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1. INTRODUÇÃO 

  No dia 06 de maio de 2021, os moradores do bairro do Jacarezinho, na região Norte do 

Rio de Janeiro, ao invés de iniciarem mais uma quinta-feira, foram acordados ao som de tiros 

e helicópteros policiais. A data ficou marcada como sendo o dia da maior chacina da cidade 

do Rio de Janeiro, deixando 28 mortos1. Apesar de trágicas, essas situações, como as do 

Jacarezinho, não são raras no cotidiano carioca, afetando os moradores de regiões 

consideradas violentas e “fábricas de marginais”2 à luz de uma visão institucionalizada racista 

e elitista, que faz com que o devido processo legal seja ignorado e a polícia deva buscar 

“mirar na cabecinha”3. 

  No dia 16 de junho de 2021, um mês após o ocorrido, mais um caso se sucedeu, 

apontando para uma realidade das favelas da frequência da violência. Em um tipo de operação 

conhecida como troia, em que policiais realizam uma espécie de emboscada para atacar 

“supostos criminosos”, Kathlen Romeu, uma jovem grávida de 24 anos foi executada no 

Complexo do Lins. A modelo foi alvejada a tiros por policiais que estavam de tocaia a espera 

de alegados traficantes na região4.  

  Paralelamente, mesmo quando prisões (e não mortes) de investigados são realizadas 

durante essas operações policiais, a fim de que possam se defender das práticas pelas quais 

foram acusados, o sistema judiciário não está alheio ao filtro que faz com que o 

encarceramento tenha uma cor e uma classe. Não obstante a relevantíssima problemática da 

existência de um sistema de justiça que tem um olhar enviesado ao exercer seus trabalhos, as 

prisões são uma brutalidade por si só. 

 O sistema carcerário brasileiro tem se apresentado há anos como estando em constante 

crise, tendo sido, inclusive, declarado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, como 

 
1 GORTAZÁR, Naiara Galarraga. “Não vai embora, vão me matar!”: a radiografia da operação que terminou em 

chacina no Jacarezinho. El País. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-

embora-vao-me-matar-a-radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html>. Acesso em: 

28/06/2021.  
2
Expressão utilizada pelo ex-governador Sérgio Cabral. MUNOZ, Daniel. Cabral apóia aborto e diz que favela é 

fábrica de marginal. Folha. 2007. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2510200701.htm>. Acesso em 05/12/20212. 
3
Expressão utilizada pelo ex-governador Wilson Witzel. PENAFFORT, Roberta. A polícia vai mirar na 

cabecinha e... fogo', afirma Wilson Witzel. UOL. 2018. Disponível em:< https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm>. Acesso 

em 05/12/20212. 
4 FRANCO, Luiza. Caso Kathlen: 'troia', a controversa tática policial que pode estar por trás de morte de jovem 

grávida no Rio. BCC. 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57496191>. Acesso em: 

22/11/2021. 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html
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um “estado de coisas inconstitucional”, tendo em vista a violação contínua de direitos 

fundamentais em face da população carcerária brasileira. 

 O Ministro Marco Aurélio, relator do caso, assinalou em seu voto que uma parcela 

majoritária dos detentos está submetida a  

 

condições como superlotação, torturas, homicídios, violência sexual, celas 

imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 

imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso 

à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo 

domínio dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle 

quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de gênero e 

de orientação sexual5. 

  

 É importante trazer a noção de que o impacto da violência funciona como uma faca de 

dois gumes, tendo em vista que os policiais que participam de incursões em comunidades 

pertencem, em muitos casos, à mesma classe social e racial de suas vítimas. Por outro lado, os 

mortos e detidos são, para o sistema investigatório e instrutório dois lados de uma mesma 

moeda, na qual a seletividade do sistema penal mostra-se evidente. 

 Importante destacar, que os casos de violência e letalidade policial mencionados – 

aqui entendidos como expressão de uma criminalidade estatal - serão analisados ao longo do 

trabalho também a partir do que ocorreu na ditadura militar, de maneira a identificar as 

continuidades presentes na violência do estado. De fato, conforme observado por Ivo, filho de 

Vladimir Herzog, a “morte do pai pela ditadura e as execuções de jovens na periferia pela PM 

diferem apenas em um ponto: antes a motivação era política, hoje o recorte é classista e 

racista”6.  

Tendo em vista a histórica incapacidade do sistema penal para mitigar problemas 

sociais complexos, as ciências criminais estão buscando, cada vez mais, encontrar alternativas 

ao sistema vigente, tais quais modelos de penas alternativas, técnicas de soluções de conflitos 

que englobem uma noção de justiça restaurativa e, em propostas consideradas mais 

extremadas, abolir o sistema prisional como um todo, tal qual postula a corrente criminológica 

antipunitivista do abolicionismo penal.  

 
5
 ADPF 347 TPI-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 

Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30-06-2020  PUBLIC 

01-07-2020. 
6 CRUZ, Maria Teresa. ‘Não falamos de um crime de 1975, a violência de Estado ocorre hoje’, diz filho de 

Vladimir Herzog. 2017. Ponte Jornalismo. Disponível em: <https://ponte.org/nao-falamos-de-um-crime-de-

1975-a-violencia-de-estado-ocorre-hoje-diz-filho-de-vladimir-herzog/>. Acesso em: 22/11/2021. 
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Em outra toada, por mais que abordagens nessa direção sejam cada vez mais 

insurgentes, a teoria mostra-se ainda longe de uma concretização prática. E, para mais, a 

discussão é mais facilmente tratável quando relacionada a crimes de menor potencial ofensivo 

ou lesivos ao patrimônio. 

 Levanta-se, portanto, o questionamento quanto à aplicabilidade concreta de tais 

modelos, em especial os de justiça restaurativa e abolicionismo penal, em contextos nos quais 

os crimes podem vir a ser caracterizados como hediondos, tais quais crimes de violência 

sexual, homicídios e crimes do Estado, em que, inicialmente, isolar o agressor parece ser a 

única solução plausível. 

 No que tange o presente trabalho busca-se, especificamente, abordar a questão dos 

crimes relacionados à violência do Estado, procurando compreender a percepção de justiça 

das pessoas afetadas por tais crimes - as próprias vítimas, familiares e amigos – buscando 

entender ainda suas percepções sobre modelos alternativos e não penais de resolução de 

conflitos.  

Acreditariam tais indivíduos que suas percepções estão sendo abarcadas pelo modelo 

de resolução já posto ou, na realidade, creem que o sistema penal não está sendo capaz de 

satisfazer suas necessidades enquanto vítimas, familiares, amigos, entre outros? 

O presente trabalho nasce da necessidade de refletir discutir as propostas alternativas 

de resolução de conflitos de modo mais concreto, sob a ótica dos diretamente afetados pelo 

cometimento de crimes perpetrados por agentes do Estado, buscando trazer um protagonismo 

para as vítimas e seus conhecidos, ao abordar as noções de justiça de tais indivíduos e como 

esses enxergam se o sistema penal brasileiro atende a suas expectativas. 

Este texto entende que a prisão não atende aos fins que se propõe, existindo estudos 

que abordam suas problemáticas, tais como o superencarceramento, as condições precárias, a 

seletividade do sistema, a ineficiência do processo ressocializador, entre outros (BORGES, 

2019; DAVIS, 2020). Porém, paralelamente, o sistema punitivo também é prejudicial ao não 

dialogar com a outra parte - a vítima (estendendo-se tal conceito aos familiares, amigos e 

conhecidos). 

 Ignora-se se, por exemplo, familiares de vítimas de crimes de violência estatal, e se 

esses entendem, como justiça efetiva, a prisão de um policial. O reconhecimento de que a 

vítima não era um criminoso, um diálogo com o agressor, uma indenização, entre outros, 

podem representar formas de solucionar conflitos muito mais eficientes e qualitativas do que 
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simplesmente inserir o acusado em um sistema que gera inúmeras sequelas e não gera 

resultados eficientes para a sociedade. 

Questionar o sistema carcerário vigente no âmbito brasileiro já é um tema levantado 

por diversos pesquisadores e pesquisadoras no meio acadêmico (BORGES, 2019). Contudo, o 

abolicionismo penal apresenta-se de modo muito mais teórico e, geralmente, aplicado a 

crimes mais facilmente perceptíveis de serem resolvidos de modos alternativos, tais como 

crimes de menor potencial ofensivo  

Buscamos no presente trabalho compreender a visão das vítimas, no intuito de trazer 

uma proposta diferenciada, de modo a entender se, à luz de suas visões de justiça, modelos 

alternativos de solução de conflitos seriam uma maneira de administrar conflitos realmente 

passível de aplicação no contexto brasileiro. 

A fim de concretizar a pesquisa, foi necessário efetuar análises qualitativas no âmbito 

metodológico, em que se mobilizou conceitos e autores, através de uma revisão de literatura, 

para embasar as afirmações e hipóteses trazidas. Além disso, foram utilizadas obras 

audiovisuais, nas quais são apresentados casos de violência policial e entrevistas com os 

familiares das vítimas, podendo ser feita uma análise através do filme. 

Também se procurou, a fim de contemporizar e concretizar os questionamentos 

levantados pela pesquisa, efetuar entrevistas com os afetados pelos crimes de violência 

estatal, através do método de entrevistas em profundidade semiestruturada, buscando-se 

compreender as noções de justiça dos entrevistados. 

Com os resultados, foram feitas análises qualitativas, de modo a trazer a percepção de 

justiça das vítimas, para, posteriormente, tentar responder à pergunta quanto a uma possível 

aplicabilidade de modelos alternativos de solução - tais quais a justiça restaurativa e o 

abolicionismo penal- no contexto social brasileiro e buscar trazer um protagonismo para as 

vítimas e seus familiares. 

O objetivo principal do presente trabalho reside na necessidade de escutar as vítimas e 

entender suas experiências e percepções de justiça, além de buscar identificar , a partir de suas 

falas, noções ligadas a métodos alternativos de resoluções dde conflitos de modo mais 

concreto, sob a ótica dos diretamente afetados pelo cometimento de crimes - as vítimas de 

crime de Estado. 

Logo, inicialmente, foi feita uma revisão de literatura baseando-se nos textos e obras 

audiovisuais dispostas nas referências bibliográficas do presente trabalho, os quais abarcam e 

fundamentam os referenciais teóricos apresentados no tópico anterior, tais quais as noções de 
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crimes de Estado, vitimologia, justiça, seletividade penal, justiça restaurativa, abolicionismo 

penal, necropolítica, entre outros. Nesse sentido, sustentará-se, de modo qualitativo, através 

da revisão bibliográfica e análise documental, os conceitos trazidos. 

Com os resultados, foram efetuadas análises qualitativas, a fim de tentar responder a 

pergunta quanto a possível aplicabilidade de modelos alternativos de solução - tais quais a 

justiça restaurativa e o abolicionismo penal - no contexto social brasileiro à luz da noção de 

justiça dos diretamente afetados pelos crimes. 

 

2. NOÇÕES PRELIMINARES 

Ao efetuar a presente pesquisa e elaborar o trabalho proposto, é necessário se ter em 

mente algumas noções preliminares acerca das temáticas que serão abordadas ao longo do 

texto, não estando a apresentação dos conceitos e autores abordados restritos a esta seção, 

tendo em vista o entendimento de que os referenciais levantados caracterizam fenômenos que 

podem ser explorados através de diferentes lentes. 

A ideia de um crime perpetrado pelo Estado aponta-se como uma concepção de certo 

modo paradoxal, tendo em vista a noção de que os países, em sua maioria, estando nisto 

incluso o Brasil, adotam um sistema democrático e de direito. No âmbito brasileiro, a própria 

Constituição de 1988 – promulgada no período de redemocratização pós-ditatorial - é 

reconhecida como um texto progressista, no qual são listadas inúmeras garantias aos cidadãos, 

sendo esses salvaguardados por proteções individuais e coletivas, que resguardam a igualdade 

dos indivíduos, em especial no artigo 5º da Constituição. 

Contudo, há uma grande diferença entre o ser e o dever ser, em que o que ocorre na 

prática difere profundamente do que os artigos das legislações pretendem respaldar. Nesse 

aspecto, a aplicabilidade das normas não ocorre da mesma forma entre todos os brasileiros, 

sendo que 

 

Assim, enquanto as forças progressistas pensavam em estender ao Brasil 

aquela "civilização" democrática, ou aquele "sistema de proteção 

internacional" dos direitos humanos, no seu berço de nascimento eles 

começavam a ser violentados, inclusive no plano jurídico.  

Dessa forma, a situação em que se apresenta o Brasil hoje, na área da 

segurança pública, representa uma evolução particular de um Estado 

periférico ao capitalismo, que incorpora elementos oriundos da sua história e 

da nova conjuntura do capitalismo internacional.  

[...] 

Incorporando o antigo "inimigo interno" do passado ditatorial à atual 

consigna internacional de "guerra ao terrorismo", as polícias transferiram 
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essa "guerra" para o imenso contingente das populações periféricas pobres 

das cidades, formado em grande parte por negros, que por sua fragilidade 

está mais próxima dos pequenos crimes contra o patrimônio das classes A e 

B e do pequeno tráfico de drogas. O "inimigo interno" passou a ser este 

contingente populacional. A violência institucional passou a ser 

essencialmente uma forma de controle social dessas "classes perigosas". E 

tudo é mais fácil e plenamente palatável para parte da sociedade por causa 

do renascimento do velho estilo de convivência social do regime escravista 

(DE ALMEIDA, p. 5 e 8).  

 

 

A guerra que os policiais transferiram para as populações supracitadas afeta as 

condutas locais de moradia, em que os cariocas que habitam essas regiões estão 

constantemente preocupados com as interrupções em suas rotinas e, mais ainda,  

 

a violência deflagrada durante as famosas “operações” policiais e sempre 

presente na arbitrariedade da conduta desses agentes aparece associada ao 

seu caráter quase totalmente imprevisível. De outro lado, quando se trata da 

violência envolvida nas práticas dos traficantes, com os quais os moradores 

são obrigados a compartilhar o mesmo território, há muitos relatos de 

tentativas (bem e mal- sucedidas) de redução da imprevisibilidade do fluxo 

da vida local (MACHADO DA SILVA, 2007, p. 545-546).  

