqui com demandas
básicas. Eu não sei se você percebeu, mas
de 2016 para cá aumentou muito o número
de pessoas em situação de rua. Então abrigamento, aluguel social, questões relacionadas à saúde, essas coisas chegam muito,
e o que a gente precisa fazer é provocar o
Poder Executivo. É como se fôssemos uma
ampliação das vozes das pessoas, que ecoamos a partir de provocações, de audiências
públicas, ofícios, relatórios, a partir do nosso
trabalho em geral.
Você tem como falar quais são as demandas
sociais das pessoas que perderam o filho?
A maioria dessas famílias tem seus funcionamentos particulares, mas quando alguém
dessa família, o filho, por exemplo, é executado, há um desmoronamento familiar gigante. Há a demanda jurídica e a demanda
psíquica dentro disso. Quando um jovem é
executado, essas famílias, geralmente trabalhadoras, perdem o rumo nesse processo: a
mãe não consegue mais trabalhar, o irmão
começa a ir mal na escola. Então há um empobrecimento também, porque as pessoas
perdem os seus trabalhos. Outra questão é
que, às vezes, o policial suspeito pela execução, quando identificado, continua no território, então os familiares ficam ameaçados.
Também é outro problema, a gente já teve
que enviar ofício para dizer “olha, precisa

transferir essa pessoa, mesmo que a pessoa
não esteja condenada, enfim, está passando
pelo processo.” Ou seja, o fato de o policial
estar no território é uma forma de violência
para essa família. Também tem o adoecimento dessas famílias, o sofrimento tem gerado
problemas físicos, como pressão alta, diabetes, entre outras.
Essa é uma outra pergunta. Quais são essas
várias dimensões de danos?
No ano passado eu me tornei uma vítima do
Estado. A minha tia é uma das pessoas que
foram mortas no Jacarezinho em agosto. O
Estado tem que responder. Eu não vou exigir que o tráfico varejo olhe para as pessoas, mas eu vou exigir que o Estado não olhe
para mim como o tráfico varejo olha. O Estado não pode entrar no território da forma
como faz e colocar aquelas vidas ali em risco
por conta disso. O Estado precisa responder,
afinal de contas é uma instituição.
Minha tia foi morta em agosto, ela morava
com outra tia, que continua morando lá, e
saiu do hospital há poucos dias, com o diagnóstico de câncer. Eu estive pensando nesse
adoecimento: a sensação que tenho é de que
a bala que matou a minha tia está matando
a minha outra tia. A bala ainda não caiu, porque ela vai causando estragos, essa minha
tia ficou muito mal, a gente conversou muito.
A diferença é que eu sou detentora de uma
informação e a minha família não ficou patinando, que é o que acontece, porque muitos
casos não chegam até aqui. Em primeiro lugar, a gente não sabe e, por não saber, não
tem acesso a esses casos. Para mim foi um
choque, porque eu jamais imaginaria viver
isso algum dia. Então, o sofrimento continua
se perpetuando de alguma maneira. A bala
que mata um vai matando outros.

69

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

70

Ato em homenagem à vereadora Marielle Franco no centro do Rio de Janeiro em março
de 2018. Foto: Bernardo G. Santos
(CC BY 2.0https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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E quando a violência vem do tráfico varejo
ou da milícia, há o movimento de expulsão
da família do território, então as pessoas perdem tudo, perdem suas casas, têm que sair
com seus filhos debaixo dos braços, e essas
crianças estudam, há um apoio territorial que
se perde, às vezes, como por exemplo, a vizinha que vai pegar a criança na escola porque a mãe trabalha. Agora essa mãe tem que
sair corrida do território e ir para um território
desconhecido, isso quando os programas de
proteção à testemunha funcionam. É muita
mudança de vida, porque você não pode
mais ligar para ninguém, você não pode dar
seu contato para ninguém, as pessoas têm
que sair de todas as mídias, têm que sair da
escola, do emprego, então você não só perde o seu familiar, mas tem toda a sua vida
modificada por esses acontecimentos. E
quando a violência é praticada pela polícia,
dependendo do território, as pessoas não
suportam, têm que sair também.

troca de tiro entre facções, é milícia tentando
tomar território, é a polícia fazendo operação ou essas trocas de tiro entre a polícia e o
tráfico varejo sem operação nenhuma. É um
nível de tensão muito forte. Quando começa a ter tiroteio, a criança começa a chorar,
preocupada com a mãe, a mãe desesperada
porque a criança está na creche, a mãe desesperada porque a troca de tiros é na frente
do portão da creche, então você tem adoecimentos múltiplos nesse território. E tem
alguns episódios específicos, por exemplo, o
filho foi assassinado e a mãe enfarta e morre.
A mãe vai ao enterro do filho ou vai reconhecer o corpo do filho e morre.

A violência que vem do Estado, da milícia que tem um braço no Estado também – e do
tráfico varejo, que é um abandono desse território pelo próprio Estado, faz com que se
perpetue a violência. A gente vai buscando
os órgãos, dialogando, trocando, mas aquela pessoa tem toda a vida dela modificada.
A gente não consegue alcançar todas as
pessoas; e nem todos os casos chegam até
a gente. O meu sonho é que não haja mais
necessidade de Comissões de Direitos Humanos. Mas, o que precisa acontecer para
que não existam mais comissões? As pessoas não terem mais seus Direitos Humanos
violados, é só isso. E o Estado, que deveria
garantir os Direitos Humanos, é o maior perpetrador direto de violações a estes direitos.
É isso, historicamente.

Outra questão gerada também pelo tiroteio
são as consequências materiais. A creche
não abre porque as pessoas que trabalham
na creche não podem chegar, e essa mãe
tem que ficar com a criança em casa, também não vai trabalhar. O empobrecimento
ocorre, porque as mulheres também perdem
emprego por isso. Essas mulheres não tiveram os filhos assassinados, nem um familiar
assassinado, mas ela mora naquele território,
então isso é um dano coletivo. E as crianças,
extremamente tensas, sofrendo muito, e eu
não sei o que vai ser dessas gerações no futuro. Elas têm que ser cuidadas.

Você falou desses danos dos familiares.
Você consegue determinar os danos coletivos para além da família?
É bem complexo. Eu tenho uma amiga que é
médica de família, já esteve em três territórios diferentes, e percebe níveis altos de pico
de pressão, de diabetes. Você coloca o território em risco, em tensão, o tempo inteiro. É

Há territórios em que tem tiroteio três a quatro
vezes por semana. Então como é que estão
aqueles corpos? E o risco e o perigo que as
pessoas passam por conta disso? As pessoas
param de prestar atenção no próprio corpo
e, como sofrem, o corpo só vai respondendo.

Como a gente pensa essa esfera do cuidado no âmbito mais coletivo? Como a gente pensa a responsabilidade do Estado em
prestar assistência às vítimas atingidas por
essa violência?
Teríamos que conversar com as pessoas. Esses fatos geram sofrimentos generalizados.
Você não pode ouvir tiros em quatro dias de
sete, ou não poder chegar em casa, e estar
com o corpo tranquilo. Nós temos histórias
de pessoas falando com a gente “estou no
chão da minha casa deitada com os meus fi-
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lhos e eu estou com o corpo em cima deles
porque eu tenho medo que uma bala entre”.
Pensa essa cabeça!
Eu tenho questões com a forma de segurança pública que é apresentada no Rio de Janeiro, que também coloca a polícia no lugar
de vulnerabilidade, também exposta. O policial que está morrendo é o policial da periferia, o pobre, muitas vezes favelado e negro
também. Então tanto se mata como se morre
- é óbvio que a polícia mata muito mais do
que morre - mas uma polícia que morre desse jeito é a polícia que mais mata no mundo.
A gente não pode perder essa dimensão.
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Essa lógica de guerra é a lógica da construção
do inimigo, todo mundo que está no território é
inimigo, e para matar o inimigo vale tudo. E se
a gente pensar porque há uma construção do
Direito Humanitário, é exatamente por isso. Nas
guerras, você tem protocolos a cumprir, o Direito Humanitário foi criado para que houvesse
protocolo de como se comportar numa guerra. No Rio de Janeiro, a gente tem uma falsa
sensação de guerra, as pessoas falam que isso
é guerra, mas não é guerra, é massacre. Uma
falsa sensação de guerra em que os inimigos se
matam e vão matando quem está no entorno.
Quais são as demandas jurídicas que aparecem? Quais são os mecanismos de responsabilização dos agentes que existem e que
são comumente acionados pela Comissão?
Esses mecanismos estão pautados em responsabilização individual ou eles olham pelas responsabilidades institucionais?
A gente não presta assistência jurídica. O
nosso papel é conhecer os dispositivos insti-

tucionais, a sociedade civil, as instituições do
estado e município para fazer com que haja
uma prestação de atendimento àquele familiar. A gente encaminha para a Defensoria
Pública, que é uma parceira de anos da Comissão de Direitos Humanos. A Defensoria,
junto com a família, é que vai decidir quais
caminhos serão seguidos. Mas essa questão
da responsabilização individual é um problema que a gente vem discutindo nesses anos
todos. Como se o policial também não estivesse ali cumprindo ordens. Na verdade, é a
instituição que teria que responder.
E houve algum caso que vocês conseguiriam
encaminhar a responsabilização para além do
soldado? Por exemplo, para o comandante?
O que acontece é que até há essa responsabilização do comando, mas naqueles assassinatos declarados, como no caso da Patrícia
Acioli, a juíza que foi assassinada no carro.
Nesse caso, caiu o comandante, a “galera de
cima”. Mas nos casos dos territórios favelizados, periféricos, individualiza-se o caso e a
responsabilização recai sobre o policial.
E no caso Amarildo?
O caso Amarildo foi diferente, porque teve
repercussão. Os únicos casos que eu me lembro de cabeça são Amarildo e Patrícia Acioli.
Podem ter outros, mas não lembro porque
são muitos, nós temos mais de seis mil casos
registrados no nosso sistema de informação.
Em relação à indenização, quando o Estado
é condenado a pagar, é quando reconhece
que cometeu um assassinato. Mas, mesmo
assim, essa responsabilização ainda se coloca mais individualmente.
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Ato “Cadê o Amarildo?” e “Fora Alckmin” em São Paulo, 2013.
Foto: Rafael Tsavkko
(CC BY-NC-ND 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)
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E como é pensada a responsabilidade do
Estado diante da violência que é promovida por esses outros grupos, como a milícia
e o tráfico?
Olha, é mais complexo ainda, porque o Estado acaba sendo responsável exatamente pelo
abandono desse território. Quando a gente fala
da violência da milícia, quando a gente fala da
violência do tráfico varejo e fala da possibilidade de a polícia trabalhar de forma mais inteligente para que não entre no território atirando
a esmo, que faça um trabalho inteligente para
que não precise executar ninguém e faça prisões pontuais a partir do que se tem, a partir
de uma inteligência, efetivamente, a gente está
falando de prevenção. Eu não tenho uma resposta porque é uma questão de prevenção, esses territórios estão tomados porque o Estado
saiu de lá. E quando volta, volta para trocar tiro.
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Quais são, dentro desses casos que vocês
atendem, as possibilidades de atuação institucional? Vocês acolhem, vocês discutem
quais são as possibilidades?
Consideramos que é a parceria com os dispositivos executivos que prestam esse serviço. E a
gente continua acompanhando algumas famílias. As famílias também dão retorno, e a gente
também busca esse contato com os parceiros
para saber como os processos estão andando.
Em alguns casos, por exemplo, a gente acompanha algumas audiências para dar suporte.
Quando chega uma família dessas aqui, ou
quando chega um caso desses, quais são os
processos?
É um fluxo com os parceiros. E a estratégia
jurídica é discutida entre a Defensoria Pública e os familiares. No caso das mortes o
caso vai direto para o Núcleo de Defesa de
Direitos Humanos (NUDEDH) da Defensoria. A gente faz o fluxo acontecer porque, às
vezes, as famílias não sabem como acessar.
A gente entra em contato com o NUDEDH,
com a clínica da família, com os dispositivos
e vai encaminhando. Às vezes se precisa de
atendimento por parte do CRAS, CREAS, então a gente vai fazendo esse fluxo.

Você tinha falado também dos policiais. Há
muitos casos de policiais mortos que chegam aqui? Quais são, geralmente, os perpetradores da violência, nos casos que chegam aqui?
No caso dos civis assassinados, o perpetrador é, majoritariamente, o Estado. No caso
dos policiais, é outra coisa, que a gente precisa avaliar e dialogar. Eu acho que se fala muito pouco e o jornal pega e estampa de forma
sensacionalista, mas ninguém discute ou fala
de como esse policial morreu. Majoritariamente, entre 60 e 75% desses policiais são mortos
de folga, fazendo trabalho extra ou reagindo
a assalto. Não é na disputa do território.
Em relação às famílias dos policiais, majoritariamente são pobres, periféricas, alguns até
moram em algumas favelas. O perfil é o mesmo, então também tem uma necessidade de
encaminhamento para entender, inclusive, que
os Direitos Humanos são para todo mundo,
que Direitos Humanos não são uma política
contra a polícia. Entramos em contato com a
família dos policiais e marcamos atendimento
na Comissão. Já fazemos isso desde 2012, e
2013 de forma direta, com busca ativa, mas encontrávamos dificuldade porque, muitas vezes,
não conseguíamos o contato da família.
Existe uma ilusão de que temos acessos aos
dados das pessoas, mas isso não é real, inclusive nem é legal, no sentido jurídico. Em
2017, nós fizemos, o presidente da Comissão Marcelo Freixo e alguns assessores, uma
reunião com o comando da polícia e criou-se
um fluxo diretamente com a corporação. Foi
pensado um termo de cooperação entre a
Comissão e a corporação, e a polícia criou
um protocolo de busca ativa dos familiares
dos policiais mortos, onde eles passaram a
fazer o que a Comissão já fazia. Eles trabalhavam de portas abertas para as famílias, mas
a partir da criação do protocolo passaram a
contatar os familiares assim que o óbito do
policial é confirmado.
Dentro da instância do Poder Legislativo, quais
são os atos relevantes para o tema da reparação e para o tema de atendimento à violência?
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A Comissão trabalha em três eixos: no atendimento ao público, que significa manter as portas abertas, telefones tocando, estarmos sempre abertos a receber pessoas que tiveram seus
direitos violados; na fiscalização do Executivo, a
partir da mobilização com a sociedade civil, que
significa chamar o Estado à responsabilidade.
A partir dessa fiscalização, podemos solicitar
audiências públicas, em que são chamados os
órgãos do Estado e sociedade civil. Há também
a assinatura de termos de cooperação, termos
de ajustamento de conduta, encaminhamentos
e cobranças; e na elaboração e proposição de
projetos de lei, feitas a partir das denúncias que
a gente recebe. Em relação aos projetos de lei
há, por exemplo, a proibição da revista vexatória no sistema prisional e no sistema socioeducativo, que hoje já são leis em vigor.
O que vocês entendem por reparação? Isso
aparece nos encaminhamentos que vocês
recebem?
Muitas vezes as famílias sofrem quando recebem a indenização. E aí a gente dialoga sobre isso, porque é a única forma que a gente
tem de o Estado reconhecer que violou os
seus direitos e que aquilo foi uma violência.
Eu não tenho outra coisa para fazer porque
não tem como trazer o filho de volta, o marido de volta, o irmão de volta, o tio, a tia,
quem quer que seja. Há uma reparação, mas
é isso, a gente fica trabalhando com a reparação porque ainda não existe a prevenção.
A reparação, hoje, é a indenização?
Para as famílias, a reparação é, muitas vezes,
a prisão do policial. Em relação à indenização,
há um sentimento muito dúbio, porque as pessoas sofrem muito ao receber esse dinheiro. E
muitas vezes esse dinheiro também não chega
ao destinatário final. Com a corrupção dos últimos governos, sugaram o Estado até ficarem
cansados, então ainda tem isso, muitas dessas
famílias não recebem esse dinheiro.
Que instâncias do poder legislativo você
acha que podem ser relevantes? A gente
está olhando para um escopo mais amplo,
que abarca tudo isso que você falou. Um

atendimento psicológico, por exemplo. A
reparação está conformada à ditadura e o
perfil que pode acessar essa reparação, que
é o perfil branco, de classe média, é um perfil diferente da violência que nos atravessa
desde então. Que instâncias, dentro desse
espaço que vocês ocupam, poderiam ser
relevantes para que a gente possa instituir
uma outra política de reparação que abarque as questões que você colocou aqui?
Existem instâncias, mas o “x” da questão é
como funcionam. Os dispositivos são criados
nas lacunas que o Estado deixa. Inclusive, a
gente está com problema agora porque as
clínicas da família, os postos de saúde estão
sendo sucateados. Se o Sistema Único de
Saúde tivesse funcionando do jeito que ele
tem que funcionar...
Os fluxos tinham que estar funcionando, o
Estado deveria estar pagando aluguel social,
o Estado teria que proporcionar assistência
jurídica, uma escuta de grupos. Além disso,
os programas de proteção à testemunha
deveriam estar funcionando. Como é que a
pessoa vai denunciar a milícia se ela não tem
para onde ir? Então a pessoa faz uma denúncia da milícia e fica exposta.
E você acha que o Legislativo, desse lugar
de normatização e elaboração de leis, é um
lugar estratégico também para o tema da
reparação?
Criar lei é importante, a gente tem que fazer, tem que continuar fazendo, mas não é
garantia de que o Executivo a cumpra. Você
pode criar uma lei e o executivo dizer que
não tem dinheiro. Também temos, no Brasil,
aquele deboche “da lei que pega e a que não
pega”. Seria interessante esse espaço, que
ele fizesse todo o fluxo, mas ainda assim nós
estamos chegando depois que a violação
ocorreu. E o que se está pensando é como
trabalhar a prevenção. E para isso tem que
ter a inteligência, a segurança pública precisa
trabalhar com a inteligência para chegada ao
território, para que a chegada da segurança
pública ao território não seja um festival de
tiro, porque isso é o que acontece.
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Reparar o
irreparável:
a luta dos
familiares
pela memória
dos mortos
pelo Estado
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Esse texto foi escrito a seis mãos: de uma
mãe que está na luta há mais de 15 anos, Maria Dalva Correia; de outra que se juntou à
primeira há quase sete anos, Maria de Fátima Silva, a Fatinha; e de uma pesquisadora
que as acompanha na luta, Natasha. Esses
fragmentos de memórias e estilhaços foram
construídos e reconstruídos a partir de conversas entre nós, da presença em atos públicos, do acompanhamento dos casos, inquéritos e processos, de vivências na luta e na
dor, e, sobretudo, da troca de afetos. Refletimos juntas sobre as dimensões subjetivas,
simbólicas e desafiadoras da reparação. Seria possível reparar o irreparável?
Retomamos, aqui, alguns momentos-chave
nas trajetórias de Dalva e Fatinha para pensar
sobre o tema da reparação em suas diversas
formas, revivendo os instantes da morte e da
dor, das múltiplas violações de direitos e acusações sofridas pelos mortos e suas famílias,
passando por etapas marcantes na luta pela
memória de seus filhos e a construção de outras narrativas sobre os assassinatos e as histórias das vítimas. Apesar de a Fatinha ter se
tornado mãe de vítima do Estado nove anos
após Dalva, suas histórias têm muito em co-

Maria Dalva
Correia, Maria
de Fátima Silva
e Natasha Neri
mum e nos revelam, por um lado, os padrões
de atuação do Estado, da polícia, da mídia e
das instituições do Sistema de Justiça, e, por
outro, os sentimentos que movem os familiares na luta por Memória, Verdade e Justiça.
Exploramos, aqui, os múltiplos sentidos que a
reparação pode ter – e não ter –, a partir da
perspectiva dos familiares e da militância, e
dos caminhos percorridos nas ruas, por dentro das engrenagens do Estado, na mídia, na
academia e no cinema. Ampliaremos as noções formais e tradicionais que a reparação
tem assumido no debate público, sobretudo
o jurídico, a partir do protagonismo das mães,
de suas memórias, suas relações com as burocracias estatais e, sobretudo, das relações
estabelecidas entre os familiares de vítimas,
em suas trajetórias de luta.
SOBRE A DOR E A MÍDIA - VIOLANDO A
MEMÓRIA DOS MORTOS

Eu estava dentro da minha casa, quando escutei
os tiros, e tive a sensação que tinha acontecido
alguma coisa com o Thiago. Instinto materno. Meu
marido tentou chegar ao local, mas os policiais
não deix avam. Quando ele subiu pel a rua, encontrou com os policiais descendo com o corpo do
Thiago. Ele ouviu os gemidos do Thiago, tentou
chegar perto, então os policiais apontavam os
fuzis par a todos os l ados, davam tiros par a o
alto gritando: ‘se quiser saber vai pro hospital
do Andar aí’.
Maria Dalva Correia, mãe de Thiago e mor ador a
do Borel.

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

77

Frame do filme “Auto de Resistência”
(2018), cedido pela diretora Natasha Neri
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Eu estava passando a camisa do meu marido, às
16h20min, na minha l a je, quando escutei dois tiros. Recebi uma ligação dizendo que o Hugo tinha
sido atingido. Eu não sentia minhas pernas. Não
sei nem como eu desci as minhas escadas. Quando
eu cheguei no beco do 199, já tinham levado o
Hugo, morto, par a o Miguel Couto.
Fatinha Silva, mãe de Hugo Leonardo e mor ador a
da Rocinha.
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Cada mãe que teve seu filho assassinado
pelo Estado lembra exatamente do que estava fazendo no momento em que seu filho
foi morto, do desespero inicial, da saída em
busca de informações, da confirmação da
morte, dos detalhes de cada palavra, cada
gesto, cada fragmento imagético da dor e do
vazio que se seguiu a esses instantes. Essa
memória incomensurável da perda é enunciada publicamente em quase todas as falas
dos familiares em atos, seminários e encontros. Ao recontarem os detalhes sobre o que
estavam fazendo e o que sentiram quando
souberam da morte de seus filhos, as mães
revivem a morte e deslocam seus interlocutores/espectadores para as suas realidades,
fazendo com que sintamos na pele o que
elas sentiram naqueles momentos iniciais.
Essas memórias que as mães trazem à flor da
pele recompõem os fragmentos da dor, ressignificam a experiência violenta da morte e
nos tocam na pele. Como a memória da pele
da mãe que toca a pele do filho: “Eu adorava
abraçar o meu filho. Quando acariciei o Thiago
no enterro e senti sua pele fria, me lembrei do
momento de seu nascimento, quando toquei
pela primeira vez em sua pele quentinha, assim
que ele saiu da minha barriga”. Dalva reproduz
essa memória, com as lágrimas escorrendo
em sua pele negra, enquanto toca e acaricia
um de seus braços, demonstrando na pele as
impressões da dor, num relato sensorial sobre
os contrastes de temperatura da pele de seu
filho Thiago, recém-nascido, e morto.
O mecânico Thiago, 19 anos, filho de Dalva,
foi assassinado pelo 6º BPM, da Tijuca, com

cinco tiros, em 16 de abril de 2003, na Chacina do Borel, que vitimou também Carlos
Alberto da Silva Ferreira, pintor e pedreiro;
Carlos Magno de Oliveira Nascimento, estudante; Everson Gonçalves Silote, taxista.
Quando foi atingido, Thiago ainda pediu aos
policiais para que chamassem sua mãe e ela
mostrasse sua carteira de trabalho, para provar que era trabalhador. No dia seguinte à
chacina, enquanto Dalva acariciava a pele de
seu filho morto, no cemitério, o jornal Extra
veiculava uma matéria na qual Thiago figura
como suposto criminoso:

Cópia do Jornal Extra do dia 17/04/2003,
guardada por Dalva.

Aquela matéria publicizava pela primeira vez
a acusação de que seu filho, Thiago, supostamente faria parte de “um bando de traficantes
de drogas, que descia o morro para assaltar nas
ruas do bairro” e teria entrado em “confronto
com a polícia”. A narrativa da legítima defesa da
ação policial foi veiculada primeiramente pela
mídia, em matérias que compõem a memória
inicial sobre o assassinato de seu filho.

Só vi aquele jornal 3 dias depois. Mas nunca vou
esquecer o que senti quando li. A matéria dizia que
cerca de dez bandidos desceram armados para
saquear o Carrefour. Quando a pessoa lê o jornal,
para ela, é aquilo que está ali. E saiu o nome completo dos meninos na matéria. Até quem me conhecia desconfiava se o Thiago era mesmo inocente.
Maria Dalva Correia
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As mães de vítimas do Estado cujos filhos foram criminalizados pela polícia e pela mídia
relembram as palavras das reportagens como
se fossem tiros disparados contra eles. No dia
seguinte aos assassinatos, a mídia mataria seus
filhos novamente, ao assumir a versão policial e
cristalizar em seus corpos mortos uma subjetividade criminosa¹ , violando o direito à memória
das vítimas.
Nove anos e um dia depois da Chacina do Borel, Hugo Leonardo, 33, foi morto por policiais
do BpChoque, na Rocinha, em 17 de abril de
2012, na ocupação que antecedeu a instalação
da Unidade de Polícia Pacificadora. Assim como
no caso de Dalva, Fatinha teve a memória de
seu filho despedaçada pela mídia, que ouviu
apenas o comandante da operação, segundo
o qual Hugo teria “trocado tiros com a polícia”:

Homem morre em tiroteio com Polícia Militar
na Favela da Rocinha - Segundo comandante
de policiamento, homem seria traficante. Já
são 10 mortes na comunidade em cerca de
dois meses
Um homem identificado como Hugo Leonardo
Santos Silva, 33 anos, morreu na tarde desta
terça-feira, 17, na Favela da Rocinha, em São
Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, em troca
de tiros com policiais militares que ocupam a
comunidade para a instalação de uma Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP). A informação é do
major Edson Raimundo dos Santos², que coordena o policiamento na comunidade, ocupada
pela PM desde novembro de 2011.

do Batalhão de Choque, no dia 4. O major informou que o homem, que seria traficante, chegou
a ser socorrido e levado para o Hospital Miguel
Couto, no Leblon, onde morreu. De acordo com
a PM, Hugo já cumpriu pena por furto.
O major Santos contou que os policiais faziam
patrulhamento quando avistaram um grupo de
traficantes, que fugiram. Segundo ele, Hugo
ficou para trás e atirou contra os PMs, mas
acabou atingido. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. O local onde houve o confronto ficou vigiado por policiais para a realização
de perícia. Já são 10 as mortes na Rocinha nos
últimos dois meses.
G1, 17/04/2012³

Não por acaso, o major, que foi a única fonte
da reportagem do G1 sobre a morte de Hugo,
seria também o mentor da tortura e assassinato de Amarildo, no ano seguinte. Fatinha
sempre carrega em uma pasta a matéria
publicada pelo G1 no dia do assassinato de
Hugo e menciona a criminalização póstuma
de seu filho feita pela mídia em todas as suas
falas públicas.
Em seu depoimento dado à Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os Autos de Resistência, instaurada na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, em dezembro
2015, Fatinha ressaltou a forma como a mídia “sujou o nome” e a memória de seu filho,
enquanto segurava em suas mãos a matéria
impressa do G1.

Segundo o major, o tiroteio ocorreu no Beco do
199, muito próximo ao local onde foi assassinado o cabo Rodrigo Alves Cavalcante, 33 anos,

[1]
[2]
[3]

Os processos sociais que constroem a vinculação das subjetividades de indíviduos a carreiras criminosas
podem ser chamados de “sujeição criminal”, como proposto por Misse (1999).
O Major Edson foi condenado em 2017 pela tortura seguida de morte e ocultação do cadáver de Amarildo,
assim como os outros 11 policiais envolvidos. Edson foi considerado o mentor da ação.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/homem-morre-em-tiroteio-com-policia-militar-nafavela-da-rocinha.html
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Eu não esperava, mesmo, que fosse executado de joelhos, com a camisa da boca, por quatro ou cinco policiais,
numa escada. E dizer que foi Auto de Resistência, que era um grupo de traficantes, que é isso que a mídia sem
vergonha passa: que era um grupo de traficantes que correu e só o Hugo ficou com um 38. Mentira. Perícia
no local? Não teve. É mentira. A única verdade é que meu negro, ele cumpriu pena. Cumpriu. Mas nem por isso
devia tirar a vida dele e ainda sujar o nome dele dizendo ‘mais um traficante morto com troca de tiros’. Ainda
ameaçaram os moradores do beco, exigindo um lençol pra carregar o corpo. Os moradores não queriam dar e
eles começaram a gritar: “se não jogarem um lençol, eu volto aqui e faço com vocês também”⁴.

Imagem do
documentário
“Auto de
Resistência”:
depoimento de
Fatinha à CPI
dos Autos de
Resistência.
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Fatinha tem dezenas de cópias da matéria do
G1, distribuídas em atos e falas públicas. Em
2015, entregou uma cópia ao então Chefe de
Polícia Civil, Fernando Veloso, ao cobrar que o
caso de seu filho fosse investigado. O inquérito
seguia no vai e vem entre a 15ª Delegacia (Gávea) e a Central de Inquéritos do Ministério Público, sem que as investigações avançassem.
Depois de passar por um ano de depressão
e luto, Fatinha se juntou à luta dos familiares na época dos protestos contra o desaparecimento forçado de Amarildo, em julho
de 2013. A baiana, moradora há 50 anos da
Rocinha, ressalta que uma das maiores motivações em sua luta é a busca por provar que
seu filho não resistiu à prisão, “limpando seu
nome”, principalmente através da mídia: “Eu
prometi pra mim que um dia sairia uma ma-

[4]

téria e a foto do Hugo dizendo que ele era
inocente, pra limpar o nome do meu filho”.
O despertar de Dalva para a luta foi imediato,
com a criação, em 2003, do “Movimento Posso
me Identificar?”, no Borel, que remetia à tentativa
de Thiago em se identificar aos policiais, antes
de ser executado. Na manifestação do dia 7 de
maio do mesmo ano, quando foi lançado o movimento, Dalva se recorda que os moradores do
Borel foram intimidados e criminalizados novamente: “Os policiais mandaram tirarmos a faixa.
Fomos filmados. Eles falavam que era apologia
ao crime, mais uma vez destruindo a memória
dos meninos e incriminando-os”. Segundo ela, a
mídia também criminalizou o protesto: “A mídia
disse que em vez de fazer manifestação na rua,
a gente devia pedir desculpas para família da Luciana Novaes, baleada no Rio Comprido”.

Este trecho do depoimento de Fatinha está retratado no filme “Auto de Resistência”, dirigido por Natasha
Neri e Lula Carvalho.
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Imagem do documentário “Auto de Resistência”: Dalva (ao microfone) em
manifestação, com outras mães de vítimas de violência do Estado, no Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro
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Fundadora da Rede de Comunidades e Movimentos contra Violência, em 2004, Dalva
pontua que, naquela época, “ninguém descia
o morro pra reclamar e as autoridades comemoravam a ‘eficiência policial’. O Garotinho
(então secretário de Segurança) comemorou
as 100 mortes pela polícia”. Era um momento
de tensões no sistema prisional e o governo
reagia com violência nas favelas.
Dalva ressalta que, nas semanas seguintes
à Chacina do Borel, o Estado não procurou
os familiares das vítimas. Foi somente após
o protesto do “Movimento Posso me identificar?” que a governadora Rosinha Matheus
os recebeu no Palácio Guanabara e o secretário de Segurança Pública determinou
o afastamento dos policiais envolvidos nas
mortes. Seriam as primeiras conquistas da
pressão popular, protagonizada por Dalva
e os outros familiares, no caso da Chacina
do Borel.
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O “AUTO DE RESISTÊNCIA”: CRIMINALIZAÇÃO DOS MORTOS NOS INQUÉRITOS E
PROCESSOS
Dalva e Fatinha lutam para provar na Justiça que Thiago e Hugo foram vítimas de execuções sumárias, tentando cotidianamente
construir e reconstruir novas narrativas sobre
as mortes, diferentes daquelas apresentadas
oficialmente pelos agentes envolvidos, as
quais orientaram, inicialmente, os registros e
inquéritos policiais. A busca pela responsabilização penal dos agentes do Estado é a frente
mais desgastante da luta das mães, que almejam mudar as versões oficiais contidas nos papéis que tramitam pelas instituições do Sistema de Justiça e são construídas a cada etapa,
a partir de padrões de atuação dos diversos
atores sociais envolvidos nos registros, tomadas de depoimento, produções de provas, audiências, e decisões judiciais.

[5]

Nos dois casos, os policiais militares alegaram ter agido em legítima defesa, em supostos “Homicídios Provenientes de Auto
de Resistência”, registrados nas delegacias
de forma muito semelhante, poucas horas
depois das mortes. A narrativa dos PMs foi
incorporada nos dois Registros de Ocorrência, conforme descrito no item “Dinâmica do Fato”, espaço que traz um resumo do
que supostamente teria ocorrido, escrito
pelo policial civil do Grupo de Investigação
da DP:

Trata-se de HOMICÍDIO PROVENIENTE DE
AUTO DE RESISTÊNCIA, ocorrido na data
de hoje, por volta das 18:15, no MORRO
DO BOREL, local conhecido como VERÃO
VERMELHO, NO BAIRRO DA TIJUCA. A
guarnição, a comando do tenente Lavandeira incursionou no MORRO DO BOREL,
quando veio a se deparar com vários
elementos fortemente armados. Que após
revidar a injusta agressão, encontrou no
local do confronto quatro elementos caído
(sic) ao chão, e próximo dos mesmos, três
pistolas, dois revólveres, munições, carregadores, 20 papelote(sic) de cocaína, 145
sacolés de canabis sativa(maconha) e uma
granada de fabricação caseira. O comunicante relatou que os policiais socorreram
as referidas vítimas.⁵
Narra o comunicante que na data de hoje,
por volta das 16:30h, ao se aproximar juntamente com seus companheiros de farda
ao local conhecido como beco 199 foram
surpreendidos com um disparo efetuado em
direção aos policiais. Informa que o disparo foi efetuado por um indivíduo, pardo,
de altura mediana, e em resposta efetuou
disparo que atingiu o autor. Informa que
após ser atingido o autor foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto

Registro de Ocorrência obtido por Maria Dalva, através do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, que atua como assistente de acusação em seu caso.
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(BAM761910) onde veio a falecer. Logo após,
em verificação, soube tratar-se de HUGO
LEONARDO DOS SANTOS SILVA, sendo que
este portava um revólver municiado, material
entorpecente e algumas folhas de cheque.⁶

A “Dinâmica do Fato” concede o status de
“fato” às palavras narradas pelos policiais
em seus depoimentos (Termos de Declaração), construindo a primeira narrativa oficial
da investigação sobre o que teria acontecido nas circunstâncias da morte⁷. Nota-se que
ambas seguem um formato padrão⁸ de apresentação utilizado pelas polícias, com o uso
de expressões que dão contornos formais às
acusações contra o morto. Nos dois casos,
as guarnições teriam sido surpreendidas por
indivíduos “fortemente armados”, chamados
de “elementos” ou de “autor do disparo”. Os
PMs teriam revidado “a injusta agressão” e
“socorrido” as vítimas, com as quais teriam
sido apreendidas armas.
Note-se como a acusação social ganha contornos de acusação criminal post mortem,
através da repetição de palavras que incriminam o comportamento das vítimas, vistas como “autores” da resistência à prisão,
portanto, passíveis de terem sido mortos em
“legítima defesa”. Dalva observa que “os policiais sempre dizem que são bandidos armados em confronto, que a polícia chega e é
recebida com tiros. Até hoje fazem isso. Plantam o kit assassino e você tem que provar
que seu filho não é bandido”.
O “kit assassino” ou “kit bandido” refere-se
aos itens apresentados pelos policiais como

se fossem dos mortos, como armas, drogas
e/ou outros objetos comumente usados por
traficantes, como rádio transmissor, muitas vezes “plantados na cena do crime”, em
fraudes processuais praticadas pelos policiais. Essas “provas” apresentadas embasam
a acusação contra os mortos, reforçando a
versão policial apresentada nos depoimentos. Mas nem Hugo, nem Thiago portavam
armas no momento de suas mortes.
Ao longo dos anos, Dalva e Fatinha vêm lutando para conseguir provar que a tese da legítima defesa foi construída criminosamente
pelos policiais, que desfizeram e forjaram a
cena do crime, retirando seus filhos já mortos
da cena do crime –, e apresentando armas
que não eram deles. Nessa batalha judicial,
as mães acabam fazendo o papel de investigadoras, colhendo provas, buscando testemunhas, pressionando policiais, delegados,
promotores, defensores públicos, chefes de
polícia, secretários de segurança e governador a se empenharem nas investigações.
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Se reconstruir a memória dos mortos na
mídia e em outros espaços públicos é uma
batalha desgastante, mais dolorida ainda é
a busca pela verdade nos inquéritos e processos. Entretanto, a militância dos familiares
nas ruas e na mídia gera pressão nas investigações, e, assim, os casos deixam de ficar
parados nas pilhas em delegacias e promotorias, passando a ser conhecidos pelos policiais civis, delegados, promotores e juízes.
Não por acaso, os inquéritos em que existe
a militância de familiares e moradores de favelas costumam tramitar mais rapidamente,
tendo maior possibilidade de denúncia do

[6]

O inquérito para investigar a morte de Hugo Leonardo foi analisado por Natasha em dois momentos: quanto
ainda estava na 15a Promotoria de Investigação Penal, em 2016, e quando foi transferido para o Grupo de
Apoio Especializado em Segurança Pública (GAESP) do MP, em 2017.