 No entanto, o modo como a violência policial afeta os moradores, no estudo proposto 

por este trabalho, vai muito além de uma simples imprevisibilidade, em que, como acontece 

com uma frequência muito além do que poderia ser considerado “razoável” (não que isso 

possa ser entendido como algo que possui um mínimo normal), os habitantes dos bairros 

visados pela polícia são vítimas de um modo de fazer política que faz com que pessoas pobres 

e pretas sejam um alvo estatal, em que há uma violência estrutural e uma política de morte – a 

conhecida como necropolítica, de acordo com Achille Mbembe – em que:  

constata-se que há seletividade na violência urbana brasileira. A 

necropolítica, nesse contexto, é a política da execução dessa seletividade que 

tem por fim ratificar o direito – velado – do Estado e de organizações não-

estatais, de matar. O Estado Democrático de Direito no Brasil deve ser 

fortificado. Todos os dias, os jornais noticiam casos como os expostos no 

presente estudo que são exemplos da emergência de um estado 

excepcionado. O apoio que o governo atual demonstra às manifestações de 

ódio e preconceito contra a parcela da população brasileira “indesejável”, é 

mais uma evidência de que o país se tornou uma “democradura” – 

democracia com vestes de ditadura –, de acordo com Schwarcz (2019) 

(WERMUTH; MARCHT; DE MELLO, 2020, p. 1077). 

 

 No tipo de contexto narrado, a realidade que acomete essas pessoas faz com que a 

violência policial gere danos não somente às vítimas, mas também a seus familiares e amigos, 
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em que é propagado o surgimento de movimentos compostos por mães, falando em seu nome, 

mas também de um coletivo.  

Ao longo desse processo, em que pese a diversidade de atores, lócus e arenas 

envolvidos, duas unidades simbólicas vão sendo reificadas como entidades 

discursivas centrais: “as mães” e “o Estado”. Gostaríamos, assim, de nos 

deter agora nessa relação, considerando não a polissemia e a dimensão 

historicamente constituída do “Estado”, mas sua fabricação discursiva como 

póloantagônico às “mães”. Tal antagonismo alimenta-se de duas 

representações interconectadas que se expressam, em diferentes momentos, 

sob a forma de acusações: a primeira delas de ser o Estado o responsável 

direto pela morte em si dos seus filhos e familiares; a outra, de reforçar a 

ilegalidade e a injustiça que envolveriam essas mesmas mortes, ao não 

condenar os culpados e ao não se esforçar para apurar as condições em que a 

violência fatal foi exercida (VIANNA; FARIAS, 2016, p. 92).  

 

 Ao observar o surgimento desses movimentos e a busca por uma voz que essas 

pessoas levantam, apresenta-se um conceito importante para este trabalho, qual seja o da 

“vitimologia”, em que se discute o lugar das vítimas – e as pessoas próximas a elas – no 

contexto do processo criminal, uma vez que 

Tendo o direito penal função de proteger, objetiva e subjetivamente, os bens 

jurídicos considerados em um momento histórico e cultural em uma 

sociedade, protegendo, em última análise, a própria vítima, que é a titular 

principal do bem lesado ou ameaçado pelo delito, resta evidente que, não 

obstante deter o Estado o ius puniendi, é mister que a Dogmática Penal, a 

Política Criminal e a Criminologia reconheça a necessidade de resgatar o 

papel da vítima na aplicação do direito penal e do processo criminal, através 

das disciplinas da Vitimologia e da Vitimodogmática (MARCHIORATTO, 

1999, p. 119). 

 

 

Quando se apresenta uma percepção de que a vítima deve ser tratada também como 

uma protagonista do processo criminal, é possível iniciar a apresentação de modelos dentro do 

sistema de solução de conflitos que são alternativos ao vigente, em que há um direcionamento 

punitivista na resolução dos casos, sendo o acusado é tratado de uma forma indigna e a vítima 

ignorada.  

Ao serem propostos modelos de Justiça em que há uma possibilidade de restauração, 

em que o fim principal não necessariamente é encontrado na prisão, pode-se vislumbrar uma 

forma de tratar conflitos em que a vítima possa atingir o que entende como justo e o autor não 

precisaria adentrar um sistema que não demonstra possuir qualquer tipo de eficiência 

ressocializadora. Logo, é com tais noções em vista que esta pesquisa aborda como vítimas 

(compreendendo-se os familiares, amigos e até conhecidos) entendem o que é justiça e de que 
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maneira ela pode ser atingida a fim de que possivelmente tenhamos um molde social mais 

justo e igualitário. 

 

3. ESTARÃO AS PRISÕES OBSOLETAS ? 

Modelos alternativos de solução de conflitos são apresentados pela criminologia, 

campo eminentemente transdisciplinar que se movimenta entre as fronteiras e entre o direito, 

e dentro de uma história que não é linear. Nesse sentido, como destaca Vera Malaguti, ao 

mover-se do direito penal para a história, sociologia, psicanálise, economia, entre outros, em 

que "a nossa história não é linear, nem evolutiva; ela é feita de rupturas e permanências" 

(MALAGUTI, 2011, p. 15 e 17), sendo que "o poder punitivo vai precisar de novas propostas 

e novas técnicas para dar conta da concentração de pobres que o processo de acumulação do 

capital provocou. E pobres, agora, com uma perspectiva revolucionária"(MALAGUTI, 2011, 

p. 25). 

Nessa toada é que se apresentam os modelos alternativos de solução de conflitos, em 

que os considerados marginalizados, os outsiders, na teoria de Howard Becker (2019), são 

aqueles que infrigiriam regras e teriam fatores procurados nas suas personalidades e situações 

de vida de tais pessoas, de modo a tentar explicar o cometimento de crimes (BECKER, 2019, 

p. 23). 

Na justiça criminal usa-se a linguagem da punição ; assim, as pessoas 

acreditam que haja uma congruência entre o contexto do castigo que lhes é 

familiar, com base na experiência direta, e os processos desenvolvidos no 

interior da justiça criminal. Esta congruência, no entanto, não existe. 

[...] 

Na prática, chamar tais atividades de punição significa criar uma legitimação 

infundada ; em consequência, não considero a justiça criminal como um 

sistema destinado a dispensar punições, mas sim um sistema que usa a 

linguagem da punição de modo a esconder os reais processos em curso e 

produzir consenso através de sua errônea apresentação, assimilando-os aos 

processos conhecidos e aceitos pelo público. A linguagem convencial no 

discurso público esconde as realidades relacionadas ‘as situações 

problemáticas (crimes) e à criminalização (HULSMAN, 2012, p. 35 e 36). 

 

Ao dramatizar e demonizar as expressões na própria ideia geral de crime, faz-se com 

que uma carga emocional simplista identifique ideias de violência e insegurança à 

criminalidade, acabando por ocultar a produção da violência e insegurança de outros fatos não 

criminalizados. Ao monopolizar a reação punitiva contra um ou outro responsável por 

situações de conflitos – os crimes – gera-se uma certa sensação de satisfação e alívio 
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experimentados com a punição e identificação de um inimigo, mas desvia as atenções para a 

busca de outras soluções mais eficientes, dispensando-se o investigar de razões ensejadoras de 

situações negativas, "ao provocar a superficial sensação de que, com a punição, o problema já 

estará satisfatoriamente resolvido" (KARAM, 2012, p. 75 e 90). 

O abolicinismo penal apresenta-se como uma prática libertária, que busca o fim da 

cultura punitiva, da vingança, do ressentimento, do julgamento e da prisão, problematizando e 

contestando a lógica e a seletividade do sistema penal, efeitos da naturalidade dada ao castigo, 

a ausência de visão de ultima ratio do Direito Penal e ineficácia do sistema carcerário. 

 O abolicionismo é resultante de desenvolvimentos de escolas criminológicas, 

apresentando, ainda que de formas diversas, um inconformismo com o sistema punitivo 

vigente. Para o autor Nils Christie (1997), a resolução de conflitos deveria se dar não com 

enfoque no agressores, mas na vítima e nas suas necessidades derivadas de uma prática 

criminosa, propondo um modelo de justiça comunitária, que seria caracterizada pela 

orientação voltada para a vítima (ORNELAS; RIBEIRO; CAMPOS; SOUZA, 2020, p. 244-

245 e 255). 

Através da necessidade de contrariar "esse unísssono punitivista e exterminador temos 

contruído trincheiras de discursos e práticas abolicionistas. Questionar o dogma da pena e o 

amor à tortura e à morte requer uma crítica cada vez mais profunda à lógica do castigo em 

todos os sentidos" (MALAGUTI, 2020, p. 42). 

Abolir as penas e as prisões não se compactua com noções estáticas e totalizantes, e 

não pode o abolicionismo ser interpretado como uma receita imediatista ingênua, em que se 

iria dormir com um sistema e acordar sem esse                                                                                                                                                                                                       

, devendo ser praticados exercícios abolicionistas coitidianos, não sendo caracterizado por 

uma ausência de controle social, mas de um controle social punitivo e, acima de tudo, 

prisional (ANDRADE, 2020, p. 47 e 50). 

Por outro lado, entendido, por algumas frentes, que o abolicionismo penal constitui 

uma abordagem mais radical de olhar a punição, faz com que outros modelos, de Justiça 

Restaurativa, surjam para um caminhar devagar como métodos alternativos de soluções de 

conflitos. Essa propõe uma visão de justiça diversa, em que são apresentadas novas lentes 

através das quais os indivíduos possam vislumbrar conflitos, violências e conexões, 

importando seu conteúdo e não necessariamente sua forma (CARVALHO, 2021, p. 21). 

 

O essencial é que seja a materialização da visão de justiça própria da Justiça 

Restaurativa. 
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[...] 

A Justiça Restaurativa construiu seu sentido enquanto prática voltada a 

conexão entre grupos humanos [ ...] [sendo] possível – e desejado – que as 

práticas restaurativas sejam utilizadas antes mesmo de qualquer violência ou 

incompatibilidade de objetivos. 

[...] 

A visão restaurativa de justiça volta-se a construir intencionalmente espaços 

seguros e cooperativos, pautados prioritariamente em narratividade e 

contação de histórias pessoais (CARVALHO, 2021, p. 22, 24 e 25). 

 

Enfatizando-se que, apesar de a justiça restaurativa ser tratada como um 

desdobramento de características do abolicionismo, fundamentada na redução do modelo 

punitivo de forma mais branda, a ascenção da justiça restaurativa apresenta-se como possível 

minimização dos conflitos e dos sofrimentos derivados dos crimes (ORNELAS; RIBEIRO; 

CAMPOS; SOUZA, 2020, p. 259). 

Logo, ao colocar o desencarceramento e a justiça restaurativa como pauta, não são 

buscados substitutos semelhantes às prisões, mas sim uma continuidade de alternativas, como 

a desmilitarização de escolas, a revitalizaçãp da educação, um sistema de saúde físico e 

mental gratuito e um sistema de justiça que seja baseado na reparação e na reconciliação, ao 

invés de buscar a punição e a retaliação (DAVIS, 2020, p. 116). 

 

4. O ESTADO COMO RÉU 

 

Memória de um tempo 

Onde lutar por seu direito 

É um defeito que mata 

São tantas lutas inglórias 

São histórias que a história 

Qualquer dia contará 

De obscuros personagens 

As passagens, as coragens 

São sementes espalhadas nesse chão 

De Juvenais e de Raimundos 

Tantos Júlios de Santana 

Nessa crença, num enorme coração 

Dos humilhados e ofendidos 

Explorados e oprimidos 

Que tentaram encontrar a solução 

São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas 

Memória de um tempo 

Onde lutar por seu direito 

É um defeito que mata 

E tantos são os homens por debaixo das manchetes 

São braços esquecidos que fizeram os heróis 
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São forças, são suores que levantam as vedetes 

Do teatro de revistas que é o país de todos nós 

São vozes que negaram liberdade concedida 

Pois ela é bem mais sangue 

É que ela é bem mais vida 

São vidas que alimentam nosso fogo da esperança 

É o grito da batalha 

Quem espera sempre alcança 

Êê, quando o Sol nascer 

É que eu quero ver quem se lembrará 

Êê, quando amanhecer 

É que eu quero ver quem recordará 

Ahhhh, não quero esquecer 

Essa legião que se entregou por um novo dia 

E eu quero é cantar essa mão tão calejada 

Que nos deu tanta alegria 

E vamos à luta 

Que país é esse?7 

 

 No contexto atual, o Estado encontra no crime sua principal arena política, em que se 

busca aplicar medidas mais severas, em que a luta contra o crime se torna essencial para a 

construção de uma legitimidade, sendo que o inimigo deve ser construído como mau e 

perigoso (CHRISTIE, 2011, p.66). 

A essência do Direito Penal do inimigo concretiza-se em uma reação de combate, do 

ordenamento jurídico, contra indivíduos que considera perigosos e é com tal instrumento que 

o Estado não trata cidadãos como cidadãos, mas ameaça seus inimigos (JAKOBS, 2020, p. 

95). 

 Sendo o conflito geral a todas as sociedades, o interesse no conflito parte de uma 

disputa de significados morais, econômicos ou políticos, em que se luta para efetuar a 

imposição de um interesse considerado ideal. O maior problema encontra-se na compreensão 

do que torna um conflito legítimo para uma parte e ilegítimo para outra, tendo uma relação de 

grau maior ou menor com a violência, o que pode fazer com que se recorra a uma força 

desproporcional como meio ou fim (MISSE, 2012, p. 10 e 11). 

Tal quadro é nutrido por uma transição de um estado de bem-estar social para um 

estado policial: pela passagem do modelo de comunidade includente para um Estado 

excludente penal, voltado para uma justiça criminal e controle do crime, onde o sistema penal 

acaba se tornando um território sagrado da nova ordem socioeconômica (AGRA; GOMES. 

2018, p. 407). 

 
7 GONZAGUINHA. Pequena Memória Para Um Tempo Sem Memória. 1981. 
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Os aspectos abordados são vislumbrados na noção criminológica de que o Estado pode 

ser considerado um réu, em um termo cunhado de “Crimes do Estado”, em que o poder 

público – o Estado – criminalmente, ilegalmente lesiona ou legalmente organizado afeta seu 

povo, ou seja, esse é vítima de seus próprios governos (BARAK, 1990, p. 11). 

Na maior parte dos casos, crimes do Estado são ignorados completamente, sendo mais 

prejudiciais às vítimas de crimes políticos e sociais do que as de crimes considerados 

tradicionais, uma vez que normalmente não possuem os meios jurídicos de acesso à 

administração da justiça. Geralmente, a justiça não é atingida para vítimas de Crimes do 

Estado, a não ser por uma intervenção internacional. Crimes do Estado normalmente são mais 

sutis e acobertados. O estudo da criminalidade estatal é por definição uma empreitada política, 

em que há o envolvimento do estudo do poder, ideologia, direito e políticas públicas e 

externas, sendo necessário ir além do discurso midiático e político relativo a tais crimes. O 

estudo de crimes de Estado envolve o exame de processos e comportamentos cometidos por 

agentes e organizações que são socialmente aceitas e politicamente poderosas (BARAK, 

1991, p. 4, 5 e 7), como ocorria com os agentes da ditadura militar e, na atualidade, dos 

servidores públicos policiais.  

Kramer, Michalowski e Rothe (2005), em uma busca por uma sintetização mais 

contemporânea de crimes de Estado os descrevem como ações que violam leis internacionais 

ou domésticas, em que essas ações são cometidas por indivíduos servindo como agentes do 

Estado, podendo implicitamente ser sob suas ordens ou resultando de uma ausência daquele 

de conseguir “controlar” seus servidores (ROTHE; FRIEDRICHS, 2006, p. 151). 

No caso da ditadura militar brasileira, o conceito de crimes de Estado ainda não era 

amplamente abordado à época, mas, em acordo com a definição do conceito supracitado, os 

crimes de tortura, desaparecimentos forçados e execuções se enquadram na noção de ações 

criminosas cometidas por agentes públicos. Ademais, importante assentar, que assim como 

nos casos de violência policial atuais, a memória possui importante papel na continuidade da 

luta para que os crimes cometidos não ocorram novamente. 

 

A maneira com que as pessoas interpretam os acontecimentos do passado 

não é um processo cognitivo individual, mas num processo sócio-cognitivo. 

“Para Halbwachs o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido e 

habitado por grupos de referências” (SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, p. 

288). Trata-se portanto de memórias coletivas, construídas e vivenciadas a 

partir de um grupo, inserido numa cultura e num momento histórico.  

[...] 

Para Halbawachs as memórias são construídas num grupo de referência e, 

portanto, são fundamentais para a formação da identidade grupal.  
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[...]  

Ansara (2009, p. 70) corrobora essa ideia afirmando que “o grupo é condição 

necessária para a memória da mesma maneira que a memória é condição 

indispensável para existência do grupo”. Ansara (2009) afirma que o 

esquecimento acontece quando as pessoas não experimentam mais um 

sentimento em comum a respeito daquele fato. A afetividade tem o papel de 

costurar a identidade grupal à sua história através de sentimentos 

compartilhados (LEMES; JORGE. 2015, p. 2013). 

 

 

Para mais, o Estado continuou o mesmo que aquele criado pela ditadura, uma vez que 

as Polícias Militares estaduais, vetores essenciais da violência institucional, permaneceram 

como força auxiliar e de reserva do Exército (DE ALMEIDA, 2007, p. 7). Nesse aspecto, a 

justiça retorna a ser demandada, provavelmente pela peculiaridade dos crimes praticados pelo 

Estado e contra a população (MEYER, 2015, p. 214). 

 

Podemos ver já aí o embrião, articulado cada vez mais ao desenho de uma 

Justiça que tem como braço de ação a polícia, o início do que viria, em 

décadas seguintes, como marca da criminalização. Os discursos, contudo, 

não se apresentavam como vigilância e repressão em relação à população 

negra, mas sempre como em relação aos “menos favorecidos” e com teor 

ideológico e de estereótipo das massas como elementos para exercício de 

controle (BORGES, 2019, p. 50). 

 

Passando para a atualidade dos crimes do Estado, a tentativa de uma implementação 

adequada de uma justiça de transição, a produção da Lei da Anistia e a realização da 

Comissão da Verdade não foram capazes de impedir que a violência por parte de agentes do 

Estado continuasse sendo perpetuada de maneira praticamente rotineira.  

De acordo com Mbembe, as comunidades apresentam-se como um campo, em que sua 

estrutura político-jurídica aponta para um estado de exceção em que há um arranjo espacial 

permanente, que continua fora de um estado normal da lei (MBEMBE, 2018, p.8). Entende-se 

que há, nas noções foucaultianas de biopoder, um “direito de matar”, em que se apela há uma 

suposta exceção, emergência e um inimigo: é decidido quem deve viver e quem deve morrer, 

sendo a raça do indivíduo fortemente levada em consideração ao ser efetuada essa tomada de 

decisão, regulando as decisões da morte (MBEMBE, 2018, p.16-19).Em suma, é constituída a 

necropolítica, na qual os modelos contemporâneos de forma de subjugar a vida ao poder da 

morte, fazendo uma reconfiguração profunda das relações entre resistência, poder e sacrifício 

(MBEMBE, 2018, p.71). 



   

22 

 

Ademais, o instrumento de dominação dos corpos seria o direito, em que, de forma 

ampla, entendendo esse como lei, aparelhos, instituições e regulamentos operadores do 

direito, colocando em prática relações de dominação (FOUCAULT, 2021, p. 281). 

 

Em linhas gerais, o que está colocado até esse momento é um poder 

soberano que, a partir de uma dinâmica que compreende a vida e morte 

como fenômenos situados dentro da esfera do poder político, incide sobre 

essas variáveis numa perspectiva que tende a privilegiar o evento morte. 

Assim, o soberano, em última instância, tem o direito sobre a vida porque 

pode produzir sua extinção. O direito de matar, atribuído ao representante do 

Estado acaba, nesse sentido, comprometendo o equilíbrio entre essas duas 

variáveis. Em suma, o poder investe sobre a morte e tem nela seu principal 

instrumento na elaboração de uma prerrogativa de atuação que pode ser 

expressa por “fazer morrer e deixar viver” (FLAUZINA, 2006, p. 95). 

 

No que tange a violência policial, especialmente a concernente ao Rio de Janeiro – 

sendo essa a que mais mata e a que mais morre8 - há uma espécie de modelo habitual de agir 

da polícia, baseada nos conformes da caracterização de crimes do Estado, necropolítica e 

formas de dominação anteriormente citados.  

 

Nessas palavras e em outras menções, contudo, o que nos chamou a atenção 

foram as diferentes formas de classificar as ações que resultaram na morte de 

pessoas. Essa diferença classificatória vai para além da tipificação 

administrativa ou jurídica, como “auto de resistência” ou como “homicídio”. 

Ela se refere também a uma condenação moral, ou não, do ato que leva à 

morte de alguém, distinguindo entre uma “morte legítima” (no caso, “auto de 

resistência”) e uma “execução” ou “assassinato” (no caso, um “homicídio”). 

Nesse contexto, o principal argumento deste artigo é que a demanda de 

justiça por esses casos (que resistem à classificação rotineira de “autos de 

resistência”, ou que, pelo perfil das vítimas, não se encaixam nela, e são 

transformados em “homicídios” e, portanto, em mortes ilegítimas) e a 

eventual crítica da atuação violenta da polícia em outros casos não se 

traduzem em uma demanda universal de direitos que permita desnaturalizar 

a violência policial como uma forma válida ou legítima de agir em certos 

conflitos e/ ou com certas pessoas. Assim, a partir dos dois casos 

apresentados, o que gostaríamos de colocar em discussão é a ideia de que, 

embora seja a partir de casos excepcionais que ficam reveladas publicamente 

formas habituais de atuação policial, isso não resulta na desnaturalização de 

certo sentido da “violência policial”, aquele capaz de revelar que “a polícia 

mata” cotidianamente em muitas favelas do Rio de Janeiro (EILBAUM; 

MEDEIROS, 2015, p. 416). 

 

 

 
8 MARTÍN, María. No Rio, a polícia que mais mata é também a que mais morre. 2017. El País. Disponível em: < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/04/politica/1491332481_132999.html>. Acesso em: 23/11/2021. 
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 Além disso, a categoria de violência policial ocorre de forma diferenciada, em que há 

uma dependência do contexto e do alvo da violência, onde o local, o território e o alvo são 

muito mais importantes do que a profundidade da agressão ou como a violação da lei ocorre 

(EILBAUM; MEDEIROS, 2015, p. 419), sendo, com base na literatura, notícias e relatos 

trazidos por este trabalho direcionados à população de classe considerada mais baixa, negra e 

jovem.  

 Para mais, a forma como a violência policial é tratada no Rio de Janeiro carece de um 

devido processo legal, no qual policiais, no andamento dos inquéritos, parecem conduzir as 

investigações, em que foi observado que, de modo geral, que os inquéritos tendiam ao 

arquivamento, faltavam testemunhas, além dos próprios policiais da ocorrência (MISSE; 

GRILLO; NERI, 2015, p. 44). 

 Rotineiramente, são evocados, nesses casos, os anteriormente chamados “autos de 

resistência”9, os quais constituem uma forma – administrativa e não um tipo penal - de alegar 

que o que ocorre nas comunidades, em casos de operações, execuções e chacinas são meras 

situações de legítima defesa, ou seja, houve resistência para “combater os criminosos” e o 

contexto determinou a necessidade de que ocorressem homicídios provenientes de autos de 

resistência, conforme classifica a polícia. No entanto, os números são alarmantes, tendo em 

vista que o número de registro por autos aponta para uma realidade diversa do que realmente 

ocorre na prática10.  

 

É preciso esclarecer que “homicídio proveniente de auto de resistência” é 

uma classificação administrativa da Polícia Civil, de modo que a 

identificação sistemática dos inquéritos assim classificados somente é 

possível através do banco de dados informatizado daquela instituição. Tal 

identificação não consta nos bancos de dados do Ministério Público e do 

Tribunal de Justiça, nos quais a classificação é por tipo penal, não havendo 

qualquer marcador que permita diferenciar esses procedimentos dos demais 

homicídios (MISSE; GRILLO; NERI, 2015, p. 46). 

 

Cumpre pontuar, no âmbito de crimes de Estado, que o órgão policial sempre estará 

subordinado a uma autoridade política, na qual a responsabilidade fim das ações policiais e da 

 
9 Quando uma pessoa é morta por policiais – sejam eles militares ou civis – e esses agentes alegam ter havido 

legítima defesa devido a uma resistência à prisão, faz-se um Registro de Ocorrência (RO) na delegacia distrital 

da Polícia Civil responsável pela circunscrição em que ocorreu o fato. Nesse registro, a morte recebe a 

classificação de “homicídio proveniente de auto de resistência” (MISSE; GRILLO; NERI, 2015, p. 48). 
10 MARINATTO, Luã. Janeiro registrou o maior número de autos de resistência da história no Rio. 2018. Extra. 

Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/janeiro-registrou-maior-numero-de-autos-de-

resistencia-da-historia-no-rio-22448956.html>. Acesso em: 23/11/2021. 
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força pública é política, ainda que corporações policiais possam ser rebeldes à subordinação 

de políticos (MONJARDET, 2012, p. 38). 

O papel da polícia é entendido pelo sociólogo Dominique Monjardet (2012) como, em 

teoria, possuindo mandato legítimo da força pública em conformidade com o direito e seu 

objeto, sendo, por outro lado, um mandato indeterminado, indefinido e indefinível, tendo a 

força pública um perigo inerente, que pode escolher seus usos legítimos e ilegítimos. 

Ademais, a forma da instituição policial possuiria uma cultura de que a ideia da lei, 

referenciada como fonte da legitimidade da polícia, é, na prática e no cotidiano, um obstáculo 

a sua eficácia profissional (MONJARDET, 2012, p. 31 e 34).  

Desse modo, é possível inferir que os crimes de Estado, desde a época da ditadura até 

a atualidade, especialmente no contexto fluminense, ocorrem de modo que os impactados por 

esta política de estado são submetidos a uma ordem que não os considera como vítimas, mas 

inimigos a serem eliminados e não parecem estar sendo realizadas políticas específicas para 

acabar com essas ocorrências. Nesse sentido, nos próximos capítulos serão abordadas as 

visões dos afetados direta e indiretamente pela prática do poder público em ações 

consideradas como crimes estatais.  

 

5. ELES TIRARAM UM PEDAÇO DE MIM 

 

Um sorriso no rosto, um aperto no peito 

Imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito 

Banzo, vi tanto por aí 

Pranto, de canto chorando, fazendo os outro rir 

Não esqueci da senhora limpando o chão desses boy cuzão 

Tanta humilhação não é vingança, hoje é redenção 

Uma vida de mal me quer, não vi fé 

Profundo ver o peso do mundo nas costa de uma mulher 

Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio 

Aos oito anos, moça, de onde 'cê tirava força? 

Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa 

Recitando Malcolm X sem coragem de lavar uma louça 

Papo de quadrada, 12, madrugada e pose 

As ligação que não fiz tão chamando até hoje 

Dos rec no Djose ao hemisfério norte 

O sonho é um tempo onde as mina não tenha que ser tão forte 

Nossas mãos ainda encaixam certo 

Peço um anjo que me acompanhe 

Em tudo eu via a voz de minha mãe 

Em tudo eu via nóis 

A sós nesse mundo incerto 
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Peço um anjo que me acompanhe 

Em tudo eu via a voz de minha mãe 

Em tudo eu via nóis11. 

 

O documentário "Nossos Mortos Têm Voz"12 mostra como a violência afeta os 

familiares, amigos e conhecidos de vítimas, reproduzindo relatos de familiares de vítimas 

da violência policial na Baixada, inclusive em chacinas, como por exemplo, a de 2005, 

que matou 29 pessoas. 

As falas são carregadas de forte teor emocional, mostrando como, além das mortes, o 

Estado também é responsável pelo sofrimento daqueles que ficaram. Interessante apontar 

para o fato de que os relatos possuem um gênero, um tipo de parentesco e uma cor mais 

preponderantes: mulheres, mães e negras.  