[7]
[8]

Para uma análise mais aprofundada sobre os Registros de Ocorrência e Inquéritos de Homicídios Provenientes de Auto de Resistência, ver Misse et alli (2013).
Natasha tem analisado os casos de homicídios decorrentes de intervenção policial desde 2008, em pesquisas do NECVU/ UFRJ, no campo realizado para o documentário que drigiu (entre 2015 e 2018), além do
acompanhamento sistemático dos casos dos familiares militantes. O trabalho de campo nesses 10 anos inclui
etnografia em delegacia, promotorias de investigação penal, varas criminais do júri, promotorias criminais,
Gaesp, cartórios e outros espaços de militância dos familiares
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que os demais, geralmente arquivados por
falta de provas⁹.

avalia que ver os policiais sentados no banco
dos réus é uma grande conquista de sua luta.

A possibilidade de haver uma investigação,
de fato constitui em um primeiro passo nessa reconstrução da memória também nos
papéis oficiais do Estado, abrindo-se a possibilidade de alguma reparação jurídica através da responsabilização penal dos agentes. Mais do que punir os agentes, a própria
possibilidade de contar outra versão sobre a
morte, em depoimentos e testemunhos em
delegacias, promotorias e varas do Júri reconstrói, aos poucos, porém dolorosamente,
a memória de seus filhos, deixando de associá-los com o crime, “limpando sua imagem”,
como elas dizem. Trata-se, portanto, de deslocar a acusação criminal contra os mortos,
reconhecendo-os, finalmente, como vítimas,
e não autores de crimes.

Já Fatinha conseguiu que o “seu caso” –
como elas mesmas dizem – fosse transferido para o Grupo de Apoio Especializado em
Segurança Pública (Gaesp) do MP, em 2017,
após dezenas de familiares realizarem o protesto “Acorda MP – Contra a inércia das investigações”, em abril daquele ano, exigindo
a transferência de cerca de 20 casos para o
grupo. Depois da transferência dos casos, Fatinha prestou depoimento pela primeira vez
no inquérito, o qual centrava-se, até então,
numa investigação sobre a vida pregressa de
Hugo, que havia cumprido pena por furto. A
promotora do Gaesp denunciou o caso à Justiça, mas, até o fechamento deste texto, Fatinha não sabia se ela havia sido aceita pelo
juiz da Vara do Júri.

Ainda em 2003, os cinco policiais envolvidos
na Chacina do Borel foram denunciados à Justiça, e chegaram a ser presos, mas o processo
tramita até hoje. Cinco júris aconteceram, tendo havido a condenação de apenas um dos
policiais, que recorreu da sentença. Outros
dois foram absolvidos. Todos os PMs estão
soltos. A cada audiência, Dalva revive as acusações contra seu filho e as outras três vítimas,
assistindo a perguntas da defesa que criminalizam a favela, seus moradores e os mortos¹⁰.

SAÚDE MENTAL E REPARAÇÃO

Enquanto escrevíamos este artigo, Dalva
aguardava para a realização do sexto julgamento popular do caso, tendo que intimar
– ela mesma – novamente as testemunhas
moradoras do Borel, e se encontrar com o defensor e o promotor que fariam pela primeira
vez o júri, a ser presidido por um novo juiz, 15
anos após a chacina. A cada passo dado, a
cada nova conversa, Dalva revive os processos sociais que criminalizaram seu filho, mas

[9]
[10]

A longa caminhada dos familiares entre o luto
e a luta impacta a saúde física e mental de todos eles, tendo consequências em suas vidas
profissionais e pessoais. A primeira delas é a
saída do mercado de trabalho. Dalva e Fatinha pararam de trabalhar após o assassinato
de seus filhos. A primeira havia sido operária
de fábrica na maior parte de sua vida adulta, mas teve que abrir mão do emprego para
“correr atrás” das investigações: “Tive que
parar de trabalhar para provar quem era o
meu filho. Eu não podia pagar advogado, então faltava o trabalho para lutar pela memória
do filho. E acabei perdendo o emprego”.
O marido de Dalva, seu Severino, que nunca
tinha tido problemas com bebida, mergulhou
num alcoolismo profundo. A saúde de Dalva
também somatizou as dores da ausência do
filho, levando-a um quadro de pressão alta

Cano (1997) apontou que 98% dos casos eram arquivados e Misse et alli (2013) chegou à porcentagem de
apenas 1% de inquéritos denunciados à Justiça.
Farias e Vianna (2011) e Misse et alli (2013) discorrem sobre o embate teatral das audiências do Júri, nas quais
as categorias “trabalhador” e “bandido” são contrapostas por acusação e defesa, prevalecendo uma disputa
sobre a moralidade dos mortos, em detrimento das circunstâncias da morte.
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delicado. Nesses 15 anos, Dalva teve que se
afastar da luta em alguns momentos, para
preservar sua saúde e se recompor. Sua neta,
que tinha um ano quando Thiago morreu, não
teve a oportunidade de conviver com o pai.
Fatinha também sofreu profundamente com
os impactos da tragédia em sua vida, tendo
passado por períodos de intensa depressão
e da perda da vontade de viver. Deixou de
trabalhar como diarista e passou por momentos muito difíceis, com síndrome do pânico e
outras doenças decorrentes da baixa de imunidade, sendo ajudada pelas filhas e o marido. Hoje em dia, Fatinha trabalha com artesanato, mas, ainda assim, vivencia fases difíceis,
ficando reclusa em sua residência: “Tem dias
que eu nem consigo fazer o meu artesanato
que eu tanto amo. Fico dias sem sair de casa”.
Hugo Leonardo deixou também dois filhos.
As consequências psíquicas e físicas dos assassinatos jamais serão reparadas para as
mães e familiares de vítimas do Estado. Dona
Maria, mãe de Carlos Eduardo, outra vítima
da Chacina do Borel, sofre com transtornos
mentais. Há, inclusive, casos de familiares
que morreram após a morte de seus entes,
tal como dona Joselita, mãe de Betinho, vítima da Chacina de Costa Barros, que faleceu
de depressão sete meses após o assassinato
do filho de 16 anos. Segundo Maria Dalva, é
impossível reparar o irreparável:

Não haver á nem justiça nem repar ação suficientes pr a repar ar os danos que eu sofri. Pr a mim,
nunca vai ter essa repar ação, porque meu filho
não volta mais. Nunca mais vou ser a mesma.
Minha família nunca mais vai ser a mesma. Minha
ne ta não pôde conviver com o pai, não dançou a
val sa de quinze anos com ele. El a sempre fal a
que a vida del a seria diferente se isso não tivesse acontecido.
Meu filho tinha sonhos. Tinha tr abalho. Er a

[11]

ritmista. Tocava surdo na Unidos da Tijuca. Fa zia
futebol. Gostava de cantar. Ligava muito pr a mim.
Andávamos sempre de mãos dadas.
Ele queria fa zer faculdade, queria ser engenheiro mecânico. Sempre vou pensar: ser á que ele
teria sido engenheiro?
Maria Dalva Correia
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO E A
LUTA PELA VIDA
Diante de tamanho sofrimento, o pagamento
de uma indenização pelo Estado não é, para
as famílias, um objetivo em si de suas lutas,
mas uma forma de obrigar o Estado a ser minimamente responsabilizado pelas mortes. O
tema da reparação financeira é um incômodo para muitos familiares, pois pode evocar
interpretações equivocadas e reducionistas,
relacionadas à ideia de valoração de uma
perda que não se mede em valores. A morte
não tem preço.
Entretanto, a reparação pode ser compreendida como um dispositivo de responsabilização formal do Estado pela perpetuação
do genocídio histórico de jovens negros e
pobres. Ao ser instado a reparar financeiramente os familiares de vítimas, o Estado admite sua culpa no processo social que tem
promovido um massacre diário de cerca de
cinco mortos , “em nome da lei”, como proposto por Verani (1996). Dalva e Fatinha não
receberam até hoje a indenização, mas o Estado foi obrigado a pagar uma indenização e
pensão à neta da primeira.
Para além da reparação financeira, as mães
desejam que o Estado se retrate publicamente: “A polícia acha que pode matar porque o
Estado é conivente. Se não permitisse, eles
não iam matar. Não bastam a condenação
e a reparação financeira. O Estado tem que
pedir desculpas para nós, se retratar, se justificar”. Nesse sentido, elas consideram que
o Estado tem falhado, e, pior, segue levan-

Em agosto de 2018, 175 foram pessoas mortas pelas polícias do Estado do Rio de Janeiro, em suposta legítima
defesa, o recorde histórico mensal. De Janeiro a setembro, foram 1181 mortos, número superior ao de 2017,
quando 1127 pessoas foram vítimas de agentes do Estado.
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do adiante a mesma política militarizada de
“guerra às drogas”, perpetuando o massacre¹² nas favelas, a despeito da condenação
recente do Estado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos no caso Nova Brasília.
Enquanto o Estado mata e silencia, os familiares avançam na luta, fazendo suas vozes
ecoarem por dentro do Sistema de Justiça
e das engrenagens do Estado e para além
destas. Enquanto pressionam para que a
memória de seus filhos seja reconstruída
nos inquéritos e processos, desconstruindo
a versão policial acusatorial, Dalva, Fatinha e
as mães de vítimas reconstroem cotidianamente a memória de seus filhos, a cada fala
pública, a cada grito, a cada entrevista dada,
a cada lágrima escorrida.
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Nesse processo diário de reparação da memória de seus filhos, as mães ocupam espaço na academia, na mídia nacional e internacional, no cinema¹³, em livros e nas artes,
contribuindo para uma construção coletiva
da memória da luta contra o genocídio.

[12]
[13]

Caminhando juntos, os familiares de vítimas
constroem redes de apoio, afeto e resistência
que ressignificam a dor, transformando-a em
potência. O grito repara o silêncio. O afeto das
mães repara a dor. A força da luta empurra as
engrenagens do Estado na direção contrária à
legitimação social das mortes. A luta, é, portanto, reparadora. E é na luta que as mães encontram forças e inspiração para seguir adiante. A cada fala pública, a dor da perda aflora
novamente, e, paradoxalmente, as fortalece.
Mas só a vida pode reparar a morte. Por isso,
a luta dessas mulheres, antes de mais nada,
é pela vida dos que ficaram, por seus netos,
por seus filhos e pelos jovens negros moradores de favelas e periferias. Enquanto o Estado continuar matando, não haverá reparação
possível. “Para nós, a reparação maior seria o
Estado parar de matar. Queria que outros jovens não morressem. Queria que outras mães
não passassem pela dor que eu passei, nem
mãe de policial, nem de ninguém”, completa
Maria Dalva. “Nossa luta é para que os jovens
possam viver. Nossa luta é pela vida”.

Em dezembro de 2017, os familiares e movimentos sociais de favelas lançaram a Campanha “Caveirão, Não!
Favelas Pela Vida e Contra as Operações”, cujo lema dizia: “Não é guerra, é massacre”.
Dentre os filmes feitos sobre a luta das mães, incluem-se “Auto de Resistência”, dirigido por Natasha Neri,
“Nossos mortos tem voz”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, “Luto como mãe”, de Luis Carlos Nascimento, “Entre muros e favelas”, de Susanne Dzeik, Márcio Jerônimo e Kirsten Wagenschein , e “Memória para uso
diário”, de Beth Formaggini.
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Entrevista
com Lívia
Casseres¹

Coordenadora do Núcleo
contra a Desigualdade
Racial (NUCORA),
Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro
gações para responsabilizar os agressores
e, depois, acompanhar o eventual processo
criminal que vai surgir, assim como postular,
em nome deles, as reparações civis.
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Lívia
Casseres

Como a Defensoria tem atuado no interesse das pessoas atingidas e afetadas pela
violência?
Nossa atuação ocorre, principalmente, no
sentido de prestar assistência jurídica dentro
dos processos de responsabilização criminal e civil, a partir da procura das famílias de
pessoas executadas, ou agredidas de outras
formas. A gente tem recebido as demandas
por meio da ponte com os movimentos sociais, coletivos e instituições que trabalham
com direitos humanos, nas favelas principalmente, e a partir de então são propostos dois
caminhos possíveis: acompanhar as investi-

[1]

Fora isso, as próprias famílias têm expressado algumas pretensões de reparação
não patrimonial. Isso parte de suas sugestões, no sentido de um pedido de desculpas
oficial do Estado ou, por exemplo, nomear
uma rua ou uma quadra com o nome daquela vítima falecida, e estamos passando a incluir também essas formas de reparação em
nossos pedidos, mas ainda é uma reflexão
bem incipiente.
Qual tem sido o perfil das pessoas afetadas
por essa violência? Isso considerando, tanto do ponto de vista de raça, gênero e local
de moradia, mas também pensando no vínculo familiar. Quem vem procurar a Defensoria? E o que mais vocês têm atendido em
termos de circunstâncias dos episódios?
A imensa maioria dos casos são mulheres negras que residem nas favelas do Rio, mães e
companheiras. Também vêm pais, eventualmente irmãos e filhos, mas a imensa maioria
é de mães e companheiras. E são situações
de abordagem policial ou operação dentro
das favelas, na qual a pessoa foi atingida ou
por execução sumária mesmo, ou ainda por
um disparo dito acidental.

A entrevista foi realizada em 25/07/2018, no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública
Estadual do Estado do Rio de Janeiro, por Lucas Pedretti, Rafaela Albergaria e Shana Santos. O texto foi
transcrito por Maria Eduarda Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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Frame do filme “Nossos Mortos Têm Voz” (2018),
Quiprocó Filmes.
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Como acontece a participação das pessoas
que procuram a defensoria no âmbito desses processos?

Você poderia falar um pouco mais dessa interlocução das famílias com os movimentos
e organizações?

De nossa parte, procuramos passar informações sobre o que está acontecendo na
investigação. Periodicamente, recebemos as
pessoas para que acompanhem o andamento da investigação, qual a linha que a polícia
ou o Ministério Público estão adotando para
esclarecer o que aconteceu. Somos um instrumento deles para pressionar que a investigação aconteça e ocorra de maneira imparcial, assim como questionar eventuais falhas
e lacunas nesse processo.

A equipe que, atualmente, trabalha no Núcleo
de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH),
chegou em 2015. A partir dali, existiu um movimento de toda a Defensoria Pública para se reaproximar dos movimentos sociais e ter maior
permeabilidade para o controle social. Hoje temos a primeira ouvidoria efetivamente externa
da nossa história institucional, e essa reaproximação que aconteceu de 2015 para cá acabou
naturalmente criando uma demanda espontânea das pessoas que estão lutando de uma maneira organizada contra a violência de Estado.

Depois, quando a investigação se transforma
num processo criminal, quando já se identifica o possível autor desse homicídio, a Defensoria passa a ser a fala técnica da família
dentro do processo judicial. Podemos interpor recursos, fazer memoriais com as razões
pelas quais a gente entende que aquela pessoa deve ser responsabilizada etc.

A equipe que, atualmente, trabalha no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH), chegou em 2015. A partir dali, existiu
um movimento de toda a Defensoria Pública
para se reaproximar dos movimentos sociais
e ter maior permeabilidade para o controle
social. Hoje temos a primeira ouvidoria efeti-
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vamente externa da nossa história institucional, e essa reaproximação que aconteceu de
2015 para cá acabou naturalmente criando
uma demanda espontânea das pessoas que
estão lutando de uma maneira organizada
contra a violência de Estado.
Hoje, já existe uma proximidade muito grande da Defensoria, especialmente do Núcleo
de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH),
com os cidadãos que moram nas favelas do
Rio. Temos, por exemplo, um ciclo de visitas
da ouvidoria da Defensoria em favelas para
manter esse contato, essa proximidade, e
também para ter um caráter formador e pedagógico para os próprios defensores públicos sobre a necessidade dessa relação mais
estreita. Para que o nosso serviço não seja
somente um serviço burocrático de advocacia
gratuita, mas um instrumento na luta contra
uma política de segurança genocida e racista.
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Quando a gente pensa em reparação, necessariamente isso está vinculado à ideia de
responsabilização do Estado. Como a defensoria tem pensado, por exemplo, essa ideia
de responsabilização, em casos relacionados à atuação de milícias ou do tráfico?
Quando a violência é provocada por esses
grupos, mais organizados, de agentes estatais, ou que tenha alguma presença do agente
estatal no crime organizado envolvendo violência letal, é mais difícil construir uma atuação investigativa. Isso porque nós não termos
primordialmente poderes de promover ação
penal e investigação. A Defensoria, teoricamente, não tem essa missão constitucional.
Procuramos compreender nossa atuação
como assistentes jurídicos das famílias nas
investigações; então é uma atuação de pressão: provocar que a polícia ou o Ministério
Público se movimentem. É muito mais nesse
sentido, que primariamente tomar para nós a
tarefa de investigar.
Esses casos são mais difíceis por isso, porque
fica-se muito dependente de as outras instituições cumprirem seu papel. A gente acaba
se aproximando de um papel de controle ex-

terno - e isso é inevitável - mas quando estamos diante de uma forma mais organizada
de prática desses crimes, enfrentamos essa
dificuldade na divisão de competências.
Em que momento se estabelece essa responsabilidade do Estado? É necessário um
processo criminal chancelando a participação de um agente público para se pedir
uma indenização?
As responsabilizações cível e criminal têm
características diferentes para o sistema de
justiça. Para a reparação civil, a gente precisa
oferecer uma prova mínima de que aquele homicídio aconteceu no contexto de uma ação
de agentes públicos. Na seara criminal é mais
delicado, em função dos princípios constitucionais que exigem uma prova mais vigorosa
e proíbem a responsabilidade penal objetiva.
É necessário demonstrar, de uma maneira
bem explícita, quem disparou, qual foi a pessoa que deu o comando. Uma área não depende da outra. É possível a responsabilização civil independente do processo criminal.
De qualquer maneira, para a Defensoria, toda
e qualquer situação que envolva a política de
segurança nas favelas está sob responsabilidade, nem que seja simbólica, do estado
do Rio, ou do Brasil como um todo. Então
há também a responsabilidade internacional
que a gente pode avaliar, nos casos que são
estruturais e podem ser levados aos sistemas internacionais de direitos humanos, em
que existe, também, uma moldura mais flexível. A gente não chega ao nível de atribuir a
conduta ao indivíduo, mas trabalha com um
contexto de uma política de segurança que
admite a morte de algumas pessoas.
Observando algumas ações bem recentes
da Defensoria que apontam para formas
distintas de ter também uma atuação coletiva, vimos, por exemplo, a Ação Civil Pública (ACP) do caso da Maré, a atuação em
relação à Chacina do Salgueiro no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, a atuação em relação à intervenção federal no
Rio de Janeiro. Como se deram esses processos institucionalmente?
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Essa equipe, que tem trabalhado muito no
tema desde 2015, percebeu, em um determinado momento, um desejo muito claro dos
atores que estão militando no tema de que a
questão fosse trabalhada numa perspectiva
política e não apenas jurídica.
Passamos a refletir e traçar um plano de atuação político de enfrentamento de um plano
de segurança, levado a efeito pelo estado
e pelo país como um todo, que significa, no
fim das contas, uma ação de extermínio de
determinadas populações, uma subcidadania que coloca essas populações sujeitas a
um regime político que não é o regime democrático de que se fala na Constituição de
1988. É um outro regime, em que não existem os direitos fundamentais, em que tanto
o direito à cidade quanto a interação com os
agentes do Estado estão colocados em outros termos.
Nesse sentido viu-se a necessidade de começar a trabalhar esse aspecto, sob pena de a
defensoria também legitimar as ações de segurança. Porque uma indenização, no fim das
contas, é um preço pela vida. Se a gente limitar a nossa atuação a esse tipo de perspectiva, estamos ajudando o Estado a atribuir um
preço para as vidas que se estão perdendo,
e com isso perpetuar essa máquina genocida
que é colocada em funcionamento.
A ação paradigma que veio da atuação do
Daniel Lozoya (defensor público do NUDEDH)
é a ação da Maré. Ela não tinha sido pensada
para ser um litígio estrutural, mas veio com
a parceria e a interlocução com a Redes da
Maré, as associações de moradores e outras

organizações do território, para tentar paralisar uma operação policial em curso. Depois,
com mais tempo, fizemos modificações nos
pedidos para transformar essa ação em uma
ação estrutural para as favelas, baseada em
alguns pilares: a transparência, a questão da
sindicabilidade - controle da responsabilização pelas ações ilícitas - e redução de danos,
além do viés do racismo institucional. Hoje
tenta-se utiliza-la como um instrumento de
diálogo e pressão política em relação aos órgãos gestores da segurança.
Se a gente se limita a assistir as famílias individualmente, a gente contribui para responsabilizar a base da cadeia de comando nas
secretarias de segurança ou no governo.
E isso é uma forma completamente injusta
de lidar com essa política, porque a gente sabe, também, que os trabalhadores da
segurança são pessoas vulneráveis, numa
situação de exploração e precarização do
trabalho. A partir da crítica dos pesquisadores, de todos os personagens que estão
envolvidos no tema, também vislumbramos
a necessidade de sair dessa armadilha, de
não fomentar essa responsabilização incompleta e injusta que só atinge a base da
cadeia de comando.
A ação da Maré é muito importante para nós
porque inaugurou essa atuação. Buscamos
uma perspectiva estrutural que transforme
a política, que não só garanta a reparação
individualmente, mas que seja capaz de
transformar a política, colocá-la em xeque
ou, no mínimo, denunciar as consequências
concretas que ela produz para diferentes
grupos e populações.
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Ato no Complexo da Maré.
Foto: Elisângela Leite - Redes de
Desenvolvimento da Maré.
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Dentro desse contexto todo, queríamos
ouvir um pouco, de forma mais específica, sobre a atuação no âmbito do Sistema Interamericano.
A gente vê os sistemas internacionais de direitos humanos como instâncias importantes
porque o nosso sistema de justiça está muito
comprometido com a política de segurança
bélica, racista e genocida no Brasil. É preciso
enxergar outros caminhos porque, ao fim e
ao cabo, o judiciário, as instituições da justiça
e o Ministério Público estão muito comprometidos com a política de drogas e com o
extermínio de jovens negros.
O tempo todo, apesar de isso não ser tão visível, quem avaliza as práticas das forças de
segurança é o sistema de justiça. E quem se
omite no momento de realizar a fiscalização
que a Constituição previu também é o sistema de justiça. Desde esse ponto de vista,
entendemos a importância de, minimamente, ter outros instrumentos de pressão, dentre eles os sistemas internacionais de direitos humanos.
Nesse sentido, também o caso da Chacina
do Salgueiro, [operação conjunta do Exército
e da Polícia Civil – embora ambos neguem
participação no caso – que deixou sete mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em novembro de 2017], tem sido pensado por nós como um caso estrutural.
Quando colocamos a responsabilidade do
Brasil em jogo, a área em que se pode desenvolver melhor é a área dos sistemas internacionais de direitos humanos. E a lei
13491/17, [que transfere para a competência
da Justiça Militar a investigação e julgamento de crimes cometidos por militares contra
civis], é um exemplo muito claro disso: ela
articula muito bem Executivo e Legislativo,
em níveis estadual e federal, para colocar
em prática essa política genocida e de proteção e privilégio às agências do Estado. A
atuação sobre a Chacina do Salgueiro foi
construída nessa perspectiva de trabalhar
de uma maneira mais complexa a estrutura da segurança, da política de drogas, da

militarização da segurança, colocando em
xeque todos esses atores de várias esferas.
Estamos com uma expectativa de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faça
uma pressão importante no sentido de que
o Brasil se posicione em relação à chacina,
que não teve nem a visibilidade interna que
a gente esperaria.
Para além da centralidade do NUDEDH e
do NUCORA, quais outros setores dentro
da Defensoria você caracterizaria como relevantes para a discussão sobre reparação?
A Defensoria tem um papel muito relevante
desempenhado pelos profissionais que estão lidando com defesa criminal. São pessoas que vivenciam essa política de drogas
perversa, estão ali ao lado das vítimas, fazendo uma resistência que é bem difícil, no plano individual, contra essa máquina punitiva
que vai encarcerar muitos jovens e legitimar
a entrada das forças de segurança em territórios já vulneráveis. Temos um núcleo especializado no sistema penitenciário, que atende toda a população carcerária do estado.
Há uma atuação dos defensores das varas
criminais, responsáveis por acompanhar os
processos de conhecimento até a condenação daquele indivíduo. E há, também, a coordenação criminal, um órgão de cúpula que
procura entender o problema de uma maneira mais macro, com iniciativas de pesquisa,
de produção de dados. Isso é muito importante para realizar uma análise sociopolítica
do funcionamento desse sistema de justiça
que não se limite ao monólogo do Direito, impermeável à crítica, impermeável à denúncia
dessas realidades de desigualdade que ele
mesmo produz.
De qualquer maneira, a Defensoria é, ainda,
muito maior do que isso. A Defensoria, de
uma maneira geral, é uma instituição que
tem um perfil de classe e de raça. É uma
Defensoria branca, masculina nos cargos
de poder, apesar de ser feminina na maioria das ocupantes da função. É uma Defensoria ainda muito engessada nesse modelo
de atuação judicial-burocrática: tem pouco
investimento em tutela coletiva, tem pouco
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investimento no enfrentamento da desigualdade de gênero.
Os núcleos que eu estou comentando com
vocês são iniciativas muito fragmentadas ainda, apesar de a gente estar trabalhando para
consolidá-las cada vez mais e mudar a forma
de ser da instituição. Mas não há como negar que ela também integra esse sistema de
justiça classista e racista. Temos procurado
deixar isso muito explícito internamente, buscar uma conscientização de toda a instituição sobre essas questões para dar conta dos
nossos deveres de casa, como políticas afirmativas que consigam minimizar esse nosso
perfil, que é de uma instituição com todos os
vícios de uma corporação da justiça.
Por fim, existe uma política institucional da
Defensoria para pensar a reparação? Que estratégias e desafios você vê nesse sentido?
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Esta ainda é uma questão muito incipiente. Eu
acho que essa interação com os sistemas internacionais de direitos humanos é uma possibilidade muito viável, para se usar os parâmetros que já estão construídos pela litigância
nesses espaços por outros países da América
Latina que enfrentam os mesmos problemas
que nós, que viveram um contexto autoritário
há pouco tempo, parecido com o nosso.
Uma das oportunidades que a gente tem,
como NUDEDH, é pensar o acesso à justiça
de maneira completamente diferente da tradicional. Isso envolve escutar outros campos
do saber, outros atores, modificar, dar um

giro nessa compreensão do acesso à justiça
que usualmente nós, profissionais do Direito, temos: o de “detentores da solução”. Aqui
temos percebido que esse modelo é completamente inadequado, que promete um resultado, mas não entrega.
Observamos que, pelo contrário, quando a
gente consegue se abrir para interagir com
outros campos do conhecimento, como está
acontecendo na ACP da Maré, isso nos traz
pontos de vista muito ricos, muito mais importantes do que a gente poderia pensar,
para caminhar em direção a uma atuação
mais forte e uma transformação na política
de segurança.
E o papel das famílias e o diálogo permanente com elas também entram para nós como
fundamentais, para que essas pessoas não
sejam enxergadas como “vítimas do Estado”,
como os “vulneráveis” que precisam da ajuda da Defensoria para ter voz. Existem mães
e familiares de pessoas atingidas pela violência do Estado que estão aqui na Defensoria
constituindo organizações de defesa dos direitos humanos, para luta coletiva nos seus
espaços de origem, para preservar a memória dos seus familiares. Assim, atuamos muito mais numa linha de reconhecer a agência
que essas pessoas podem exercer e como a
Defensoria pode se aliar a essa capacidade
de resistência e agência na transformação
política do Estado brasileiro, sendo um instrumento dessas lutas, mais que nos colocarmos como profissionais capazes de dar uma
solução para aquele conflito.

chorei. É um - “Quando teve a chacina,
meu primo que veio na moto na frente
conseguiu desviar a moto e voltou e v
tudo. Depois disso, entrou num quadr
de depressão muito grande. A mãe del
falava que ele falava que sentia saudade do irmão. Já não queria nem conseguia fazer nada. Ele um dia foi come
passou mal, foi para o hospital, fizeram uma lavagem nele falando que er
overdose, e teve morte cerebral. Foi
transferido. O médico que atendeu no
hospital falou que ele não teve overd
se, ele teve um AVC. A mãe dele perdeu
dois filhos nessa chacina. Quando (a
vereadora) Marielle conseguiu o psic
logo ele já tinha falecido. Essa é uma
forma como o Estado mata. O menino q
mora na favela que chega com convul
são, nem examina, é por droga. E mata
Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Entrevista
com Eliane
Pereira¹

Promotora pública
responsável pela
Assessoria de Direitos
Humanos e Minorias,
Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
A gente percebe que já existe uma experiência nesse sentido na atuação da Ação Civil
Pública (ACP) que foi proposta pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro [para reduzir
violações de direitos humanos em incursões
policiais no Complexo da Maré], em que o
Ministério Público ingressa na qualidade de
custus legis, mas já assume uma outra postura que me parece de ordem coletiva. Isto eu
já considero um diferencial! A participação
nessa ação é um marco. Esse talvez seja o
“pulo do gato”.
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Eliane
Pereira

Como o Ministério Público tem atuado em
relação à violência letal praticada no âmbito da segurança pública, pensando, por
exemplo, nas mortes decorrentes de intervenção policial e nas operações policiais
em favelas de forma mais ampla?
A primeira coisa que podemos sinalizar é que
o Ministério Público (MP) atuava muito com
enfoque individual, isto é, em relação aos crimes individuais, ainda que a gente faça esse
recorte da violência perpetrada por agentes
do Estado. Para mim, o grande salto seria
uma perspectiva coletiva.

[1]

Para ser mais clara, eu vou voltar um pouquinho atrás. A história é feita por continuidades
e rupturas. É muito claro que, na década de
1960, 1970, existiam “os perigosos”, aqueles
classificados pelas leis de segurança nacional, que estavam no continente todo. O Brasil
não sai dessa realidade. E hoje a gente passa
isso para uma condição de exclusão. É muito
nítida essa continuidade, com algumas substituições de perfil. É importante também,
para o Ministério Público, ter noção dessa
continuidade, ter noção desse processo histórico. Isso também está em construção.
Existe todo um discurso - e essa talvez seja
a maior delicadeza do que eu vou precisar
falar - em relação ao cuidado com a vítima. A
primeira pergunta que a gente tem que colocar é: quem é essa vítima? Aqui, não estou
falando só de violência do Estado. Quando a

A entrevista foi realizada em 18/07/2018, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por Lucas Pedretti, Rafaela Albergaria e Shana Santos. O texto foi transcrito por Maria Eduarda Ota, editado por Nina Alencar
Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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gente traz essa questão, é sob uma perspectiva de reparação, de restauração.
Mas, de que reparação a gente está falando?
De que processo de pacificação a gente está
falando (se é que se pretende que o Direito
seja um instrumento de pacificação)? A gente percebe que existe uma disputa por essa
vítima. Quem é a vítima de homicídio? É o jovem, negro, de periferia. As pessoas negam
os números, é difícil.
E não estou falando só do MP. É no MP e é
fora do MP: o MP é uma caixa de ressonância, com contornos às vezes um pouco mais
conservadores, até porque o que veio antes
de 1988 era uma instituição com contornos
completamente diferentes. E a gente, ainda
por essa questão histórica de avanços, retrocessos e paralisações, nesse meio tempo,
tem uma dificuldade de implementar o MP
que quis o legislador constituinte.
Para sintetizar, há essas duas questões: primeiro de uma percepção mais individualista,
e aí eu acho que na minha visão de Ministério Público o salto seria com uma percepção
mais coletivista; e essa questão de quem é a
vítima, como é que o MP percebe essa vítima
e como ele quer atuar a partir disso. Isso é
definidor.
E, para completar essa questão do coletivo,
por que eu aponto para isso? Porque parte
dessa ação coletiva é uma construção de
memória, em que o MP podia ter um papel
de alta expressão. A gente percebe algumas
iniciativas como forma de elaborar essa memória. O Ministério Público Federal (MPF)
tem pautado sua atuação também dessa
maneira, e não só no caso Gomes Lund², no
Caso Herzog³ . A gente tem muitas falhas
nessa transição.