Os atos violentos praticados por agentes públicos, em um claro extrapolamento de seu 

papel, são conhecidos,, dentro do campo criminológico, como Crimes do Estado. Tais 

crimes são cometidos em razão de múltiplos fatores, mas destacamos aqui a questão da  

certeza de impunidade por parte dos agentes, uma vez que muitos já tinham cometido 

diversos ações similares. 

O medo generalizado e a dificuldade de se recorrer a alguém faz com que o risco de 

responsabilização em casos de execuções em determinadas áreas do Estado seja muito 

baixode execução na Baixada seja muito barato. A Baixada Fluminense não é a Capital do 

Rio de Janeiro: lá, muito dificilmente, a imprensa chega para demonstrar as atrocidades 

cometidas. A conivência dos Poderes torna-se muito mais velada, levantando-se mais 

fortemente o questionamento de se não há um interesse em uma espécie de eugenia, 

matando jovens negros, pobres e do subúrbio.  

A conivência dos Poderes é demonstrada também por aquele que supostamente 

deveria punir os crimes, visto que não há legítima defesa como nos autos de resistência, 

mas execução. O Judiciário é racista e o Direito funcionaria como um agente facilitador, 

ao não responsabilizar, mesmo que minimamente, os agentes executores dos crimes. 

"Os nossos filhos têm voz", pois, apesar de o Estado fingir não ver nada, o ativismo 

dessas mulheres, como na Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo 

de Estado, não será calado, movimentando-se através de passeatas, redes sociais e o 

próprio filme. 

 
11 EMICIDA. Mãe. 2015. 
12SOUSA;BARBOSA. Nossos mortos têm voz. Quiprocó Filmes. 2018. Disponível em: 

https://www.quiprocofilmes.com.br/pt/filme/nossos-mortos-tem-voz.  
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Em outro documentário, denominado "Auto de Resistência", a abordagem com relação 

às vítimas e familiares afetados por crimes de Estado também são abordadas.  A obra 

aborda uma população majoritariamente negra (72%, conforme relatado no filme) afetada 

por práticas policiais, em que são relatados casos em que surgem mais vítimas do Estado, 

como no caso do Massacre de Costa Barros, em que foi alegado que cinco meninos 

voltando de carro para casa foram assassinados sob a alegação de que eram bandidos, 

apesar de uma das mães gritar "eu sou mãe, eu sou mãe. É morador, não é bandido, só tem 

jovem". 

As protagonistas do filme são mães, mulheres da favela, que sofrem violências e 

ameaças, dizendo que somos "nós por nós". A vida é estar na luta pela justiça, em que há 

um modus operandi por parte dos assassinados, que estão indo realizar coisas normais, 

como levar a namorada a algum lugar ou apenas sair para comer. 

Os policiais processam seus próprios autos de resistência – prática atualmente 

classificada como morte decorrente de intervenção policial -, ao buscarem, com um forte 

poder semântico, alegar que os atingidos eram traficantes, bandidos, entre outros. A 

alegação constante da resisência faz com que a necessária justificação da ilicitude do ato 

não seja questionado. A semântica de como o morador é vislumbrado também é 

perpetuado pela mídia e é sujado o nome da vítima. 

Há também as sequelas da perda e a dor por constatações de que vítimas de 111 tiros 

tinham uma vida toda pela frente. Apresenta-se, nesse ponto, o problema na política de 

segurança pública, como é demonstrado ao longo do filme. "A guerra não se faz contra 

coisas, se faz contra pessoas". 

As mães estão na luta constante clamando por justiça, porque dizem que não fazem 

nada e o Estado permite, porque se não o fizesse, isso não ocorreria. Procuram mostrar 

como é que a sociedade deve funcionar e questionam se tem que ser daquela forma. 

"Nenhuma voz tem mais legitimidade que a nossa, família, destroçadas". Os familiares 

são condenados a viver sem os filhos e os assassinos ficam livres para cometer novos 

crimes e colocam os filhos na TV como se fossem bandidos. 

Uma mãe de Acari morreu sem ver a justiça ser feita. "O que eu queria era meu filho e 

a gente exige que a justiça seja feita, essa justiça que tem dois pesos e duas medidas, que a 

gente só conhece quando é para nos condenar. Incriminaram meu filho. Para mim é como 

se tivessem matado meu filho de novo". 
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As obras acima apresentadas já são capazes de apontar para a importância do estudo 

do conceito de vítima, estendendo-se essas não apenas pelo diretamente afetados, mas 

também por seus familiares, amigos e amigas. Para isso, será feito uso de conceitos como 

a vitimologia. 

A vitimologia, em um sentido ampliado, tem por fim o estudo da vítima. Basicamente, 

toda pessoa que sofre por um fato humano ou natural. No entanto, o objetivo principal é 

de estudar as vítimas de crime no presente trabalho, sendo todos os atingidos por um 

crime, vítimas, sendo sofredora de um dano moral causado por ações ou omissões que 

infrijam a lei penal de um Estado ; "vítimas são, além do sujeito passivo da infração, 

"todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que direta ou indiretamente sofrem um dano 

notável como consequência imediata ou mediata da infração" (PRUDENTE, 2020, p. 56 e 

57). 

Ao observar a luta por justiça das mães, que funcionam como voz de seus filhos, por 

exemplo, mostra-se imprescindível enfocar que as vítimas posssam ser grupos como 

fmiliares, o Estado e a coletividade (PRUDENTE, 2020, p.59). 

Para a criminologia, o estudo da vitimologia estuda os diversos momentos do crime, 

desde sua ocorrência até suas consequências, a possibilidade de reparação dos danos 

sofridos, como também o estudo do comportamento da pessoa vitimizada, o processo de 

vitimização, a dinâmica entre as partes e procurando condições para o resgate do dano, 

corrgindo o rumo dos que se tornaram vítima (PRUDENTE, 2020, 65). Novamente, os 

documentários, nos quais os parentes clamam por justiça apontam para a necessidade de 

compreender o lado da vítima – em seu sentido ampliado – e buscar restituir o dano 

realizado. 

 

A moderna vitimologia não pretende a regressão ao passado, à vingança 

privada ou à represália. Nem se advoga pela quebra de direitos e garantias 

para os infratores (para prejudicá-los). Também, não há que se falar em 

populismo penal, definido como o discurso emotivo que clama por punição 

em nome das vítimas e contras as instituições democráticas desqualificadas 

(SALAS, 2005, p. 14). 

O que o movimento vitimológico atual quer é uma atuação (principalmente 

estatal) mais justa e solidária à figura da vítima. Todo empenho da Nova 

Vitimologia se centra na adoção de medidas mais protetivas e 

resguardadoras dos direitos da vítima, tanto no âmbito do direito material 

como no direito processual (PRUDENTE, 2020, p. 67). 
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Ademais, ao efetuar o estudo da vítima, traz-se essa como sujeito ao processo, em que 

sua voz possa ser considerada. No caso de coletivos de mães, que buscam a justiça por 

seus filhos, essas se constitutem em um espaço social, por referência e combatentes ao 

Estado, que seria um alvo e antagonista, fazendo do espaço dos movimentos um espaço de 

reconhecimento, de identidades e de afirmação de direitos (DE SOUSA, 2002, p.56) para 

que possam buscar atingir o que clamam : justiça. 

 

6. O QUE É JUSTIÇA? 

 

Abordar as noções do que é justiça no presente trabalho advém de um clamor por 

parte dos afetados por crime do Estado, que constantemente requerem justiça para as 

vítimas da violência estatal. No entanto, falar em justiça não é uma tarefa fácil, uma vez 

que é um conceito filosófico, histórico e sociológico abordado por inúmeros autores e com 

diferentes noções, sendo trazidos algumas abordagens por parte de teóricos. 

Posteriormente, no próximo capítulo, serão trazidas as representaçõs sociais individuais 

dos afetados do que é justiça é entedida. 

Falar em fazer a coisa certa pode considerar em maximizar o bem-estar, pensar 

em liberdade ou associá-la a uma ideia de vierudade e uma vida boa. Inúmeras são as 

frentes que abordam a questão do que é justo, mas é difícil concluir, de forma concreta, 

como se chega a princípios de justiça aplicáveis em qualquer tipo de situação, ou seja, 

como seria feito o raciocínio moral. Dilemas surgem uma vez que, muitas vezes, não é 

possível saber quais desdobramentos um evento terá (SANDEL, 2020, p. 28-31). 

Rever a opinião acerca do que é certo de se fazer ou repensar um princípio que 

inicialmente era utilizado, faz com que um indivíduo se depare com novas situações, 

recuando e avançando em suas opiniões e princípios e revisando cada um deles à luz dos 

outros, em que esse ir e vir consiste a reflexão moral. Ademais, tal reflexão não é uma 

busca individual, mas coletiva, não sendo feita apenas através da introspecção, mas da 

dialética (SANDEL, 2020, p. 38). 

De acordo com o teórico Hans Kelsen a justiça é um atributo ou qualidade que 

pode ser atribuído a diferentes objetos, sendo representada como a virtude de indivíduos. A 

qualidade ou virtude da atribuição da justiça a um indivíduo é exteriorizada mediante sua 

conduta em face de outros indivíduos : sua conduta social. A conduta social é considerada 

justa quando faz correspondência com uma norma que prescreve tal conduta, sendo o valor 
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de justiça da norma configuradora de sua norma de justiça. Ademais, normas morais, as 

quais regulam a conduta de indivíduos em face de outros também são normas de justiça. 

Logo, a justiça é a qualidade de uma ação humana que consiste no tratamamento dado a 

outras pessoas (KELSEN, 2011, p.3-4). 

Já na visão de Kant, o qual estaria por trás de grande parte do pensamento moral e 

político contemporâneo, há a atribuição da dignidade da pessoa humana e noções acerca de 

direitos humanos universais, em que a liberdade autônoma figura nas noções de justiça.. O 

respeito à dignidade humana faz com que as pessoas sejam tratadas como fins em si 

mesmas, em que o que importa é o motivo por trás de uma ação, devendo ser uma ação boa 

em si, estando em sintonia com a razão e não dependendo de nenhum outro propósito 

(SANDEL, 2020, p. 137-152). 

Em síntese, pode-se dizer que a justiça é um conceito abstrato, para o qual não se 

possui uma resposta concreta e simples, tendo em vista os longos anos de estudo pelos 

quais tem sido estudada. Dessa forma, a fim de sair do campo das ideias, no próximo 

capítulo serão trazidas representações sociais de afetados e afetadas pela violência estatal, 

valorando o conceito de modo mais subjetivo. 

 

7. A BUSCA POR JUSTIÇA 

 

No presente capítulo, serão trazidas as entrevistas realizadas com vítimas, 

familiares –vítimas indiretas dos crimes cometidos pelo Estado – e indivíduos que 

trabalham com o tema, trazendo uma lente mais ampla acerca dos casos concretos. Serão 

tratadas as experiências dos entrevistados, suas representações sociais do que é justiça, 

suas visões acerca do encarceramento, da instância investigativa e instrutória e outros 

aspectos interessantes de serem pontuados que foram observados ao longo da realização 

das entrevistas. 

Foram realizadas 10 entrevistas, nas quais os entrevistados foram apresentados 

a algumas perguntas bases, mas o modelo seguiu o método semi-estruturado, em que 

houve condução participativa. Iniciou-se com uma breve apresentação do projeto e da 

entrevistadora e, posteriormente, passou-se a realizar as perguntas, a fim de escutar a 
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experiência das vítimas, o que ocorreu, como essas estavam e qual era sua noção de 

justiça.13 

Os primeiros entrevistados são vítimas e familiares de afetados por crimes de 

Estado durante o período da Ditadura Militar brasileira. 

O entrevistado número 9 tem mais de 65 anos e é um jornalista aposentado, 

além de ex-preso político. Esteve sob a tutela carcerária do Estado durante sua juventude, 

não tendo sido processado e, consequentemente, não foi condenado após ter saído da 

prisão. Foi preso por pertencer a uma organização revoluncionária de luta armada 

considerada clandestina.  

Após sua saída do sistema, integrou-se imediatamente à Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos. Foi preso junto a seu familiar, tendo sido torturado 

junto a seu pai, que foi assassinado durante o processo e o entrevistado ficou escondido 

junto com pessoas que depois desapareceram, então era considerado um desaparecido. 

Dessa forma, alega que se sente na obrigação de lembrar dessas peessoas e falar da 

existências delas e da responsabilização de quem os prendeu, matou e desapareceu com 

seus corpos.  

 

Entrevistadora: No seu caso não é só uma questão de justiça familiar, mas 

você também foi vítima de violência estatal. Então eu queria, se possível, 

que você contasse a sua experiência sobre o que aconteceu com você mais o 

que aconteceu com os seus familiares e seus amigos próximos com relação 

aos crimes que o Estado cometeu. 

Entrevistado 9: Quando eu fui capturado, fui mantido desaparecido durante 

uns 8 meses e legalizaram minha existência na prisão após esses 8 meses, 

como se tivesse acabado de ser preso. Mas eu não fui levado para a auditoria 

militar, eu fui mantido nos presídios políticos durante 3 anos e nos últimos 3 

anos eu fui mandado para um lugar chamado “Casa de Custódia e 

Tratamento” em Taubaté, que era um presídio-hospício, onde estavam todos 

os presos mais perigosos, os presos que tinham cometido crimes hediondos 

[...]. Ali era o fim do fim. E eu fui mantido lá. Não como se fosse um grupo 

de presos políticos. Só eu fui mantido lá convivendo com esses caras. Minha 

mãe e minhas irmãs também foram capturadas. Não chegaram a ser 

torturadas sistematicamente, mas foram espancadas, uma das minhas irmãs 

sofreu violência sexual no DOI-CODI. Ficaram 1 ano e meio em poder da 

ditadura. Depois de 1 ano e meio foram soltas e ficaram esperando 

julgamento, que demorou mais de 1 ano e meio para acontecer. E nesse 

julgamento elas foram absolvidas por falta de acusação, porque as acusações 

que imputavam a elas eram de ser mulher e mãe de terrorista - era assim que 

estava escrito - e filha e irmã de terrorista. Ou seja, eram parentes de alguém 

que tinha atuação. Eu era um militante de luta armada, participei de luta 

 
13 Termo de consentimento: https://drive.google.com/file/d/1-

9RGWHL5wv35vV72swXIPAY8DuDZ8ryy/view?usp=sharing 

Questionário: https://drive.google.com/file/d/1cx916RfyCjhYHo1_pkzxPplBgR0DfbdO/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-9RGWHL5wv35vV72swXIPAY8DuDZ8ryy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9RGWHL5wv35vV72swXIPAY8DuDZ8ryy/view?usp=sharing
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armada, fiz várias ações, combate e tal. [...]. E nesses quase 6 anos que eu 

fiquei, eles tentaram de todos os modos me matar. Depois que eu saí do 

DOI-CODI, tentaram me enlouquecer várias vezes e tal, mas eu mantive 

uma firmeza individual, porque eu estava sozinho, não estava junto com 

ninguém nunca nesses momentos. Os meus amigos e companheiros ficaram 

no presídio político. Outros foram capturados e mortos.  