[2]
[3]

A gente sabe que, dentro da estrutura
institucional do MPF, existe um grupo de
Justiça de Transição, um de Memória e
Verdade. Dentro desse arcabouço institucional do Ministério Público Estadual, há
algum paralelo?
Acho que ainda é muito incipiente e, de certa
maneira, está se constituindo também com o
trabalho do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) do MPRJ,
que é um núcleo especializado, com atribuição determinada em resolução.
Há duas estruturas fundamentais para esse
direcionamento. A Assessoria de Direitos Humanos e Minorias, que hoje tem uma estrutura razoável, promovida pela atual administração, e o GAESP, que vem de 2015.
Como grande parte da pauta da Assessoria
é segurança pública, até por conta dessa
nossa perspectiva de segurança cidadã, há
um trabalho conjunto muito forte. E o GAESP
tem uma estrutura que me parece determinante também, porque é como se metade da
força de trabalho lá tivesse a perspectiva de
persecução penal em relação, naturalmente,
aos agentes do Estado, porque para isso foi
criado o grupo, e a outra metade ficasse por
conta de medidas na área da tutela coletiva,
trabalhando com processos estruturantes.
Em resumo, há um trabalho da Assessoria,
um trabalho do GAESP, um trabalho das promotorias de cidadania, que podem estar envolvidas com esse tema, mas também são
promotorias altamente solicitadas por conta
principalmente da questão da improbidade,
responsáveis por todo o contexto residual.
Imagino que essa pauta da memória apareça de forma residual. Aqui no MPRJ eu não

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.
Sentença proferida em 24 de novembro de 2010.
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Herzog e outros vs. Brasil. Sentença proferida em 15 de
março de 2018.
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tenho órgão de execução ligado aos direitos humanos. Isso em tese é bom porque a
questão de direitos humanos devia perpassar toda a atuação do Ministério Público. O
promotor criminal, o promotor do meio ambiente, o promotor da saúde, da infância, do
idoso, todos deveriam trabalhar com essa
perspectiva. E acho ruim porque, às vezes,
é muito difícil essa compreensão. E alguns
temas são muito difíceis de trabalhar. Essa
questão da construção da memória fica solta, mas eu percebo um caminhar de aprimoramento. A instituição nunca vai estar pronta,
lógico, mas nosso trabalho tem essa perspectiva de aprimoramento.
Voltando aos agentes públicos de forma
mais específica: Refletimos sobre a questão das cadeias de comando, das hierarquias. Nesses casos de persecução penal,
por exemplo, de agentes acusados de execução, como é que aparece a dimensão das
cadeias de comando, da responsabilidade
dos superiores?
98
Eu posso até responder, mas acho que essa
pergunta deve ser feita ao GAESP. Para que
a gente possa responsabilizar nesse lastro da
cadeia de comando, primeiro eu tenho que
ter acesso aos protocolos, para saber quem
mandou o quê, quem manda e quando. Isso
é um facilitador do controle externo da atividade policial. O GAESP tem sido muito incisivo nesse quesito. Quais são as regras de
utilização de um helicóptero, por exemplo?
Existem protocolos que precisam ser observados. Eu já vejo o GAESP muito atento,
muito preocupado em relação a esse tipo de
responsabilização.
Quando a gente pensa na violência letal
cometida por agentes do Estado no âmbito
da segurança pública, quem são as pessoas afetadas por ela? Você já apontou uma
primeira resposta que é a do perfil. Mas
o nosso interesse também é alargar essa
noção, tendo como perspectiva os parâmetros internacionais que entendem, por
exemplo, a vítima não só como o atingido
direto pelo ato, mas também os familiares,
ou a própria comunidade.

Sem dúvidas. Em relação ao Sistema Interamericano [de Direitos Humanos], dos entendimentos mais alargados de vítima, eu nunca
vi nenhuma decisão da Corte [Interamericana de Direitos Humanos] que fale diretamente dessa questão da coletividade, provavelmente por uma limitação minha. Mas quando
a Corte determina que sejam colocadas placas no local das chacinas, por exemplo, de
alguma forma aquela reparação também
atende ao anseio da comunidade. Mas eu
não me lembro, a não ser talvez em questões
relacionadas às populações originárias, que
eles tenham esse recorte mais delineado.
Nessas Ações Civis Públicas (ACPs), quem
são as pessoas entendidas como vítimas?
Só os familiares? Estão previstos atendimentos, em que nível?
Eu não tenho dúvida de que a comunidade
pode ser considerada vítima, e que existe
essa perspectiva. Até porque são direitos difusos ou coletivos. Até mesmo quando falei
da memória, acho que é bem exemplificativo
dessa possibilidade do reconhecimento dos
direitos difusos. Em relação a essa ação da
Maré, que volto a dizer que é de autoria da
Defensoria, um dos fatos citados foi uma incursão feita num dia de vacinação. Imagina
o que significa uma comunidade num dia de
vacinação. Imagina o que significa uma comunidade ficar sem vacinação. Há um dano
ali, comunitário, que não é nem a vítima que
foi alvejada, nem a sua família. Mas eu volto a
dizer, ainda é preciso um caminho de fortalecimento do Ministério Público.
A ideia é entender quem tem sido considerado vítima nas ações do Ministério Público. Que respostas têm sido colocadas pelo
MP em relação a essas vítimas?
Eu vejo um movimento de mudança, e dou
um exemplo na questão dos autos de resistência. Como essa mudança tem vindo? Ela
tem vindo por vários caminhos, desde, por
exemplo, um filme que torna às claras o que
significa esse tipo de evento até os reflexos
da sentença de Nova Brasília [na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que
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condenou o governo brasileiro em razão de
duas chacinas ocorridas em 1994 e 1995 no
Complexo do Alemão, durante operações
policiais] ou uma mobilização do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Não adianta você mudar a classificação,
que passou de “auto de resistência” para
“investigação por morte em intervenção
policial”. Você pode mudar o nome, mas
o conteúdo continua o mesmo. Mas eu arriscaria dizer (pode ser uma percepção
equivocada) que há uma evolução no trato
desse tipo de questão. Lembrei a fala da
Natasha [Neri], diretora do filme Auto de
Resistência, sobre a experiência dela. Ela
chegou a uma determinada delegacia, em
que havia duas pilhas de processos, uma
maior e outra menor. A pilha maior era de
“autos de resistência” e a pilha menor era
de “homicídios”. Bom, isso explica tudo, né?
Ela quis se debruçar sobre a grande. É mais
ou menos essa inversão que ela propõe,
que vem chegando, que tem que chegar.

O que apareceu com muita força, quando
a gente fez o levantamento de notícias do
MP em relação a esses casos, foi um destaque muito dado à indenização às vítimas de
violência. O MP vem debatendo reparação
do ponto de vista exclusivo da indenização
ou há outros pedidos? Uma questão que a
gente sempre pensa é a dimensão da reparação psíquica. Como o MP enxerga essas
outras “modalidades de reparação”? Elas
têm aparecido?
Existe todo um processo de chegada dos
sistemas de proteção regional e universal
dos direitos humanos que a gente pode se
utilizar para fazer esses caminhos e chegar
aonde se quer chegar. E por que eu falo
isso? Porque, por exemplo, em relação à
questão da sentença de Nova Brasília, sobre a qual a gente se debruçou com muita
intensidade nos últimos tempos, há pistas
maravilhosas do que significa reparação.
Aliás, no Sistema [Interamericano de Direitos Humanos] todo.
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Reparação é responsabilização, são medidas de não-repetição e medidas de satisfação em relação às necessidades das vítimas, se a gente se pautar por esse sistema.
Ele é muito novo para todo mundo aqui. A
gente só admitiu a jurisdição da Corte Interamericana em 1998! Estamos sofrendo os
efeitos das primeiras sentenças agora. Se
temos uma sentença que fala diretamente
ao MPRJ, que é a de Nova Brasília, isso tem
um ano!
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Temos que ter uma noção de processo
- processo histórico - para saber que isso
é uma construção, e que a gente tem vários atalhos através dessa sentença que eu
mencionei. A entrada desses sistemas admite, por exemplo, que se temos que cumprir uma sentença, e que se há que reabrir
o processo, não existe coisa julgada, prescrição, lei de anistia, porque não interessa, porque esse sistema foi admitido lá em
1998. A gente dá uma virada de página, porque enfrenta e assume uma baita responsabilidade. Nesse aspecto, é um processo que
não é rápido, existe resistência, lógico, de
reconhecimento mesmo dessas funções, da
importância dos sistemas.

Essa resposta casa muito com o que a gente vem conversando na pesquisa. Quando a
gente olha para esses parâmetros internacionais, vê-se muita coisa que dá para aproveitar, para pensar formas de aplicação. E
a nossa impressão também é essa, de que
é uma construção. No início da entrevista,
você falou da presença dos movimentos,
de como o MP é, de alguma maneira, uma
caixa de ressonância. Queria entender um
pouco como é que vem sendo a participação das vítimas nesse processo de chegada
da discussão sobre reparação no Ministério
Público, qual a importância de as vítimas
estarem nesse diálogo.
Eu vou repetir uma frase que eu tenho repetido há algum tempo: o MP tem mais a ganhar
com os movimentos do que os movimentos
com o MP. Nada é tão potente quanto o movimento de mães ocupando o MP, disputando esse MP, falando: “olha, sou eu a vítima,
meu filho foi morto numa operação policial”.
Isso traz uma realidade para quem acha que
vítima é só vítima do roubo, do latrocínio - é
vítima também, lógico, não estou negando
essa condição -, mas tem a ver com aquela
história do olhar mais coletivo.

Imagem de divulgação do filme “Auto de Resistência” (2018), cedida pela diretora Natasha Neri.
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Também super-importante é o MP trabalhar
com base em evidências, aliás, o sistema de
justiça como um todo precisa trabalhar com
base em evidências. A segurança pública
também deveria ser trabalhada com base em
evidências. Isso ajuda a saber quem são as
vítimas, o que é que acontece, apesar de os
dados serem precaríssimos.
Aproveitando essa questão sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos
e Nova Brasília. Para além das determinações da Corte que estão mais direcionadas ou mais claramente direcionadas
às atribuições do MP, como o Ministério
Público pode atuar em relação ao cumprimento das outras medidas, seja nas de reabilitação das vítimas, seja na garantia de
não-repetição?
Primeiro caiu a ficha da nossa implicação
nesse caso especialmente, mas não só nesse. Por exemplo, se uma das determinações
da sentença é: “o Estado tem que apresentar um plano de redução de letalidade”, isso
é com o MP. Não dá para fingir que não
existe, então esse é todo um processo de
apropriação. E isso está sendo desenhado,
tem toda uma arquitetura que por vezes é
espontânea, outras a gente tem controle.
E no meio disso tudo vem o caso Marielle
[Franco, vereadora pelo PSOL RJ executada
em março de 2018], depois vem a ACP da
Maré, são as coisas se sobrepondo e você
dando conta daquele imbróglio.
Em relação a Nova Brasília, a comissão – inicialmente criada para dar efetividade aos dispositivos, aos pontos resolutivos da sentença - terminou seus trabalhos. Ela tinha que
dar conta de um monte de coisa, mas principalmente do enfrentamento dessa questão
da reabertura ou não dos processos. Era o
tema central. Agora, foi nomeada uma nova
comissão para dar seguimento. A gente tem
que esmiuçar o que está ali.
Dentro do MP?
Dentro do MP. Isso é importante porque você
começa a articular os caminhos. Há pontos

resolutivos extremamente relacionados à
violência de gênero, e para isso eu tenho
que caminhar com a colega que operacionaliza, que coordena a área de violência
doméstica. Eu tenho que conversar com a
colega que coordena a área criminal, ainda que a gente possa ter uma multiplicidade de visões, mas a gente tem que chegar
a consensos.
E, diga-se de passagem, essa questão da reabertura dos processos foi uma bela construção de consenso. Foram seis sessões de
construção de consenso. Disso eu tenho profundo orgulho. Agora se apresentam outros
desafios, construir consenso em outras frentes, como se a gente estivesse num exercício
de capilaridade, e a partir daí os colegas de
cada área terão que atuar mais diretamente
em relação a quem está na ponta, o promotor da ponta, para atuar com base naqueles
padrões, naqueles standards.
Eu não vejo nenhuma possibilidade de avanço que não seja construída dessa maneira, e
com apoio da chefia. Você constrói horizontalmente, mas precisa ter apoio vertical, se
não o processo se esfacela. Nesse aspecto,
eu avalio que a gente está caminhando bem,
apesar do cansaço.
Está claro que não existe uma política institucional delineada em relação à reparação, mas você consegue identificar algumas questões estratégicas e desafios para
construir isso enquanto política no âmbito
do MP? Se tem possibilidade, espaço, para
construir isso, para pensar na reparação
como uma política, contraposta a uma política de segurança pública que causa violações sistemáticas.
A gente tem que nivelar por cima. Pegar um
documento, pegar os standards mesmo, e
trabalhar com eles, porque certamente eles
vão ter produzido mais e melhor do que a
gente, em regra, tem produzido aqui nos tribunais. Imagino que o caminho seja esse, trabalhar com o sistema de proteção. Eu vejo a
estratégia por aí, seria a estratégia mais promissora ao meu ver.

101

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

102

TRIBUNAL
POPULAR DA
BAIXADA
FLUMINENSE
- UMA
EXPERIÊNCIA
DE INCIDÊNCIA
POR POLÍTICAS
DE REPARAÇÃO
O Tribunal Popular da Baixada Fluminense
– O Estado Brasileiro no Banco dos Réus
pelo Genocídio da Juventude Negra – foi
uma experiência compartilhada exitosa de
construção de incidência política por políticas de reparação.
Mas antes mesmo de falar sobre essa experiência precisamos passar pelos antecedentes
da criação da metodologia do Tribunal Popular no Brasil, de uma apresentação rápida do
retrato da Baixada desde sua construção até
a histórica violência do Estado nesse território, destacando o protagonismo e a luta histórica das redes de Mães e Familiares Vítimas
da Violência do Estado Brasileiro e do Movimento Negro por políticas de reparação.

[1]

Por Fórum
Grita Baixada
Adriano
de Araújo
e Fransérgio
Goulart
A Baixada Fluminense, como todo o Brasil,
é fruto do processo escravista, que até hoje
tem no racismo um sistema de poder e de
manutenção de privilégios. É nesse contexto
que a região chamada Baixada Fluminense
foi se construindo a partir do escravagismo,
mas também das resistências. Na Baixada
Fluminense existiu um dos quilombos mais
insurgentes, duradouro e pouco lembrado
da história, o Quilombo de Iguaçu ou Hidra
de Iguaçu, pois se situava entre os rios Iguaçu e Sarapuí. Esse nome apareceu em carta
do Ministro da Justiça, de 1878, para a polícia da província do Rio de Janeiro pedindo
que se reprimissem os quilombos da região
de Iguaçu para lhes pôr fim, impedindo que
se reproduzisse como a hidra de Lerna. A
primeira menção ao quilombo é de 1808. O
Quilombo de Iguaçu mantinha intercâmbio
comercial com a sociedade local¹. As redes
de relacionamentos faziam que homens livres protegessem os quilombos da Baixada
da ação das forças policiais. Talvez aí esteja o
segredo de sua longa sobrevivência.
Atualmente, na divisão geopolítica do Estado, a Baixada é composta por 13 municípios:
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de

GOMES,F. S. Histórias de Quilombolas. Cia das Letras, 2006.
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Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados,
Mesquita, Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, Itaguaí e Seropédica.
Vale lembrar que a Baixada Fluminense tem
um marco de um modelo de violência que
são as chacinas, iniciadas na região com os
Esquadrões da Morte² que foram gestados
no início da ditadura civil-militar de 1964, que
vêm funcionando a partir da articulação de
três poderes, que se reconfiguram sistematicamente: o aparato policial que compõe os
grupos e que assassina; o financiamento por
grupos econômicos; e a atuação de políticos (agentes não policiais do Estado, como
legisladores, gestores públicos e integrantes
do judiciário) que garantem o funcionamento do grupo e se valem dos seus serviços.
Desde 2005, data da Chacina da Baixada,
ocorreram mais de uma centena de Chacinas,
muitas delas às vezes nunca noticiadas pela
grande mídia. Sabemos dessas informações
pelo trabalho de movimentos como o próprio
Fórum Grita Baixada e pela Rede de Mães e
Familiares Vítimas da Violência do Estado na
Baixada Fluminense, que são espaços que
acolhem familiares vítimas dessas chacinas e
de outras violências de Estado. Além das chacinas, essa violência do Estado realizada por

grupos que dialogam e fazem parte do Estado como milícias, policiais e tráfico constroem
uma diversidade de técnicas genocidas, entre essas uma usada sistematicamente, que
é a técnica de desaparecimentos de corpos.
É nesse contexto que uma nova dinâmica
organizativa se adiciona, potencializando
a violência, que é a parceria dos grupos de
milícias, do Estado (forças policiais) com determinadas facções do comércio de drogas,
que são traduzidas em altíssimas taxas de
homicídios e mortes decorrentes de oposição à intervenção policial. Quando comparada à capital do Estado possuímos, em média,
o dobro da taxa da capital. Assim, enquanto
na cidade do Rio a taxa de letalidade violenta (homicídios dolosos, mortes decorrentes
de intervenção à oposição policial, latrocínio
e lesão corporal seguida de morte) está em
torno de 40 para cada 100 mil habitantes, na
Baixada Fluminense são cerca de 80 mortes
para cada 100 mil habitantes, segundo dados
do Instituto de Segurança Pública. De acordo com o Atlas da Violência 2018, municípios
como Queimados e Japeri apresentam taxas
de 134,9 e 95,5, respectivamente, inserindo a
Baixada Fluminense no rol de um dos territórios mais violentados do Brasil.

Arte de
divulgação
do Tribunal,
de autoria
de Daniela
Fichino.

[2]

ALVES.J.C.S. Dos Barões ao Extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense.
Ed. Antônio Gramsci. 2003.
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Nesse cenário da violência estatal, a Rede
de Mães e Familiares Vítimas da Violência do
Estado e o Movimento Negro travam lutas
históricas por reparação.

Movimentos como Mães de Maio de SP e
Rede de Comunidades e Movimento Contra
a Violência vêm a partir da criação e consolidação de uma rede nacional de mães e fami-
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e familiares
da Baixada na
inauguração do
Memorial das
vítimas de violência
de Estado no centro
de Nova Iguaçu, em
abril de 2018.
Foto: Fórum Grita
Baixada
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liares que travam essa luta por reparação nacionalmente e internacionalmente. Podemos
comprovar isso no III Encontro Internacional
de Mães Vítimas da Violência do Estado: Por
Justiça, Reparações e Revolução, acontecido
entre os dias 16 e 21/5 de 2018, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que
reuniu mais de 100 mulheres e familiares que
exigiram justiça em casos de filhos mortos
pelas polícias. O encontro teve participação
de mães do EUA e da Colômbia e de 10 estados da federação. Os temas de discussão do
encontro foram amplos, mas o fio condutor
foi a construção de propostas de políticas de
reparação. Entre as propostas estão: criação
do Fundo de Reparação Econômica, Psíquica
e Social aos Familiares por parte do Estado;
aprovação de projeto de lei que visa à criação da Semana Estadual de Luta das Mães

[3]

e Familiares Vítimas da Violência do Estado
no mês de maio; aprovação de projeto de lei
que dispõe sobre o funcionamento das perícias criminalísticas e médico-legal, visando
mais autonomia para as mesmas; e a realização por parte do Estado das propostas e
recomendações geradas pelas Comissões:
Comissão da Verdade e da Democracia e
Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra³.
Nesse mesmo processo, em que o movimento negro vem, historicamente, lutando por
políticas de reparação, destacamos o trabalho da Comissão Nacional da Verdade sobre
a Escravidão.
Segundo dados dessa Comissão, mais de 12
milhões de africanos vieram para as Améri-

link: www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/405y75l2/oEEvWBeAMYT8zlKu.pdf
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cas na condição de escravos. Desses, quase
metade veio para o Brasil. E isso fez de nosso
país o maior em quantidade de afrodescendentes das Américas. Para especialistas, a
maior dificuldade, em mais de cem anos de
abolição da escravatura, é superar o racismo
em que o Estado brasileiro foi sendo construído, superar a pobreza e conquistar avanços econômicos e sociais.
De acordo com o historiador Nielson Bezerra,
a Comissão da Verdade da Escravidão possibilitou o debate e a necessidade da sociedade brasileira de fazer uma imersão da sua
história nos tempos da escravidão, porque a
escravidão no Brasil é, sem dúvida alguma,
uma das principais fontes de toda a desigualdade e da injustiça social que existe hoje.
Historicamente, o Estado brasileiro evitou e/
ou negou as políticas de reparação. É o caso
da distribuição de terras no país.
O relatório final da Comissão Nacional da
Verdade da Escravidão no Brasil tem, no seu
fio condutor e propositor, as construções e
efetivações de políticas de reparação.
Iremos, agora, partilhar um pouco sobre o
surgimento do Tribunal Popular no Brasil.
O Tribunal Popular é uma iniciativa/metodologia/instrumento de incidência política que
surge no Brasil no contexto dos 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 2008, quando movimentos sociais,
movimentos populares e organizações de
direitos humanos do Brasil intensificaram
as discussões das constantes violações dos
direitos humanos realizadas pelo Estado racista brasileiro.
A ideia mestra que materializou esta construção foi a constatação de que o Estado
Democrático de Direito que temos desde a
Constituição Federal de 1988 realiza sistematicamente graves violações de direitos humanos. Porém, os alvos privilegiados dessas
ações são as parcelas mais pobres da população brasileira, em especial os negros e indígenas. Vivemos em um Estado penal.

E tudo isso gerou a possibilidade, a partir da
indignação de movimentos sociais da Baixada Fluminense e parceiros, de construir o
Tribunal Popular da Baixada Fluminense, que
inicialmente foi fomentado pelo Fórum Grita Baixada, Centro dos Direitos Humanos da
Diocese de Nova Iguaçu, da Rede de Mães
e familiares Vítimas da Violência do Estado
na Baixada Fluminense e do Movimento Negro Unificado, mas que rapidamente, devido
à mobilização, contou com a participação de
mais de 20 organizações e movimentos, entre eles: Rede de Comunidades e Movimento
contra à Violência, Campanha Caveirão Não!,
Não à Intervenção!, Iser, Casa Fluminense,
Unegro, Criola, Movimento Moleque, Visão
Mundial, Comissão dos Direitos Humanos
da Alerj, Defensoria Pública de Duque de
Caxias, Defensoria Pública de Nova Iguaçu,
Ouvidoria Externa da Defensoria Pública,
Voz da Baixada, Observatório de Favelas,
Fórum Comunitário de Jardim Gramacho,
Frente Estadual pelo Desencarceramento,
MJPOP, Frente Estadual de Juristas Negros
e Negras, Associação Apadrinhe um Sorriso,
Rede de Advogados Ativistas da Bxd. Fluminense e AMARJ.
Essa construção iniciou-se em fevereiro de
2018 e teve seu final com a realização do julgamento do Estado brasileiro pelo crime de
Genocídio da Juventude Negra da Baixada
Fluminense, em 11 de setembro de 2018, na
Praça Pública chamada de Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Vale salientar que a
escolha de que o tribunal acontecesse nesse
espaço foi para demarcar e denunciar um dos
maiores genocidas da história brasileira, o militar Duque de Caxias, e estabelecer o diálogo
com a população da Baixada Fluminense.
Durante esses meses de construção, indignados com esse genocídio da juventude negra
na Baixada Fluminense praticado pelo “Estado Democrático de Direito” brasileiro, nos
reunimos e nos debruçamos em denúncias/
casos com suas respectivas provas e testemunhas para apresentarmos e denunciarmos
esse Estado brasileiro no banco dos réus no
Tribunal Popular, sob a forma de análises, denúncias orais, depoimentos, filmes, teatro e
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Tribunal Popular da Baixada Fluminense realizando o julgamento do Estado
brasileiro em Duque de Caxias, em setembro de 2018. Foto: Fórum Grita Baixada
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música. Nesse movimento, optamos por não
realizar um tribunal formal como um tribunal
do júri, mas aglutinamos elementos do tribunal do júri (composição, advogado de defesa
e acusação e organização espacial), mas as
provas foram apresentadas de diversas formas, passando por apresentações teatrais,
filmes e depoimentos de mães e familiares
vítimas da violência do Estado e elementos
do sistema interamericano dos direitos humanos, com objetivo de sair da lógica meramente punitivista, mas de responsabilização
pelos processos de repetição das violações
a partir de um veredito final lido pela juíza,
com proposições de políticas de reparação
que são apresentadas a seguir:

ções aos direitos à vida, à dignidade, à liberdade de ir e vir, à liberdade de expressão e
à saúde, em especial à saúde sexual e reprodutiva de mulheres negras em razão do alto
nível de mortalidade materna evitável, principalmente de mulheres negras; culpado pelas
violências contra a liberdade sexual e tortura praticadas no sistema prisional e durante
incursões policiais relatadas, em especial de
mulheres negras.
Passo, neste momento, à leitura das medidas de reparação que o Estado deverá implementar:
‘O júri concede as seguintes medidas de reparação a seguir

(DECISÃO NA ÍNTEGRA)
“Diante de todo o exposto e pela decisão
emitida por este júri, declaramos o Estado
culpado de todas as acusações apontadas,
as quais sejam: culpado pelo genocídio da
juventude negra moradora da Baixada Fluminense; culpado pela violação de direitos
humanos relacionados ao sistema prisional,
pelos autos de resistência, pelo desaparecimento forçado e chacinas apontadas ao
longo deste julgamento; culpado pelas viola-

No tema da reabilitação psíquica, médica
e social das vítimas e suas famílias e da sua
reparação econômica:
• A implementação de uma rede psicossocial dentro Sistema Único de Saúde (SUS)
e Sistema Único de Assistência Social
(SUAS);
• A aprovação de Fundo Nacional de Assistência às Vítimas do Estado – FUNAVE;
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No tema do direito à memória, das repara
ções simbólicas e coletivas:
• A implementação, em nível nacional, da Semana das Vítimas da Violência de Estado;
• A construção de outras ações com o objetivo de reverter a criminalização da vítima e dos familiares e desconstruir a naturalização de culpa que recai sobre as
famílias, principalmente sobre as mães e
mulheres destas famílias, em sua maioria
mulheres negras.
No tema do direito à verdade e à justiça,
da obrigação de investigação dos fatos e
responsabilização dos agentes e instituições – dos crimes praticados pela polícia:
• A implementação de medidas para o aumento da taxa de esclarecimento de homicídios no país, principalmente, nos casos
de moradores pobres ou de periferias;
• A criação de uma Comissão Mista formada
por promotores e familiares para o acompanhamento dos casos de homicídio;
• A aprovação e divulgação do Relatório da
CPI sobre Homicídios Decorrentes da Intervenção Policial, dos crimes praticados
pela milícia e grupos de extermínio;
• A aprovação e divulgação do Relatório da
CPI das Milícias;
• A criação da CPI na ALERJ para investigação da articulação entre os crimes eleitorais na Baixada e a atuação das milícias e
grupos de extermínio;
• A promoção da articulação da sociedade
civil com GAECO e GAESP do Ministério
Público para atuação contra as milícias
com foco no levantamento do patrimônio, contas e movimentações bancárias de
pessoas investigadas.
• A adoção de uma política de inteligência
de desarticulação das milícias e investigação de seus braços políticos e financeiros;

• A criação de uma força tarefa que envolva
DRACO, GAECO e GAESP para investigação de crimes eleitorais na Baixada e atuações das milícias e grupos de extermínios.
Por fim, o júri estabelece, na reparação dessas violências, que sejam adotadas políticas
públicas e reformas legislativas e das instituições com o objetivo de prevenção das mesmas. Especificamente:
Medidas de reparação voltadas ao Sistema Prisional e Degase:
• Elaboração de uma cartilha sobre o direito
dos familiares;
• Estabelecimento de fluxo de informações
para que as famílias saibam com rapidez
sobre a localização de algum ente que esteja sob custódia do Estado;
• A identificação funcional e pessoal, clara
e inequívoca dos agentes penitenciários e
socioeducativos dentro das unidades;
• A reforma do corpo de servidores dos presídios e do sistema DEGASE apenas com
agentes mulheres nas alas femininas de
suas unidades;
• Adoção de medidas para combater a superlotação das unidades prisionais e socioeducativas;
• Criação de agenda de atividades destinadas aos internos dessas unidades;
• Medidas de reparação relacionadas aos
autos de resistências, chacinas e desaparecimentos forçados praticados pela polícia:
• Aprovação do PL 4471/2012, que trata do
fim dos autos de resistência;
• A investigação de todas as chacinas cometidas em ações da GLO e da intervenção
federal militar;
• A adoção de uma nova política de drogas,
que proteja os que são atingidos pela vio-
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lência sistêmica do mercado das drogas;
• A total proibição de concessão de mandados coletivos de busca, apreensão e prisão para territórios de favelas e bairros de
periferias;
• A total proibição da utilização do “Caveirão Voador”;
• A total proibição de operações policiais
em horário de entrada e saída de crianças
e adolescentes de escolas e colégios públicos;
• A formulação de uma polícia-cidadã com
foco na proteção da vida, em oposição à
guerra da lógica ao crime;
• A discriminação nos dados do ISP sobre
homicídios decorrentes da intervenção
policial e as autorias de unidades especializadas (Core, BAC, Bope...);
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• O cumprimento da Lei Estadual de nº
5588/2009 que determina a instalação de
câmeras nas viaturas policiais;
• A aprovação da Lei nº 182/2005, que regula os procedimentos quando dos homicídios decorrentes da intervenção policial;
• A revogação da Súmula 70 (Estadual), do
TJRJ, que autoriza o uso de depoimentos
de policiais como prova oral exclusiva para
condenações;
• Autonomia do GAESP do Ministério Público para controle das violações realizadas
pelas polícias;
• Autonomia da perícia técnica da polícia no
bojo da aprovação da PEC 117/15;
• Ampliação do número de promotores(as)
do GAESP do Ministério Público para a
área da Baixada Fluminense;
• A aprovação do PL nº 2.966/2017, que institui a política de controle das armas de
fogo, suas peças e munições.

• A realização de monitoramento territorializado dos homicídios nos municípios da
Baixada;
• A criação de um Programa de Redução de
Homicídios na Baixada Fluminense;
• E também a revogação da Lei 13.491/2017
que determina a atribuição inconstitucional da justiça militar para julgar crimes dolosos contra a vida cometidos por militares
contra civis; revogação da emenda constitucional 95 que determina o congelamento de gastos para direitos sociais.
Medidas de reparação voltadas aos grupos atingidos por essas violências:
• Fortalecimento das políticas públicas sociais que promovam o protagonismo da
juventude negra e de mulheres negras;
• A criação de ações integradas entre as
Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; de Educação; Saúde; Cultura; Esporte, Lazer e Juventude, que trate
da garantia de direitos e promoção de
oportunidades nos territórios prioritários
identificados;
• A criação de cotas para egressos do sistema
prisional e socioeducativo quando da sua
saída do sistema prisional, com enfoques
específicos de raça, gênero e territórios”.
Por fim, queremos afirmar que o Tribunal Popular da Baixada Fluminense, essa importante
iniciativa, poderá ser elemento para fortalecer
as políticas públicas de reparação e contribuir
com a eliminação do racismo e das desigualdades sociais oriundas de uma sociedade
cujas bases escravocratas resistem na democracia brasileira.

“Nessa situação que vivemos nesse pa
negros, nós viemos vivendo isso desd
nossos ancestrais foram sequestrad
África e jogados aqui feito lixo. Vejo
problema muito enraizado, racismo, p
ceito, não investem o mínimo que prec
para viver. Às vezes, fico pensando em
Gente, como me sinto impotente! A gen
aqui e vários outros estão morrendo.
pensando o que melhoraria? O quê, o q
ouvi uma vez o número de negros que
com problemas psiquiátricos. Como n
bre e jovem, fico pensando em buscar
tratégia para ir ocupando os lugares
sempre que tenho que ocupar um luga
sempre me disseram que não era para
tenho que me provar. Acho que a melh
sica o Estado não quer dá e não vai da
sico: é educação, informação. Se a pol
aborda na rua e vê que eu sei dos meu
Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro
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Entrevista
com Clara
de Sá¹

Pesquisadora do ISER,
cofundadora do Instituto
Alziras e advogada, foi
Conselheira Nacional de
Assistência Social
entrada. E quando não há estrutura formada no território - quase todos têm, mas nos
territórios em que não há um equipamento
formal estruturado - a porta de entrada é,
muitas vezes, a/o assistente social que está
naquele lugar. É a este profissional que vem
essa demanda, seja um/uma assistente social ligada a uma organização, a uma entidade de assistência social que está ali, à prefeitura, ou ao Fórum.
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Clara
de Sá

Temos percebido a existência de políticas
territoriais que poderiam ser fundamentais para gestar e elaborar iniciativas de
reparação. A Vilma Reis, ouvidora da Defensoria Pública da Bahia, trouxe para nós
uma pista bastante importante. Ela tentava estabelecer qual é o primeiro serviço
disponível para essas pessoas que sofrem
a violência, e identificou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) como portas de
entrada muito importantes.
Com certeza. Quando tem CRAS e CREAS
no território, a demanda acaba vindo para o
CRAS e para o CREAS, sim. É uma porta de

[1]

Mapeando essas políticas que seriam importantes para se pensar políticas de reparação, a gente quer entender em que
medida a política de assistência, da forma
como ela foi pensada, leva em consideração essas violências que são sistemáticas.
A violência letal praticada no âmbito da
segurança pública aparece ou foi considerada, de alguma forma, na conformação e
na gestão da política de assistência social?
Claro, essa questão está estruturada, atravessa todas as questões da assistência.
Como a gente pensa a violência dentro do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS?
É um tema complexo, mas em linhas gerais
a estrutura do SUAS se divide em proteção
básica e proteção especial. Na proteção básica, inclui-se o trabalho com a prevenção
dessas violações de direitos e rompimentos
de vínculos, tudo o que envolve a convivência, o fortalecimento de vínculos, um olhar
do Estado para essa prevenção. A gente
tem discutido isso na assistência, há muito
tempo, sobre a importância de ter a preven-

A entrevista foi realizada em 19/09/2018, no Instituto de Estudos da Religião - ISER, por Rafaela Albergaria.
O texto foi transcrito por Maria Eduarda Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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ção relacionada ao olhar do Estado, quais
os serviços essenciais que um sistema de
assistência social deve prestar para evitar a
ocorrência de situações que violem direitos
da população, para que o Estado não tenha
que atuar apenas quando a questão se tornou grave ou muito grave.
O SUAS pretende organizar esses serviços
no território, a partir da realidade concreta
e do diagnóstico local, ou seja, os serviços
mais importantes para o Estado ofertar naquele lugar. Por exemplo, se é um local com
mais idosos e que a violência contra idosos
pode ser um tema, como trabalhá-lo? Um
olhar de metodologia, abordagem, quais os
serviços que a assistência deve ofertar naquele território para que a se consiga evitar
que os idosos tenham seus direitos violados,
seja do ponto de vista da renda, da violência física, seja psicológica, as violações que
possam existir. A assistência se preocupa
com essa prevenção, a partir do olhar para
o território, para o diagnóstico, para evitar o
rompimento de vínculo.

Quando o CRAS está bem estruturado, os
serviços estão bem organizados, há uma
equipe de referência completa e capacitada
no território, isso é muito eficaz e forma uma
rede de proteção muito potente. Além, é claro, da importância de o CRAS ser, também,
um equipamento que faça essa referência e
contra referência junto com as instituições
parceiras que são cogestoras de vários serviços. Esse foi um caminho traçado ao se olhar
a questão da violência também.
Em relação à proteção especial, olhando
para a realidade, para o grande numero de
violações, a questão é saber qual é o papel
da assistência, junto com outras políticas,
para dar conta da complexidade dos fatos.
Há uma série de ações que são importantes,
desde a relação do SUAS com o sistema de
justiça, por exemplo. Mas a estruturação da
assistência ainda está muito fragilizada. Até
mesmo a percepção do direito à assistência social é muito precária, ainda existe uma
visão assistencialista, de troca de favores,
não de uma política pública efetiva. Então a

Frame do filme
“Nossos Mortos Têm Voz” (2018),
Quiprocó Filmes
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gente precisa avançar muito nessa concepção também.
Especificamente em relação à proteção
especial, temos grandes desafios. Quando uma mãe perde seu filho, qual é a retaguarda que a política de assistência precisa dar para essa mulher? Como a gente
precisa olhar para a questão familiar e comunitária, acionar essa rede de proteção?
A primeira grande questão é o apoio emocional e até financeiro, se for necessário.
Como a assistência tem que estar fortalecida e organizada no território para dar
conta desse acolhimento, dessa proteção?
Como acolher, como proteger, como acionar redes no território que estejam organizadas para isso, que tenham estratégias
de trabalho para isso, um olhar específico
para essa violação?
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Por isso, toda a organização da política de
assistência é uma luta muito importante. Ter
uma política forte de assistência social no
território é uma luta elementar para que a
política de proteção social brasileira possa
dar uma resposta efetiva de reparação.
Esses equipamentos precisam de autonomia para formular a política de assistência
no âmbito do território, a partir das demandas. Mas quais são as possibilidades reais
de esses equipamentos formularem e incidirem na política mais geral de assistência?
Existem esses mecanismos?
Sim, o SUAS está organizado numa lógica de
descentralização e participação social. O reflexo disso se dá, por exemplo, na estruturação dos conselhos de assistência social que
atuam para garantir o controle social da política, com a participação efetiva dos trabalhadores, das organizações e dos usuários da
política de assistência social. Na perspectiva da gestão, o sistema possui as comissões
intergestores bipartites (no âmbito dos Estados) e tripartite (no âmbito da União) - que
discutem e pactuam os fluxos, protocolos,
responsabilidades de gestão, ou seja, pactuação em torno da gestão da política pública
de assistência social.