 

 

Com relação a seu pai, que foi torturado e morto, o entrevistado 9 diz que seu 

pai foi torturado durante dois dias seguidos na sua frente, onde ele estava na cadeira do 

dragão e o entrevistado no pau de arara. Ele ouvia tudo o que com seu pai e seu pai ouvia 

tudo o que acontecia com ele. 

 

Entrevistado 9: À noite eles mataram meu pai. Minha mãe e minhas irmãs 

já estavam presas na sala ao lado da sala de tortura onde nós estávamos, 

ouviram tudo. A minha mãe ouviu um diálogo macabro depois que mataram 

meu pai. Porque assim, essa sala de tortura e a sala onde elas estavam presas 

não eram fechadas, era só um vitrô que tinha e a minha mãe subiu, com a 

ajuda das companheiras, para olhar e viu o corpo do meu pai com a cabeça 

envolta em jornais e um diálogo macabro. Um torturador grita “de quem é 

esse presunto?”  

[...] 

Eu fiquei no DOI-CODI durante 1 mês e os caras não me torturando 

sistematicamente, mas de vez em quando me espancando, me dando choques 

e tal, convivendo com a presença do meu pai, porque tudo que tinha relativo 

ao meu pai perguntavam a mim, pois achavam que eu poderia elucidar o que 

ele fazia ou deixava de fazer. 

Depois de 1 mês eu fui levado para o DOPS, que era um lugar mais ameno 

para quem tinha sido capturado pelo exército, e lá eu fiquei escondido por 

mais uns 6 ou 7 meses, absolutamente incomunicável.  

[...] 

Aí depois fui para o presídio, depois houve uma decisão do juiz de menores 

julgando meu caso no tocante a uma decisão que a justiça militar não fez. A 

justiça não me incluiu, me excluiu do processo e jogou o processo para a 

justiça de menores, que o juiz não entendia bosta nenhuma do que ele estava 

falando.  

[...] 

E esse juiz, ignorante desse jeito, define a minha vida. E me mandou ir para 

Taubaté, que era esse lugar que eles mandavam para lá, além dos crimes 

hediondos, os menores que eles consideravam perigosos. Aí eu fui mandado 

para lá e fiquei lá 3 anos. E lá o regime era de absoluta falta de direitos. Eu 

não tinha direitos de preso político porque na ditadura não existia preso 

político oficialmente. E eu não tinha direitos de preso comum porque eu não 

era um preso comum. Então eu não tinha direito nenhum. Se você me 

levasse lá uma revista, eles tiravam tudo e ficava só a propaganda, não podia 

ler nada. Não tinha televisão nem rádio, obviamente. Não podia ter livro, não 

podia ter nada. Eu recebia solidariedade dos presos, que me respeitavam 

muito, e dos funcionários da prisão. Os presos iam à biblioteca e pegavam 

livros como se fosse para eles e contrabandeavam para mim. Então tinha que 

ler rapidamente para não dar problema para o cara. Tinham livros que eram 
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uma porcaria - romancezinho água com açúcar - e tinham livros muito bons, 

que sei lá porque que tinha. Então assim eu pude ler. Não podia me 

corresponder com ninguém, não podia receber nem mandar carta. E todo 

preso podia ter visitas, quem chegasse lá poderia entrar. No meu caso era 

uma pessoa por vez. Então assim, minha mãe, minhas irmãs e meu irmão 

não podiam entrar por dupla, por exemplo. 

 

A entrevistada número 10 fez Ciências Sociais no início de 1963 e em 1964 

veio o golpe militar e essa foi expulsa da universidade. Filha de comunista conhecido à 

época, sua casa foi invadida no pelo Exército brasileiro e tudo foi levado. Como seus pais 

eram do PCB, esses passaram a viver de forma considerada clandestina e a entrevistada 

mudou para São Paulo com a família e já estava namorando seu futuro marido, que era de 

lá. Nesse período, já estava sendo organizada a guerrilha do Araguaia, da qual a 

entrevistada e o marido faziam parte. Passou a dar aula para crianças no interior e usava 

um nome falso devido ao seu caráter considerado clandestino.  

 

Entrevistada 10: Um dia meu pai chega lá na cidade e diz o seguinte: “Nós 

vamos para outro lugar, então nós vamos acabar com esse grupo.”. E aí eu 

voltei para São Paulo e já tinha a questão machista da mulher não poder 

participar da guerrilha! Aí eu pensei assim: “Se eu entrar nisso, eu vou 

acabar morrendo. E eu quero ter um filho.”. E em todas as entrevistas eu falo 

isso que o meu filho salvou a minha vida. Eu fiquei grávida e não voltei mais 

para o cenário da guerrilha, fiquei em São Paulo. [...] Eu tinha que ter um 

respaldo sobre onde eu ia trabalhar e a única coisa que dava para trabalhar 

era sendo professora.[...]Então aí eu fui trabalhar como aluna mestre e, 

depois de me formar, como professora substituta no governo do estado de 

São Paulo, com um nome falso, até vir a anistia.  

Entrevistadora: O [seu marido] saiu da guerrilha também quando você 

decidiu mudar para São Paulo? 

Entrevistada 10: Não, ele [seu marido] continuou na guerrilha e morreu na 

guerrilha. Ele é um dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Ele queria 

que eu deixasse meu filho com minha mãe e minha sogra para eu ficar, mas 

eu dizia que não tive filho para a avó criar, por isso eu não fui. Ele morreu 

como guerrilheiro mesmo. 

Entrevistadora: Você disse que o seu filho salvou a sua vida né? 

Entrevistada 10: Sim, porque se eu não tivesse filho, eu teria ido para a 

guerrilha e provavelmente teria morrido. Eu seria mais uma desaparecida 

política no Brasil. 

Entrevistadora: Ele [seu pai] também é um dos desaparecidos? 

Entrevistada 10: É, eu perdi na guerrilha o meu pai, o meu irmão e o meu 

marido. 
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Passando para as questões acerca das consequências jurídicas dos casos, o entrevistado 

9 disse seu caso não teve, sendo que se for procurado seu nome no projeto Brasil Nunca 

Mais14, ele diz que não aparece, pois não foi para a auditoria militar.  

 

Entrevistado 9: Quando houve a Comissão da Anistia, eu não ia entrar com 

pedido de anistia, mas os companheiros encheram meu saco e me 

convenceram quando disseram “é para registrar a sua prisão, caralho, você 

esteve preso então tem que contar essa história”. Aí eu falei “bom, isso é um 

argumento”. Aí entrei e a Comissão fez um julgamento que foi com base nos 

poucos documentos que eu tinha conseguido nos arquivos do Estado que 

tinha lá meus depoimentos e os depoimentos das pessoas testemunhando que 

eu estava preso. Então foi basicamente isso. Aí a Comissão de Anistia, é 

bom que se diga, faz uma reparação trabalhista por perseguição política. Não 

é uma reparação política, é uma reparação trabalhista motivada por 

perseguição política. O que eu pude comprovar ali foi: eu fui preso, fui 

mantido assim por 6 anos e não pude trabalhar, não pude fazer nada, porque 

os caras me mantiveram ali em cana. Então a Comissão de Anistia entendeu 

que não podia me dar uma reparação continuada, que é como se fosse uma 

pensão, do Estado. Então eu não tenho isso. Eles me deram uma parcela 

única de 100 mil reais, que eles disseram “é o máximo que a gente consegue, 

desculpa”, e eu disse “tá bom, eu nem ia entrar com o pedido”. Eu paguei 

minhas dívidas, que eram muitas, e fiquei na merda igual, de novo. Então 

assim, eu não tenho nenhuma pensão nem nada por causa da prisão. Por 

causa do meu pai não houve nada, porque a gente estava no meio da 

ditadura, então não tinha como fazer processo. Eu preso, minha mãe e 

minhas irmãs presas. Depois elas saem e ficam reféns de mim. Se eu fizesse 

alguma coisa de dentro da cadeia, tentasse fugir, elas sofreriam as 

consequências. Se elas entrassem para a luta, por exemplo, para alguma 

organização, eu sofreria consequências. Éramos reféns mútuos. E depois que 

eu saí - eu saí no final de 1976 -, eu fiquei preso porque os caras me seguiam 

o dia inteiro, para onde eu ia, iam os caras me controlando ostensivamente.  

[...] 

Em seguida entrou o processo de anistia em 1979, que eu entrei de cabeça, 

obviamente. Aí fiz toda a campanha pela anistia, fiz toda a campanha contra 

a Lei de Segurança Nacional… 

Entrevistadora: Isso para o seu pai? 

Entrevistado: Não, para o meu pai não. Fiz para todo mundo. A Lei de 

Anistia, que criou a Comissão de Anistia, não tem nada a ver uma coisa com 

a outra. A Lei de Anistia, que é de 1979, favorece a soltura de presos e a 

volta de pessoas ao país, que estavam exiladas ou que estavam aqui dentro 

clandestinamente. Essa Comissão da Anistia é criada muito tempo depois. 

Em 1985 tem o começo da constituinte, a Constituição é promulgada em 88 

e um de seus artigos diz que as pessoas que foram presas têm direito à 

anistia. Aí é que criaram a Comissão de Anistia, muito tempo depois, já em 

1990 e alguma coisa. Então assim, o que eu fiz foi a luta pela anistia para 

tirar as pessoas da cadeia e tirar as pessoas do exílio, interno e externo. Aí 

depois a gente fez a denúncia contra a Lei de Segurança Nacional porque a 

Lei de Anistia não tirou as pessoas da cadeia. A maior parte das pessoas não 

saiu da cadeia por causa da lei de anistia, saiu por rebaixamento de pena 

quando a gente conseguiu que mudasse a Lei de Segurança Nacional, que 

 
14 Disponível em: http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/. 
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continua existindo, mas reduzindo as penas. Então eles tiveram que entrar 

com processo pedindo a revisão da pena e aí abaixou e saíram. Então a maior 

parte das pessoas não foi anistiada, só para deixar bem claro. Aí depois teve 

a reformulação partidária, formação dos partidos, etc. Então assim, do meu 

pai não houve nada. 

[...] A justiça brasileira era e é uma justiça de direita, uma justiça fascista, de 

classe, com raras exceções, obviamente. Eu tenho amigos juízes, sem 

nenhum problema, tenho amigos que são promotoras, promotores, 

procuradores. Eu sou amigo e tal, eles sabem da minha opinião - concordam 

inclusive -, porque a formação do Judiciário brasileiro é uma formação de 

direita né. Então eu nunca tive expectativa nenhuma. Por isso eu nunca 

entrei com processo com relação ao meu caso e muito menos do meu pai. 

Não ia dar em nada. Eu falei “não vou gastar tempo e dinheiro com uma 

coisa que eu já sei qual é o resultado”. Se você disser “ah devia ter feito” eu 

vou até concordar, devia ter feito, mas eu não tinha dinheiro nem tempo para 

isso. 

 

 Com relação à entrevistada número 10, ao tratar da sucessão judicial de seus 

familiares, essa informou que com a guerrilha foram 69 desaparecidos e 10 conseguiram se 

salvar. Ela ainda vivia de forma clandestina quando um grupo de familiares realizou a 

primeira ação para entrar na Justiça Federal brasileira, mas essa, nem a segunda ação foram 

aceitas. Ações essas que possuíam como objetivo saber onde estavam os desaparecidos, quem 

matou, como e quando tinham matado seus familiares.  

 

Entrevistada 10: Além disso, a gente pedia um atestado de óbito, porque eu 

era casada com comunhão de bens, ou seja, eu não podia fazer nada sem a 

assinatura do marido. Tinham vários casos assim nessa questão! Só na 

terceira tentativa, em 1982, já com a “abertura maior”, já quando se 

elegeram candidatos democráticos, como Leonel Brizola no Rio, Franco 

Montoro em São Paulo e Tancredo Neves em Minas [Gerais]. Só aí houve 

uma abertura e essa ação entrou, que é nossa ação interna de 1982 na 

primeira vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Se você quiser procurar 

na internet tem. O primeiro juiz não levou adiante essa ação, ele iniciou, 

chamou testemunhas dos dois lados, mas ele se aposentou. Aí entrou a juíza, 

que fez concurso por Brasília, mas era aqui do Rio, Doutora Solange 

Salgado, ela no ano de 2004 deu uma sentença favorável aos familiares. 

Então o Governo Brasileiro precisaria abrir os arquivos do exército para 

saber o que aconteceu com eles. O atestado de óbito já não tinha mais 

validade, porque, em 1995, teve uma lei do Fernando Henrique Cardoso que 

deu um atestado de óbito para todos os familiares dos desaparecidos. Ele não 

quis dar para os mortos, porque tem a diferença entre desaparecidos e 

mortos, onde mortos não quer dizer que eles necessariamente entregaram o 

corpo para a família. Alguns corpos foram entregues e enterrados, enquanto 

outros não e só foi entregue um atestado de óbito. Esse atestado de óbito que 

o Fernando Henrique Cardoso nos deu dizia o seguinte: “Desapareceu 

quando? Em 1973.  