Mas no âmbito dos CRAS e dos CREAS,
existe esse mecanismo de diálogo? Por
exemplo, existe algum mecanismo de diálogo com a organização da política de
assistência, para quem pensa os grandes
programas nacionais, no encaminhar essas
demandas mais territoriais?
Existe sim. Os conselhos municipais e as comissões intergestores bipartites. Além disso,
é importante destacar o processo conferencial da política de assistência social a cada
dois anos, que realiza conferências em todos
os municípios, estados e União, envolvendo
todos os atores da política de assistência
social do território para trazer as demandas
do nível municipal, do municipal para o estadual e do estadual para o nacional. A conferência nacional de assistência é enorme,
é um evento de participação social muito
rico, importante e central/fundamental para
o funcionamento do SUAS. Movimenta todo
o debate de alinhamento, é uma troca muito significativa. É um trabalho grandioso, o
conselho nacional que o coordena e publica
todo o conteúdo.
Quais são as obrigações do Estado em relação à assistência às vítimas atingidas pela
violação? Como você olha para essa responsabilidade do Estado em relação a prestar
assistência às vítimas? Isso está de alguma
forma colocado na política de assistência?
O que eu enxergo, a partir da assistência, é a
assistência à família, à vítima, a todo o mundo
que foi atingido pela violação, na perspectiva
de reparação. Parte dessas obrigações passam pelo atendimento dessas famílias nos
serviços do SUAS. Não há que se falar em reparação sem que essa rede de proteção social esteja em condições de atendimento, de
suporte e de proteção dessas pessoas, sob
várias perspectivas relacionadas aos direitos
sociassistenciais.
Mas há também um problema de compreensão de que essas pessoas são vítimas do Estado. Uma questão muito pesada, do ponto
de vista moral, como se justificassem a morte, como se isso pudesse ser relativizado.
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Uma forma de culpabilizar a vítima e trazer
um aspecto moral e de julgamento muito forte para o que aconteceu. É uma obrigação do
Estado reverter isso, garantir que a gente dê
passos para que a vítima não se sinta nessas
condições, de conseguir se comunicar, reconhecer a violência do Estado, visibilizar o que
significa esse país desigual em que vivemos.
A comunicação do que significa essa violência, ampliar essa visibilidade, para além do
que eu já disse da retaguarda dos serviços,
do atendimento mais individualizado, com a
família, com a comunidade, é uma obrigação.
Chamo isso de obrigação, essa retaguarda
de proteção social. Para além disso, acho
que há mecanismos diversos para que se
avance numa concepção básica de sociedade, de direitos humanos, para se contrapor
a essa outra narrativa da culpabilização, da
punição, dessa rigidez moral e punitivista.

Existem demandas de diferentes grandezas. Como a política do SUAS pensa essa
articulação a partir dessas demandas?
Quais os mecanismos previstos de articulação com outras políticas?
Esse assunto é um grande assunto de gestão dentro do SUAS. A assistência, historicamente, estava no território para dar conta um
pouco de tudo para os pobres. “Para o pobre, deixa que a assistência social resolve”,
uma visão muito perversa que põe abaixo
a concepção da universalização dos direitos, da educação, do acesso à saúde, tudo
isso. A gente conseguiu dar passos grandes
na lei orgânica de assistência e em todas as
normativas que vieram em decorrência dela,
para dar conta da especificidade de assistência social como política pública, que precisa
estar estruturada, organizada no território
para quem dela precisar.
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muralista e artista
plástico equatoriano.
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Mas quando se colocam essas questões, elas
ficam muito diluídas no território. É preciso
muitas iniciativas para isso, desde pensar do
ponto de vista mais estratégico, no processo de gestão mais fluido entre o sistema de
justiça e a assistência social, entre o sistema
de educação e a assistência... Isso tudo é um
desafio e não tem fórmula mágica, porque
cada município tem sua realidade. É muito
importante, e a realização de uma regulação
da assistência social ajuda muito nessa perspectiva de olhar para a realidade e pensar os
fluxos, pensar o que faz sentido nessa responsabilidade do Estado, de uma maneira
integral, com cada um cumprindo seu papel
sem extrapolar competências, sem assumir
responsabilidades que não são suas e são de
outra política, mas sem ficar, também, em um
“jogo de empurra”.
Que tipo de resposta e de encaminhamento estão previstos para as famílias vítimas
de violência na política nacional de assistência social?
114
Pessoas em situação de risco social ou que
tiveram seus direitos violados podem receber atendimento no CREAS. Há um atendimento inicial, com orientações e encaminhamento para os serviços sociassistenciais
que buscam garantir ou recuperar o convívio social e contribuir para a (re)construção dos laços familiares, além de auxiliar
com informações e orientações jurídicas,
acesso à documentação pessoal e suporte
à família, com assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais que compõem as
equipes de referência. Quando necessário,
há, também, encaminhamento para atendimentos de outras políticas - se houver uma
questão de saúde, por exemplo, há o encaminhamento para acessar os serviços de
saúde.
A assistência também precisa dialogar
com as organizações para potencializar as
ações, para dar maior suporte às vítimas,
melhores condições de atendimento, aumentando a atenção integral às vítimas no
território. O serviço de convivência, da proteção social básica, também pode ser muito

importante para garantir a proteção das vítimas. Há que se ter um olhar ampliado para
todos esses serviços que estão disponíveis
no território. Incluindo a questão do acesso
à renda, tem que haver essa retaguarda se
for o caso, ou o pagamento de uma indenização, por exemplo.
Você tinha falado de rede de proteção e
mapeou alguns órgãos importantes para a
política de assistência. Você poderia sintetizar quais outros órgãos e organizações
seriam fundamentais para a gente pensar
a política de reparação?
Depende muito do que aconteceu, do caso
concreto. É preciso ter um olhar ampliado, do
que ou em que faz realmente sentido atuar
para garantir a reparação. Em linhas gerais, as
organizações de direitos humanos e a política
de assistência social podem ter papel central
nisso. O CRAS e o CREAS são os equipamentos
que devem ter esse olhar ampliado de proteção integral do indivíduo, da família e da comunidade. Estes equipamentos bem estruturados
no município, do ponto de vista dos acessos,
produz um impacto na vida das pessoas muito
significativo e efetivo. Acredito muito na potência dessa rede de proteção, a partir do SUAS.
No âmbito do SUAS, os atores que você
indica como fundamentais são o CREAS e
o CRAS. Você consegue pensar em algum
outro, dentro do SUAS?
CRAS, CREAS e as organizações e entidades
de assistência social, que recebem financiamento direto e indireto, são parceiras da assistência, precisam estar nessa retaguarda
do atendimento. Elas compõem a rede de
proteção social.
Os atores fundamentais são o CRAS, o CREAS e organizações e entidades nesse diálogo
com os equipamentos públicos.
Qual a importância da territorialização da
proteção básica e da assistência social para
contribuir e avançar, em reparação, para o
território, incidindo sobre a violência letal
do Estado?
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É uma política que está presente no território e que pode pensar estratégias imediatas
para dar conta de reparações significativas
no dia a dia das pessoas que estão vivendo
essa violação. Uma política que tem capilaridade, que tem condições de ativar atores
e de pensar em diversas estratégias que façam sentido para aquela pessoa, para aquele local, para aquela vivência.
Para garantir essa reparação, então, há
questões simbólicas muito significativas, e
a política de assistência social pode cooperar para encontrar as respostas. Em sentido
geral, a política de assistência social pode
mobilizar a rede de uma maneira potente, e
trabalhar questões que outras políticas não
acessam, como a família, o cuidado, questões intrafamiliares e comunitárias. Quando
há esse olhar para dentro da família, para a
comunidade, para as pessoas que impactam,
que acessam o dia a dia, há uma qualidade
de intervenção mais sensível.

Quais os desafios para o desenvolvimento
de uma política de reparação? Seja uma política institucional, no âmbito dos CRAS e dos
CREAS, seja absorvendo, dentro da política
de assistência, as iniciativas de reparação?
Primeiro, a gente precisa começar essa discussão dentro das instâncias de participação
e controle social da assistência social. Pautar
conceitualmente o que é reparação, discutir o
que essa política de reparação preconiza e qual
seria o papel da assistência social. Aprofundar
a pauta da violência dentro do sistema, debater uma agenda de prevenção e unir mais forças para estruturação dos serviços do SUAS. O
que acontece é que, apesar de muito avanços
dos últimos anos, o SUAS está muito fragilizado, os recursos estão cada vez mais escassos.
São temas muito sensíveis e urgentes que
atravessam e dialogam com a política de
assistência social. Essa é uma agenda que
precisamos aprofundar, desde os processos
conferenciais até a construção de diagnósticos pela vigilância social nos territórios.
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com Claudia
Valéria
Melgaço¹
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Claudia Valéria
Melgaço

Primeiramente, queria te perguntar sobre
como a violência letal aparece no seu atendimento cotidiano. Além disso, qual é o
perfil dessas vítimas, como acontece essa
violência, e quais são os danos sofridos?
A gente trabalha em um âmbito territorial com
baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com uma altíssima violência e temos,
aqui ao lado, o 41º Batalhão que, segundo a
lenda, é o batalhão que mais mata. Temos um
território extremamente conflagrado pela violência e pela questão da divisão territorial entre os comandos da criminalidade.

[1]

Assistente social
do Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social
(CREAS)

Para que a gente entenda quem são essas
pessoas que vão parar na área de atendimento à saúde, precisamos entender que,
na realidade, o fundo da história não era a
saúde, mas a perda, por uma questão de
violência letal, de algum membro da família, normalmente dos filhos. Quem eram essas pessoas? Filhos jovens, adolescentes em
conflito com a polícia, mortes que são registradas como “auto de resistência” e fica
tudo por isso mesmo: ninguém sabe o que
verdadeiramente aconteceu. E essas pessoas da família, normalmente mulheres, muito pobres, negras, da periferia, dos morros,
adoecem, e acabam indo parar no âmbito da
saúde pública. Infelizmente, a saúde do Rio
de Janeiro, que já não estava boa, piorou
consideravelmente. Várias clínicas da família
foram fechadas e muitas pessoas demitidas.
A gente tinha que fazer um trabalho conjunto
com o tripé ciência, assistência e saúde, mas
acabamos com o território esfacelado.
Chegamos a pensar sobre a violência letal
em um curso de formação específico - que
violência é essa, que espaço é esse, de onde
vem, o que significa ser negro neste país, o
que é preconceito, que polícia é essa, que
criminalidade é essa, que política pública
de segurança é essa? Depois, no momento
de estruturar o trabalho, quando a gente foi
atender essa população que vinha com essa
demanda específica, algum membro da fa-

A entrevista foi realizada em 18/09/2018, no CREAS João Hélio Fernandes, em Coelho Neto, por Rafaela Albergaria. O texto foi transcrito por Maria Eduarda Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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Frame do filme “Auto de Resistência” (2018),
cedido pela diretora Natasha Neri.
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mília atingido por uma violência de Estado,
letal ou não, não conseguimos. Ficamos com
a supervisão, e desse grupo a gente conseguiu um Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e um CREAS que, em outro território, fizeram um grupo com a temática da
violência do Estado.
Aqui no CREAS, o meu “dever de casa” é traçar o que aconteceu, quem são esses adolescentes, que tipo de violência sofreram,
quem foi o autor da violência - normalmente
não é o tráfico, mas sim uma polícia extremamente desqualificada para lidar com aquele
morador -, quem é a polícia que sobe o morro e atira no morador da comunidade. Autor
e vítima são quase a mesma pessoa, mas temos que pensar nessa correlação de forças.
Estou atendendo um adolescente que foi
apreendido com 15 anos. Ele estava envolvido com o tráfico, não morava com a mãe, e

em um momento de extremo nervosismo, ele
estava com uma arma e o policial atirou 15
vezes nele. 7 cápsulas o atingiram. Ele teve
que fazer várias cirurgias, ficou incapacitado
permanentemente para a movimentação da
mão. Logo depois, a mãe dele faleceu em
decorrência de um câncer, e ele reside num
local muito vulnerável. Mora somente com a
avó e reclama o tempo inteiro. Ele é encaminhado para participar de cursos, de capacitações, e acaba não conseguindo ir por
conta de dores. E qual foi a reparação que o
Estado ofertou a ele? Ele merecia um apoio,
não conseguiu nem mesmo o relatório de internação, foi coagido várias vezes dentro do
hospital mesmo sendo menor de idade. E o
pai dele foi ameaçado dentro do hospital.
Mesmo a gente estando dentro do CREAS,
não há um entendimento ampliado sobre
esse tipo de violência porque o volume de
trabalho é muito grande. A gente não conse-
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gue devolver a esse adolescente essa sensação de reparação, não existe reparação para
um menino de 18 anos que está incapacitado
parcialmente na mão e na perna, que já fez
várias cirurgias e ainda precisa fazer outras.
No caso desse adolescente, vocês acompanharam o cumprimento da medida em meio
aberto?
Em meio aberto. E com muita falta de apoio,
porque a gente tem uma dificuldade grande
de ter parceiros, muita falta desse profissional que acompanhe esse jovem e o perceba
de uma forma diferente.
E não atende a outras demandas, vocês
têm que acompanhar especificamente o
cumprimento da medida?
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Sim, mas o cumprimento da medida vincula
outras demandas. A de saúde, por exemplo.
Vamos supor, ele passa mal, ele fica doente,
ele se ausenta porque não tem dinheiro de
passagem, a gente tenta arrumar o cartão de
passagem para ele, o que é muito difícil. Envolve muito comprometimento.
De forma mais geral agora, de que maneiras a violência aparece? O mapeamento
dessas violências é relevante para o trabalho do CREAS?
Relevante sempre é, mas o usuário, quando
chega aqui, não tem esse entendimento. O
entendimento talvez apareça depois do segundo, terceiro, quarto, quinto atendimento,
pois só então você consegue que a família
faça uma adesão ao serviço, consegue construir uma empatia com você, uma confiança para falar sobre essa dor. Normalmente,
o que eles ouvem é uma justificativa para
aquela violência sofrida, como “ah, mas o
seu filho era preto”, “seu filho estava na rua
não sei a que horas”, “seu filho estava no baile funk”, “seu filho estava armado”.
O meu objetivo aqui não é julgar, nem se
ele tiver efetivamente cometido um ato infracional. O meu objetivo é entender que
dor é essa, acolher essa dor e ver como se

pode dar conta, como encaminhar, se a gente pode conversar com a saúde, encaminhar
a pessoa – em grande maioria, mulheres –
para a participação em algum grupo, para
um apoio psicológico, em que ela possa falar sobre a questão, para que diminua essa
dor. Isso, às vezes, só acontece no quarto ou
quinto atendimento, e leva em torno de cinco
meses. A violência, às vezes, já aconteceu há
cerca de um ano. Há a descrença na cabeça
dessas pessoas, mas elas ainda não conseguem entendê-la dessa maneira.
E de que ordem são esses danos? São só
de saúde? Que tipo de dano aparece, que
demanda aparece a partir dos danos?
Aparece demanda de saúde principalmente,
de moradia, porque às vezes a pessoa está ali
e tem que sair de uma hora para outra, deixando tudo, por sofrer ameaças no território.
Tem uma questão econômica nisso também,
porque é como se houvesse uma linha divisória, um antes e um depois do ocorrido.
Você consegue identificar danos coletivos
a partir dessas violências?
Demandas de grupos coletivos diante de
uma determinada situação, não. Eles não
vêm coletivamente falar sobre isso. Mas se
você faz, durante um mês por exemplo, dez
atendimentos - estou chutando o mínimo -,
e percebe, dentro daquela perspectiva, que
eles têm o mesmo território, que eles têm a
mesma demanda, aquilo pode se tornar uma
demanda coletiva.
Nos casos que chegam ao CREAS, quem,
geralmente, são os perpetradores da violência letal?
Polícia e milícia, porque aqui a gente tem
duas facções diferentes e a milícia.
Que obrigação o Estado tem em relação à
assistência às vítimas atingidas por essas
violências? E como a gente olha a responsabilidade do Estado, mesmo teoricamente,
em relação a essas violências, cometidas
tanto pelo tráfico quanto pela milícia? De
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que maneira você, como assistente social,
olha para isso?
Pergunta difícil. Teoricamente, o Estado teria
muitas. Mas, efetivamente, não tem nenhuma. Infelizmente, eu olho com muito pesar.
A sensação que eu tenho é que a gente está
tão acuada, tão amedrontada! Outro dia, fechamos rapidamente o CREAS por causa de
um tiroteio. Em determinados momentos a
gente não consegue nem trabalhar.
E o que o Estado faz? A gente tinha que trocar
tudo. Infelizmente, talvez por ignorância, as
pessoas não dão a devida importância à sua
responsabilidade em relação a isso, em saber
quem são os nossos governantes, o que significa política pública. A gente precisa cobrar.
Até pelo fato de ter medo mesmo, a gente
não cobra. A gente vive com medo, se você
está um pouco mais alerta e fala um pouco
mais, se você questiona e critica um pouco
mais, você sempre é visto de outra forma. Um
amigo meu, que faz sociologia na UERJ, estava desempregado e começou a desenvolver

um trabalho sobre cidadania em uma escola
pública em São João de Meriti. Ele é negro,
rastafári, de periferia. Entrou em contato comigo dizendo que foi impedido de dar as aulas. E não pôde mais voltar por risco de morte.
Por mais que a gente faça o debate aqui dentro e que a gente tenha o entendimento e reflita sobre isso, estamos muito longe, na realidade do Brasil e do Rio de Janeiro, de cobrar
de nossos governantes um debate sobre a
concepção de política pública de segurança.
E quem fala sobre isso, fica ameaçado.
Quais são os encaminhamentos possíveis
sobre essas violências? Quais são os fluxos?
Olha, se a pessoa precisa sair daqui rapidamente, a gente solicita urgentemente um
abrigamento para assistência no acolhimento institucional. É muito ruim, mas entre o
acolhimento ser muito ruim e a morte dela,
logicamente a gente prefere o acolhimento
da pessoa. Se ainda dá para dialogar com
algum parente, alguém próximo que a possa
receber fora do território, a gente faz essa

Painel de azulejo
na casa de
moradora da
Nova Holanda,
no Complexo
da Maré. Foto:
Elisângela
Leite - Redes de
Desenvolvimento
da Maré.
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triangulação com as instituições fora de
onde a gente está. A gente também pode
entrar em contato com a Defensoria Pública
para ver o que é possível construir.
Existe, no âmbito da política de assistência e da atuação do CREAS, algum serviço,
ação ou projeto voltado ao atendimento
das famílias atingidas por esse tipo de violência? Você falou de um grupo específico,
não é? Mas existe algum serviço?
Existe um CRAS, da 5ª Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos (CASDH),
que tem esse grupo formado a partir dessa temática. Aqui a gente não conseguiu fazer. Outro serviço não existe. Apesar de a gente responder uma planilha - que a gente chama de
PPA – na qual este ano foi incluída a violência
de Estado. É uma espécie de tutorial, você insere o nome da pessoa, o que motivou a entrada dela etc. Mas não há conceituação do que
significa essa “violência de Estado”.
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A identificação dessas situações de violência, no atendimento aqui no CREAS, tem
sido tratada de forma a incidir no trabalho
do CREAS e na política de assistência? Existe o mapeamento dessas violências para
embasar uma nova tipificação de violência
de Estado, por exemplo, ou remodelar os
serviços oferecidos?
Ainda não. Há essa possibilidade, mas não
neste momento. A gente vive um período
muito confuso do município, em termos de
política e em termos de governo. A assistência tem sofrido um ataque gigante, uma perda gigantesca de recursos, de encaminhamentos. O Brasil todo vive um retrocesso e
a assistência, se na época da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi pensada
como uma política pública, hoje eu não tenho
a mínima certeza disso.
Durante a pesquisa, a territorialização da
política da assistência apareceu com bastante centralidade. Como uma porta de entrada mesmo, como um lugar que acolhe,
mesmo que não seja pensada e organizada
para acolher essas violências, mas que con-

segue identifica-las e, em certa medida, encaminhar algumas demandas. A assistência
também está posta no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com o atendimento
territorial e a atuação em rede. Existe uma
rede estabelecida específica no atendimento aos danos causados pela violência letal?
Específica não. Uma vez, atendi uma senhora que chorava compulsivamente porque precisava abrigar a mãe. Na realidade,
o abrigamento foi solicitado para que ela
pudesse se cuidar, porque a mãe já era
uma senhora e a acusava o tempo todo de
ser responsável pela morte do neto, filho
da solicitante, que numa saída de moto –
uma moto que tinha sido presente dessa
solicitante, sua mãe - foi executado por um
policial. Por conta dessas acusações, ela
desenvolveu uma patologia psiquiátrica. Eu
fiquei tão confusa, não conseguia juntar as
coisas. A gente conseguiu o abrigamento
da avó do menino, conseguiu que a mãe
fizesse um atendimento médico especializado no Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), e isso durou mais ou menos um
mês. Depois, quando retornei ao endereço
que ela havia fornecido, ela já não morava
mais lá. Entrei em contato com o CAPS e fui
informada de que eles tinham solicitado o
acompanhamento em outro município.
Quais são os parceiros que vocês têm,
como uma rede de atendimento a esse tipo
de questão? Você falou do CAPS.
É muito difícil, a gente primeiro identifica, entra em contato com o parceiro, normalmente
a saúde, faz o estudo de caso, vê quem faz o
que e como, quais os potenciais atores dentro da história, para então fazer esses encaminhamentos. E no que a gente esbarra? Às
vezes na incapacidade de locomoção do assistido, às vezes em uma questão financeira.
A gente faz o que pode; o que deveria, nem
sempre. E os parceiros também têm suas limitações. A gente tem as clínicas da família
que dão um suporte e esse suporte, por mais
que seja apenas um suporte, não é necessariamente o suficiente para aquela pessoa
naquele momento.
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E tem algum artifício, por exemplo, em relação à demanda financeira, algo previsto
para oferecer o dinheiro da passagem para
a pessoa poder acessar os serviços?

A ausência de um profissional é sentida.
Você entende que existe uma conjuntura
complicada, mas se a gente não nada contra
a maré, a maré te leva.

Nada. Em alguns casos, a gente discute a situação e solicita que naquele dia específico,
naquela tarde a pessoa vá acessar aquele
serviço e a gente a acompanha. Leva e traz,
duas vezes em um mês. A gente acerta que,
naqueles dois dias, a pessoa vai conseguir
acessar o serviço.

Como o CREAS tem atuado em relação a
outras instituições, como o sistema de justiça, o sistema de saúde? Na articulação com
outras políticas públicas para o atendimento dessas vítimas?

Você acha que o modo de territorialização
da política de proteção básica e de assistência social pode contribuir para avançar
na discussão e efetivação de uma política
de reparação a esses territórios atingidos
pela violência letal?
A primeira coisa que a gente precisa pensar
no território, tanto em relação à proteção básica quanto à especial, é na capacitação das
pessoas. Elas precisam estar abertas para
entender o que é uma violência de Estado.
É muito difícil você perceber que um técnico
da assistência social ou da saúde ainda olhe
aquele ser como quem não é digno de assistência, seja ela qual for.
Como essa formação repercutiu na sua atuação?
Comigo, foi um caminho para muita reflexão. Ao mesmo tempo que me deu muita
alegria, deu-me também muita tristeza,
porque tive noção da minha total incapacidade para mudar alguma coisa. Mesmo
aqui dentro, nas discussões sobre a violência de Estado territorial, perpetrada pelo
41º Batalhão. Em determinado período, há
um ano e meio, eu fui questionada sobre a
minha participação na formação. Eu disse
que era um curso que estava fazendo no
meu horário de trabalho para, justamente, qualificar o meu trabalho. E quem me
questionou não foi uma pessoa retrógrada,
foi uma assistente social, mas o fato de eu
não estar aqui num determinado momento,
com um trabalho estafante a ser feito, motivou esse tipo de questionamento.

Normalmente, quando a gente identifica uma
urgência, a gente faz uma espécie de pacto
emergencial de atendimento. Isso é possível,
desde que o profissional tenha a sensibilidade de que não é “mais um”. O ponto chave é
você entender que pessoa é essa, que situação é essa, e saber que ela precisa, sim, de
um atendimento diferenciado.
Você falou das dificuldades que a gente tem
vivido nas políticas públicas de uma forma
geral, mas quais são os desafios para se
construir uma política institucional, dentro da
assistência, que dê conta de reparar minimamente essa violência? Falando mais especificamente da realidade do CREAS.
Temos grupos de atendimento uma vez por
mês, em que a gente trabalha com todos os
adolescentes, tantos os de medidas socioeducativas quanto do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que são as vulnerabilidades
não decorrentes de medidas socioeducativas, como atendimento de população de
rua, violência doméstica etc. Aconteceu uma
violação, a gente faz o atendimento e entende que precisa entrar com plano de acompanhamento durante um determinado tempo,
faz um plano de atendimento dessa família.
Uma vez por mês, a gente tem o atendimento com quem é o indivíduo que veio a ser o
vulnerável e um atendimento com a família.
O esclarecimento e a reflexão, a escuta, e
falar um pouco do nosso lugar, interferir um
pouco nessa barreira do medo, é muito importante. O medo e a falta de entendimento,
a falta de reflexão e a falta de instrumentos,
são impeditivos para os nossos avanços.
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A Reinvenção
da Luta pelo
Direito à
Segurança
Pública na
Maré¹

Edson Diniz,
Lidiane
Malanquini,
Patrícia Ramalho
e Shyrlei Rosendo

O presente artigo busca trazer elementos de
análise sobre o contexto de segurança pública
no Conjunto de Favelas da Maré. A partir das
experiências e estratégias de atuação, adotadas pela Organização Não Governamental
Redes de Desenvolvimento da Maré, partimos
do pressuposto de que a população da Maré
não experienciou o direito à segurança pública de forma republicana e democrática.

ção de direitos. Quem caminha pelos becos
e vielas da Maré nos dias de hoje talvez não
imagine o processo de luta coletivo travado por seus moradores pelo direito à urbanização e habitação na Maré. Embora ainda
tenhamos um fornecimento muito precário
destes serviços na região, teve fundamental
importância a construção coletiva dos moradores na luta pelo direito à água encanada,
distribuição de energia elétrica, saneamento
básico e estruturação de uma política de habitação² na região. Se na década de 1980, as
lutas coletivas na Maré estiveram centradas
no direito à moradia, urbanização, educação
e saúde, atualmente podemos destacar o direito à segurança pública como direito fundamental a ser reivindicado para a garantia
da vida nas 16 favelas que compõem a Maré.

As vivências dos moradores da Maré, sobretudo nos últimos 30 anos, foram marcadas por
ações violentas e truculentas levando a crer,
muitas vezes, que a segurança pública é um
não-direito, ou uma violação por excelência. O
desafio enfrentado pela Redes da Maré nesse campo é debater e construir junto aos moradores da Maré a percepção da segurança
pública enquanto um direito, assim como vem
sendo percebido o direito à saúde, à educação, à habitação, à urbanização, entre outros.
Historicamente, os moradores da Maré vêm
fortalecendo seu campo de luta pela amplia-

SEGURANÇA PÚBLICA, FAVELA E ESTADO
Falar sobre segurança pública na Maré extrapola a descrição das situações de violências
extremas que os seus 140 mil habitantes es-

[1]

Este artigo é fruto das reflexões coletivas de tecedores da Redes de Desenvolvimento da Maré que atuam no
Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça.

[2]

No bojo dessas lutas, cabe destacar que 9 das 16 favelas que compõem a Maré foram fruto de uma intervenção do Estado na política de habitação da região.
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Marcha contra a violência na Maré,
em maio de 2017 no conjunto de favelas da Maré.
Foto: Douglas Lopes - Redes de Desenvolvimento da Maré
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tão submetidos cotidianamente. Mostra-se,
de suma importância, compreender como é
possível que tamanhas violações de direitos
fundamentais sejam vivenciadas pela população que reside nesse território, sem que
haja uma comoção pública por parte da sociedade e respostas do Estado para solucionar tamanho problema.
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Há alguns anos, estudiosos das periferias
vêm apontando a existência de um imaginário social sobre as favelas e seus moradores
que contribui para a forma como o Estado
age nesses territórios. O senso comum, fortalecido pela narrativa da grande mídia em
relação às favelas, reforça a ideia de que esses territórios são puramente “espaços de
carência e de produção da violência por natureza”. Essas percepções fortalecem duas
perspectivas, que, segundo Silva (2002), seriam a “estereotipia progressista” e a “estereotipia conservadora” sobre os moradores
desses territórios. A primeira tende a colocar
os moradores de favelas e periferias como
vítimas de um processo de ausência do Estado e carência dos territórios, não reconhecendo a potência desses sujeitos e seu
protagonismo no processo de luta por direitos. E a “estereotipia conservadora”, por sua
vez, tende a considerar os moradores destes
espaços como criminosos por excelência ou
coniventes com as redes criminosas presentes nesses territórios, reforçando o processo
de criminalização da pobreza e da população negra.
Acreditamos que estas percepções, conforme afirma Sousa Silva (2012), fortalecem a
ideia de que os moradores de favela constituem um “exército inimigo” a ser combatido pelo Estado, que, por sua vez, privilegia
estratégias de enfrentamento violento e
bélico contra tais territórios e seus moradores. Narrativas como essas têm sido uti-

[3]

lizadas como justificativa para a adoção de
uma lógica de guerra contra as favelas e
seus moradores.
Somado a isto, percebemos que sob a justificativa de repressão às redes criminosas
ligadas ao comércio ilegal de drogas, o Estado elege as favelas como locais para que
essa lógica de “guerra ao exército inimigo”
se concretize. Ações pontuais, centradas no
uso de aparato bélico; confrontos armados;
paralisação da vida cotidiana destes territórios; o assassinato em massa de jovens negros são algumas das consequências dessa
política proibicionista às drogas, centrada
em estratégias de guerra contra os territórios de favelas.
No conjunto de favelas da Maré, por exemplo, vivenciamos o aumento exponencial
dessas violências, decorrente da intervenção belicista do Estado. A Redes da Maré,
desde 2016, através do projeto De Olho na
Maré³, realiza o monitoramento do impacto
dos confrontos armados nas 16 favelas que
compõem o bairro.
De acordo com a publicação do 1º Boletim
Direito à Segurança Pública na Maré, em
2016, o número de operações policiais foi de
33 e houve registro de 17 homicídios. Já os
dados do 2º Boletim, referentes a 2017, contou 41 dias com operações policiais e 41 dias
com confrontos entre grupos armados. Nestes dias, foram contabilizados 42 homicídios:
20 causados nos confrontos entre forças
policiais e grupos armados e 22 confrontos
entre os grupos armados que ocupam a região. Cabe destacar que esses homicídios
atingem diretamente uma população jovem,
negra e periférica – dados de 2017 revelam
que 88% dos homicídios no contexto de violência armada atingiu pessoas negras e 78%
jovens entre 15 e 29 anos.

O projeto, iniciado em 2016, tem como objetivo coletar e sistematizar os dados sobre situações de violências
nas 16 comunidades da Maré, sobretudo em dias de conflitos armados decorrentes da atual política sobre
drogas e Segurança Pública no país. As informações sobre confrontos armados e violações de direitos são
colhidos por tecedores da Redes da Maré. A partir da coleta e sistematização, o projeto produz anualmente o
Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Em 2017, o Boletim passou a coletar também informações sobre
a dinâmica dos grupos armados presentes no território.

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

Rolnik (1989) aponta a categoria de territórios negros como uma forma que o Estado
brasileiro tem reinventado para desenvolver violências e violações de direitos fundamentais à população negra. Segundo a
autora, uma vez que o Brasil vive o mito da
“democracia racial”, os processos de estigma e violência contra a população negra vêm sendo destinados aos territórios
e práticas culturais negras. Se em algum
momento da nossa história a repressão foi
direcionada ao quilombo e aos cortiços,
hoje essa violência vem sendo destinada
aos espaços de favelas e periferias. Todas
essas dinâmicas de violências e violações
são acompanhadas de um aparato jurídico
que ora criminalizou o “escravo fugido” nos
quilombos, ora os “vadios” nos cortiços e
hoje os “varejistas da venda ilegal de drogas” nas favelas.
Estas concepções fortalecem o processo
de invisibilização dos impactos dos confron-

tos armados para a vida dos moradores da
Maré, que para além do direito à vida cerceado, também são afetados na sua dimensão
emocional, econômica e social. Quem passa
pelas vias expressas que cercam a Maré talvez não tenha dimensão do impacto destes
confrontos na vida das milhares de pessoas
que vivem ali: fecham-se escolas, postos de
saúde e a maioria dos serviços públicos; o
comércio tem suas atividades limitadas; as
pessoas não conseguem sair de suas casas
para manter sua rotina de trabalho e estudo; soma-se a isto, os impactos psicológicos
diante de tal contexto.
Em 2017, por exemplo, as escolas localizadas na Maré tiveram que suspender suas
atividades, parcial ou integralmente, em 35
dias. Segundo estudos da Redes da Maré,
caso mantenha-se essa dinâmica frente à
violência armada, as crianças e adolescentes matriculados nas escolas da Maré, ao final de um ciclo de Ensino Básico (14 anos),
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Blindado do Exército na Maré, no período da intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro.
Foto: Douglas Lopes - Redes de Desenvolvimento da Maré

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

terão 2 anos e 6 meses⁴ a menos de dias
de aulas que qualquer aluno de outra parte da cidade. O mesmo Estado que empenha recursos em manter o funcionamento
de 45 escolas na Maré e atende cerca de 16
mil crianças e adolescentes, é o Estado que
investe em uma política de segurança pública que privilegia o enfrentamento bélico às
redes criminosas existente nesse território;
limitando o direito à vida e demais direitos
sociais básicos que impactam no desenvolvimento social e econômico desse território
e dos seus moradores.
VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
E ACESSO À JUSTIÇA NO TERRITÓRIO
DA MARÉ
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Ao pensarmos no campo das políticas públicas e direitos da população residente em
favelas, podemos apontar que o direito à
justiça e à segurança pública são aqueles
que estão mais distantes do cotidiano da
população mais pobre da cidade. Se por um
lado, no campo da segurança pública os moradores sofrem historicamente com diferentes formas de violências na interação junto
a agentes do Estado, no campo do acesso à
justiça esta interação é ainda mais distante e
inócua para essa parcela da população.
Apesar do acesso à justiça ser um dos direitos fundamentais expresso no artigo 5º, da
Constituição Federal do Brasil de 1988, pressupondo indistintamente que todos devem
ter o acesso ao sistema judiciário, este direito
não funciona na prática. O acesso não é igualitário para todos os cidadãos, especialmente
a parcela mais pobre da população.

Formalmente, a igualdade perante a Justiça
está assegurada pela Constituição, desde
a garantia de acessibilidade a ela (art. 5º,
XXXV). Mas realmente essa igualdade não
existe, “pois está bem claro hoje, que tratar

[4]

“como igual” a sujeitos que econômica e
socialmente estão em desvantagem, não
é outra coisa senão uma ulterior forma de
desigualdade e de injustiça. Os pobres
têm acesso muito precário à Justiça.
Carecem de recursos para contratar
bons advogados. O patrocínio gratuito se
revelou de alarmante deficiência.
(SILVA, 1998. p. 222)

Além da questão econômica, outras dificuldades levam ao distanciamento da população mais pobre ao sistema de justiça. Alguns
autores apontam a falta de informação dos
moradores de favelas como um limite do
acesso à justiça; porém, nossas vivências no
território da Maré apontam que para além
do acesso à informação, a justiça se constrói
como uma política pública muito distante dos
moradores da Maré, ampliando a sensação
de descrédito, morosidade e burocracia sentida por grande parcela da população.
Além da questão econômica, outras dificuldades levam ao distanciamento da população mais pobre ao sistema de justiça. Alguns
autores apontam a falta de informação dos
moradores de favelas como um limite do
acesso à justiça; porém, nossas vivências no
território da Maré apontam que para além
do acesso à informação, a justiça se constrói
como uma política pública muito distante dos
moradores da Maré, ampliando a sensação
de descrédito, morosidade e burocracia sentida por grande parcela da população.
A Maré, por exemplo, embora possua uma
população de 140 mil habitantes, atualmente
não possui nenhum órgão de acesso à justiça,
tal como defensoria pública ou delegacias, limitando o acesso dessa população ao sistema de justiça. Tal como vem sendo construído, esse sistema se mostra desigual e muitas
vezes ineficaz para a resolução dos conflitos

Os limites ao acesso à educação, impostos pela dinâmica dos confrontos armados neste território, afetam
não apenas o desenvolvimento educacional, mas também o desenvolvimento psíquico e social das crianças
e adolescentes da Maré, trazendo impactos coletivos incalculáveis para o desenvolvimento dos moradores.
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demandados pelos moradores da Maré.
Quando se trata de violações de direitos cometidas por agentes do Estado, a descrença
na justiça e o medo de represálias desponta
como uma das principais justificativas para o
não acesso à justiça ou a não continuidade
da formalização das denúncias, aprofundando ainda mais a distância entre os moradores
da Maré e o sistema de justiça.
Ao longo dos anos de atuação no território,
a Redes da Maré vem se constituindo como
um espaço seguro e de confiança dos moradores para as denúncias de violências e violações de direitos fundamentais no contexto
de violência armada, sobretudo provocados
por forças policiais. Desde 2016, com o projeto Maré de Direitos, a organização vem
aprimorando seu método de acolhimento e
atendimento destas demandas, bem como
os processos de articulação com órgãos de
acesso à justiça e produção de dados sobre
as dinâmicas de violência no conjunto de favelas da Maré.
Para além do plantão de acolhimento sociojurídico que acontece semanalmente em 3
das 16 favelas que compõem a Maré⁵, o projeto Maré de Direitos desenvolveu uma metodologia de acolhimento e busca-ativa dos
casos de violações de direitos fundamentais
provocados por agentes do Estado: [1] nos
dias de operações policiais, a Redes da Maré
mantém uma equipe de plantão para acolhimento das demandas apresentadas pelos
moradores da Maré, que chegam à equipe
através de redes sociais, aplicativo de mensagens, ligações e presencialmente nos equipamentos da instituição na Maré; [2] também

temos como prática, em um período de até
48 horas após a operação policial, realizar a
busca-ativa in loco nas favelas atingidas pela
operação policial, onde a equipe circula pelas ruas e conta com o apoio de uma rede de
colaboradores individuais e institucionais que
atuam nas 16 favelas que compõem a Maré⁶.
As demandas apresentadas geralmente decorrem das múltiplas formas de violações de
direitos que os moradores estão submetidos
nesses dias, em sua maioria decorrente de
abusos de autoridades provocados por policiais. Nos anos de 2016 e 2017, a Redes da
Maré acolheu 65 pessoas vítimas dessas violações que trouxeram numerosos relatos de
violências (109) cometidos por membros das
forças policiais. As principais violações de
direitos fundamentais atendidas nesses dias
foram: invasão de homicídios (24), seguida
por danos materiais (14), violência psicológica (13) e homicídios (12)⁷.
Durante os acolhimentos, a equipe orienta
sobre os processos de formalização das denúncias e busca mobilizar os moradores sobre a importância de acessar mecanismos de
acesso à justiça para tais procedimentos. Porém, ainda percebemos resistências dos moradores para acessarem esses mecanismos,
seja por medo de represálias ou descrença
na resolução da violação pelo sistema de justiça, entre outros.
Dentre as 65 pessoas atendidas, mencionadas anteriormente, 27 pessoas iniciaram o
processo de formalização da denúncia, porém, apenas 11 pessoas continuam com o
processo em andamento. A Redes da Maré
segue acompanhando esses casos junto às

[5]

O plantão do Maré de Direitos acontece semanalmente nas favelas de Nova Holanda, Vila do João e Nova
Maré. O acolhimento sociojurídico atende demanda livre, recebendo moradores da Maré que buscam acesso
a diferentes direitos. A ideia central do projeto é articular uma rede de serviços públicos que dêem conta das
diversas demandas apresentadas pela população local.

[6]

Para além de identificar as violações e os moradores que foram vítimas dessas violações, essa rede de colaboradores também costuma nos acompanhar no primeiro contato com estas vítimas, facilitando a aproximação e construção de vínculo entre equipe e vítima da violação.

[7]

A equipe da Redes da Maré ainda acolheu casos de violência física, violência verbal, ferimento por arma de
fogo, subtração de pertences, cárcere privado e assédio sexual.
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famílias, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) e
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Dessa forma, vem fomentando mecanismos de diálogo entre os órgãos
competentes e moradores da Maré com vistas a aproximar estes órgãos da realidade vivenciada por estes sujeitos, no contexto das
operações policiais.
Para além da perspectiva de formalização da
denúncia, os plantões e a busca-ativa também procuram dar algum tipo de conforto
aos moradores que sofreram violações dos
seus direitos fundamentais. Por muitas vezes,
o simples fato de realizar uma escuta qualificada e visitas às famílias após os episódios
de violência, faz com que esses moradores
se sintam acolhidos e que se fortaleçam
diante das violações a que estão submetidos
durante essas operações.
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São inúmeros os casos de pessoas que procuram regularmente a Redes da Maré, durante ou após as operações policiais para falar
dessas situações reafirmando a descrença no
processo de formalização da denúncia, mas
buscando na instituição um espaço de conforto afetivo, emocional e psicológico⁸. São
relatos de violências que atingem o plano do
imaterial, do incalculável e que apenas quem
vivencia essas experiências consegue entender seus efeitos nos seus corpos e mentes.
Certa vez, enquanto atendemos uma mulher
de meia idade que teve a casa invadida pela
4ª vez em um período de 2 anos, ela afirmou: “eles (policiais) estão nos matando aos
poucos, devagarinho. São pequenas mortes
todo dia que ‘os polícia’ faz com a gente (...)”
Esses danos que ocorrem cotidianamente e
de diversas formas causam danos irreversíveis à saúde: quando sua casa é invadida e
lhe tiram a privacidade; quando seu filho é
revistado de forma truculenta e vexaminosa;
quando você é impedido de ir ao trabalho ou
à escola com medo se ser alvejado no tra-

[8]

jeto; quando você recebe a notícia sobre a
morte violenta de mais um conhecido; entre
tantas outras violências e suas mais significativas expressões. Estas pequenas mortes
cotidianas, que de pequenas não têm nada,
pelo contrário têm um efeito enorme na população que mora na favela, somado à ineficiência da política de segurança pública,
afetam diretamente o desenvolvimento psíquico, social e econômico dos mais de 140
mil habitantes da Maré. Este efeito parece
ser invisível aos olhos do Estado e de toda a
sociedade, que muitas vezes fortalece o estigma sobre a favela e a população favelada.
Importante destacar que estas pequenas
mortes cotidianas atingem todos os 140 mil
habitantes da Maré, e de tantas outras favelas
e periferias. Porém, cabe ressaltar o impacto
direto que as mulheres negras vivenciam sob
esses processos de adoecimento psíquico e
físico decorrentes dessas dinâmicas de violências. Se é inegável que vivenciamos o assassinato em massa dos homens jovens negros periféricos, como aponta dados do 2º
Boletim, são as mulheres negras que sentem
sobre o seu corpo e mente as consequências
dessa política belicista de enfrentamento ao
comércio ilegal de drogas que atinge a Maré.
Esses danos são ainda agravados por uma
política de saúde pública que tem reduzido
ainda mais os investimentos em políticas de
cuidado em saúde mental, afetando diretamente a população mais pobre da cidade.
Em outra ocasião, em conversa com profissionais de saúde que atuam na Maré, sobre
o sucateamento dos serviços, um agente comunitário de saúde resumiu bem o cuidado
que o Estado oferece para essas situações:
“é um absurdo a gente não ter um CAPS
(centro de atenção psicossocial) só pra
Maré. O povo daqui sofre muito com essas
violências todas. Mas pro prefeito é mais fácil pagar menos de R$ 10 no Rivotril do que
contratar psicólogo e psiquiatra pra tratar
da comunidade”.

É válido destacar que, assim como a Redes da Maré, outros espaços mantêm seu funcionamento nos dias
de operações policiais e também prestam apoio nesse processo de acolhimento, dentre eles, destacamos o
papel fundamental das igrejas e das associações de moradores.
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Diante de tantos problemas causados pelas
violações de direitos fundamentais aos moradores da Maré, compreendemos a importância da articulação das políticas públicas
nesse território que se faz necessária para
dirimir esse fenômeno da violência, em que
a medicalização e o silêncio não sejam as
únicas formas de lidar com essa situação. É
fundamental pensar coletivamente em ações
e estratégias que modifiquem a forma como
as forças policiais costumam atuar nos territórios de favela, mas também construa políticas permanentes de reparação das vítimas
dessas violências.

Desta forma, a Ação Civil Pública da Maré é
uma destas estratégias que intenta modificar
a curto, médio e longo prazo a relação das
forças policiais no território da Maré e com
seus moradores. Essa ação teve início em 28
de junho de 2016, quando uma operação se
iniciou às 15h da tarde e avançou até a madrugada, com intensos tiroteios e vítimas fatais. Diante de tantas violações, moradores e
instituições locais recorreram ao Plantão Judiciário, com apoio da DPRJ, para pedir o fim
da operação, que foi concedida através de liminar fornecida pelo judiciário. Com o ganho
da primeira liminar, foi sugerida pela DPRJ, a

Marcha contra a violência na Maré, em maio de 2017 no conjunto de favelas da Maré.
Foto: Rosilene Milotti - Ong FASE (CC BY-NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
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elaboração de uma Ação Civil Pública (ACP)
para a Maré, a fim de intervir na atual política
de segurança pública.
A Redes da Maré apoiou o processo de
construção dessa iniciativa através do fornecimento de dados sobre as dinâmicas de
violências no território da Maré; apoio aos
moradores para formalização das denúncias,
através do projeto Maré de Direitos; bem
como apoiou a mobilização dos moradores
e organizações locais para o diálogo permanente com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESEG), DPRJ e MPRJ.
Em junho de 2017, a ACP da Maré conseguiu
uma tutela provisória que determina 10 medidas a serem cumpridas pelo governo do estado. Dentre elas, citamos: [1] a exigência de
um plano de redução de danos e riscos durante as operações policiais na Maré; [2] que
as operações policiais devem acontecer no

período diurno, entre 6h e 18h; [3] que todas
as operações devem contar com a presença
de uma Ambulância, como aponta a Lei nº.
7.385/16; [4] que deve haver a instalação de
câmera de vídeo, com GPS e que a SESEG
seja responsável por armazenar esses arquivos por até 2 anos.
De certo, a ACP da Maré é uma avanço no
campo jurídico: pela primeira vez, temos uma
ação coletiva para debater o direito à segurança pública em uma favela ou periferia no
Brasil. Porém, esse instrumento sozinho não
é capaz de garantir o direito que essa população demanda, é imprescindível a mobilização dos atores que compõem o território.
Após um ano desta tutela provisória, podemos observar poucos avanços no cotidiano
das operações policiais. Ao analisarmos os
dados do período pré-ACP e pós-ACP podemos observar os seguintes dados:
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DADOS RELATIVOS A
OPERAÇÕES POLICIAIS,
A PARTIR DOS MARCOS
TEMPORAIS DA ACP - MARÉ.

2016.2

2017.1

ANTERIOR ACP MARÉ

2017.2

2018.1

PÓS ACP - MARÉ (1ª LIMINAR)

OPERAÇÕES
POLICIAIS

18

20

21

13

HOMICÍDIOS DECORRENTES
DE OPERAÇÕES POLICIAIS

12

15

5

10

HOMICÍDIOS DECORRENTES
DE CONFRONTOS ENTRE
GRUPOS ARMADOS

—

16

6

4

DIAS QUE AFETAM
FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS DURANTE
OPERAÇÕES POLICIAIS

15

13

15

7
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Embora haja um descumprimento sistemático de algumas determinações da ACP da
Maré, como a não presença das ambulâncias,
por exemplo, os dados coletados e sistematizados pela Redes da Maré vêm apresentando uma redução de alguns indicadores sobre
segurança pública na região. Tendo como
marco norteador da análise a tutela provisória da ACP da Maré, em junho de 2017, se
compararmos o ano anterior e posterior, vamos observar a redução dos seguintes indicadores: número de operações (- 21%); dias
com funcionamento das escolas afetados (28%); homicídios durante operações policiais
(- 44%); e homicídios decorrente de confrontos entre grupos armados (- 75%).
Embora, possamos observar a redução de
alguns indicadores, como o número de homicídios, por exemplo, isto não corresponde
ao aumento da sensação de segurança dos
140 mil moradoras e moradores da Maré. Pelo
contrário, o medo dos moradores aumentou
na mesma proporção em que aumentou o
aparato bélico para realização das operações
policiais. Houve, por exemplo, a incorporação
do uso de helicóptero blindado nas operações policiais a partir de dezembro de 2017⁹.
Atualmente, não há atuação das forças policiais na Maré, sem que haja a presença de
veículos blindados e intensos confrontos armados. Diante da possibilidade de acontecimento desses confrontos, a maioria dos equipamentos públicos, senão todos, paralisam
suas atividades nos dias de operações policiais. A rotina dos moradores é interrompida,
os danos à saúde são irreparáveis e a educação é extremamente prejudicada para os milhares de moradores e trabalhadores da Maré.
ALGUNS CAMINHOS A SEREM
PERSEGUIDOS…
Diante do exposto ao longo do texto, mostra-se fundamental fortalecer a compreen-

[9]

são da favela e da Maré enquanto potência
e do reconhecimento dos moradores como
cidadãos e protagonistas nos processos de
luta pela ampliação de direitos no território
onde residem e constroem-se como sujeitos.
Reafirmar que a Maré integra a cidade, negando a construção de uma “cidade partida” ou de um “gueto” com normas e regras
próprias de convivência é fundamental para
construção da concepção de cidadania e democracia para os moradores da Maré. Neste
sentido, qualquer construção sobre o direito
à segurança pública tem de passar obrigatoriamente pelo direito à justiça, como forma
de fortalecer mecanismos legais para resolução de conflitos, rompendo a lógica de que
“na favela, a lei é outra”.
Também consideramos de suma importância a superação da ideia dos moradores de
favelas, incluindo a Maré, como “exército
inimigo” a ser combatido. Acreditamos que
esta ideia vem pautando e legitimando a
atuação das forças policiais a partir de uma
lógica de “guerra” nos territórios de favelas, a partir de um discurso de combate às
redes de criminalidade ligadas ao comércio
ilegal de drogas.
Neste sentido, é de suma importância, aprofundarmos o debate sobre a política proibicionista relativa ao uso de substâncias
psicoativas, que vem sendo utilizada como
justificativa para uma série de violências e
violações a que os moradores de favelas estão submetidos.
A produção de conhecimento, a partir das vivências e experiências do território da Maré,
aponta para a importância da elaboração e
sistematização de informações a partir do
território sobre uma série de questões, incluindo o contexto de segurança pública,
construindo novas narrativas a partir da experiência destes sujeitos e sujeitas.

Foi durante uma operação policial, no dia 20/06/2018, que contou com o uso do helicóptero, que o adolescente Marcus Vinicius da Silva, foi baleado enquanto voltava da escola. Outros 5 homens também foram
mortos pela polícia. Após essa operação policial, a Redes da Maré contou 59 marcas de tiros disparados do
helicóptero que sobrevoava a favela da Maré.
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Somado a isso, mobilizar moradores da Maré
sobre a centralidade do seu protagonismo
nos processos de lutas por direitos é fundamental. Dentre algumas estratégias, destacamos a importância da formalização das
denúncias sobre violações de direitos fundamentais no contexto da violência armada,
diálogos e campanhas de mobilização pelo
direito à segurança pública.
Por fim, é fundamental envolver os diferentes atores da sociedade para o debate so-

bre segurança pública na Maré e na cidade.
Construir um diálogo com toda sociedade é
fundamental para superarmos a ideia de que
a violência nas favelas é um problema entre
morador, bandido e polícia.
Para tanto, a articulação e implicação de órgãos de acesso à justiça e gestores públicos
mostra-se fundamental para avançarmos na
construção da segurança pública enquanto
um direito para os moradores da Maré, outras favelas e periferias.
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felizmente, falar reparação é compl
do, porque não tem como reparar a do
que nós sentimos da execução de noss
filhos. Tive um filho executado (...) e
tudo para nós é muito triste, porque
estamos aí, nessa luta frequente, ten
tando que o Estado cumpra pelo meno
mínimo daquilo que cometeu, causou,
xou pra nós, porque a dor, os problem
de saúde, enfim, o transtorno total q
causou a nós familiares, a nós como m
pai, irmão (...)” (mãe de vítima letal)
“Para gente não tem uma reparação,
nossa reparação seria ter nossos filhos de volta, infelizmente não vamo
ter. Nada que for feito na reparação
vai tirar o que a gente sente, o que ca
um na nossa família sente: a saudade
dor que ficou. No meu caso, eu penso q
nada que for feito dessa dita reparaç
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Marlon A.
Weichert

A gente tem pesquisado o que pode ser uma
política de reparação à violência letal que
ocorre no âmbito da política de segurança
pública. As perguntas vão na tentativa de
entender, caracterizar essa violência e as respostas que são dadas a essa violência, neste
caso, especificamente, a partir da atuação
do Ministério Público Federal (MPF). Nesse
sentido, a primeira questão seria: quem são
as pessoas afetadas por essa violência?
O Ministério Público tem refletido sobre o
tema, através uma série de atividades que
desenvolvemos, como, por exemplo, o projeto “Diálogos Públicos: Ministério Público e
Sociedade. Direito à Segurança Pública e Polícia Democrática”.

[1]

Procurador Federal
dos Direitos do Cidadão
Adjunto, Ministério
Público Federal

Não tenho como falar pelo Ministério Público Federal como um todo, pois ele é muito
segmentado, muito plural, mas a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC)
analisa a questão de segurança sob o prisma
de um direito fundamental, previsto no artigo 5º e no artigo 6º da Constituição Federal,
o direito à segurança pública do cidadão e
da sociedade, no plano individual e coletivo.
Acompanhamos e participamos de uma série
de fóruns de pesquisa e de trabalho, e é muito claro para a PFDC, e para mim, como pesquisador, que há uma violência seletiva, notadamente no campo das mortes violentas.
Essa violência letal, que é tanto estatal como
também geral, atinge o jovem, homem, negro
e, evidentemente, pobre. É uma violência direcionada a um segmento da população civil.
E que danos decorrem dessa violência?
São inúmeros os danos que decorrem direta
e indiretamente. Primeiro é o próprio dano à
vida. São muitas vidas ceifadas, muitas famílias
em luto. Estamos, agora, com mais de 60.000
mortes intencionais e violentas anuais, majoritariamente de jovens, que atingem toda uma
geração que não vai chegar à idade adulta.
Esse dano à vida se relaciona com atos cruéis,
de execução sumária e violação aos Direitos
Humanos, tal como desaparecimentos forçados, perpetrados pelas organizações criminosas ou pelo próprio Estado. As mortes gerarão
consequências ainda em outras dimensões
de direitos, como no mercado de trabalho, na
área previdenciária etc. Há ainda a dimensão

A entrevista foi realizada em 12/09/2018, por skype, por Shana Santos. O texto foi transcrito por Maria Eduarda
Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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Arte de Pavel Éguez,
muralista e artista plástico equatoriano.
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emocional das famílias, dos filhos, da orfandade, e por aí vai. No setor de saúde também há
um reflexo muito grande, porque, se uma parte
substancial das vítimas é morta, outra parte é
ferida, o que gera uma sobrecarga de violência
também no sistema de saúde pública e na própria capacidade produtiva do Estado. Sem deixar de falar, é claro, da consequência, na outra
ponta, no sistema econômico, porque essa violência – e toda a indústria do medo que existe
em torno da violência – alimenta a indústria da
segurança e da segurança privada e, também,
dispêndios públicos crescentes com segurança, os quais já atingem uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB). A violência
gera consequências nefastas e em diversas
dimensões da vida social e das vidas privadas
das pessoas diretamente atingidas.
E pensando um pouco na atuação criminal
do Ministério Público Federal, a quem, normalmente, se dirigem as ações de responsabilização? E por quais crimes?
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A violência cotidiana é raramente de atribuição do Ministério Público Federal, porque os
Ministérios Públicos Estaduais é que estão
responsáveis por essa persecução criminal e
pelo controle externo das polícias militares e
polícias civis, de acordo com a distribuição
de competências fixada na Constituição. O
Ministério Público Federal atua de um modo
muito secundário nessa área. Tem, pouco a
pouco, tentado se inserir no tema mais da
violência no aspecto do sistema penitenciário, porque as prisões são financiadas diretamente com recursos federais, do Fundo Penitenciário Nacional. Isso tem permitido um
aumento da incidência do Ministério Público
Federal, inclusive com a instituição de uma
Câmara de Coordenação e Revisão específica para o tema do controle externo da atividade policial e do sistema penitenciário –a
Sétima Câmara –, a qual tem se assenhorado
desse trabalho, dessa perspectiva.
Ademais, a PFDC tenta trabalhar em parceria com Ministérios Públicos dos Estados e
em parceria com a sociedade civil para fazer
uma discussão macroestrutural. Por exemplo, tentamos pautar o tema da política so-

bre drogas e, especialmente, a política de
criminalização das drogas, como causa do
cenário de violência, assim como discussões
sobre o racismo e a tortura. Em suma, questões mais estruturais.
Vamos sair um pouco da atuação do Ministério Público Federal e trazer a conversa
para uma opinião pessoal sua, enquanto
pesquisador. A gente sabe que você publicou um texto recentemente sobre a possibilidade de enquadrar a violência de Estado cometida contra jovens negros e pobres
como um crime contra a humanidade.
É, esse é o Marlon acadêmico. Mas eu me motivei a estudar o tema também porque o crime
contra a humanidade é um crime internacional, o qual demanda atuação de órgãos federais. Essa demanda de envolvimento de autoridades federais com o tema da violência tem
crescido, porque o Brasil tem sido cada vez
mais cobrado por organismos internacionais
em razão dessa violência. Na esfera internacional, quem responde perante os organismos
internacionais são os órgãos federais. Como a
PFDC é vista internacionalmente como uma
instituição de direitos humanos de caráter
nacional, ela muitas vezes tem sido chamada
também a se posicionar sobre o tema, o que
nos leva a fazer algumas incursões teóricas.
Mas esse estudo não é uma opinião da instituição, é uma opinião do Marlon, no seu espaço acadêmico.
E você poderia, de qualquer maneira, compartilhar com a gente as conclusões sobre
essa possibilidade?
Claro. O crime contra a humanidade são atos
violentos – morte, tortura, desaparecimentos
forçados, deslocamentos de populações etc
– que ocorrem no contexto de uma perseguição sistemática ou generalizada contra
uma determinada população civil, de acordo
com uma política. Eles são praticados diretamente pelo Estado, ou pelo menos tolerados
pelo poder público.
A minha visão é de que no Brasil existe um
fenômeno de perseguição sistemática à po-
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pulação jovem, negra e masculina, de periferia ou favelas. E que esses altíssimos graus de
homicídio e de violência no Brasil não são enfrentados diretamente e prioritariamente pela
sociedade e pelo Estado porque eles vitimam
uma população que, de certo modo, é vista
como “matável”. Há uma aceitação silenciosa, por parte da sociedade, de que essa população civil seja paulatinamente exterminada. Mas há uma dificuldade na caracterização
do crime contra a humanidade em cenários
de Estados democráticos, à luz do marco
normativo do Tribunal Penal Internacional,
do Estatuto de Roma. Isso porque para a caracterização dos elementos do crime contra
a humanidade é necessário identificar uma
política pública de perseguição violenta. No
caso brasileiro, não se identifica assim, ativamente, uma política de extermínio, mas sim,
dois fenômenos: uma omissão reiterada, uma
concordância tácita dos agentes políticos, no
sentido de que ocorram essas mortes. E, pa-

ralelamente, uma tolerância ou impunidade
com as mortes praticadas pelas autoridades
policiais. Mas não se identifica, com clareza,
uma política para a perseguição. Ela parece
ser mais um fenômeno social – respaldado
pelo Estado – do que uma ação concertada.
Por isso, no artigo que publiquei, defendo que
uma omissão perene, reiterada, em coibir o morticínio praticado contra parcela da sociedade,
pode, pouco a pouco, indicar que há uma política silenciosa, porém efetiva, de perseguição.
Assim, progressivamente se caracterizaria o crime contra a humanidade. Nesse ponto, o Brasil
estaria trilhando um caminho que culminará na
caracterização do crime contra a humanidade
no futuro. Seria uma consolidação paulatina de
um cenário de crime internacional. Ou seja, eu
não afirmo peremptoriamente que hoje há um
cenário de perseguição típico do contexto de
crimes contra a humanidade, mas sim que estão
sendo dados passos largos nesse sentido.
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Ato em homenagem à vereadora Marielle Franco no centro do Rio de Janeiro em março de 2018.
Foto: Bernardo G. Santos
(CC BY 2.0https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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Então o Estado poderia ser responsabilizado inclusive por essa violência praticada
por atores não estatais?
Sim. Tanto o Estado quanto os agentes responsáveis. O Estado pode ser responsabilizado internacionalmente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou órgãos
que fazem o monitoramento do cumprimento de tratados internacionais, tal como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Político
ou Convenção contra a Tortura. Aliás, o Brasil
já foi condenado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos no caso da favela Nova
Brasília, não por crimes contra a humanidade, mas por graves violações de Direitos Humanos, por força de duas chacinas ocorridas
no Rio de Janeiro, nos anos noventa. De lá
para cá, a situação só se agravou.

138

Mas eu quero ressaltar é que, no ritmo atual,
pode-se chegar a uma situação em que o próprio Tribunal Penal Internacional possa investigar o Brasil por esse cenário. E, nesse caso, a
responsabilização se referirá a agentes públicos que estimulam ou comandam a perseguição, ativa ou omissivamente. Do ponto de vista de quantitativo, o Brasil tem uma situação
que é das mais graves do mundo, em termos
de mortes violentas intencionais, e tem sido
monitorado por organismos internacionais.
Nesse ponto, lembro que, há pouco tempo, o
México, numa situação parecida, foi objeto de
uma representação no Tribunal Penal Internacional, apresentada pela sociedade civil.
Aproveitando essa menção ao caso da favela Nova Brasília, como que o Ministério
Público pode ser ou tem sido um ator relevante na implementação de medidas de
reparação da CIDH?
O tema envolve distintas instâncias do Ministério Público Federal. Fazendo uma análise
bastante crítica, eu acho que nós estamos
deficientes nessa implantação. Por exemplo, uma das determinações da Corte foi no
sentido de que quaisquer casos de mortes
provocadas em confrontos policiais fossem
investigados diretamente pelo Ministério Público. Embora raramente ocorram mortes em

confronto da Polícia Federal, entendo que
o Ministério Púbico Federal deveria ter desenvolvido um protocolo para quando isso
acontecesse no âmbito federal. E esse entendimento também deveria ser aplicado nas
mortes ocorridas nas atividades de garantia
da lei e da ordem realizados pelas Forças
Armadas. Da mesma forma, o CNMP deveria tratar do tema em relação às mortes que
ocorrem no plano estadual. Mas nada disso
tem sido desenvolvido. Ou seja, eu não vejo
a instituição muito atuante na parte que diz
respeito a si mesma.
E, para além de Nova Brasília, e também
numa perspectiva não criminal, que instâncias podem ser relevantes e que mecanismos judiciais ou extrajudiciais atuam no
sentido de dar respostas a essa violência,
dentro da atuação do MPF, tanto em relação aos casos individuais quanto através de
uma perspectiva coletiva?
Na PFDC, trabalhamos o tema violência letal dentro do projeto “Diálogos Públicos”, o
qual se baseia numa interação nossa com os
Ministérios Públicos Estaduais, a sociedade
civil e a academia. Nos articulamos e promovemos rodadas de discussão com autoridades policiais e de segurança pública sobre
medidas de reforma que são necessárias e
possíveis para reverter o quadro de crescentes mortes violentas intencionais. Os diálogos, muito mais do que buscar diagnósticos,
buscam reconhecimento de que o problema
da falta de segurança não é um problema de
polícia, mas sim de justiça. Por isso, é indispensável uma participação dos Ministérios
Públicos para discussão sobre sua própria
responsabilidade no quadro de violência endêmica e, sobretudo, para identificar alternativas. A justiça é parte do problema, mas
deve ser parte da solução.
Confesso que é um projeto no qual eu investi
muito esforço nos últimos três anos, e que
agora está num momento bastante difícil,
porque este é um país que parece não querer falar dessas situações. O discurso vencedor tem sido o de mais política de mão dura.
Vivemos um momento muito complexo, não
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só de disputas corporativas, mas de disputa
de um modelo civilizatório. Ganha eco muito
grande uma proposta de política de extermínio, de mais violência, de mais ódio, que
sabemos que apenas agravará o problema.
Então, o projeto está enfrentando suas dificuldades, como muitos outros da sociedade
brasileira neste momento.
De qualquer modo, como mencionei antes, o
MPF, funcionalmente, tem pouco espaço de
intervenção nisso porque o tema da segurança pública é remetido, sobretudo, aos Estados, no desenho federativo constitucional.
E a PFDC, quando tenta atuar mais de perto
nas questões sobre violência, sofre oposição dos Ministérios Públicos dos Estados e
do próprio Conselho Nacional do Ministério
Público, o que tem feito com que a nossa iniciativa termine por ser acanhada, por ser inviabilizada nessa visão muito corporativa de
não entender a segurança como uma questão nacional. Parece que as instituições ainda
não entenderam que a promoção e a proteção dos direitos humanos é uma responsabilidade de todos e demanda cooperativismo,
ao invés de corporativismo.
Trazendo um pouco a discussão para as iniciativas relacionadas às graves violações
praticadas no período da ditadura militar
brasileira, o Ministério Público tem feito
esforços tanto nessa perspectiva da responsabilização criminal, quanto do Direito
à Memória e à Verdade. Você poderia falar
um pouco sobre essas iniciativas?
Bem, só isso daria uma entrevista de muitas
horas, porque é um trabalho de quase vinte anos. Estamos envolvidos com esse tema
desde 1999. O MPF em geral, e a PFDC em
particular, têm iniciativas em todos os campos da justiça de transição. Na área penal,
dezenas de ações foram propostas, acho que
mais de trinta. No entanto, sofrem oposição
do Poder Judiciário, em função da decisão
do Supremo Tribunal Federal na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 153, [em que a Corte rejeitou o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
por uma revisão na Lei da Anistia].

Além das ações propostas, há investigações
que seguem em andamento. Houve um período em que eram mais de 200 investigações
concomitantes. Hoje várias se transformaram
em ações, outras foram arquivadas pela impossibilidade de produção de prova. Isso na
área de responsabilização criminal. Mas a instituição também atuou em todos os outros
espaços da justiça de transição, como, por
exemplo, na área de revelação de informação
mantida sob sigilo pelo Estado, de edição de
uma nova lei de acesso à informação, pela
criação (o que ocorreu em 2011), da Comissão Nacional da Verdade e, posteriormente,
de implementação das suas recomendações.
Temos trabalhado intensamente no campo de
instituição de espaços de memória, de apoiar,
de tentar identificar, de financiar centros de
memória. Acompanhamos a parte de reparação, seja na Comissão de Anistia como na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos,
na qual o MPF tem um assento permanente.
Da Comissão de Anistia eu mesmo já fiz parte,
integrando, como conselheiro, o órgão colegiado da Comissão. Atuamos também no tema
das violações de direitos dos povos indígenas,
com um enfoque provavelmente sem paralelo
em outros países. Finalmente, no campo das
reformas institucionais, incidimos especialmente no tema da segurança pública, buscando
promover iniciativas de reformas nos órgãos
de segurança e justiça que possam reduzir as
recorrentes violações aos direitos humanos.
Diante dessa institucionalidade ampla, como
você acha que esses precedentes podem
contribuir para se desenhar e se consolidar
uma política de reparação a essas violações
que seguem acontecendo, no período democrático, no âmbito da segurança pública?
Esse é um bom ponto, porque temos nos dedicado mais em ações para tentar prevenir a
ocorrência de novas violações do que na reparação das que estão ocorrendo. O modelo
jurídico brasileiro, de fato, dá pouca atenção
à reparação das vítimas. Não há sequer uma
política, um programa específico, que coloque
a vítima em posição de destaque. O próprio
direito penal trata a vítima como testemunha,
e não como protagonista do direito à justiça.
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jornalista e cientista
político, foi ministro dos
Direitos Humanos
(2005-2010) e membro da
Comissão Interamericana
de Direitos Humanos
(2014-2017)

Paulo
Vannuchi

Apesar de as medidas oficiais para lidar
com o legado da violência ditatorial terem sido iniciadas ainda em 1995, foi durante a sua gestão, à frente da Secretaria
Especial de Direitos Humanos, que importantes iniciativas da justiça de transição brasileira foram levadas adiante. Por
qual razão o senhor, enquanto ministro,
entendia ser importante dar centralidade
a essa pauta?
Minha trajetória, também como militante, é
a de um jovem que mudou do interior de
São Paulo para a capital em 1968, portanto,
que mergulhou de cabeça no movimento
estudantil daquele ano, um marco da resistência à ditadura, com o engajamento nes-

[1]

sa resistência clandestina, no meu caso especificamente a Ação Libertadora Nacional
de Carlos Marighella. Eu cursei dois anos
de medicina na Universidade de São Paulo
(USP) e fui preso no início de 1971, quando
ia começar o terceiro ano do curso. Fiquei
cinco anos preso e, depois da prisão, me
dediquei ao trabalho de educação sindical
política - chamado de educação popular
de Paulo Freire, na periferia de São Paulo -,
círculos de comunidades eclesiais de base,
pastoral operária, depois pastoral da terra,
oposições sindicais e isso tudo desembocou na criação do Partido dos Trabalhadores (PT), espaço em que atuo, desde o primeiro momento, centrado em atividades de
assessoria à sua mais alta direção e desde
sempre muito próximo de Lula.
Durante o período anterior, ainda em liberdade condicional, eu fui convidado a
participar de uma importante pesquisa
chamada “Brasil Nunca Mais”, que todos
conhecem, sob a proteção de Dom Paulo
Evaristo Arns. Foi um trabalho clandestino que também me habilitou para o conhecimento desse tema, a importância do
direito à informação, do direito à memória
e à verdade.
Por último, quando Lula foi eleito presidente, eu era membro da coordenação da
campanha, seu secretário executivo e, por
inúmeras razões, não fui para o governo.