[...] Então era assim, não dizia o dia nem o mês, somente o ano. A causa da 

morte estava como a lei 9140/95, toma nota desta lei para você ler. Então 

esse item já estava “solucionado”, mas esse atestado de óbito nada mais era 
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do que uma certidão de morte presumida. Para mim, pessoalmente, que era 

casada com comunhão de bens, resolveu a minha questão, porque com 

aquela certidão eu me tornei viúva. A juíza deu, mas o governo era o 

governo do “Lula”, então, fomos a Brasília e pedimos que o governo não 

recorresse. O governo recorreu, essa ação foi parar no Superior Tribunal de 

Justiça e o relator foi o ministro Teori Zavascki, por nossa sorte. Em 2007, o 

Teori Zavascki aceitou a sentença da juíza e aí a ação foi transitada e 

julgada, só que nunca o governo brasileiro cumpriu... Os governos, ditos 

democráticos, (inaudível)... Os governos Lula e Dilma nunca cumpriram as 

decisões e demandas da juíza Solange Salgado. E aí voltando, em 1982, nós 

entramos com essa ação na Justiça Federal, depois de voltar da primeira 

expedição Araguaia, e nada se resolvia. Nesse momento, o “Human Rights 

Watch” estava no Brasil e eles resolveram que nós tínhamos condições de 

acionarmos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro nós 

mandamos, em 1995, a ação para a comissão de direitos humanos da OEA. 

[...] 

Só em 2008, depois de 13 anos, que essa ação teve (inaudível) e foi levada à 

corte, isso porque o “Human Rights” que tinha no Brasil se dividiu em duas 

correntes, uma política e uma jurídica. A política ficou com a Justiça Global 

e a jurídica com o CEJIL, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. 

Sempre quem dirigia o CEJIL no Brasil eram argentinos, mas aí veio uma 

brasileira, que é uma pessoa que eu sempre tenho que falar e que ajudou 

muito os familiares, a Beatriz Affonso, conhecida como Beca. Ela que 

impulsionou a questão da ação do Araguaia. Dentro da comissão, a diretora 

Viviana (inaudível) veio também para o Brasil para agilizar, porque isso já 

estava há 13 anos na comissão e não ia para a corte. Finalmente, ela foi 

enviada à corte no ano de 2008, ficou 1 ano e 3 meses na corte, foi 

rapidíssimo para algo que ficou 13 anos na comissão. Tivemos uma 

audiência em maio de 2014 e a sentença saiu em dezembro de 2014 

condenando o Estado Brasileiro. Então tem uma série de demandas da 

sentença. 

[...] 

No Estado já tiveram várias audiências de seguimento, a primeira foi em 

2010 e nada foi feito, depois em 2014 nada foi feito e agora esse ano, no dia 

24 de junho de 2021, teve a terceira audiência com os generais e os coronéis 

do governo Bolsonaro representando o Brasil. A única coisa de interessante 

que aconteceu é que a presidente da corte, que é a juíza da Costa Rica... 

Foram 2 audiências de seguimento ao mesmo tempo, o caso Araguaia e o 

caso Herzog, e ela abriu a audiência dizendo o seguinte: “O caso Araguaia já 

tem 11 anos que saiu a sentença da corte e o caso Herzog já tem 3 anos, 

quanto mais tempo demora para resolver essas questões, mais aumenta a 

impunidade e a violência.”. Ela puxou a orelha do Estado Brasileiro! E ainda 

falou: “Olha, vocês precisam trabalhar mais junto com os familiares, porque 

essa situação não pode permanecer, essa situação só gera mais violência e 

mais impunidade.”. Foi a única coisa boa que eu já ouvi nesses anos todos, 

porque, atualmente, eu não tenho esperança e eu não acredito na justiça. Se é 

isso que você quer saber eu já vou adiantando.  

[...] 

Naquela época da ditadura eles matavam os opositores do regime. Hoje eles 

matam quem? Os jovens e os negros das periferias de grandes cidades como 

as favelas do Rio de Janeiro. Então, em pleno século 21, em 2021, temos a 

chacina do Jacarezinho que mata 27 moradores e 1 policial. A chacina da 

Candelária nunca foi esclarecida, a chacina de Acari que matou 11 jovens, 

Vigário Geral que foi 21... A coisa só vai aumentando!  
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[...] 

Então é por isso que eu pergunto, que país é esse? Que justiça é essa que nós 

não somos contemplados? Somos contemplados minimamente, porque foi 

uma vitória de nós familiares que conseguimos que o Estado Brasileiro fosse 

condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem gente que 

fica muito feliz com isso. Eu, honestamente, não. É bom, é uma luta minha 

também e eu lutei para isso, mas é um grãozinho no meio de um oceano. 

Não me sinto... Isso traz grandes consequências na minha vida, na vida dos 

meus filhos e na vida dos meus netos! Essa questão do desaparecido é algo 

muito sério, porque você não vê a concretude da morte. É muito duro você 

ver uma pessoa querida sua que morreu, você sofre, chora e (inaudível), mas 

a morte faz parte da vida e você tem que passar por aquele ritual. Nós não 

passamos por aquele ritual. A justiça no Brasil em relação a ditadura militar, 

a todas essas mortes de hoje e do passado, a escravidão... É uma dívida 

enorme que a sociedade brasileira tem com mais da metade da nossa 

população. 

 

 

Ao serem questionados acerca de suas representações sociais do que é justiça, o 

entrevistado 9 disse que: 

 

Entrevistado 9: Eu nunca tive uma visão comum. Quando eu fui capturado - 

eu não falo preso porque eu não reconheço a autoridade da ditadura, por isso 

que eu falo capturado; eu fui sequestrado pelo exército, então foi uma 

captura do inimigo - quando eu fui torturado, eu nunca olhei para o 

torturador como se ele estivesse me torturando. Olhava como se eu ou 

qualquer outro que estivesse ali ele estaria fazendo isso, porque é um 

mercenário pago para fazer aquilo. Não bastando eu ter essa compreensão, 

dois deles, separadamente, me pediram perdão. A gente caiu no dia 16 e eles 

voltaram acho que dia 19 ou 20, os que estavam no dia 16. Quando eles 

voltaram à serviço, dois deles, separadamente, um de manhã e outro de 

tarde, me tiraram da cela para me interrogar e começaram dizendo assim: 

“eu queria te pedir desculpas” e eu disse “não entendi o que você falou” - 

quer dizer, primeiro “sente-se” né, porque eu estava sendo carregado porque 

estava paralítico das pernas do pau de arara - e eles “eu gostaria de te pedir 

perdão por ter te torturado”. “Como assim?”, [e ele] “é minha profissão, eu 

tenho que fazer isso, então eu queria te pedir desculpas, porque eu tinha que 

fazer isso”. Aí eu falei “cara, eu não dou perdão para ninguém”. Aí ele “mas 

qual é o sentimento que você tem em relação a mim por ter feito isso?” e eu 

“pessoalmente eu não tenho nada contra você”. Eu tô falando de verdade, 

isso aconteceu. Eu falei assim “se eu tiver a oportunidade de te matar, eu 

mato, você sabe disso, mas se me mandarem te torturar eu jamais vou fazer 

uma coisa dessa”. Ele falou assim “você é contra?” e eu falei “sou contra a 

tortura”, e ele “ah então tá bom”. Tudo que eu falei se resumiu a um “ah tá 

bom”. Os dois foram assim. E isso é absolutamente verdadeiro.  

Eu não tenho nada contra o Ustra. Eu tenho politicamente, tenho 

ideologicamente, tenho historicamente, eu quero que essa gente seja 

escrachada para todo mundo saber. Primeiro de tudo é a família saber. Para 

ele se acertar com a família e dizer “eu fui torturador”. Eles nunca falam. Eu 

conversei com a filha do cara que matou meu pai, me torturou, quebrou 

minha vértebra [...] “olha, não tenho nada contra você; contra o seu pai sim, 

mas contra você não tenho nada”. E ela “é porque eu acho que deve estar 
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havendo um engano” e eu disse “olha moça deixa eu explicar, você deve ser 

filha dele, ele deve ter falado para você que era do setor de análise, ele nunca 

vai falar para você que era um interrogador que torturava, porque ele sabe 

que fez uma coisa nojenta”. Aí ela falou assim “filho da puta, ele falava isso 

para a mamãe”.  

[...] 

Então assim, para mim a coisa mais importante que eu vejo, primeiro eu 

quero que seja publicizado, que aquele cara é um torturador, que aquele cara 

torturou, estuprou, etc. Segundo, eu quero que ele seja julgado por esses 

crimes. Bem objetivamente, eu fiz parte da guerrilha. Eu andava armado, fiz 

ações armadas. Nunca cheguei a matar ninguém, mas eu poderia ter feito 

isso e poderia ter morrido também. Se houvesse condições para um processo 

revolucionário, eu certamente justiçaria esses caras dentro de uma justiça 

revolucionária absolutamente de exceção. Mas como nós não estamos em 

um processo revolucionário e não tem nada disso, eu acho que a justiça 

mínima que se tem deveria ser acionada para que eles fossem julgados. 

Tornados públicos quem são eles, quais são os crimes deles e transformados 

em réus para que sejam condenados.  

[...] Então para mim isso é justiça: primeiro, encarar a verdade e, segundo, 

ter que responder na justiça criminalmente. Isso é o que eu acho. Para mim, 

para o meu pai, para quem quisesse.  

Entrevistadora: Mas quando você fala dessa condenação criminal, a 

resposta depois seria a prisão que você vê como meio principal? Você 

acredita na prisão? 

Entrevistado: Eu acho que sim. Acho que seria ficar preso, como os caras 

na Argentina ficaram presos e vários morreram dentro da cadeia. Porque eles 

tem que pagar pelo que eles fizeram né. Eu que passei pela cadeia por 6 anos 

sei quanto tempo você tem para pensar né. Então eles tinham que pensar 

muito bem no que eles fizeram. 

[...] 

Muitas pessoas, muitas famílias, principalmente gente que não esteve presa, 

tem uma revolta muito grande pelo absurdo que foi. Muita gente com certeza 

quer vingança, que chama de justiça. Essa coisa elaborada que eu falei para 

você - que eu quero que ele olhe, explique, preste contas para a família, que 

seja julgado - com certeza você vai encontrar poucas pessoas que falam do 

jeito que eu falo. A maior parte quer que o cara pague. Mas pague, assim, 

falo até com um som meio forte para dizer que o cara tem que se fuder 

mesmo para poder pagar. Porque as pessoas têm uma revolta. Você imagina 

o que é uma mãe ou uma irmã que teve o filho arrancado ou o irmão 

arrancado de casa e o cara depois aparece morto, triturado. Não tem 

qualificação.  

[...] E eu acho absolutamente compreensível. Eu não condeno. Já conversei 

com várias irmãs de guerrilheiros do Araguaia e elas falam “desgraçados, 

porque fizeram aquilo, têm que pagar”. E eu sei que se entregar o cara na 

mão dela ela vai cortar o cara em fatias, de tanta raiva que tem. Mas isso é 

parte justificável da revolta que existe. E não é uma coisa que você possa 

condenar, porque elas foram violentadas, as casas foram invadidas. Você 

pega os filhos do Rubens Paiva, eu sou amigo deles. O deputado Rubens 

Paiva, que foi para o exterior, voltou, era um empresário já e os caras de 

repente somem com o cara, torturam até a morte, prendem a mãe, prendem 

as crianças. E elas têm que conviver com o silêncio, não saber se o cara está 

vivo ou se está morto. É uma dor muito opressiva. Então assim, a revolta que 

as pessoas têm eu acho que é absolutamente compreensível. Se quiser 

vingança, eu acho que é respeitável, não é uma coisa para dizer assim “ah, 
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mas como que vai fazer igual?” Nós faríamos igual a eles. Nós jamais 

iriamos torturar. Mas com certeza tem que ter uma punição. Mas também as 

pessoas que são movidas pelo passional quando brigam com o namorado já 

querem matar o desgraçado, imagina uma situação em que arrancaram 

alguém da sua vida. Você tem um ódio muito grande. Eu queria só te dizer 

isso porque eu acho que é uma coisa diferenciada, mas que é justificável. 

 

 

A entrevistada número 10, ao ser questionada acerca de sua visão de justiça, afirmou 

que a prisão não seria o meio principal, sendo o mais importante o Estado abrir os arquivos da 

ditadura e dizer o que aconteceu, esclarecer o que realmente aconteceu na ditadura militar, 

tirar dos cargos de mando todos os militares que falam de golpe.  

Considera que os generais da época já são muito velhos, então o que adiantaria irem 

para a cadeia. Diz ser contra a cadeia: “Sou contra a cadeia para o pobre que roubou uma lata 

de leite condensado no mercado. Esse cara não tem que ser preso! Sou contra a prisão! Prisão 

não reeduca! O que reeduca são políticas públicas!”. 

 

Entrevistada 10: Eu sou contra a prisão, mas eu sou a favor de um 

julgamento e que esse julgamento fosse explicitado para o povo brasileiro. 

Fosse transmitido em cadeia nacional pela TV Globo, que agora ajudou a 

eleger o Bolsonaro, e então apresentasse esses caras para a população 

conhecer quem eles eram. Como a gente fez um escracho... Você sabe o que 

é um escracho, né? Na Argentina... A gente aprendeu isso com os argentinos. 

A gente vai para a casa dos militares, ou dos torturadores, ou daqueles que 

violaram os direitos humanos, levávamos faixas e apitos e dizíamos: “Esse 

cara matou e torturou!”. Ele morava no Leblon, na rua do canal Albuquerque 

esqueci o primeiro nome dela lá... E aí os vizinhos achavam ele um senhor 

pacato, então nós contamos o que ele fez. Falávamos: “Esse cara é um 

assassino! Ele foi repressor da guerrilha do Araguaia!”. Explicamos o que 

era a guerrilha do Araguaia. Ele ficou desmoralizado! Eu acho que isso é a 

grande coisa, não precisa botar ele na cadeia, porque ele já está muito velho. 

Não dá para botar um velho de 91 anos preso, eu luto pelos direitos 

humanos. Mas que tem de ser explicitado o que ele fez no Brasil, isso 

precisa. Essa é a grande questão. 

Entrevistadora: Você trouxe essa questão dele ser mais velho, mas e se ele 

fosse mais novo? 

 

Entrevistada 10: Também acho que não precisava ir não. Se ele fosse 

execrado socialmente era muito mais importante para mim do que ter que 

ficar na cadeia. 

Entrevistadora: Basicamente, o conhecimento da sociedade do que ele fez e 

do que aconteceu? 