A entrevista por Skype foi realizada em 17/09/2018, por Shana Santos. O texto foi transcrito por Maria Eduarda
Ota, editado por Nina Alencar Zur e revisado por Alzira Quiroga.
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Logo no primeiro momento do mandato,
fiquei responsável pelo Instituto Cidadania, criado por Lula anos antes, logo depois
do impeachment de Collor. Quando o presidente Lula me convocou, em dezembro
de 2005, eu ainda insistia na ideia de que
tinha tarefas mais afins à minha vocação
em São Paulo, no Instituto Cidadania, onde
trabalhávamos temas da juventude. Lula foi
muito taxativo ao insistir, com o argumento
de que ele não estava satisfeito naqueles
três anos de governo com o tema dos familiares de mortos e desaparecidos políticos
e que ele confiava muito na minha dedicação a essa tarefa. Com esse argumento, a
convocação se tornou mandatória.
Eu também entendia ser incabível um governo como o de Lula, que já ia para o último ano do seu primeiro mandato, com todo
o significado histórico que ele representava, terminar sem dar passos importantes na
tarefa de desbloquear a interdição, a proibição, a produção do esquecimento que se
fez sobre o que foi a violência dos 21 anos
de ditadura desde 1964. De fato, corria-se
esse risco. Por isso, coloquei como a prioridade maior, não que o tema em si seja mais
importante que as outras áreas dos Direitos
Humanos, como os Direitos da Criança e do
Adolescente, o combate à tortura, que se
repete ainda hoje em cada distrito policial,
unidade do atendimento socioeducativo.
A tese central que impulsionava a militância dos Direitos Humanos no Brasil, e que
o ano de 2018 dramaticamente confirma, é
a de que o passado e o presente têm um
vínculo importantíssimo e fortíssimo nesse
quesito. Se você não é capaz de examinar
um período de violações massivas dos Direitos Humanos e, a partir desse exame rigoroso, da investigação, do reconhecimento, da introdução das reparações devidas e,
sobretudo, as mudanças institucionais, estruturais, legais e até constitucionais, o país
seguiria indefinidamente na repetição das
violações. Isso me moveu e a partir desse
esforço houve, também, uma aliança muito
forte dentro do governo, com o Ministério
da Justiça, então liderado por Tarso Genro,

que tinha como um de seus mais importantes quadros o Paulo Abrão da Comissão de
Anistia. Trabalhamos juntos esse tema, com
apoio de vários ministérios e, sabidamente,
com a discordância de outros, como ficou
claro, mais tarde, na formulação, por decreto presidencial, do Programa Nacional dos
Direitos Humanos número 3 (PNDH3), a novidade da Comissão Nacional da Verdade.
A Comissão Nacional da Verdade foi criada,
instaurada depois pela presidenta Dilma e
deu um passo adiante muito importante com
o seu relatório final e suas recomendações,
que lamentavelmente ainda estão no papel.
Quando eu falo de 2018, é porque viver um
processo eleitoral com a figura de um Jair
Bolsonaro liderando pesquisas, fazendo apologia da tortura, do estupro, da violência contra a mulher, é uma prova cabal, definitiva, de
que erraram todos aqueles que defenderam,
recentemente ou antes, que era melhor não
mexer nas feridas do passado. Mexer quer
dizer conhecer, reconhecer, investigar, sancionar os violadores e, principalmente, fazer
a reparação. O aspecto mais importante de
qualquer reparação não está na justa medida
administrativo-financeira, mas sim aquela em
que os familiares percebem que algo mudou
na polícia, algo mudou no sistema repressor,
algo mudou no tratamento que a rádio e a
televisão dão a esse tipo de assunto, e o país
segue para realizar uma sociedade mais justa, pacífica, harmoniosa, sem a repetição e
o agravamento da espiral de violência. Seja
para quem perdeu o filho na tortura política
de 1969, 1970, 1973, seja para quem perdeu
um filho hoje, quando a polícia chacina a juventude negra da periferia das grandes cidades, ou para a família de Marielle Franco.
A partir de 2007, a gente percebe uma mudança qualitativa numa compreensão mais
ampla do que seria a reparação na atuação
da Comissão de Anistia. Que elementos
você avalia que foram importantes para
essa mudança?
O que aconteceu no Brasil, nesses 30 anos
de Constituição que Ulisses Guimarães chamou de cidadã, é que prevaleceu a estratégia de não cutucar o leão com vara curta,
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Manifestação no Rio de Janeiro em 2010.
Foto: Felipe Pilotto (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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não mexer com os violadores de Direitos Humanos do passado. Prevaleceu a política de
falsa reconciliação, de dizer que a produção
do esquecimento e a proibição de trabalhar
o tema reconcilia. Não reconcilia, agrava e
aprofunda o trauma.
Nessa perspectiva, é verdade que a luta para
superar a ditadura foi ao encontro de forças
distintas. Por um lado, uma força interna ao
próprio regime ditatorial apontou e derrotou
uma chamada “linha dura” de Sylvio Frota ou
de Carlos Alberto Brilhante Ustra, entendendo que era preciso caminhar para alguma
forma de distensão que o Geisel chamou de
lenta, gradual e segura. Como sempre acontecem no mundo experiências desse tipo,
a ideia de permitir uma válvula por onde a
pressão possa escapar um pouco nunca se
concretiza da maneira como os estrategistas
a formularam. Ou seja, a água rompe o orifício, explode o orifício da panela de pressão.
Os trabalhadores passaram a fazer greves,
movimentos de anistia, e o resultado final foi
um processo em que a transição, até o último
momento com a derrota das Diretas Já e a
vitória do colégio eleitoral Tancredo Neves,
já representava mais uma vez a chamada
“solução por cima”. Elites fazem um acordo e
mudam muito para que tudo continue o mais
parecido com o que era antes.
Nesse contexto, tendo uma visão generosa,
é possível afirmar que os governos seguintes foram governos com passos adiante nos
Direitos Humanos. No governo José Sarney
você encontra o reconhecimento, a adesão
do Brasil à Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa
Rica. No governo Fernando Henrique, por
exemplo, houve a lei que instituiu a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos, Lei 9.140/95, que começa a formalizar o reconhecimento pelo Estado da sua
responsabilidade pelas violações massivas
dos 21 anos de ditadura.
Ao mesmo tempo, há a criação de uma Comissão de Anistia, que tinha o antecedente
do período Itamar Franco, com Walter Barelli, uma figura do sindicalismo, do cristianis-

mo progressista, que foi ministro do trabalho
e, pela via da tradição trabalhista, criou um
princípio de reparação. Um erro da transição
seguinte, já com Fernando Henrique, foi dar
sequência ao espelho dessa primeira lei de
reparação que se centrava na abordagem trabalhista. Começou aí um processo que, se por
um lado tem algo de positivo por representar
algum reconhecimento do Estado da necessidade de reparar, essa reparação teve uma
primeira etapa muito enviesada, centrada unicamente no tema financeiro. Por um lado, isso
podia ser interpretado como uma espécie de
“cala a boca”, “pare com a denúncia e libero
uma quantia que vai ser importante para a sua
vida”, porque para uma família mais pobre vai
dar mais comida para as crianças, permitia algum acesso à educação etc. Por outro lado,
permitiu uma série de deslizes, o famoso caso
da indenização de um jornalista, Carlos Heitor Cony, que atingiu um montante elevado,
aproveitado pelas forças conservadoras para
tentar desqualificar a Comissão de Anistia.
Como você disse, a partir de 2007, na gestão de Paulo Abrão, essa Comissão de Anistia começa a trilhar um eixo difícil, porque
muitas pessoas queriam e apresentavam os
seus recursos propondo valores indenizatórios comparáveis a esse do porte de Carlos
Heitor Cony. E isso também criaria um problema grave, porque teria um teto de gastos
orçamentários absurdos e facilitaria o trabalho dos conservadores, aqueles que querem
produzir o esquecimento, de começar a fazer
uma orquestração contra. Na gestão de Paulo Abrão, a Comissão de Anistia foi muito ampliada, houve uma espécie de redução desses montantes e, claro, se trabalhou mais o
conteúdo simbólico, moral da reparação com
as caravanas da Anistia, grandes eventos sobre a mulher brasileira, sobre os negros, sobre os metalúrgicos, os portuários, os ferroviários, os cortadores de cana, os religiosos,
em que formalmente se ouvia finalmente o
pedido de desculpas que, infelizmente, os
presidentes da República no Brasil ainda se
recusavam a proferir.
O pedido oficial de desculpas, formulado
pelo chefe da República, pelo mais alto man-
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datório, aconteceu no Chile, aconteceu na
Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu
até no Paraguai. Aqui no Brasil lamentavelmente não, mas a Comissão de Anistia o fez.
E, mais do que isso, a Comissão de Anistia
também tentou trabalhar os pilares da chamada justiça de transição. O primeiro passo
é o reconhecimento da responsabilidade do
Estado, o segundo é o compromisso de investigar rigorosamente, de forma individualizada, e sancionar os responsáveis. Há a necessidade de conhecer, o direito à verdade,
o direito à informação, saber tudo, abrir arquivos e, principalmente, as políticas de não
repetição. É preciso mudar o sistema militar,
é preciso mudar o ensino nas academias de
polícia, é preciso promover ações junto ao
Poder Judiciário e ao sistema de Segurança
Pública para mudar tudo isso, é preciso levar isso para as escolas. É preciso dinamizar,

estimular a produção artístico-cultural, para
que a música, o cinema, o teatro, afirmem a
liberdade e denunciem a tortura.
Por último, uma das experiências mais importantes, inovadoras é a criação, por chamada
pública, das clínicas do testemunho. Depois
dos 4 anos em que fiquei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos eu percebi
o quanto a experiência brasileira foi avançada. Ou seja, o Estado é obrigado, também,
a promover uma reparação simbólica, moral, psicológica do torturado e das pessoas
que, embora não tenham sido diretamente
torturadas, foram alvo e fruto desse trauma:
as crianças que ficaram longos meses, às vezes anos, sem a menor notícia dos pais, por
exemplo. E ampliar, também, a ideia da tortura, muito mais ampla do que a ideia de uma
pessoa ser submetida a choques elétricos, a
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Imagem de divulgação do filme “Auto de Resistência” (2018),
cedida pela diretora Natasha Neri.
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furar dedo, a pau de arara, a violências físicas ou sexuais. Quer dizer, a tortura de uma
criança ver seu pai, sua mãe, todos cobertos
de hematoma, a tortura das ameaças etc.

tos. Os direitos agora não são apenas dos indivíduos, mas das comunidades, colegiados,
direitos de uma classe, ou seja, os chamados
direitos econômicos, culturais e sociais.

Essa experiência foi muito positiva e representou, de fato, um passo adiante, que eu
imagino corresponder, também, ao que se
esperava de um governo Lula. Quer dizer,
um governo Fernando Henrique deu passos
adiante, mas sempre com aquela preocupação central de um governo que se compôs
de uma aliança com o PFL. A novidade que
permitiu a vitória de Fernando Henrique em
1994 foi essa aliança com Antônio Carlos Magalhães, que, evidentemente, era uma ideia
de avançar respeitando os pactos da transição ditados pelos ditadores. Em 1999, quando ele cria o Ministério da Defesa, o próprio
decreto de criação já é um primor nesse sentido. Por mais que haja militares das mais altas esferas que fizeram essa transição constitucional e democrática, o que nós temos,
ainda hoje, são figuras como o general Mourão e, às vezes, o comandante do Exército,
general Villas Boas interferindo em decisões
do Supremo Tribunal Federal, ou fazendo
pronunciamentos descabidos que colocam
toda a cidadania e toda a militância dos Direitos Humanos em estado de sobressalto.

Bom, o papel que resta, desse momento, ao
ministro dos Direitos Humanos, ao secretário
de Direitos Humanos, é um papel de intermediação, porque a proposta do PNDH era a
proposta de que o projeto fosse solicitado ao
chefe da nação por todos os ministérios - na
época eram 36 e eu consegui que 31 assinassem – para dizer que Direitos Humanos não
são uma política pertinente a uma Secretaria
de Direitos Humanos apenas. Direitos Humanos são pertinentes à educação, à saúde, à
segurança pública, portanto os organismos
voltados para a polícia deviam ter uma formação e devem ter, no futuro, uma formação em
Direitos Humanos comparável à de qualquer
outro ministério. O policial deveria ser visto e
se ver como um defensor de Direitos Humanos. Segurança pública é um Direito Humano
de primeira grandeza. O direito de eu não ser
assaltado, de não ser agredido, de não ser
roubado, não ser sequestrado, não ser morto. A polícia não pode enfrentar essa violência criminal praticando os mesmos métodos
ou se transformando em cúmplice do crime
organizado. Só nesse contexto o crime organizado atinge um patamar como no Brasil de
hoje. Sabidamente, o PCC vem crescendo nacionalmente, controlando a maioria dos presídios brasileiros e com uma atitude do Estado Federal, estadual e até municipal quase
de impotência ou de soluções absolutamente
desastrosas como essa de Temer, do governo golpista, de querer apelar para o fantasma
de uma nova intervenção militar, chamando
os militares para cuidar do cotidiano da segurança. Eu, nos 4 anos como membro da Comissão de Direitos Humanos da OEA, pude
visitar alguns países da América Central e o
próprio México, onde essa decisão trágica foi
tomada anos atrás. As forças armadas estão
engajadas no combate ao crime, às facções
criminosas. E o quadro sem nenhuma exceção é de piora no contexto. O México tem um
número que pode chegar a 100 mil desaparecidos nos últimos dez anos. Não é ditadura,
você não poderia caracterizar como desapa-

Pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a
secretaria de Direitos Humanos atua, muitas vezes, como uma instância de intermediação entre o governo e os familiares. Qual
era o papel da secretaria especial na época
em que o senhor foi ministro? Ela tinha uma
atuação mais focada nos casos concretos
ou mais estrutural nas questões relacionadas à segurança pública?
Ao final do meu mandato, em maio de 2010,
nós conseguimos terminar a versão definitiva
do 3º PNDH. Ele é realmente um passo adiante, estruturado em torno de eixos. O primeiro
eixo é a interação democrática entre sociedade civil e Estado. A “tônica” dos Direitos
Humanos de séculos atrás é a do Estado
como o grande violador e o indivíduo como a
vítima. Essa é uma concepção filosófica liberal. Com o tempo, se agregaram novos direi-

145

Reparação como política: reflexões sobre as respostas à violência de Estado no Rio de Janeiro

recidos políticos, embora alguns casos marcantes certamente sejam assim, como o dos
militantes jovens de Ayotzinapa, Guerrero, os
43 estudantes que foram presos, torturados
e presumivelmente exterminados.
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Nós vemos, hoje, um contexto em que a Secretaria de Direitos Humanos acaba sendo
pouco empoderada, e o que ela termina fazendo, quase sempre, é um certo esforço de
ouvidoria, de receber queixas e tentar sensibilizar os colegas de governo para a questão. Às vezes faz isso melhor, às vezes pior. A
própria Secretaria Federal de Direitos Humanos do período de Temer teve um desempenho absolutamente lamentável, e me custa
falar isso porque eu sei que estou falando de
uma pessoa que foi muito amiga minha, que
me ajudou na luta do PNDH3, mas que hoje é
membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que incompreensivelmente aceitou ser a titular de Direitos Humanos
do governo que se voltou cabalmente para
atacar cada um dos pilares dos Direitos Humanos, o chamar da intervenção militar para
repressão política ou para controle da criminalidade com esse desastre no Rio ou para
promulgar medidas neoliberais como essa
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que inviabiliza qualquer pretensão de avanço
nos direitos econômicos, sociais e culturais.
Em que medida você acha que essa institucionalidade, no âmbito da justiça de
transição brasileira, pode contribuir para
a construção de uma política de reparação às violações que seguem acontecendo na democracia?
Nós estamos conversando em um período
decisivo de 2018, ou dos últimos anos, dos
anos do golpe, que é o período das eleições
presidenciais. Neste momento, em meados de
setembro, a três semanas do primeiro turno
presidencial, o quadro é muito grave porque
mostra pesquisas com Bolsonaro sinalizando
um lugar firme no segundo turno. Além disso,
setores do mercado, a própria Rede Globo,
que é mais um desses organismos que, no
período recente assume algo que o DOI-CODI tinha, que era um aparelho autônomo do

Estado - a lei não chegava nas paredes do
DOI-CODI e, hoje, as leis de comunicação, as
leis contábeis, as leis de calúnia e difamação
também não conseguem chegar e penetrar
as muralhas da Rede Globo, pelo poder que
a Rede Globo tem de coagir, de ameaçar ministros, de poder divulgar inclusive gravações
clandestinas e ilegais sem nenhum tipo de
conseqüência e sanção -, também hesita se
segue uma condenação ao que representa a
candidatura do Bolsonaro ou se adere a ela,
para repetir a sua pregação pró golpe lá nos
primórdios de 1963, 1964.
Neste contexto, quando a gente fala em estrutura institucional da justiça restaurativa e da
justiça de transição, nós precisamos saber melhor qual foi o resultado eleitoral, porque uma
vitória de Bolsonaro projetaria a necessidade
de uma retomada da mais ampla união de forças de centro, de esquerda e até de direita
não fascista para o país retomar o seu trilho
civilizatório. O golpe avançou de uma maneira
tão furiosa contra os avanços sociais de Direitos Humanos nos últimos anos, que a pauta
está toda centrada em ataques aos direitos.
Agora, se não acontecer um desastre como
esse, de qualquer maneira o rearranjo institucional tem um receituário já muito bem
formulado nas recomendações da Comissão
Nacional da Verdade. É só ler aquilo, mas
precisaríamos refazer o desenlace da armadilha em que o Poder Judiciário brasileiro
se meteu quando passou a tomar decisões
de partido político, decisões de Legislativo,
às vezes decisões de Poder Executivo sem
nenhum freio, sem nenhuma contenção, uma
espécie de aliança de ministros da Suprema
Corte com a Rede Globo e vice-versa. O Poder Judiciário tem gravíssimos erros nesse
tema, como a Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF), por decisão em abril de 2010, divulgada em dezembro daquele ano, em que a Suprema Corte,
com as honrosas exceções de Cezar Ayres
Britto e Ricardo Lewandowski, se coloca na
contramão do sistema interamericano, da
convenção interamericana e de casos que
já foram decididos no sistema internacional
e no sistema interamericano desde 1988. O
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sistema determinou que as leis de anistia não
podem ser leis de auto anistia, elas precisam
envolver a responsabilização individualizada
e, sobretudo, as políticas de não repetição.
Desde 2010 existe esse choque, e o choque
foi reafirmado com a recente decisão da Corte Interamericana no caso Vladimir Herzog, e
a Suprema Corte também não tem coragem
de assumir as vestes de república de banana e ir a público dizer: não aceitaremos as
decisões da Corte ou sairemos do sistema.
O Brasil vai nesse “lenga-lenga” e agora, no
caso recente do presidente Lula, também
toma uma decisão de considerar que aquilo
que o Comitê de Direitos Humanos da ONU
decide não tem força de lei no Brasil.
Então a reforma institucional que o Brasil deve
passar daqui para frente é mais ampla, muito
mais ampla do que eu previa quando deixei
de ser ministro, lá no final de 2010. O país retrocedeu muito e é uma regressão não apenas democrática de Direitos Humanos. É mais
do que isso, é uma regressão civilizatória, os
padrões de convivência humana, os padrões
da tolerância, a ideia de que todos têm direito
de ter uma vida com respeito à sua dignidade
intrínseca, isso perdeu muita força.
Conversando com operadores do sistema
de justiça, com agentes públicos, vários
apontaram que uma forma de fortalecer
esse debate da reparação à violência do
Estado seria uma aproximação do sistema interamericano. O senhor mencionou,
também, os parâmetros relacionados à responsabilização dos agentes. De que outra
forma o sistema interamericano pode contribuir no tocante a esse debate sobre a reparação, considerando também essa nova
unidade de memória, verdade e justiça?
A comissão deve uma grande parte do seu
prestígio, da sua credibilidade, à sua história
no tema da violação de Direitos Humanos
nas ditaduras. E, surpreendentemente, não
havia nenhuma unidade interna voltada para
esse tema. Ela foi criada e, como tudo, nasce pequena, nasce desprovida de recursos,
mas passa a ter, agora, um organismo que vai

cuidar exatamente disso. As decisões do sistema, comissão e corte, ao longo das últimas
décadas, já são tão abundantes e quiçá já estejam consolidadas uma doutrina e uma jurisprudência. O Estado tem de reconhecer a sua
responsabilidade, o Estado tem de investigar,
não pode produzir o esquecimento, não pode
aprovar leis de anistia que acobertem torturas, estupros, desaparecimentos forçados. O
Estado tem que indenizar, tem que reparar
não apenas do ponto de vista financeiro, mas
sobretudo moral, simbólico, educacional, e
criar políticas de não repetição.
Há um descompasso enorme entre a jurisprudência, o que já foi decidido e a sua implementação. Por isso, essa unidade nova
tem que cuidar, por exemplo, no caso do
Brasil, desse acompanhamento. Uma intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal,
ao Poder Legislativo, aos Poderes Executivos
para dizer “olha, a Corte determinou, em dezembro de 2010, na sentença Gomes Lund, e
determinou em 2018, no caso Vladimir Herzog, que se fizesse isso, isso e isso. Por que o
Brasil está parado?”
São enfermidades das instituições brasileiras
e nós precisamos agora, com muita coragem, nos dedicarmos a um trabalho decisivo. E para não dar a impressão de que isso
está desvinculado do tema central do trabalho recente do ISER e desta publicação, tudo
o que nós estamos falando sobre a ditadura
tem uma vinculação direta com o caso Marielle Franco, com o caso Amarildo, com a
Maré, com a Candelária, com Nova Iguaçu,
Queimados, com tantos outros casos. De
fato, você não tem um único caso de torturador que tenha sido condenado no Brasil
até hoje. Existe uma lei condenando a tortura
desde 1997 e sabemos que a tortura existe
no Brasil diariamente, de diversas formas,
mesmo que não sejam torturas na acepção
literal da palavra. Não existe nenhum tratado internacional, nem na ONU nem na OEA,
que fale apenas da palavra tortura. A palavra
tortura sempre é seguida de “tratamentos
cruéis, desumanos e degradantes”. E o tratamento cruel, desumano e degradante, eu
arrisco dizer, é uma regra hoje praticamente
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universal do sistema prisional brasileiro e de
outros países. Nesse sentido, é um país que
precisa despertar para caminhadas bastante
fundamentais e passos bastante iniciais no
respeito aos Direitos Humanos.
É possível afirmar ou enquadrar juridicamente a violência de Estado, cometida hoje
contra jovens negros pobres e periféricos,
nas categorias de crimes contra a humanidade ou de genocídio?
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Se eu pudesse falar aqui como militante eu
te responderia que sim. Mas eu falo também
como ex-ministro e membro da Comissão,
portanto uma pessoa com uma vida de mais
de 50 anos de militância, mais uns 10 anos
em atividades oficiais. Há uma preocupação
técnica, então, se você falar de extermínio da
população negra da periferia; como massacre eu tenho mais facilidade para denunciar.
A palavra genocídio tem algumas implicações
também no Direito Internacional, que exige
uma caracterização em relação ao esforço
premeditado do aparelho de Estado para
perseguir e vitimar um determinado grupo
político. Esse genocídio se caracterizou muito
claramente na Guatemala, quando uma guerra civil vitimou talvez 200 mil pessoas mortas
e desaparecidas. Se você olhar, são 80% indígenas maias, de diferentes grupos.
No caso do Brasil, eu fugiria da palavra genocídio para evitar essas implicações conceituais jurídicas do Direito Internacional, mas
diria, sim, que está em curso, por ação, mas,
principalmente, por omissão. É toda uma estrutura na formação policial, na intervenção
desastrada de determinar que as Forças Armadas estejam em um território onde qualquer ação eficiente de segurança pública
envolveria aquilo que esboçava o Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), ou seja, uma polícia muito
mais de inteligência, preventiva e comunitária, que se reúne com a comunidade, que discute seus problemas, em uma comunidade
que terá escola, uma comunidade que terá
centros de cultura e de esporte. Qualquer
ideia de trocar isso pelo ataque por helicóptero, por armas de qualquer calibre ou por

tanques de guerra tende a produzir um quadro que é ainda mais difícil, mais grave, do
que o quadro anterior. Nesse sentido, está
em curso, no Brasil, um fenômeno muito preocupante que deve estar, inclusive, no centro
dos debates eleitorais.
A democracia sempre tem várias conceituações filosóficas e políticas, mas ela nunca
deixa de lado a ideia de regra da maioria. E a
regra da maioria no Brasil é a regra da maioria das mulheres - as mulheres são maioria no
Brasil - e as mulheres pobres são a maioria.
O Brasil afro, o Brasil afro-brasileiro, o Brasil negro é, também, uma regra de maioria.
Quando existe um aparelho policial em que
até o policial também afro-brasileiro, também negro, discrimina, trata o jovem como
suspeito pela cor da sua pele, realmente o
Brasil está ainda vivendo uma etapa pré-republicana, ainda dura a marca da escravidão
de 330 anos. E, por último, não custa lembrar
e cobrar diariamente, que a própria Rede
Globo, esse poder autônomo de Estado,
nos primeiros dias após a execução de Marielle Franco tenta se apropriar de Marielle.
Devagar, ela abandona completamente esse
efeito, e termina com a tentação de encerrar
o caso como se encerra o caso Amarildo, o
caso Candelária, não se descobre ninguém,
não há nenhum comandante de nada que
é responsável, ninguém é punido. Isso não
pode continuar.
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Ato em homenagem à vereadora Marielle Franco
no centro do Rio de Janeiro em março de 2018.
Foto: Bernardo G. Santos
(CC BY 2.0https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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Reparação
e dispositivos
clínicos
políticos: é
possível falar
em reparação
nos dias
atuais?

Eduardo Losicer,
Janne Calhau
Mourão e
Tania Kolker¹
suas dizibilidades e visibilidades (DELEUZE,
2005), entendendo a Psicanálise como uma
prática discursiva que intervém sobre a realidade a ser conhecida, e levando em conta o
papel dos silenciamentos e desmentidos⁴ nos
nossos sofrimentos, estar atento aos efeitos
de subjetivação de nossos dispositivos e interrogar quais práticas a clínica tem posto
em funcionamento e qual vida ela tem implementado (RAUTER; BARROS; BENEVIDES,
2002), pode nos ajudar a experimentar estratégias clínicas para resistir a este cenário
de desconstrução das políticas de memória,
verdade e reparação e às atuais formas de
constrangimento e assujeitamento da vida.

INTRODUÇÃO
As mutações subjetivas do contemporâneo,
os ataques ao pensamento crítico e o avanço
dos negacionismos¹ nos levam, mais do que
nunca, a perguntar “o que pode a Clínica?”³
e a problematizar os dispositivos clínicos que
temos utilizado na atenção aos afetados pela
violência de Estado. Considerando que os
próprios sistemas de pensamento produzem

Tomar, contudo, os dispositivos clínico-políticos utilizados na atenção a afetados pela
violência de Estado como tema disparador
de nossa escrita coletiva poderia nos levar
muito longe, sobretudo ao lembrarmos que,
de certa forma, esta já era a nossa prática,
desde os idos de 1980, época em que fomos
questionados pelo analista didata Leon Cabernite, que, incomodado com as formula-

[1]

A rigor, se levássemos em conta os agenciamentos coletivos que tornaram possível a narrativa desta experiência,
sua autoria seria difícil de precisar. Portanto, embora este artigo tenha sido assinado por três dos membros da
Equipe Clínico Política do RJ, ele se nutre de tudo o que produzimos ao longo de décadas de intensos encontros.

[2]

Tal qual dissemos em artigo sobre o negacionismo (LOSICER, 2018), “reservamos este termo para aqueles – pluralmente — que negam de forma absoluta comprovados fatos graves, isto é, para além da realidade compartilhável que o testemunho vivo e material impõem. Vale dizer que não se trata de uma simples negação como
mecanismo de defesa do psiquismo, nem como psicopatologia individual, mas de um ‘ismo’, ou seja, um arranjo
ideológico encontrado por muitas pessoas para não ver o que esta diante dos olhos, nem escutar aos que veem”.

[3]
[4]

Sobre esta problematização,
ver PASSOS e BARROS, 2004 e VITAL BRASIL, 2015.
Referimo-nos às diversas estratégias institucionais e não institucionais de silenciamento, negação e desmentido que tem incidido sobre os crimes da ditadura, o racismo institucional, ou os efeitos subjetivos das
diferentes manifestações da opressão de gênero, entre outras.
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Arte de Rona Neves, artista visual, ator e escritor carioca,
nascido e criado no Complexo do Lins.
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ções de Gregório Baremblit e com a instituição formativa que ele fundou, disparou sua
célebre sentença: “Isso não é Psicanálise!”⁵.
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Vivíamos, então, os estertores da ditadura e
os seus efeitos na formação Psi⁶. Pensar, naquela conjuntura, o que podia a Psicanálise
e problematizar a formação e prática clínica, seguiu produzindo, de forma rizomática,
vários outros coletivos, tais como o Núcleo
de Psicanálise e Análise Institucional, a Equipe Clínico-grupal do Grupo Tortura Nunca
Mais e, mais recentemente, a Equipe Clínico
Política RJ . Envolvidos, a partir da década
seguinte, com a atenção psicológica de pessoas atingidas pela violência de Estado, a
princípio como integrantes do Projeto Clínico-Grupal Tortura Nunca Mais/RJ e, mais recentemente, como terapeutas e/ou supervisores do Projeto Clínicas do Testemunho, do
Centro de Estudos em Reparação Psíquica
(CERP/ISER), ou do Núcleo de Atenção Psicossocial a Vitimas de Violência de Estado,
pudemos acompanhar o impacto das violações, do silenciamento e da impunidade na
vida dos atingidos, assim como perceber o
efeito subjetivo de sua participação ativa nas
lutas por memória, verdade, justiça e reparação. Nesse processo, onde – frente à ausência de resposta do Estado –, muitas vezes,
constatamos a limitação de nossa caixa de
ferramentas, fomos nos habituando a colocar em análise nossos próprios dispositivos
clínicos e a pensar a clínica enquanto experiência de criação e resistência. Entendendo
que toda clínica é política e adotando uma
atitude de permanente problematização dos
especialismos, construímos um trabalho de
fronteiras, conjugando psicanálise e análise
institucional; clínica, filosofia e política e, mais
recentemente, arte, clínica, filosofia e política

Como formulamos por ocasião de uma de
nossas primeiras publicações, se, “inicialmente, poder-se-ia pensar que isto se daria
tão somente por estarmos falando de violação de Direitos Humanos, movimento de
evidentes implicações políticas” (RAUTER;
BARROS; BENEVIDES, 2002 p. 9-10), o que
fez com que operássemos, desde aquele
momento, a partir dessa interface clínico-política, tinha a ver, mais do que tudo, com
o fato de entendermos que “toda clínica,
incluindo-se uma clínica dos afetados por
esse tipo de violência, só pode ser entendida, vivida, como imediatamente política, resultado da problematização e da superação
da dicotomia entre o individual e o coletivo,
entre o psicológico e o social. A clínica se
dá sempre numa relação com acontecimentos que ultrapassam a vivência individual,
abrindo-se inapelavelmente para a história
e para a política, para sentidos existenciais
coletivos, para batalhas, derrotas e vitórias
cujos efeitos transbordam os referenciais familiares ou relacionados a princípios universais intrapsíquicos, tão caros aos psicologismos e psicanalismos. Falando, portanto,
de subjetividades e não de sujeitos, e envolvidos, “numa experiência a um só tempo
de crítica e de análise”, ou “crítico-analítica
das formas instituídas”, nos interessava indagar “que efeitos-subjetividade resultam
das práticas de violência institucionalizada”, mas também, problematizar os “efeitos-subjetividade do modo-indivíduo, modo
hegemônico de subjetivação no/do contemporâneo” (RAUTER; BARROS; BENEVIDES,
2002, p. 9-10).
Trabalhando com esses conceitos-ferramenta e entendendo a clínica como uma
prática desnaturalizadora, pretendíamos

[5]

O IBRAPSI foi fundado em 1978 e no ano seguinte inicia seu Curso de Formação de Psicanalistas e Sócioanalistas, trazendo a contribuição de Foucault, Deleuze e Guattari e do movimento institucionalista francês e deixando um imenso legado para as novas gerações de psicanalistas. Durante sua curta existência, a instituição
abriu sua Clínica a sindicatos e associações de moradores, realizou intervenções em favelas, hospitais e escolas e desenvolveu uma potente crítica à formação e à clínica tradicionais, que apoiadas na noção de “neutralidade” e no primado da realidade interna contribuíam para a psicologização e despolitização da vida. Pouco
tempo depois, soube-se que Cabernite era analista didata de Amílcar Lobo, médico que atuou no DOI-Codi..

[6]

A este respeito ver COIMBRA, 1995.
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colocar em cena a dimensão processual e
permanentemente em construção das subjetividades e, partir daí, experimentar estratégias clínicas capazes de intervir sobre
os efeitos de subjetivação provocados pela
violência institucionalizada e de investir em
outros modos de experimentação de si e de
construção de realidades.
Desde então, começamos a ver os grupos
como espaços de criação de novos possíveis e como o dispositivo clínico por excelência. Como já disséramos em 2002 (KOLKER,
2002, p. 184):

Em meio a esse mundo massivamente individualizante e privatista, onde estar aberto ao
outro se afigura quase que tão difícil como
ouvir os diversos outros-em-nós, o grupo
como dispositivo de intervenção e análise
tem-se constituído em uma de nossas principais ferramentas. Temos também desenvolvido uma série de dispositivos ampliados
de intervenção, para não perder jamais de
vista que o espaço primeiro onde devem se
travar estas discussões é o espaço público.

O PROJETO CLÍNICO GRUPAL DO
TORTURA NUNCA MAIS/RJ
A Equipe Clínico Política RJ⁷ é um coletivo de
profissionais de saúde mental de variadas
inserções, muitos deles, engajados em práti-

cas clínicas ampliadas e críticas desde o início dos anos 1980, quando já questionavam
a formação psi e os especialismos. Constituiu-se como associação de fato em 2010,
composta por profissionais com diferentes
experiências clínicas em Saúde Mental, propondo-se a ações clínico-políticas no campo
dos Direitos Humanos, colocando em análise
os modos e os efeitos de subjetivação das
diversas formas de violência do Estado no
contemporâneo. Conjugando saúde mental
e direitos humanos, uma expressiva parte de
seus membros esteve vinculada, entre 1991
e 2010, ao trabalho clínico pioneiro do Projeto Clínico-Grupal do Grupo Tortura Nunca
Mais do Rio de Janeiro – GTNM/RJ⁸. Outra
parte, constituída pelos mais jovens, juntou-se a nós, já em 2016, após rica experiência
no Coletivo Margens Clínicas de São Paulo⁹.
Esse primeiro período, até 2010, pode ser
relacionado à total falta de iniciativa governamental no sentido da reparação dos danos causados pela violência praticada pelos
agentes do Estado para além de uma modestíssima, na maioria dos casos, indenização
pecuniária. A responsabilidade pelas sequelas físicas, pelos danos psicológicos dos sobreviventes e familiares diretos, e pelos danos transgeracionais (sobretudo nos filhos e
netos) não eram assumidas, até então, como
dever do Estado. Nesse cenário, o Projeto
Clínico Grupal, oferecendo assistência médico-psicológica e de reabilitação social, além
de assistência jurídica, preenchia um enorme

[8]

O GTNM/RJ foi fundado por ativistas e familiares de mortos e desaparecidos políticos, em 1985. Constituiu-se
em um importante centro de referência sobre a memória do período da ditadura civil-militar, assumindo um claro
compromisso na luta pelos direitos humanos, pelo esclarecimento das circunstâncias de morte e desaparecimento de militantes políticos, pela memória histórica daquele período, pelo afastamento de cargos públicos das
pessoas envolvidas com a tortura, pela formação de uma postura ética, convicto de que estas são condições
indispensáveis na luta contra o esquecimento e o silenciamento dos crimes do Estado de ontem e de hoje. A necessidade de atenção clínica aos afetados pela tortura e seus familiares se colocou em cena desde as primeiras
reuniões plenárias da entidade. Por iniciativa da diretoria do GTNM/RJ, sensível ao sofrimento de sobreviventes
e familiares foi montada uma equipe de psicólogos e psicanalistas, que a partir de 1991, teve o apoio do Fundo
das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura e da Comunidade Europeia, entre outros. O Projeto Clínico-grupal foi encerrado em 2010 e entre 2010 e 2012 a equipe original foi desligando-se do GTNM. Os atendimentos
ainda continuaram algum tempo, por meio da participação de outros terapeutas. Os artigos sobre esta experiência podem ser encontrados em COIMBRA, 2001; RAUTER, PASSOS E BENEVIDES, 2002; MOURÃO, 2009;
BRINKMANN, 2009 e COIMBRA e MONTEIRO DE ABREU, 2018.