Entrevistada 10:  

Isso para mim é que é justiça! Justiça para mim, nesse momento, é isso! Não 

é justiça formal do poder judiciário. Quando o Teori Zavascki deu uma 

decisão que corroborou a sentença da juíza Solange Salgado, eu fiquei 

reconfortada. [...] 
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Porque eu sou assim, eu tenho que resolver tudo! As pessoas dizem: “Você é 

muito afobada!”. Se eu não fosse afobada, eu não teria sobrevivido à 

ditadura militar! Porque você tem que resolver as questões, é muito 

complicado. Na época, com 22 anos, eu me achava uma mulher do mundo, 

adulta e eu não era nada! Eu era uma menina! Claro, quem tem 22 anos nos 

anos 60 não é quem tem 22 anos no século 21 e no ano 2021, o mundo é 

outro. Então você assim, já aos 20 anos, ir para o Rio Grande do Sul, com 

essa voz de carioca, tirar uma carteira de identidade legal em outro estado, 

sozinha e sem ninguém, é muito duro. Se teve que enfrentar pela 

sobrevivência. A sobrevivência faz você amadurecer muito mais cedo! A 

gente perde muito da nossa juventude, porque os melhores anos da vida de 

um ser humano é esse tempo. É a hora que você entra na faculdade, dos 18 

aos 40 anos é a hora das suas escolhas. A ditadura civil militar não me 

deixou ter essas escolhas, eu não pude ter essas escolhas. Eu me suplantei 

muito! Estou aqui com você conversando e fico feliz por uma jovem se 

interessar por esse assunto. Isso que mais me gratifica! Mais do que essa 

justiça aí do poder judiciário!  

 

 

Do relatado pelos entrevistados, vitimados durante o período da Ditadura 

Militar, a justiça inclui, principalmente, o reconhecimento do que foi feito : o que 

aconteceu com os desaparecidos, qual a culpa do Estado, quais os agentes que realizaram 

as práticas mencionadas e o que pode ser feito para que isso não ocorra nunca mais. 

A segunda faixa de entrevistas traz familiares de vítimas de violência policial 

no Rio de Janeiro, sendo 4 pessoas entrevistas, e é possível perceber que muito de seus 

relatos possuem similiarides, como sequelas posteriores à morte do familiar, tal qual o 

diagnóstico da depressão.  

Além disso, muitas narram que seus casos nem alcançaram à Justiça, 

permanecendo no âmbito investigatório, alegação corroborada por relatório do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública de 2020 que apontou para o fato de que o Ministério 

Público pede o arquivamento de 90% dos casos de mortes por policiais15.Ademais, ao 

serem questionadas a falarem um pouco a seu respeito, disseram sobre o caso do familiar e 

não muito a respeito de si mesmas, mostrando como a morte do parente passou a tomar 

suas vidas de forma quase completa.  

A entrevistada 1 tem 53 anos, era vendedora, onde ficou oito anos e foi 

trabalhar com seu marido como entregadora, após o falecimento de seu filho, tendo seu 

marido vindo também a falecer após a morte do filho devido a sequelas que desenvolveu 

por conta do ocorrido (o marido da entrevistada 1 teve um infarto por conta de pressão alta 

 
15 MARTINS; FERREIRA. MP pede arquivamento de 90% de mortes cometidas por policiais em SP e Rio. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/12/denuncias-e-arquivamentos-

mortes-policiais-rj-sp.htm?utm_source=pocket_mylist&cmpid=copiaecola. Acesso em: 28/11/2021. 
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e problemas de coração grande, que desenvolveu após o falecimento do filho). Afirma que 

junto a tais problemas também vieram outros, como questões psicológicas e diabetes. 

Tanto a entrevistada como sua filha também tinham diabetes antes do falecimento, mas a 

doença piorou e a da filha desenvolveu de forma tão grave que ela perdeu a visão. A 

entrevistada faz acompanhamento psicológico com profissionais focadas em vítimas de 

violência do Estado.  

Seu filho faleceu em 2018, em um dia de jogo do Brasil e, após ter lavados 

carros para os vizinhos, eles lancharam e ele saiu para dar uma volta no quarteirão, de 

moto, como fazia todos os dias. Depois, ia a uma "resenha", mas como morava em uma 

comunidade, pegou a pista e policiais o teriam seguido, junto a outro amigo que estava na 

moto. Os policiais pediram para parar, mas o amigo, que estava dirigindo, continuou 

prosseguindo até sua casa, porque era perto.  

 

Entrevistada 1: Os bares estavam cheios, eu não posso afirmar nada porque 

eu não vi, mas as pessoas que estavam no bar afirmaram que eles estavam 

indo. Só que, conforme eles [os policiais] deram a ordem de parar e ele não 

parou, a polícia começou a atirar. Foi atirando, atirando, até que quando 

chegou num quebra-molas próximo da casa do motorista, eles tropeçaram 

com a moto e caíram. Aí dizem que a polícia veio e deu um tiro em cada um, 

mas não foi essa a versão da polícia. A versão deles é que eles deram um tiro 

só, e esse tiro foi acidental, o que matou os dois. Isso foi o que eles disseram 

quando eu cheguei na delegacia.  

Entrevistadora: Tinha testemunhas no momento?  

Entrevistada 1: Várias testemunhas, porque era um dia de jogo e todos os 

bares estavam cheios 

[...] Não, uma vizinha viu, veio aqui de moto e me chamou. "Tia, 'vamo' ali, 

que aconteceu alguma coisa com o seu filho." Aí eu sentei na moto dela e 

fui. E quando eu cheguei, ele já não estava mais lá.  

Entrevistadora: Ele não estava lá, ele estava onde?  

Entrevistada 1: A polícia já tinha levado ele para o hospital. Para o PAM.  

Entrevistadora: Aí você foi para o hospital?  

Entrevistada 1: Fui. Quando eu cheguei lá não deixaram eu entrar, aí 

passou um pouco [de tempo] e me chamaram para entrar, mas o meu filho, 

segundo o que as pessoas que estavam lá falaram, já tinha morrido aqui 

mesmo.  

Entrevistadora: Na rua, mesmo? 

Entrevistada 1: O outro menino não, o outro menino foi vivo para o 

hospital, mas chegando lá veio a falecer.  

Entrevistadora: E quem levou eles para o hospital foram os policiais?  

Entrevistada 1: Só o meu filho, o outro não. O outro foi a família dele que 

levou.  

Entrevistadora: E o que você fez depois que você descobriu que seu filho 

tinha falecido?  

Entrevistada 1: De lá mesmo do hospital quando eu fiquei sabendo, eu já 

fui pra DHBF e fiquei no aguardo dos policiais, pensando que ia ter alguma 

resposta, que eles iam explicar o que aconteceu, mas nada disso aconteceu. 
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Eles chegaram lá, todos alegres e sorridentes, deram o depoimento… 

Naquela noite eu não pude dar o meu depoimento, não pude falar nada. 

Somente eles deram o depoimento.  

Entrevistadora: Você saiu do hospital, fez o R.O…. 

Entrevistada 1: Não, eu saí do hospital, fui para a DHBF e eles não me 

atenderam, fiquei lá até três, quatro horas da manhã, o delegado me mandou 

ir para casa porque ele ia me chamar. Ele me chamou dois dias depois.  

Entrevistadora: Mas os policiais já tinham sido ouvidos?  

Entrevistada 1: Já, já tinham sido ouvidos. Aí foi minha vez de fazer o 

R.O., né? Quando eu fiz o R.O., eles já tinham sido ouvidos uma vez e 

depois eles ainda tiveram o direito de mudar o depoimento. Foram ouvidos 

duas vezes.  

Entrevistadora: E quando eles foram ouvidos dessa primeira vez, já tinha 

algum registro ou foi só porque a delegacia já sabia que tinha acontecido 

alguma coisa e quis ouvir o depoimento dos policiais?  

Entrevistada 1: A delegacia já sabia de tudo que tinha acontecido. A gente 

foi para a delegacia e chegando lá, o detetive só ficou fazendo as perguntas 

sobre o meu filho e não sei o quê. Depoimento mesmo eu só fiz depois de 

dois dias.  

Entrevistadora: Entendi. Ele [detetive] fez perguntas do tipo se seu filho 

era envolvido com tráfico, se seu filho era envolvido com alguma coisa 

dentro da comunidade, alguma coisa nesse sentido? Se seu filho usava 

drogas…?  

Entrevistada 1: Não, ele não perguntou se ele era envolvido com tráfico, 

nem nada disso não, porque no dia que eles mataram meu filho, lá ficou 

muito cheio, no hospital. Eles mesmos ficaram muito nervosos, porque tava 

todo mundo falando: "Você matou morador! Matou morador!" Aí eles 

ficaram nervosos, entendeu? Eles nem sabiam o que tinham feito. Eles 

ficaram desesperados com a reação da população, porque foi muita gente. 

Entrevistadora: E já teve algum episódio anterior que a polícia abordou ele 

de alguma forma? 

Entrevistada 1: Várias vezes. Abordava ele, conversava com ele e o 

deixava ir.  

Entrevistadora: Mas abordava por quê? Queria ver o que?  

Entrevistada 1: Porque ele estava andando de moto, pediam para parar, ele 

parava normalmente, entendeu? Conversava e ia para casa.   

Entrevistadora: Sim. Bom, o que aconteceu depois disso? Foi feito o 

registro, os policiais foram ouvidos… Como foi o andamento dessa 

investigação? 

Entrevistada 1: Foi feito o registro, os policiais eram de São João de Meriti, 

aqui do Batalhão 21. Pelo que eu sei, eles só saíram daqui, pelo que o 

detetive falou. Eles só saíram daqui, do batalhão. Foram recolhidas as armas 

deles e eles saíram do batalhão, mas eles continuam trabalhando em outra 

cidade, que no caso é Belford Roxo.  

Entrevistadora: Depois da delegacia, esse caso ainda não foi para frente? 

Ele está em investigação? 

Entrevistada 1: Ele estava no Ministério Público, esse caso. Agora ele saiu 

do Ministério Público e voltou para a DHBF, porque ele estava lá quando 

tinha o GAESP, não sei se você já ouviu falar, no GAESP. Esse caso foi para 

o GAESP, e eram eles que estavam tomando conta dele. Sendo que acabou o 

GAESP [...]. Agora, como o GAESP acabou, o caso voltou para a DHBF, 

mas ele continua sendo da Defensoria lá do Rio de Janeiro.  

Entrevistadora: Como assim pela Defensoria do Rio de Janeiro?  
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Entrevistada 1: É porque foram duas pessoas que eles mataram, não foi só 

o meu filho [...]. [A mãe do outro menino] tem um advogado lá [...] sendo 

que esse advogado só queria cuidar da parte financeira, entendeu? Ele não 

queria cuidar da parte criminal, aí eu não quis [ficar com ele].  

Entrevistadora: Como assim parte financeira do caso?  

Entrevistada 1: É a parte que cobra do Estado, indenização... 

Entrevistadora: Indenização por parte do Estado, entendi. E aí tem um 

advogado... 

Entrevistada 1: E aí eu não quis essa parte. Eu queria provar que meu filho 

foi morto, mas ele era inocente, então eu optei pela Defensoria.  

Entrevistadora: Entendi, mas a Defensoria está acompanhando o caso na 

delegacia? Esse caso ainda não foi para a justiça? Esse caso ainda não virou 

uma ação penal?  

Entrevistada 1: Não.  

Entrevistadora: Não foi para o Tribunal de Justiça, não tem juiz, não tem 

nada, por enquanto é só policial?  

Entrevistada 1: Não.  

Entrevistadora: Está sendo investigado na delegacia o que aconteceu.  

Entrevistada 1: Isso aí, estava sendo investigado na delegacia, no 

Ministério Público e agora voltou para a delegacia de novo.  

Entrevistadora: Sendo que tinham várias testemunhas oculares no dia.  

Entrevistada 1: Isso.  

Entrevistadora: Entendi. E essa investigação está ocorrendo desde 2018?  

Entrevistada 1: Desde 2018, é. 

Entrevistadora: Três anos e ela ainda permanece na delegacia?  

Entrevistada 1: É, três anos e agora ela voltou para a delegacia. Voltou esse 

ano, agora [...] o Ministério Público já fez uma oitiva com a gente, com os 

policiais, com todo mundo. Aí quando terminou essa oitiva, voltou o caso 

para a DHBF, mas a gente ainda não sabe da conclusão. 

Entrevistadora: Mas não saiu da delegacia? Ele não teve denúncia nem foi 

arquivado, continua na delegacia há três anos.  

Entrevistada 1: Não, não foi arquivado não. Eu falei no final do mês 

passado com a defensora e ela disse que saiu lá… porque o Ministério 

Público, como ele [policial] falou que foi um tiro só que matou os dois, o 

Ministério Público pediu um novo laudo. Um novo perito. Então esse novo 

perito deu a resposta e falou que um tiro só não matou os dois. Aí a 

defensora falou que tinha saído esse laudo e que já era um sinal positivo para 

a gente, e que ela estava esperando, porque ela quer fazer uma reprodução 

simulada. 

 

 

A entrevistada 2 tem 47 anos e teve um familiar que sobreviveu à chacina da 

Candelária, que aconteceu em 1993 no Rio de Janeiro, quando passou a se tornar uma 

militante dos Direitos Humanos. Seu irmão conheceu os meninos da Candelária um dia antes 

em um aniversário, o que o fez ir para lá. Teve uma roda de samba e ele gosta de tocar 

instrumentos, então isso o fez parar ali.  Os policiais pegaram os meninos ali na Rua Dom 

Gerardo, botaram o seu irmão no carro junto com o outro menino que morreu lá no MAM e aí 

voltaram e fizeram a chacina da Candelária. Seu irmão sobreviveu à chacina, tornando-se uma 

das principais testemunhas do caso da chacina, conforme narrado na entrevista. 
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A entrevistada 3 tem 46 anos e, depois da perda de seu filho, está desempregada, 

morando sozinha, separada do marido, sem renda nenhuma e passando dificuldade depois do 

“caos” que o Estado fez. Antes de ficar desempregada era merendeira de escola ao lado de 

caso e tinha pensão do pai de seu filho.  