[9]

Margens Clínicas é um coletivo de psicanalistas, psiquiatras e cientistas sociais, que a partir de 2012 passou
a oferecer horas de atendimentos individuais ou em grupo a pessoas afetadas pela violência de Estado e em
2016 foi selecionado no 2º Edital do Projeto Clínicas do Testemunho.
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hiato deixado por sucessivos governos mesmo do período de redemocratização, prestando assistência solidária aos atingidos.

154

Naquele momento em que os efeitos da violência de Estado – que historicamente atingiram os setores mais empobrecidos e vulneráveis da sociedade – também se fizeram
sentir naqueles que ousavam questionar o
Regime militar, o GTNM-RJ começou a ser
procurado por familiares de mortos e desaparecidos políticos, bem como por pessoas
que passaram por prisão, tortura, clandestinidade e/ou exílio forçados durante a última
ditadura civil-militar, tornando visíveis o impacto do silenciamento e da impunidade em
suas subjetividades. Concluindo que receber
tais pessoas no âmbito terapêutico não poderia contribuir para o confinamento dessas
problemáticas no espaço dos consultórios
(RODRIGUES e MOURÃO, 2002), os terapeutas do Projeto Clínico Grupal¹⁰ experimentaram estratégias ampliadas de intervenção
que pudessem coletivizar o que havia sido
individualizado/interiorizado. Se o Estado e
a sociedade silenciavam e a percepção da
violência e do dano continuavam a ser negados, não era suficiente garantir a atenção
psicológica para os afetados: para romper
com o silenciamento dos danos causados
pela tortura era preciso intervir na experiência privada da violência e envolver coletivos
mais amplos, visando à inscrição social do
dano e à irradiação e politização do debate.
Para tentar evitar o risco de reforçar a interiorização¹¹ e criar novas bolhas, os integrantes da Equipe Clínico-Grupal construíram dispositivos clínicos para ajudar a desprivatizar

o dano e a habitar o passado de outra maneira.Priorizando, para isso, os dispositivos
grupais, construídos junto e com as pessoas
atendidas – muitas delas trazendo experiências retraumatizantes de atendimentos psi
anteriores nos quais suas histórias de luta e
resistência não eram reconhecidas e tendiam
a ser interiorizadas – foi possível não apenas
perceber os efeitos subjetivos de tantas décadas de silenciamento, como lidar com o
impacto de tais intervenções supostamente
terapêuticas – que, além de despolitizar e remeter os sofrimentos à esfera familiar, acabavam reforçando as políticas de negação e
desmentido social.
Da mesma forma, com o objetivo de atingir
um público mais amplo, intervir na formação
dos profissionais da saúde, assistência social e Direito e contribuir com a formação de
redes para o acolhimento dos afetados pela
violência de Estado, a Equipe Clínico-Grupal construiu e utilizou em vários estados
do Brasil um dispositivo de capacitação de
profissionais que nomeou de Oficinas Clínico-Políticas. Como pudemos constatar, se o
tema do sofrimento psíquico decorrente de
causas sociopolíticas tendia a estar ausente
nas formações psicanalíticas, no cenário da
saúde pública e nos serviços de assistência
social e jurídica – que, na prática, seriam
responsáveis pelo atendimento de casos de
violência do Estado –, a despolitização e a
insuficiência de componentes teórico-técnicos para tal era a regra.¹²
Por essa razão, a partir de 2001, o Projeto passou a atender também casos, alguns

[10]

A Equipe era coordenada por Cecília Coimbra e em diferentes momentos teve a supervisão clínico-institucional de Eduardo Losicer e Osvaldo Saidon. Entre os anos de 1991 a 2010 foi constituída pelos seguintes
psicoterapeutas, ou terapeutas corporais: Ana Paula Jesus de Melo, Cristina Rauter, Cristiane Cardoso, Eduardo Passos, Heliana Conde, Janne Calhau Mourão, Jorge Marcio de Andrade, Luciana Knijnik, Maria Beatriz
Sá Leitão, Marco Aurélio Jorge, Marília Felippe, Moema Faccuri, Regina Benevides, Sonia Maria Francisco,
Tania Kolker e Vera Vital Brasil. Também atuaram na Equipe como acompanhantes terapêuticos, Ana Claudia
Camuri, Audrei Santiago, Isabela Coutinho e Raymundo Reis.

[11]
[12]

A este respeito ver
RAUTER,1998.
As Oficinas Clínico-politicas foram um desdobramento da pesquisa desenvolvida pelo Departamento de
Psicologia da Universidade Federal Fluminense e a Equipe Clínico-Grupal Tortura Nunca Mais, sob a coordenação da professora Cristina Rauter e com a participação de Vera Vital Brasil.
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emblemáticos, da violência de Estado contemporânea. Contudo, nesse momento, seja
devido à localização dos consultórios e a impossibilidade de contribuir com o custo dos
deslocamentos para o atendimento, seja pelas limitações dos próprios dispositivos clínicos utilizados, os atendimentos das pessoas
que nos procuravam em decorrência das violações mais recentes, acabavam tendo impacto e duração mais restrita do que o desejável.
Ao longo desse processo, o ingresso na Red
Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud, contra la Tortura, la Impunidad
y otras Violaciones a los Derechos Humanos
(RedSalud DH)¹³ e o acesso a diferentes experiências possibilitaram o contato da Equipe com outras realidades e dispositivos clínicos, tais como os utilizados por equipes
guatemaltecas e colombianas em contextos
rurais submetidos a massivas violações, que
posteriormente vieram a contribuir com elementos para a construção de estratégias clínicas territoriais¹⁴.
Como observamos em trabalhos anteriores
(KOLKER, 2018), diante da impossibilidade de
dar outro destino para as marcas do dano e
algumas vezes procurando o Projeto sem sequer reconhecerem as torturas como causa
de seu sofrimento, tais pessoas apresentavam demandas intermináveis de cuidado. Se,
após tantos anos, fora preciso seguir vivendo e muitos puderam reconstruir seus projetos vitais, passando, ou não, por processos
terapêuticos, a ausência de resposta do Estado às demandas de justiça e reparação implicara na convivência permanente com uma
dor que não acabava nunca de passar. Uma
vez que os crimes praticados por agentes do
Estado continuaram silenciados e impunes e
os danos seguiam sendo vividos como histórias pessoais e clandestinas, o terror ainda

era experimentado como ameaça presente.
Até então, embora o Estado brasileiro tivesse reconhecido a prática de violações e começado a arcar com algumas reparações, as
medidas implantadas terminaram por restringir o problema aos ex-perseguidos políticos
e seus familiares.

Afinal, como continuava a negar o acesso às
informações sobre os crimes praticados no
passado ditatorial, a invisibilizar os crimes
praticados contra os setores mais pauperizados da população em suas lutas por
terra, moradia, direito a greve e melhores
condições de trabalho e a deixar de fora as
violações perpetradas em nome da ordem e
da segurança pública, implantara um modelo reparatório que continuava a circunscrever o problema ao antagonismo entre as
forças repressivas e as forças subversivas;
silenciando sobre os danos materiais e imateriais causados pela censura, cassações,
perseguições, prisões clandestinas, exílios
forçados, torturas, mortes e demais manifestações do terror do Estado em toda a sociedade; excluindo das medidas reparatórias
um vasto contingente de afetados; invisibilizando ou naturalizando a violência praticada
contra os setores historicamente excluídos
da sociedade; condenando aos ex-perseguidos políticos e familiares a uma eterna luta
solitária e mantendo a sociedade alheia às
suas demandas por esclarecimento, reconhecimento, justiça e reparação. Apesar de
a reparação por crimes de lesa humanidade
exigir dos Estados a adoção de medidas de
cunho jurídico, institucional e simbólico - não
apenas para garantir o direito à indenização
e reabilitação de todas vítimas do passado,
mas também para restabelecer a Justiça,
fazer cessar o silenciamento e a impunidade e prevenir a repetição das violações no

[13]

A RedSalud DH, fundada em 1999 e composta por equipes de 14 países da América do Sul e Central, durante muitos anos se reuniu anualmente, geralmente promovendo o rodízio entre os países da região, de modo
a possibilitar a troca de experiência entre as equipes, sempre com o apoio do International Rehabilitation
Council for Torture Victims (IRCT).

[14]

A experiência clínica local e a participação em uma pesquisa multicêntrica sobre os efeitos transgeracionais
da violência de Estado também contribuíram com a sistematização do trabalho clínico da Equipe, publicado em diversos artigos e livros nacionais e internacionais, como alguns dos já referidos acima.
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presente -, o modelo reparatório até então
introduzido no Brasil, ao se limitar a um
mero rito administrativo entre o Estado e os
ex-perseguidos políticos/familiares, adotava
uma perspectiva individualizante que aprofundava o isolamento dos anistiados em
relação ao restante da sociedade e deixava
de fora, ou tratava de forma desigual, uma
imensa parcela de atingidos dos setores
mais invisibilizados e historicamente massacrados do país (KOLKER, 2018:43-44).
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Tendo em vista esse cenário e reconhecendo
no ambiente político institucional condições
de avançar nesse processo, parte da equipe
que atuou no Projeto Clínico Grupal GTNM/
RJ começou a se movimentar no sentido de
buscar o diálogo com autoridades governamentais responsáveis pela formulação de politicas públicas nos campos da Saúde Mental
e Direitos Humanos. Desligando-se do GTNM
RJ e fundando a Equipe Clínico Política RJ,
seus integrantes, lado a lado com outros militantes e psicanalistas da Argentina, Uruguai,
São Paulo e Rio Grande do Sul, iniciaram uma
série de atividades em prol da luta pelo avanço das pautas da Justiça de Transição¹⁵.

Por essa época, muitos ativistas e familiares de mortos e desaparecidos lutavam
para que o Estado se responsabilizasse
pela reparação dos danos produzidos
pelos seus crimes, assim como por Verdade, Memória e Justiça, paradigmas da
Justiça de Transição. Estávamos às vésperas de completar 50 anos do golpe
civil-militar e vivíamos uma intensificação da disputa pelo sentido dos acontecimentos do período. Por um lado,
o STF mantivera a interpretação da Lei
de Anistia que garantia impunidade aos
torturadores¹⁶ e por outro, saíra a sentença da Corte Interamericana no Caso
Gomes Lund, confirmando que a Lei de
Anistia de 1979 violava as convenções de
Direitos Humanos ratificadas pelo Brasil,
condenando o Estado brasileiro pelas
mortes e desaparecimentos na Guerrilha do Araguaia e indicando, como uma
das medidas de reparação, a atenção
psicológica aos familiares¹⁷. Além disso,
em 16/05/2012 a Comissão Nacional da
Verdade (CNV) havia sido instalada pela
presidenta Dilma, o que fazia crescer o
papel dos testemunhos na reconstituição
de acontecimentos¹⁸.

[15]
[16]

A este respeito ver o Relatório Final do Instituto Projetos Terapêuticos do Rio de Janeiro, Projeto Clínicas
do Testemunhos, 2015.

[17]

Diante da omissão do Estado e da falta de informações sobre o paradeiro dos desaparecidos na Guerrilha
do Araguaia, 22 familiares, representando 25 desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia, representaram contra o Estado brasileiro na CIDH. Foram postulantes da ação o CEJIL, o GTNM/RJ e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos de São Paulo. A este respeito ver <https://jus.com.br/
artigos/21291/a-condenacao-do-brasil-no-caso-da-guerrilha-do-araguaia-pela-corte-interamericana-de-direitos-humanos>.

[18]

Desde a criação, apesar de seu funcionamento pouco transparente e sua pouca permeabilidade à participação da sociedade civil, a existência da CNV contribuiu para dar visibilidade ao tema e disparar a criação
de centenas de outras Comissões de Verdade, Estaduais, Municipais e Setoriais. Contudo, a Comissão reservou pouco espaço aos testemunhos dos atingidos pelas violações, dedicando boa parte de seu trabalho
à análise de documentos e perícias técnicas. A esse respeito ver KOLKER, 2018.

Em decisão do dia 29-04-2010, o STF manteve a anistia para os agentes de Estado envolvidos com a prática de tortura, homicídio, desaparecimento forçado e outros crimes por causas políticas, cometidos durante
a ditadura civil-militar brasileira.
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A EQUIPE INDEPENDENTE E OS
NOVOS VENTOS NO PAÍS
Os danos causados pela tortura e outras
violações de direitos humanos tendem a se
manter ao longo dos anos, atravessando gerações. O silenciamento institucional sobre
os fatos, a negação pública dos mesmos e
dos seus efeitos, agravam tais danos, criando um cenário em que gerações de afetados
pelo terror de Estado durante a ditadura civil-militar se misturam com os afetados pela
violência institucionalizada atual.
A partir de 2010, já desvinculada do GTNM
RJ, a então recém-criada Equipe Clínico-Política RJ aprofundou-se em outras pesquisas
clínicas – como a temática do testemunho
da verdade (LOSICER, 2015), apostando na
potência reparatória de sua palavra viva,
como dispositivo de desconstrução e de
desprivatização dos danos que persistem,
não apenas em indivíduos, mas, principalmente, sobre o conjunto da sociedade brasileira. Dessa forma, aliando-se a grupos de
militantes e entidades, passou a pressionar o
Estado para o estabelecimento de políticas
mais ampliadas e integralizadas de reparação. Iniciando parceria com a Escola de Saúde Mental, ESAM, conseguiu incluir a discussão sobre violência do Estado e seus efeitos
de subjetivação na pauta da rede pública de
atenção psicossocial e participou de processos formativos, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual¹⁹. Nesse
percurso, as discussões sobre as diversas
formas de violência e terrorismo de Estado
e as demandas para que o Estado brasileiro
se responsabilizasse pelo atendimento aos
afetados sobreviventes e seus familiares foi

[19]
[2o]
[21]
[22]

um dos pontos marcantes. Foi o caso, por
exemplo, do seminário sobre violências,
na UERJ, organizado pela Coordenação de
Saúde Mental do Município do RJ e pela Escola de Saúde Mental (ESAM).
Neste evento, que tinha como convidadas
especiais representantes do Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos
Humanos Fernando Ulloa, da Secretaria de
Direitos Humanos da Argentina, foi possível
dialogar sobre experiências de programas
estatais de atenção e de projetos não governamentais acerca do tema da afetação direta
e indireta durante a vigência do terror de Estado e seus efeitos de permanência naquele país e em outros da América Latina. Tais
interlocuções entre as equipes da Argentina
e Brasil²⁰, as quais posteriormente vieram se
juntar alguns companheiros que trouxeram a
experiência do Uruguai, criaram terreno fértil para o intercâmbio entre as equipes clínicas nos anos seguintes, e potencializaram o
tema do Testemunho (como dispositivo de
desprivatização dos danos) que já vinha sendo trabalhado e apresentado em artigos por
membros da equipe²¹.
Ainda no ano de 2010, a Equipe Clínico Política RJ apresentou proposta de capacitação
para a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República e para o Ministério da Saúde. A ideia era oferecer subsídios
para que os profissionais de Saúde Mental
desenvolvessem dispositivos clínicos para a
reparação psíquica dos afetados pela violência de Estado durante a ditadura civil militar.
Infelizmente não prosperam por motivos, digamos assim, estatísticos²² e por mudança
de ministros no governo federal.

A Equipe, por exemplo, participou de algumas aulas no curso de Residência Multiprofissional em Saúde
Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ.
A este respeito ver VITAL BRASIL, 2009.

Além do já citado artigo de Lociser, ver por exemplo, VITAL BRASIL 2015 e KOLKER, 2015.

Segundo o coordenador de saúde mental à época, o número de afetados pela violência de Estado não era
suficientemente significativo para justificar a elaboração de uma política pública com este teor, o que, a
nosso ver, apontava para a invisibilização das violações.
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CONCOMITÂNCIAS DOS AVANÇOS
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, DE EQUIPES
CLÍNICAS INDEPENDENTES E DE
ALGUNS PROGRAMAS ESTATAIS NA
APOSTA NO DISPOSITIVO TESTEMUNHO
DA VERDADE²³.
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O contexto político da época e a multiplicação
de atividades políticas, acadêmicas e artísticas
sobre a repressão e a resistência durante a última ditadura foram fatores facilitadores da irradiação da vontade de falar sobre o que ocorreu
no período autoritário. O debate público sobre
o tema foi ampliado e vários atores sociais se
organizaram em coletivos e comitês, em várias
partes do país, interessados em contribuir para
o processo²⁴. No âmbito do Rio de Janeiro, a
mobilização espontânea de testemunhos no
fórum semanal do Coletivo RJ Memória Verdade Justiça, criado em junho de 2011, nos meses que antecederam a assinatura da lei que
instituiu a CNV²⁵, apontaram uma nova direção
para os dispositivos clínico-políticos. Diante da
expectativa dos trabalhos da Comissão, nas
reuniões deste Coletivo militares cassados, ex-marinheiros que resistiram ao golpe, militantes da UMNA (União de Mobilização Nacional
pela Anistia) e ex-presos políticos manifestam
o desejo de compartilhar seus testemunhos,
narrando aos demais presentes o que haviam
experimentado durante o período repressivo, as perseguições, prisões, desemprego e
o sofrimento que acarretou²⁶. Por sua vez, as
Caravanas da Anistia do Ministério da Justiça, instituídas em 2008, passam a percorrer o
país, mobilizando a palavra dos que requeriam

reparação pelos danos sofridos e abrindo espaços de escuta para a sua narrativa. Tornando-se testemunhas de testemunhos vivos, os
integrantes da Comissão de Anistia começam
a se dar conta da importância do componente
simbólico da reparação e introduzem nos ritos
reparatórios o testemunho dos perseguidos
políticos e o pedido de desculpas do Estado.
Na conjugação deste movimento de valorização do testemunho em maio de 2012 foi realizado um debate na PUC-Rio com a Comissão
de Anistia e psicanalistas da Argentina, Uruguai, e Brasil, encontro que contribuiu para a
formulação de algumas diretrizes para o Projeto Clínicas do Testemunho que veio a ser lançado pela Comissão de Anistia do Ministério da
Justiça (CA/MJ) nos meses que se seguiram.
O propósito era o de ampliar a Política Nacional de Promoção da Justiça de Transição
e da Anistia Política e implementar núcleos
de atenção psicológica às pessoas, famílias
e grupos afetados pela violência praticada
por agentes do Estado em várias regiões do
país. Após anos de luta por parte de familiares, militantes e profissionais envolvidos com
a temática, o Edital para um Projeto Piloto foi
lançado no fim de 2012 com o intuito de selecionar, por Chamada Pública²⁷, projetos da
sociedade civil para promoção de reparação
simbólica por meio de atenção psicológica a
ser prestada às pessoas afetadas direta e indiretamente pela violência de Estado (período 1946 – 1988). Um dos objetivos do Projeto
Piloto era o de formular subsídios para uma

[23]
[24]
[25]
[26]

Informações extraídas do Relatório Final do Instituto Projetos Terapêuticos do Rio de Janeiro, Projeto Clínicas do Testemunhos, 2015.

[27]

A partir do edital para o Projeto Piloto, foram criados núcleos de atenção psicológica em SP (2), RS, e RJ.
Também foi criado um quinto núcleo no Nordeste, em Recife, mas patrocinado pelo governo de Pernambuco.

Criados em várias partes do país, esses Coletivos e Comitês foram constituídos por ex-presos políticos, familiares e jovens ativistas envolvidos com a temática, com o objetivo de interferir e acompanhar os trabalhos da CNV.
O Coletivo RJ Memória Verdade Justiça reúne entidades variadas e pessoas envolvidas com o tema: ISER,
Fórum de Reparação e Memória do RJ, OAB/RJ, ABI, UMNA, ANAPAP, Casa de América Latina e outras.
Ainda segundo descrito no Relatório Final “esta mobilização sobre a memória do passado passou a interferir no ritmo
dos encaminhamentos deste fórum que se propunha a formular propostas, intervir criticamente e monitorar os trabalhos
da Comissão Nacional da Verdade. Foi criado um espaço específico para escuta de testemunhos e a cada final de mês
uma das reuniões era destinada a este trabalho de escuta de testemunhos. Foram cerca de 5 encontros, realizados no
final de cada mês. Membros da Equipe Clínico-Política revezavam-se no acompanhamento destas sessões especiais”.
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política pública de Estado permanente dirigida a esse público-alvo específico²⁸. O projeto
proposto também tinha a finalidade de dizer
um não ao apagamento das histórias e de
parte da história do país e contribuir para a
desconstrução do silenciamento, da interiorização, e da privatização das memórias.
A EQUIPE CLÍNICO-POLÍTICA RJ NOS
DOIS EDITAIS DO PROJETO CLÍNICAS DO
TESTEMUNHO
Destacando alguns dos dispositivos então
construídos e o contexto político nacional, comentaremos alguns aspectos do trabalho desenvolvido nas duas Edições do Projeto Clínicas
do Testemunho/CA pelo Núcleo Rio de Janeiro. Sublinhe-se que de 2013 a 2015 (1º edital
– Projeto Piloto), o trabalho foi desenvolvido
institucionalmente em parceria com o Instituto
Projetos Terapêuticos e na segunda versão (2º
edital – 2016 – 2017) com o Instituto de Estudos
da Religião – ISER²⁹. Ao todo, nas duas edições
do Projeto Clínicas do Testemunho, o Núcleo RJ
recebeu trezentos e cinquenta (350) inscrições.
Oitenta e sete pessoas (87) inscreveram-se pela
primeira vez, pela convocação do Edital 2. Setenta e nove (79) pessoas inscritas no Projeto
Piloto, após o chamamento pelo segundo edital, inscreveram-se novamente. Some-se a essas as pessoas acompanhadas em seus testemunhos públicos à Comissão da Verdade do RJ
(CEV-Rio), à algumas Comissões Municipais e à
Comissão Nacional da Verdade (CNV).
A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO
CLÍNICAS DO TESTEMUNHO
(PROJETO PILOTO)
O projeto, pela configuração de seus editais
– principalmente no tocante ao segundo,

quando a situação do país já não estava politicamente favorável – era limitador quanto
ao escopo porque as pessoas tinham que
estar inscritas na Comissão de Anistia, pleiteando reparação financeira, ou comprovar
ter sofrido perseguição política à época da
ditadura³⁰. Assim, muitas pessoas que haviam sofrido violência de Estado, direta ou
indiretamente, à época da ditadura foram
consideradas inelegíveis. É preciso também
sublinhar que a clientela do projeto Clínicas
no Testemunho ao mesmo tempo era bastante heterogênea (sexo, idade, vinculação).
Reforçando nossa proposta, desde os primórdios da formação do coletivo, os dispositivos
grupais continuaram a ser priorizados, mantendo-se como forma preferencial de acolhimento,
desde o ingresso no Projeto, o que era feito por
meio da participação nos chamados Grupos de
Recepção. Por este dispositivo de entrada, as
pessoas tiveram o primeiro contato com o projeto e puderam tomar conhecimento de seus
objetivos e propostas, além de ser possibilitada
a discussão coletiva das muitas questões ligadas à perspectiva de reparação ampliada (simbólica), contida nos fundamentos do Projeto Clínicas do Testemunho e da Justiça de Transição.
Já nesse momento, entendendo que “é a
destituição subjetiva a que são submetidos
por terem vivido o ‘inferno sem testemunhas’ que provoca o dano maior (LOSICER,
2015:30)”, a Equipe se propôs a construir
dispositivos para tornar possíveis os testemunhos e a desprivatização dos danos. Considerando a experiência de “devir testemunha” como um processo e observando que a
oferta de diferentes linguagens, inclusive as
não verbais, disponibilizava novos recursos
para essa construção, o Projeto ofereceu a

[28]

A política pública esperada acabou não se concretizando. No conturbado panorama político institucional nacional, principalmente a partir de meados de 2015, o que foi conseguido, e por meio de muita luta, foi um segundo
edital por Chamada Pública nos mesmos moldes do anterior, mas com uma dotação financeira cortada pela metade. A partir desse segundo edital foram estabelecidos núcleos de atenção psicológica em SP (2), RS, SC e RJ.

[29]
[30]

Além do já citado artigo de Lociser, ver por exemplo, VITAL BRASIL 2015 e KOLKER, 2015.

Submetida aos parâmetros legais da Lei 10.559/2002, a Comissão de Anistia só pôde incluir entre os beneficiários do Projeto Clínicas do Testemunho, os ex-perseguidos políticos e seus familiares e os militares de
baixa patente, torturados durante a ditadura. A este respeito, ver KOLKER, 2018, no prelo.
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possibilidade de diferentes tipos de encontros e composições para que as narrativas
pudessem ir se compondo, inclusive por
meio da participação em “Encontrões” com
a presença de todos os envolvidos. ,. Como
agora o Estado e a sociedade se dispunham
a escutar as pessoas atingidas pela violência
de Estado na época da ditadura, além dos
grupos terapêuticos, atendimentos de família, de casal e demais dispositivos clínicos,
a proposta era oferecer a participação em
grupos de escuta e suporte para a elaboração psíquica a experiência do testemunho. A
ideia era que cada inscrito ingressasse pelo
Grupo de recepção e acolhimento, podendo
escolher em qual modalidade terapêutica
participar nas etapas seguintes. No entanto,
o dispositivo de escuta de testemunhos foi
se afirmando cada vez mais, de maneira que
foi possível experimentar diferentes tipos de
encontros, ora em grupos intergeracionais e
sem recorte de gênero (misturando pessoas
diretamente afetadas com familiares), ora em
grupos com recortes geracionais (como o
grupo de filhos e netos), ou com recorte de
gênero (grupos de mulheres).
Nesse momento, participando de Audiências
Públicas, acompanhando os testemunhos das
pessoas atendidas no âmbito do Clínicas do
Testemunho nas Comissões de Verdade Estadual, Municipais e Nacional, bem como na
Comissão de Anistia pudemos experimentar
a potência do Testemunho como operador
do processo de reparação e a importância da
participação ativa dos afetados nos processos
que envolvem a efetiva reparação dos danos.
Contudo, como escrevemos em nosso Relatório Final do Projeto Piloto, se a reparação era
um processo simultaneamente privado/individual e público/coletivo que exigia o reconhecimento público do dano e a construção social
da memória dos acontecimentos; se não bastava testemunhar para que ocorresse a elabora-

[31]

ção das feridas traumáticas, sendo fundamental que o Estado assumisse a responsabilidade
por seus atos, esclarecesse as circunstâncias
das torturas, mortes e desaparecimentos, indicasse o local onde esses fatos ocorreram e
apontasse os responsáveis diretos e indiretos;
se, portanto, o testemunho tanto ajudava a tirar esses acontecimentos da clandestinidade e
atualizar o sentido conferido ao acontecimento-tortura como contribuía com a construção
da memória histórica e o esclarecimento dos
casos ainda obscuros e se o testemunho era
um ato necessariamente relacional, sendo indispensável que ao esforço de falar se juntasse
a disposição de ouvir, era preciso apostar não
numa clínica voltada para a interpretação de
conteúdos latentes, ou no mero alívio dos sintomas relacionados com a situação traumática,
mas sim, numa clínica, ela mesma aberta às dimensões tradicionalmente deixadas de fora da
clínica e capaz de investir na ativação de processos de experimentação e criação de novos
dispositivos clínico-políticos que apoiassem e
ampliassem as oportunidades de testemunhar.
Efetivamente, no período que transcorreu o Projeto Piloto do Clínicas do Testemunho, a Equipe
pode experimentar potentes dispositivos que
contribuíram com a desindividualização e reparação dos sofrimentos psíquicos causados pela
tortura, com a irradiação dos efeitos reparatórios à sociedade e com a elaboração coletiva
sobre a experiência do terror, facilitando a aproximação das testemunhas com as Comissões
de Verdade e os coletivos da sociedade civil em
luta por memória, verdade e justiça e apoiando
a escuta dos seus testemunhos³¹.
SEGUNDA ETAPA DO PROJETO
CLÍNICAS DO TESTEMUNHO
O evento de lançamento da segunda edição
do Projeto Clínicas do Testemunho aconteceu no contexto das ocupações de cerca de
70 escolas fluminenses por educação públi-

Como mencionamos em Relatório Final do Projeto Piloto, o ato testemunhal não apenas ajudava a fazer o trânsito da vítima à situação de testemunha, com a mudança do lugar passivo de objeto das ações do Estado, para
o de agente e protagonista de um ato reparatório, como também transformava os ouvintes em novas testemunhas, criando novos elos na corrente do processo reparatório. Nesse sentido, ele mostrou ter um intenso potencial de irradiação, estimulando que outras pessoas afetadas pela violência de Estado se animassem a participar.
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ca de qualidade. Assim, em maio de 2016, foi
realizada a Conversa Pública Ocupa Clínica
do Testemunho, no Colégio Estadual Amaro
Cavalcante, organizado pela Equipe Clínico-Política RJ / ISER – Projeto Clínica do Testemunho. Participaram do evento, além das
pessoas atendidas, militantes de Direitos Humanos, estudantes secundaristas, professores, moradores de bairros populares, gestores da área de Saúde Mental, pesquisadores
e profissionais da Psicologia. Na plateia, mais
de duzentas pessoas. A atividade objetivou
promover a ampliação e apropriação da discussão – pela população e por entidades civis – de iniciativas de reparação que estavam
em andamento, dirigidas a cidadãos atingidos pela violência do Estado.
Nesse momento em que ocorria o afastamento provisório da presidenta Dilma começaram as ameaças à continuação do Projeto
Clínicas do Testemunho. Entretanto, como
dissemos em Kolker (2016, p. 181)

Tal foi o reposicionamento subjetivo possibilitado por esse processo – de afetado
beneficiário de um programa de reparação à
testemunha e protagonista da construção de
uma política pública com repercussões benéficas em toda a sociedade – que mesmo
diante do avanço dos ataques ao Estado Democrático de Direito e do risco de retraumatização decorrente desses novos eventos³², a
maioria mantinha-se fortalecida e continuava
a manifestar forte disposição para seguir na
luta pela ampliação e defesa das medidas
reparatórias conquistadas. Ainda que, no
período, tenham reduzido drasticamente
as inscrições de novos beneficiários, não
foi registrada a saída de nenhum dos que
já haviam ingressado. Pelo contrário, em
alguns casos houve até uma intensificação
da participação e um maior entendimento da
natureza dinâmica e sujeita aos avanços
e retrocessos das políticas de reparação.

[32]

Tendo em vista o novo cenário político institucional e o fim das possibilidades de testemunho frente às Comissões de Verdade, em um
contexto de recrudescimento das violações
e de repressão aos protestos, a Equipe Clinico-Política prosseguiu com a utilização dos
dispositivos clínico-grupais e da Clínica Ampliada, ampliando a realização de Encontrões
e buscando outros meios e espaços para garantir a publicização dos testemunhos. Assim, diante das manifestações que tomaram
conta do país, a Equipe realizou Conversas
Públicas e Rodas de Conversa, que possibilitaram a continuação dos testemunhos e o
compartilhamento público acerca do que se
estava vivendo.
Também nesse momento, considerando a
limitação do modelo representacional para
lidar com aquilo que excedia a capacidade
de simbolização, a Equipe entendeu que era
preciso ir além dos dispositivos clínicos tradicionais e experimentar novas ferramentas
clínicas para acessar as marcas dos acontecimentos traumáticos e possibilitar a saída da
condição passiva produzida pela vivência da
tortura, sobretudo com aqueles que viveram
os acontecimentos na infância. Tendo em vista que o que caracteriza a vivência de traumas extremos é a impossibilidade de integração/elaboração psíquica do acontecimento
traumático, que continua agindo no psiquismo do afetado, sem que ele possa tornar-se
sujeito da experiência, a ideia era introduzir
linguagens estéticas e ativar as dimensões
extralinguísticas envolvidas na produção de
sentido (KOLKER, 2017).
Entendendo a subjetividade como um processo em permanente construção, mas considerando a capacidade dos acontecimentos
traumáticos de aprisionar os sujeitos no anteriormente vivido, o objetivo era acompanhar
processos e identificar pontos de bloqueio e
fixação; potencializar novos agenciamentos
e ativar o potencial de afetar e ser afetado;
compartilhar e irradiar experiências, aumen-

Se o mandato de silenciamento e a falta de reconhecimento social do dano, ainda vigentes, poderiam levar
à dificuldade de simbolização do trauma, a possibilidade de ele ser novamente desacreditado, ou tratado
com indiferença, poderia produzir retraumatizações.
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tar o coeficiente de transversalidade³³; criar
condições de visibilidade e dizibilidade às
marcas dolorosas; viabilizar o descongelamento das marcas da tortura e tornar possível
a criação de novos modos de subjetivação.
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Desde o primeiro Edital, um dos dispositivos que ajudou a dar voz “a experiências
onde a palavra não alcançava” foi a terapia
corporal (FELIPPE, 2015, p. 121-124). Nesse
sentido, naquele momento de desconstrução das políticas reparatórias, encerrar os
trabalhos da 2ª Etapa do Projeto Clínicas
do Testemunho com a realização da Mostra
“Destempos: testemunho como prática poética”, nos possibilitou reafirmar a perspectiva ético-estética-política do Clínicas do Testemunho e ser testemunha da emergência
de uma nova etapa nas lutas por memória,
verdade, justiça e reparação, com a participação protagônica de grande parte dos ex-perseguidos e familiares que participaram
do Projeto. Nessa mostra de arte-testemunho, que teve a curadoria de uma filha de
ex-preso político, foi realizada em parceria
com o Coletivo Filhos e Netos por Memória,
Verdade e Justiça e foi filmada por um filho
de um ex-perseguido político, pudemos assistir ao nascimento de mais um coletivo de

ex-perseguidos políticos/familiares e à leitura de sua carta-manifesto reivindicando a
continuação do Clínicas do Testemunho e a
criação de uma política pública para a atenção aos afetados pelas violações praticadas
por agentes do Estado.³⁵
A CRIAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM
REPARAÇÃO PSÍQUICA – CERP-ISER/RJ³⁶
Tendo em vista que as medidas de reparação
psíquica desenvolvidas no âmbito do Clínicas
do Testemunho deixaram de fora aqueles
que não puderam comprovar perseguição
política, ou sofreram violações após 1988,
em fins de 2015, o Presidente da Comissão
da Anistia abriu novo edital para a recepção
de projetos, agora visando à construção de
subsídios para a extensão da atenção psicossocial às demais vítimas da violência de Estado, no âmbito do SUS e SUAS.³⁷
Partindo da experiência anterior, a Equipe
Clínico-Política RJ e o ISER apresentaram
projeto propondo-se a criar o Centro de Estudos em Reparação Psíquica (CERP/ISER) e
a capacitar os profissionais do SUS e SUAS
do território constituído por Acari, Irajá, Guadalupe, Madureira e Pavuna para oferecerem

[33]

Como apontam Passos e Barros (2009, p. 27), a intervenção clínica deve ser entendida como uma operação de transversalização que se realiza na zona de vizinhança entre dois processos – os processos de
subjetivação que se passam na relação analista-analisando e aqueles que se passam na relação entre a
clínica e o não clínico (a clínica e a política, a clínica e a arte, a clínica e a filosofia).

[34]

O Coletivo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça foi criado no âmbito do 1º Edital, ao longo do
processo de construção de testemunhos para a Audiência Pública sobre os Efeitos Transgeracionais da
Violência de Estado, realizada no dia 05/12/2014, em parceria com a CEV-Rio. Ver em https://noticias.cvrs.
fiocruz.br/?p=969

[35]

Segundo o convite escrito pela curadora Anita Sobar: a proposta da Amostra era “possibilitar o testemunho de afetados pela violência do Estado, o efeito em seus corpos, vale(ndo-se) da enunciação criadora,
agenciadora da produção de subjetividades”. Convidando à experimentação de outras linguagens, não
para “a ilustração ou representação do horror, da dor”, mas para “a ativação do legado dessa força de (re)
existir”, a idéia era valer-se “da arte como possibilidade de converter a violência e o trauma em potência
de agir, pensar e criar”. Para tanto, sugeria “tornar públicos os arquivos privados para uma verdadeira reinvenção da escrita/costura entre o público e o privado, quebrando barreiras de silêncio e potencializando a
luta por verdade, memória e justiça”. Sobre este evento foi realizada uma publicação (LOSICER, MOURÃO
e KOLKER, 2018) e um vídeo filmado por Dario Gularte, que seriam disponibilizados no site da Comissão de
Anistia. Entretanto, tendo em vista o novo cenário, isso acabou não acontecendo.

[36]
[37]

As conclusões deste item foram extraídas dos subsídios e contribuições para a construção de uma política
pública elaboradas por Tania Kolker e publicadas em FRANÇOSO, 2018.
Ver em https:
//www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/clinicas-do-testemunho-2015-2016
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atenção psicossocial a vítimas de violência
de Estado³⁸.
Quando apresentamos este novo projeto piloto, embora continuássemos a sofrer gravíssimas e sistemáticas violações de direitos
humanos, o Brasil iniciara a construção de um
Sistema Nacional para a Prevenção e Combate à Tortura e começara a passar a limpo
os crimes praticados pelo Estado na ditadura. Contudo, pouquíssimos meses depois, o
cenário político institucional começou a mudar vertiginosamente, colocando em risco a
maioria das políticas públicas de cunho social
e de proteção aos direitos humanos, incluindo
as políticas de saúde e assistência social, em
que se apoiou a nova proposta³⁹. Neste sentido, quando iniciamos a capacitação em uma
das áreas com maior número de ocorrências
letais, tínhamos clareza das limitações desse
tipo de iniciativa sem a adoção das demais
medidas para interromper o ciclo de violações, silenciamentos e impunidades. Ainda
assim, pareceu-nos importante prosseguir e
aproveitar a oportunidade de intervir, mesmo
que a nível micropolítico, na própria máquina do Estado, oferecendo dispositivos para
a sensibilização, desnaturalização e qualificação das práticas dos profissionais da saúde e assistência social, no que diz respeito à
atenção aos danos subjetivos causados pela
violência de Estado. Já que não era possível
intervir no âmbito macropolítico, nem mudar
a lógica das políticas de segurança pública,
introduzir os temas da violência de Estado e
do direito a reparação entre os profissionais

responsáveis pelas ações de saúde/assistência social do território, poderia propiciar a sua
sensibilização e se constituir em um primeiro
espaço, no âmbito estatal, de escuta e reconhecimento dos danos causados por esse
modelo de segurança pública.

Afinal, ter a oportunidade de experimentar
um corpo a corpo com essas pessoas e ouvir
seus relatos, conhecendo seus nomes, histórias e dores, em vez de ter acesso a esse
contexto de violência por abstratos dados
estatísticos, ou pela narrativa criminalizadora das mídias, poderia descortinar uma outra realidade, até então mascarada (KOLKER,
2018, no prelo).

Com este objetivo, a Equipe do CERP buscou
contribuir com a construção de dispositivos
clínico-políticos territoriais, entendendo que
era preciso apoiar os sujeitos em sofrimento
no seu próprio contexto de vida. Na construção da proposta optou-se por uma atenção
com caráter psicossocial envolvendo a rede
do SUS e SUAS local e articulando os recursos da Estratégia de Saúde da Família e
das Políticas públicas de Assistência Social.
Como tais políticas contribuem para a identificação dos determinantes e vulnerabilidades sociais que interferem na qualidade de
vida dos usuários, a proposta de criação de
equipes multidisciplinares, em uma perspectiva intersetorial, teve como objetivo evitar
determinados modos de cuidar centrados

[38]

Participaram da Equipe de terapeutas do CERP: Cristiane Assis Cardoso, Janne Calhau Mourão, Marco
Aurélio Jorge, Olívia Françoso e Tania Kolker. Compondo a Equipe do ISER, participaram os seguintes pesquisadores e colaboradores: Ayra Garrido, Deley de Acari, Fernando Souza, João Antonio de Souza e Silva,
Luna Glatt Rozenbaum, Roberto Marinho Amado, Shana Santos e Suellen Guariento. Além disso o Projeto
contou com as preciosas contribuições da pesquisadora (Daisy Queiroz) e da Coordenadora do Observatório Nacional de Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos (Silvia Helena Tedesco) e com a colaboração
das professoras Cristal Moniz de Aragão e Ana Carolina Dias Cruz

[39]

Quando foram criados os CERPs no RJ, RS, SC e SP, o cenário político apontava para a possibilidade de
sua multiplicação. Pouco tempo depois, o projeto deixou de ter o respaldo institucional da Comissão de
Anistia e as violações seguiram aumentando, sem que a sociedade mostrasse repúdio, ou os governos
tomassem medidas para prevenir ou sancionar estas ações. Pelo contrário, nos meses que se passaram
não só houve um recrudescimento das intervenções letais da polícia, como o próprio trabalho dos profissionais envolvidos na capacitação foi precarizado. Mesmo assim, seguimos com o Projeto e, apesar das
inúmeras dificuldades, os efeitos clínico-políticos dos dispositivos não apenas ficaram evidentes, como
também ajudaram na articulação dos profissionais do território para lidar com a dramática realidade vivida
pelos moradores locais.
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na doença, na hierarquização dos conhecimentos e nos especialismos, rompendo com
a segmentação e a fragmentação dos processos de trabalho em saúde; potencializando as oportunidades de mútua intervenção
e estimulando o protagonismo de todos os
participantes no processo de cuidado e na
construção dos dispositivos clínicos.
Embora mais uma vez tenhamos sublinhado o
papel dos dispositivos clínico-grupais e os recursos da clínica ampliada, não se tratava de
transmitir um modelo de intervenção pronto:
a ideia era proporcionar conceitos-ferramentas que possibilitassem a construção coletiva
de dispositivos clínicos, junto com as pessoas
afetadas e não para elas. Como a violência
de Estado se expressa de múltiplas formas
na vida dos sujeitos e comunidades atingidas, é fundamental que esse tipo de atenção
não pressuponha nenhuma direção a priori e
possa incluir no próprio processo de cuidado
o trabalho de criação dos dispositivos clínicos (QUEIRÓZ e TEDESCO 2018, no prelo).
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Efetivamente, ao longo dos aproximadamente 18 meses em que transcorreu a capacitação, mais uma vez a Equipe pôde constatar
a potência dos dispositivos clínico-grupais
para a elaboração coletiva dos acontecimentos traumáticos: oferecendo espaços de
escuta e cuidado mútuo para o compartilhamento das diferentes experiências de violência e possibilitando uma intervenção recíproca e transversal entre todos os participantes
(inclusive os profissionais), foi possível experimentar a quebra do silenciamento e a superação do medo; investir na reconstrução de
laços de confiança (que, normalmente, ficam
abalados em situações de violência) e deslocar-se da posição de vítima para a de agente na construção de novos modos de intervir

sobre a realidade violenta. Nesse formato em
que as intervenções que permitem ressignificar os acontecimentos violentos não partem
apenas dos profissionais, mas sim de todos
participantes, todos vão se percebendo pouco a pouco como protagonistas na experiência de cuidado mútuo e observa-se a desindividualização do sofrimento e o entendimento
mais amplo das próprias condições em que a
experiência da violência se dá.
NÚCLEO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
A AFETADOS PELA VIOLÊNCIA DE
ESTADO⁴¹
Como dissemos acima, quando iniciamos as
atividades de capacitação pela Equipe do
CERP continuávamos a sofrer graves e sistemáticas violações de direitos humanos, mas
ainda estava em curso a construção de medidas de prevenção e combate a tortura e
começava a haver abertura para a ampliação
das políticas reparatórias. Poucos meses depois, começou o desmonte das políticas públicas de cunho social e de proteção aos direitos humanos, atingindo, inclusive, ao Projeto
Clínicas do Testemunho. Desde então, assistimos a uma intensificação da militarização e
da violência policial letal nas favelas e regiões
periféricas do Rio de Janeiro, que não só vem
elevando de forma dramática o número de
mortes e desaparecimentos forçados, como
tem dificultado, de forma sistemática, a oferta dos serviços públicos básicos de saúde e
assistência social nos territórios atingidos.
Nesse novo cenário, em que a violência de
Estado se manifesta de forma massiva e
continuada, as violações são indiscriminadas e aleatórias e é todo o território que tem
sido visado. Assim, se antes as vítimas de
homicídios praticados por agentes do Esta-

[40]

Como mais uma vez pudemos concluir: “Diferentemente das relações terapêuticas clássicas, marcadas, seja pela neutralidade – que não permitem a tomada de posição frente às injustiças e as violências – seja pela verticalidade – que frequentemente envolve a relação de poder-saber estabelecida entre terapeuta e paciente e costuma inibir processos de
autonomização – tais dispositivos investem nas relações horizontais e mesmo na transversalidade, que convidam a todos
os envolvidos no processo de cuidado a uma posição mais ativa, implicada, empática e solidária” (KOLKER, 2018, no prelo).

[41]

Atualmente participam da Equipe do Núcleo de Atenção Psicossocial a Afetados pela Violência de Estado, Aline
Capparelli, Cristiane Assis Cardoso, Gabriela Serfaty, Janne Calhau Mourão, Olívia Françoso, Suellen Guariento e
Tania Kolker. Isabela Coutinho também integrou a equipe no 1º ano do Projeto.
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do eram homens, jovens, pobres e negros,
previamente estigmatizadas como marginais
e delinquentes, atualmente, com a política
de entrar nas áreas de favelas já atirando,
tem crescido muito o número de mortes por
“balas perdidas”, atingindo indiscriminadamente mulheres (inclusive grávidas), idosos
e crianças, mesmo em área escolar e em
pleno horário de aula⁴², sem que nenhuma
autoridade do Estado se manifeste e sem
que sequer se investiguem as alegações
apresentadas pelas forças policiais. Por outro lado, as mesmas operações policiais que
atingem os moradores das favelas também
passaram a atingir os professores e profissionais de saúde que lá atuam e não têm
sido incomum os trabalhadores da saúde
correrem sério risco de morte para seguir
trabalhando, ou desenvolverem intenso sofrimento psíquico, comprometendo sua continuidade no trabalho⁴³.
Tendo em vista a atual conjuntura, que aponta
para a institucionalização de uma politica de
segurança baseada na imposição do terror⁴⁴
aos setores mais vulneráveis e marginalizados
da nossa sociedade, a Equipe Clínico Política, em parceria com o ISER, criou o Núcleo
de Atenção Psicossocial a Afetados pela Violência de Estado, com o apoio do Fundo das
Nações Unidas para Vítimas da Tortura (UNVFVT). Desde então, a ampliação do setting
clínico vem se mostrando uma necessidade
cada vez maior do nosso trabalho. Devido à
massividade das violações e tendo em vista

à resposta clínica mais rápida nos casos dos
pacientes acolhidos por meio de dispositivos
clínico grupais, optamos por realizar a maior
parte das entrevistas de recepção em grupo
e sempre que possível, no próprio território
onde ocorreram as violações. Assim, além
dos atendimentos individuais (psicológicos e
psiquiátricos), dos grupos terapêuticos, e dos
atendimentos de família de pessoas diretamente atingidas por violência policial, também
passamos a desenvolver dispositivos clínicos
de escuta territorial, não apenas para acolher
os familiares e vítimas diretas, mas também
para responder às demandas de atendimento
de vários profissionais de saúde e/ou defensores de direitos humanos interessados em
desenvolver recursos para pensar em como
atuar, trabalhar e viver em territórios tão marcados por violações de direitos, alguns deles
também com histórias de violações graves no
seio de sua própria família. Pelo mesmo motivo, no caso de pessoas que tiveram familiares
assassinados ou desaparecidos temos optado, sempre que possível, pela recepção simultânea de todos os membros da família que
solicitam o atendimento, incluindo as crianças.
Nestes casos, também priorizamos os dispositivos grupais para o seguimento dos atendimentos, seja no âmbito da própria família ou
casal, ou seja, em grupos focais, com ou sem
recorte de gênero. A comprovar a dramaticidade do que se vive nesses locais, durante a
realização de um dos grupos, nossa própria
equipe também acabou sendo surpreendida
por intenso tiroteio, tendo sido obrigada a

[42]

Dados da Polícia Civil mostram que 632 pessoas foram atingidas por balas perdidas de janeiro a 2 de julho de 2017, representando uma média de 3,4 casos por dia no Estado. Ver em <www.cartacapital.com.
br/sociedade/para-combater-a-violencia-na-cidade-produzimos-violencia-nas-favelas/@@amp> <https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/03/31/politica/1490974463_586184.html> e em <www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/professora-e-atingida-por-tiro-de-raspao-dentro-de-escola-na-mare-no-rio,acae2dd0526fae2e36bd11dceee7fe66rged5qip.html>.

[43]
[44]

Ver em <g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/agentes-de-saude-ficam-feridos-durante-tiroteio-no-pavao-pavaozinho.ghtml>.
Como pontua Losicer no prefácio do livro Clínica Política lá em Acari – a experiência do Centro de Estudos em Reparação Psíquica (FRANÇOSO, 2018, no prelo), “[...] Como clínicos das fronteiras do psiquismo
humano, sabemos que todo terror é um “psicoterror”. Não é só violentando corpos que o Estado – seja
ditatorial ou democrático – tiraniza a cidadania. É a ameaça permanente da violência que afeta corpos e
almas. Irradiado desde os centros totalitários do poder, o grande medo vital se infunde em toda a sociedade e impõe o silencio. São estes afetados que, no seu testemunho, nos proporcionam um saber que ficaria
oculto de qualquer outra forma.
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permanecer por cerca de duas horas deitada
no chão, juntamente com os demais participantes, além de trabalhadores e moradores,
entre eles, crianças e adolescentes que vieram se abrigar do tiroteio.
UMA INTERVENÇÃO
CLÍNICO-POLÍTICA DE CAMPO
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Em 2013 tem início um ciclo de ocupações
que vão introduzir uma verdadeira revolução
nos objetivos, estética, linguagem e mídias
utilizadas nas manifestações, ocupações e
protestos: a convocação pelas redes sociais,
o uso de megafones; os cartazes feitos à mão
e na própria rua; as performances artísticas e
culturais; os mutirões de limpeza e preparo
de refeições, o funcionamento autogestivo
e horizontal; o estado de assembleia permanente, a criação de verdadeiras zonas autônomas temporárias. Ocupar para defender o
Ministério da Cultura, a Política Nacional de
Saúde Mental, as Escolas Públicas, a Aldeia
Maracanã. “Ocupar para questionar, ocupar
para defender, ocupar para protestar, ocupar
para construir uma nova forma de gestão vital dos espaços, ocupar o que foi abandonado pelo Estado. As Ocupações são atos de
ressignificação”, dirá Ivana Bentes.⁴⁵ É nesse
ambiente maquínico produtor de novas subjetividades que se dá a intervenção abaixo:
DIÁRIO DE CAMPO
DE EDUARDO LOSICER
Em meados de 2013 fui chamado por uma
colega psicanalista para avaliar as possibilidades de intervenção diante de uma situação problemática com que acabava de se
deparar no meio da rua: um grupo de manifestantes ocupando ruas próximas ao endereço do Governador – no que se chamou

[45]
[46]

“Ocupa Cabral” – estava passando por uma
situação conflitiva, que ia para além da tensão própria que se vive nas ocupações, isto
é, havia um forte mal-estar surgido dentro
do grupo, ao ponto de se tornar “queixa” à
procura de uma ajuda externa, situação esta
que, mantendo a lógica da autonomia, se
tenta evitar. Se não se superasse o impasse
criado nas relações internas ao grupo, estaria se arriscando a coesão necessária ao seu
propósito principal: se valer da potencia do
coletivo para ocupar o espaço público.
A colega mencionada fora reconhecida como
analista por um dos integrantes do grupo e
solicitada para ajudá-los na emergência. Por
sua parte, ela lembrou do trabalho de nossa
Equipe Clinico-Política e decidiu me contatar.
Considerando a urgência da situação, decidi
ir imediatamente.
As anotações do diário de campo desta singular intervenção – que reconstituiremos a
seguir – exigem uma contextualização do
momento em que de fato aconteceu, inclusive uma consideração pelos importantes efeitos que lhe atribuímos a posteriori.
Hoje podemos afirmar que junho/2013 se
tornou uma verdadeira marca na história política recente do país, rica de acontecimentos
que ainda nos influenciam. Está no centro de
uma década em que o sistema político que
sustenta a democracia representativa parece entrar em colapso, mas também faz parte
de um período de revolta política inorgânica,
sem bandeiras nem focos. Se reinventa um
certo sentido da manifestação de massa na
democracia, na medida em que não precisa
se mobilizar para mostrar a sua força, mas se
autoafirma ocupando o lugar, seja no espaço
público, na rua ou nas instituições.

Ver em revista.ibict.br/p2p/article/download/2334/2384

O “Ocupa Cabral” foi uma das maiores ocupações realizadas no Rio de Janeiro e não apenas sofreu algumas infiltrações, como alguns dos participantes vieram a ser perseguidos e presos, tiveram a casa invadida
e objetos confiscados. Com uma pauta extensa de reivindicações, o objetivo dos ocupantes era expor os
desmandos e negociatas do governador nos preparativos para a Copa do Mundo, cobrar o fim da violência
policial, reivindicar mais recursos para a saúde e educação, levar demandas da população das favelas da
cidade, exigir uma resposta para o desaparecimento de Amarildo, entre outras.
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Os que interpretam junho/2013 desta forma
produtiva – dentro da enorme controvérsia
de interpretações que provocou – chegam
a considerar junho na mesma linhagem de
revoltas emancipatórias que percorreram o
mundo tendo seu grande ícone disruptivo
em maio de 68.
Ao mesmo tempo, aqueles que admitem que
junho constitui um marco histórico mas veem
efeitos políticos negativos no seu desenvolvimento, provocando regressões autoritárias ou
eclosões de expressão fascista, não conseguem reduzir seu significado a qualquer simplificação da complexidade que trouxe à tona.
Tampouco podem negar que esse fascismo
que hoje parece massivo, não é “natural” das
massas, mas produzido pelas elites conservadoras para impedir que qualquer “primavera”
dos movimentos emancipatórios tenha consequências de dano profundo no funcionamento pleno do neoliberalismo “democrático”.
Retrospectivamente,
vemos
junho/2013
como potência disruptora das diferenças estabelecidas (classe, gênero, raça, direita/esquerda, Estado/exceção, nação/pátria...) pelo
antigo regime de conluio promíscuo entre Estado de Direito e sistema econômico-político.
Comportou-se como se fosse um acelerador
de contradições que escapam de qualquer
possibilidade de superação dialética e, ao
mesmo tempo, parecem impedir a [supostamente pacífica] convivência democrática.
As “novas” diferenças produzidas pela fragmentação da unidade dos sistemas representacionais traçam centenas de linhas divisórias no tecido social, no chão da rua, da
família, no cotidiano do trabalho e atravessa todas as organizações. Reativamente, o
pensamento único totalitário mobiliza suas
forças, sempre latentes, para explorar as
tendências reacionárias de intolerância com
a diferença e para germinar sua semente
de ódio e violência com o diferente. Não se
trata, apenas, de exterminar o inimigo interno, como era na exceção de Estado: aquelas épocas prenunciavam a queda das elites
políticas democráticas e, com elas, explode
a teoria do inimigo, base do pensamento to-

talitário. Em tese, pode se estar lado a lado
com ele – como acontecia com nossos “ocupantes de ultima geração”, lado a lado com
a patrulhinha da polícia pronta para reprimir.
Não podemos esquecer que, no plano mundial, as novas linhas divisórias abandonam as
metáforas e se transformam em duros muros
de concreto.
Na época, as ocupações começavam a se
revelar como tática política eficiente, na medida em que, lançando mão da sua potência autolegitimadora, se apropria do espaço
público abandonado pelo Estado durante
sua crise de legitimidade. Obrigado a expor as chagas da corrupção sempre ocultas
e o conluio com os poderes republicanos e
corporativos, o Estado perde imunidade e,
simultaneamente, revela também ter abandonado a legitimidade que lhe cabe no uso
monopólico da violência.
Essas análises estavam apenas esboçadas
quando fui consultado sobre as queixas
do grupo do “Ocupa Cabral”. Mas imaginava que os conflitos por lá não deveriam ser
alheios ao confronto direto entre as forças da
repressão contra as forças da autonomia, tal
como estava começando a acontecer com os
protestos autoconvocados.
De fato, a situação que encontrei era um cenário dramático desse estado de ameaça
permanente de repressão violenta: a polícia
vigiando desde duas patrulhas postadas a
poucos metros, de um lado e, do outro, um
grupo de algumas dezenas de jovens ocupando a avenida da praia no ponto mais valorizado da cidade, na esquina do domicílio do
governador, sem bandeiras nem palavras de
ordem homogêneas, mas com pautas difusas,
todas denunciando as diversas formas de corrupção que começavam a transparecer, inclusive, entre os mais altos dirigentes políticos.
Este era o teatro dos acontecimentos que me
esperava na inédita incursão que podíamos
chamar, propriamente, de clínico político.
Sem psicologizar nem despolitizar, era necessário responder à altura da emergência,
ali mesmo, imediatamente.
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Sentados no pavimento, em roda, me dediquei à primeira escuta e os interroguei sobre
certos relatos que me pareciam censurados.
Com efeito, logo surge o impasse que gerava a angústia do grupo: um dos integrantes
estava sendo retido pela família e impedido
de voltar para o grupo, porque tinham sido
ameaçados telefonicamente. O grupo estava
“juramentado” na consigna de nunca abandonar o grupo e acompanhá-lo ate sua dissolução... quando forçada pela repressão.
Este momento da repressão era “impossível”, desde a perspectiva do grupo autodeterminado, ao mesmo tempo em que era
“inevitável” para o olhar estrangeiro.
Os passantes que se manifestavam eram, na
maioria, de apoio. Alguns entusiastas, como
aqueles que traziam mantimentos. Outros
debochavam, quebrando qualquer ilusão de
unanimidade heroica.
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Com a família não era diferente, embora com
um peso muito maior. Sabiam que contariam
com o apoio de familiares, mas também que
sofreriam fortes pressões contrárias a manter a ocupação. Mesmo com essa previsão
– que se tornou dramaticamente realizada
–, estavam dispostos a se apoiar no coletivo
para resistir. Era a vontade individual/familiar
em um embate terminante com a vontade
política do coletivo. Era necessário analisar o
sintoma emergente no fio desta ambiguidade... até que o corte se torne inevitável.
Voltando às anotações do diário: vendo que
era possível falar de temas tão comprometedores, outros integrantes do grupo que tinham se mantido distantes se aproximaram,
sempre de forma voluntária, e participam de
uma discussão coletiva sobre a questão interpretada como “companheiro refém da família”. Com esta interpretação pretendíamos
relativizar a questão da esfera puramente
moral privada – individual /familiar –, para
não ficar prisioneiros do dilema juramento/
traição. No calor da situação, era necessário correr o risco de tocar nas manifestações
mais passionais próprias destas esferas, ainda mais sabendo que não é possível despolitizar a paixão básica que move os ocupantes,

isto é, a paixão que advém da experiência
da plena liberdade e soberania que o grupo
exerce sobre seu território. Entre as paixões
alegres, talvez esta seja a maior: um grupo
tendo pleno domínio – mesmo que efêmero
– do solo que ocupa.
A verdadeira ordem que eles tinham que
sustentar, era mais uma ordem de coesão
interna do que a subordinação a objetivos
programáticos. Tal como vimos em outras
ocupações – escolas, por exemplo –, a difícil organização interna do dia a dia quando
se calcula a longo prazo, acaba sendo bem
sucedida como decorrência “natural” do respeito a esta ordem política. Se esta soberania fluida não é capturada pelos poderes que
sempre tentam se instituir nas micropolíticas,
é possível sustentar a resistência. Estava ali
uma espécie de exemplo vivo de democracia
direta, sem líderes representantes nem dirigentes autoimpostos.
Dedicamo-nos a valorizar estas diferenças
radicais que eles estavam trazendo, indo assim na contracorrente do senso comum, que
toca em retirada diante de qualquer ameaça
à ‘segurança pessoal’, tal como devia estar
acontecendo com a família do companheiro
retido em casa.
No entanto, o alívio de poder falar o não dito
não foi suficiente para dissipar o mal estar.
Tampouco a tensão maior e contínua de eles
próprios serem dissipados à força – aquela
espada que pende acima de todos permanentemente. Depois de algumas falas entrecortadas e sem sair do impasse criado, apontei uma
das várias suspeitas que tinham se levantado:
a suspeita que havia informação saindo do
sigilo obrigatório do grupo e, principalmente,
que havia “infiltrados”. Parecia tratar-se de um
dos fantasmas de grupo mais primitivos, isto
é, partir da premissa dramática que sempre
há um traidor dentro do grupo. Hoje diríamos
delator, arrependido, colaborador?
Mas naquele momento ainda não era possível
perceber que naquelas “badernas” se estava
mostrando a casca do ovo da serpente começando a quebrar. Tampouco era visível que
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essa metáfora do ovo [que reconheço repetida em mim] que dá a luz o nazifascismo, poderia resultar, hoje, em milhões de ovos. Como
nos filmes de terror futurista, no presente pré-eleições, não é possível saber quantos serão,
mas tampouco podemos negar que eles são,
momentaneamente, “reais”, nem é possível
prever o que acontecerá com a “ninhada”,
qualquer que seja o resultado das eleições.
Diante da situação sem saída, optei por seguir
a linha de fuga que me pareceu mais producente, embora de alto risco: mostrar, ali mesmo, que o infiltrado não era um fantasma, mas
era bem real. Com esse propósito, apontei um
“civil” que tinha se destacado da patrulhinha e
nos observava e escutava há um bom tempo.
Apostei que, denunciando a realidade do perseguidor, era possível vencer o medo típico do
terror, que nasce mais da ameaça que do real.
Decidi analisar a quente o fantasma e assim
espantá-lo da cena central, golpeando-o
com a evidência do infiltrado real. Também
analisar a quente minha própria implicação,
porque estava disposto a usar de todo meu
conhecimento prático com o tema infiltrado,
e desnudá-lo “ao vivo”. Quando o sujeito
apontado começou a se sentir desmoralizado como o próprio “rei nu”, deu meia volta e,
mal disfarçando, se retirou lentamente.

tado de injustiça que a impunidade gera. Mais
especificamente, reparar uma violação de
direitos humanos não significa anulá-la, mas
efetuar um corte temporal, impedindo que o
ato violatório continue a ser negado e permaneça impune. Nesse sentido, fazer com que
apareça a verdade de um crime de lesa humanidade e chamar cada coisa por seu nome
– estabelecendo que um criminoso é criminoso, que o Estado é responsável e que a vítima
é uma vítima – é um dos passos importantes
do processo reparatório, mas não é o único,
nem pode ser o último (GUILLIS, 2007)⁴⁷.
Tendo em vista que o objetivo maior dos atos
repressivos é controlar o corpo social e aniquilar sua capacidade de resistência e contestação, e uma vez que isso só é alcançado
por meio da distinção entre vidas que devem
ser protegidas e vidas indignas de serem vividas, atos reparatórios que se atenham apenas as pessoas identificadas como afetadas,
sem dirigir-se à sociedade como um todo,
não tem potência suficiente para restaurar
os princípios éticos corrompidos, nem a dignidade humana ultrajada.

CONCLUSÕES

Afinal, quando se está diante de uma violação que atinge alguém ou algum grupo historicamente marcado por representações
negativas, a quem muitas vezes sequer se
reconhece o pertencimento à humanidade,
essa violência pode estar tão naturalizada
que não seja percebida como tal nem pelas
próprias vítimas. Nesses casos, o reconhecimento do Estado deve ser um ato performativo indissociável do processo reparatório e
é preciso que fique claro que, independentemente das razões que possam ter sido alegadas para justificar as violações, ou a dificuldade nos procedimentos judiciais, as vítimas
têm direito à verdade, à justiça e à reparação.

Etimologicamente, reparar significa dispor de
novo. Embora seja impossível voltar no tempo
e apagar os efeitos de um crime, é possível
fazer justiça às vítimas, interrompendo o es-

Mesmo sendo a violência um acontecimento
irreversível e, portanto, irreparável, o fato de
a pessoa afetada perceber que sua situação
encontra lugar na esfera pública e que o seu

Depois dos risos de triunfo, algo desanuviou
e começaram espontâneas conversas laterais e de pequenos grupos. Alguns saíram
como enviados – talvez para falar com a família do companheiro retido, talvez para trazer suprimentos para a resistência.
Também me retirei.

[47]

Como diz Graciela Guilis (2007), “uma verdade privada está privada de verdade”. Nesse sentido, as audiências, onde ocorrem os testemunhos e o Estado pede desculpas pelas violações perpetradas, funcionam
como uma instância de passagem entre a experiência solitária da tortura e o campo social.
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dano obteve reconhecimento do Estado, torna possível a reparação simbólica e a restauração do sentimento de pertencimento a esse
mundo. Assim, embora desde uma perspectiva jurídica seja importante a identificação da
pessoa da vítima e o reconhecimento material
e subjetivo dos danos, é fundamental que ela
não seja tratada como um objeto passivo das
medidas burocráticas de reparação. Pelo contrário, para que ela não seja fixada no papel de
vítima/objeto da ação do Estado e experimente o reconhecimento do seu lugar social, é importante que seja garantida sua participação
protagônica em todo o processo reparatório,
não apenas como meio de reparação pessoal,
mas como parte de um processo simultaneamente privado/individual e público/coletivo.
Embora, na atual conjuntura não seja mais
possível contar com a decisão de reparar por
parte do Estado, tem sido possível desenvolver dispositivos clínico-políticos que ajudem a

desindividualizar os danos e a dar visibilidade
externa para a dramática realidade de violações . Contudo, nesses tempos de profundo
retrocesso, em que novas gerações de afetados pelo racismo institucional vêm se somar
aos atingidos pelo terror de Estado durante
a ditadura civil-militar, “em que políticas que
produzem as condições de negligência sistemática e planejada vieram se juntar às antigas
e renovadas formas de extermínio da população pobre, negra e/ou periférica” (KOLKER,
2018) e em que tanto o Projeto Clínicas do
Testemunho como o CERPs foram encerrados, impedindo mais uma vez a continuação
da reparação iniciada e a extensão da atenção psicossocial a todos os afetados pela violência de Estado, a retomada e a ampliação
da pauta de Justiça de Transição, mais do que
nunca dependerão de nossa capacidade de
articular as pautas comuns e exigirá a aproximação dos diferentes setores da população
que lutam por reparação.
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Arte de Rona
Neves, artista
visual, ator e
escritor carioca,
nascido e criado no
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“Talvez se eles o transformassem em
espírito e fizessem ele aparecer seri
uma boa reparação. (...) Eu busco toda
[reparações]. Todas são válidas, possíveis. E nenhuma vai recuperar nada
(neta de vítima de desaparecimento)
“O Estado acabou com minha vida, eu
queria muito a reparação para ter pe
menos um barraco, para não ficar me
digando. Eu sempre trabalhei. A culpa
é toda do Estado, que entra dentro da
favela pra isso. Eu sei que a reparaçã
não traz eles de volta, mas pelo meno
ameniza, um médico particular, algum
coisa pra gente.” (mãe de vítima letal
“A única reparação que ele pode estar
fazendo é parar com isso. Realmente
não vai trazer meu filho de volta, ma
acabou (mãe de vítima letal).”“O que e
penso de reparação: não vai resolver
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Ato em homenagem à
vereadora Marielle Franco
no centro do Rio de Janeiro
em março de 2018.
Foto: Bernardo G. Santos
(CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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Quando o
corpo cala e a
alma chora
Silvia Carvalho¹
Quando se escolhe um corpo a ser calado
Essa escolha não é à toa
Essa escolha tem endereço, tem cor, tem uma
alma
Tem muitas almas que choram
O choro dos seus pais, dos seus rebentos, dos
seus amores
Quando se escolhe um corpo a ser calado
Essa escolha interrompe possibilidades
Interrompe amizades, interrompe verdades
Verdades que nunca serão ditas
Verdades que não serão vividas
Quando se escolhe um corpo a ser calado
Só há dores
Dores que às vezes se convertem em saudade
Dores que às vezes se convertem em liberdade
Libertação do medo que se expressa no grito
Grito que converte o luto em LUTA
Luta pelo corpo que foi calado
Luta para que não haja mais almas a chorar

[1]

Assistente social graduada pela UFF; Mestrado no Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional - UFF; Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFRJ;
Integrante e pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora
(NEGRA) UERJ-FFP.
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horei. É um - Quando teve a chacina, o
meu primo que veio na moto na frente
nseguiu desviar a moto e voltou e viu
udo. Depois disso, entrou num quadro
e depressão muito grande. A mãe dele
va que ele falava que sentia saudade
do irmão. Já não queria nem conseguia
er nada. Ele um dia foi comer, passou
mal, foi para o hospital, fizeram uma
agem nele falando que era overdose,
ve morte cerebral. Foi transferido. O
co que atendeu no hospital falou que
não teve overdose, ele teve um AVC. A
ele perdeu dois filhos nessa chacina.
o (a vereadora) Marielle conseguiu o
logo ele já tinha falecido. Essa é uma
rma como o Estado mata. O menino que
a na favela que chega com convulsão,
nem examina, é por droga. E mata o
menino.” (primo e sobrinho de vítimas
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a tal reparação. O Estado que está sem-“
os empregados deles, se fosse cobradop
atório que cada policial que matou umad
e também punido financeiramente, achop
dentro da favela e dentro da periferiaq
gem pelo SISTEMA, por ser negro, e comoM
sado, porque ali e não podia ir para ruae
nelo, do jeito que ele gostava de andars
, demais. Tudo que ele fazia ele pensavae
mim. Eu sei que reparação não vai trazern
minha cabeça eu enterrar meu filho ne-m
meu filho não era bandido, era simples-g
mprego, e não tinha o direito dele de ir m
e
por causa de policiais safados corrup-v
orque eu não me conformo de sair da mi-t
egunda-feira enchendo a cara, ouvindoo
ada, e sabendo que meu filho está a seise
minha vida em termos de saúde, perdi osd
as, o Estado não me ajudou em nada, nãot
e sair escondida, estou muito doente, tôn
e, que eu nunca imaginei de pegar tuber-m
re a li z aç ão

a po io