Seu filho tinha 17 anos, era estudante, estava saindo de uma depressão e faltavam 

cinco meses para fazer 18 anos de idade. Com um dinheiro que conseguiu juntar, comprou 

uma moto para ele, mas como ele não tinha tirado a carteira, o Estado o pegou por volta de 3 

vezes e bateu nele como se fosse “bandido”. 

 

Entrevistada 3: Passaram uns dois meses, foi quando meu filho saiu no dia 

13 de julho de 2020, uma hora da tarde, e até hoje não apareceu. Fizemos a 

ocorrência, como eu mandei para você, e o Estado não fez nada. Meu filho 

foi assassinado com dois tiros, ainda levaram a moto e o celular dele. E 

tentaram ocultar o corpo.  

Entrevistadora: Ele ficou desaparecido, mas depois o corpo foi descoberto? 

Entrevistada 3: Sim. Ficou desaparecido 15 dias, jogaram ele perto do pilar, 

aí ele foi parar na Ilha do Governador depois de quinze dias.  

Entrevistadora: E deram algum motivo para isso?  

Entrevistada 3: Não, até hoje.  

Entrevistadora: Seu filho saiu para fazer o que nesse dia?  

Entrevistada 3: Ele foi no lote 15 comprar adesivo para a moto porque um 

amigo ligou para ele, e até hoje não voltou. Ele só falou assim para mim: 

"Mãe, eu vou no 15 comprar um adesivo para minha moto", eu até dei o 

dinheiro para ele comprar, e ele saiu falando com o amigo e até hoje não 

voltou. Quando eu o encontrei, ele estava morto. No mesmo dia, passando 

quatro horas depois, eu procurei ele e não achei.  

Entrevistadora: E ele ficou 15 dias desaparecido?  

Entrevistada 3: Eu comecei a procurar ele no dia 13 mesmo. Ele não era de 

ficar muitas horas fora de casa.  

Entrevistadora: E aí você foi até a polícia para reportar o desaparecimento?  

Entrevistada 3: Fui, fui na 54 fazer ocorrência. A única coisa que eles me 

perguntaram foi se ele era envolvido [com tráfico], se ele era ladrão, se ele 

era não-sei-o-que, criminalizando ele. [A polícia] fez a ocorrência e mandou 

procurar em favelas, em Mototáxi, no IML. Foi isso que eles fizeram.  

Entrevistadora: E aí, como eles encontraram o seu filho na Ilha do 

Governador?  

Entrevistada 3: Acharam porque eu fui para as redes sociais, dei várias 

entrevistas online, como eu estou fazendo com você, com jornalista e tal. 

Teve muita visualização, então foi um caso que foi parar na Rede Globo e no 

Tino Junior. Então quando o corpo do meu filho apareceu ali, uma senhora, 

que já estava acompanhando o caso, viu que era o meu filho e aí acionou o 

Corpo de Bombeiros, e pela digital dele foi onde eles viram que era ele 

mesmo.  

Entrevistadora: E ele tinha tomado dois tiros na cabeça? 

Entrevistada 3: Não, um tiro na cabeça e um no abdômen. E teve uma 

hemorragia interna.   

 

Desde então, o caso está parado na polícia: 
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Entrevistada 3:Está parado até hoje. A polícia nem procurou. Daqui 

jogaram o papel dele lá para a DH da Barra, e aí foi onde a rede de mães me 

acolheu, onde eles começaram a me ajudar. Agora, há pouco tempo, eu fiz 

uma entrevista que eu te mandei, que até agora ninguém me deu uma 

solução, o Estado não me ajudou, fez um descaso muito grande, entendeu? 

Não entraram em contato comigo, não fizeram nada e quando eu fui 

reconhecer o corpo, as mesmas perguntas que fizeram na DH de Belford 

Roxo, fizeram lá no IML. Se meu filho era envolvido [com tráfico], se era 

bandido…  

Entrevistadora: Então o seu caso nem chegou a ir para a justiça, ele 

permanece parado na DH da Barra até hoje?  

Entrevistada 3: Isso.  

Entrevistadora: Um ano depois, mesmo tendo sido encontrado o corpo.  

Entrevistada 3: É.  

Entrevistadora: Ele saiu para ir a um lugar a três quarteirões e não voltou 

mais? 

Entrevistada 3: Não voltou mais. 

Entrevistadora: E como esse caso te afetou pessoalmente e as outras 

pessoas próximas, como o pai do seu filho? Por exemplo, você falou do seu 

desemprego. Esse desemprego foi em decorrência do que aconteceu? Outros 

familiares, como que eles se sentem, como eles foram afetados? 

Entrevistada 3: A mais afetada fui eu, porque o pai já tem outra família e 

faltava, mais ou menos, um mês que ia ter uma audiência de pensão, porque 

a primeira ele não foi. Faltava um mês para a audiência, o pai não procurou 

[o filho desaparecido], só foi procurar depois que dez dias tinham passado. 

Afetou mais a mim, a minha mãe e meus familiares maternos. Meu 

desemprego também foi por causa disso, porque eu não fiquei com o 

psicológico bom durante quinze dias procurando, e aí juntou várias coisas, 

né? Eu não fiquei com o psicológico bom, entrou outro prefeito, entrou outro 

vereador e o contrato foi cancelado.  

Entrevistadora: Entendi. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Falar 

sobre seu filho, sobre qualquer coisa? 

Entrevistada 3: Meu filho era um menino bom, era um menino tranquilo, 

era muito amigo meu. Era um menino que depois que o pai dele saiu de casa, 

se envolveu com a prima da minha cunhada, ele entrou numa depressão, 

como eu te falei, né? Ficou sem tomar banho, virou praticamente um 

"mendigo'' dentro de casa, só que ele não aceitava que estava com depressão. 

Meu filho… tiraram um pedaço de mim. Hoje eu vivo numa casa sozinha, 

sem meu filho. Me mataram, praticamente. Essa é a verdade, me mataram. 

(choro) Desculpa. 

Entrevistadora: Não precisa pedir desculpa.  

Entrevistada 3: Me mataram.  

 

A entrevistada 4 tem 45 anos e seu filho foi diretamente afetado pela violência do 

Estado, o que fez com que passasse a atuar pela causa, fazendo 3 anos desde a morte de seu 

filho, o qual foi abordado pela polícia sem nem sequer um pedido de identidade. No meio 

tempo, de acordo com a polícia, teria ocorrido uma perseguição, próxima a rua de sua casa, 

onde foi assassinado: “Eu sempre costumo dizer que ele [meu filho] foi assassinado pela 
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polícia no quintal de casa. Onde se apresentou como morador da localidade e nem assim o 

policial pediu uma identidade”. 

Atua em um coletivo na busca por memória, justiça e reparação, uma reparação sabe 

que não vai trazer ele de volta, mas que vai nos ajudar a sobreviver diante de todo o mal que 

foi causado pelo Estado e de toda a situação que se encontra hoje tentando sobreviver a dor da 

perda dele, a qual causou problemas de saúde e hoje se encontra impossibilitada até de 

trabalhar.  Antes era uma espécie de diarista, fazendo arrumações, como uma personal 

organizer também trabalhava como faxineira, passadeira, cozinheira. Hoje, por questões 

neurológicas e psiquiátricas, que foram desenvolvidas depois da morte de seu filho: doenças, 

como por exemplo, problemas de pressão, fibromialgia, fascite plantar, questões no coração, 

já deu entrada em hospital várias vezes e está vivendo submetida a dosagens altas de 

medicação para tentar não morrer.  

Através de uma depressão que já a levou a ficar na cama por muito tempo. Hoje está 

em fase de tratamento com medicação, com um remédio caro cujo Estado está se negando a 

fazer o adiantamento de tutela para que ela possa ter um tratamento digno de saúde por conta 

de todo o respaldo de piora no seu estado de saúde depois da morte de seu filho. Por vias 

públicas, está há quase um ano tentando acompanhamento. 

 

E o Estado se nega a cumprir com a sua responsabilidade, com a sua 

culpabilidade e eles continuam na omissão de socorro com a família que eles 

mesmos tiraram a vida de seus familiares, dos filhos, como tiraram dos 

nossos, e que usaram o dinheiro do nosso bolso. Usaram o dinheiro dos 

nossos impostos para comprar a arma e a bala que matou meu filho. Eu 

paguei a bala que entrou no coração do meu filho e matou ele. E hoje o 

Estado se nega a me ajudar a sobreviver.  

Infelizmente é o que a gente passa. Um dia a gente está melhor, outro dia a 

gente está pior. Um dia eu estou aqui como eu estou com você agora, 

conversando, no outro dia eu não consigo falar. Há momentos em que as 

crises vêm de forma que eu não consigo falar, não consigo parar de gritar, às 

vezes dá vontade de sair correndo. É uma luta pela sobrevivência. É uma luta 

pra não enlouquecer. Porque é muito difícil você conviver com a falta de um 

filho que foi assassinado. É muito difícil uma mãe tentar sobreviver com a 

lembrança de que a última vez que você viu seu filho você botou ele morto 

no colo, gelado, como eu coloquei meu filho no colo gelado e morto com um 

furo no peito que cabia meu indicador dentro. E hoje a gente vê que os 

policiais que fizeram isso continuam pela rua, cometendo as mesmas 

infrações, os mesmos descasos, os mesmos desmandos, as mesmas 

truculências e as mesmas violações do direito à vida das pessoas. 
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Ao falar mais sobre o que aconteceu com seu filho, a entrevistada 4 disse que ele 

estudava e trabalhava, ia quase fazer 18 anos e comprar uma moto, que era o sonho dele. 

Morreu um pouco antes de começar a fazer um supletivo.  

 

Entrevistada 4:Almoçamos, assistimos o jogo do Brasil, terminou por volta 

de 18:00, se despediu de mim, pediu um churrasquinho de coração, olhou 

pra mim por cima do muro e disse: “Mãe, eu adoro coração”. Cerca de 1 

hora depois meu filho foi assassinado com um tiro no coração, por ironia do 

destino. Mas eu não acredito que foi o destino, foi a maldade do ser humano. 

E ele tinha me falado que ia encontrar com os amigos e ir para uma resenha 

que eles tinham combinado logo depois do jogo. Eu disse para ele não 

demorar e ele disse que não iria demorar, pois eles iam ali perto, na rua 

seguinte. Ele saiu e eu lembro só que ele olhou pra mim e falou: "tchau, mãe, 

eu já to indo”. E essas foram as últimas palavras do meu filho para mim. 

Aí eu falei para ele não demorar e ele disse que não iria sair e que iria ficar 

por ali mesmo. Foi aí que ele falou que já estava indo. Foi a despedida do 

meu filho.  

[...] 

Eu desci a rua toda desesperada, correndo, depois de ter desmaiado, depois 

de terem tentado me segurar sem conseguir. Desci a rua correndo descalça, 

nesse meio tempo foi tudo muito rápido, já tinham vindo chamar meu 

marido em casa, já tinham botado um carro lá porque a polícia não queria 

deixar nem socorrer meu filho 

[...] 

A desculpa era de que estavam procurando suspeitos porque tinha um 

policial à paisana que estava sofrendo ameaças pelas redondezas. Em um 

local completamente aleatório ao local onde pegaram nossos filhos. Então 

abordaram dessa forma, saíram da viatura, atiraram em um e logo em 

seguida mandaram meu filho abaixar na calçada, ele ajoelhou e o policial foi 

lá, mirou a arma no coração do meu filho e disparou um tiro que atravessou 

o coração e se alojou no pulmão. A bala se alojou no pulmão. Meu filho foi 

executado. 

[...] 

Entrevistadora: E depois disso, o que você fez? Você foi até a delegacia 

para fazer um registro de ocorrência? Depois do hospital, o que aconteceu? 

Entrevistada 4: Eu e o pai dele fomos para a delegacia, a gente foi para o 

hospital e naquela confusão toda, naquele desespero todo a polícia esteve na 

minha casa no outro dia. O comandante da polícia esteve na minha casa e 

como não havia feito 24 horas, pediram para eu ir fazer a denúncia para não 

deixar passar as 24 horas. E em um momento como esse a gente fica 

desnorteado, sem saber por onde começar. 

Eu fui até a DH com meu marido, a gente fez depoimento mesmo sem a 

presença de advogado, sem alguém que instruísse a gente em uma situação 

dessa. A gente não tinha. Pelo ato de desespero, por tudo que aconteceu, eu 

fui com meu marido. E a gente foi lá, conversou com o delegado e pronto. 

Deu-se todo o acontecimento de RO e tudo, que eles mesmo fizeram. Os 

policiais que foram lá fazer o registro de ocorrência, eles sabem o que eles 

fizeram. Eles sabem que eles erraram. 

Entrevistadora: Esse registro de ocorrência, ele foi para frente? Ele virou 

inquérito? Ele virou ação penal? Você sabe me dizer? 

Entrevistada 4: Não virou processo porque com a pandemia o GAESP 

também foi exonerado, que é o órgão que investiga os crimes da polícia. E 
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até então a gente não tem nenhuma solução de que o Ministério Público 

tenha pelo menos interesse de pedir que vire processo. A gente ainda está na 

luta, porque não virou processo ainda pelo MP, ainda não está nada definido. 

O que nós temos é a nossa palavra, é o que a gente levou como prova e 

esperando que essa justiça dê uma resposta. Que essa justiça tenha vergonha 

na cara e faça o trabalho deles.  

[...] 

Porque o que nós entendemos é que policiais que agem dessa forma não 

cumprem com o dever deles nem cumpre com o juramento de servir e 

proteger, como eles dizem quando se tornam policiais. Porque eles servem e 

protegem a quem? A nós que não é. Ao pobre, preto, favelado e periférico 

não é. 

O tratamento aqui na baixada fluminense é completamente diferente do 

tratamento que eles dão às pessoas que moram na zona sul. A gente apanha 

na cara, a gente toma um tiro no peito para depois saber o nome daquela 

pessoa que apanhou e que levou um tiro no peito e que muitas vezes está aí 

debaixo da terra. É difícil até sobreviver para contar história. É isso que um 

policial da baixada fluminense faz. É isso que a lei na baixada fluminense 

faz. 

O que nós entendemos que deve ser feito é tirar esses policiais da rua. Tirar 

os agentes que são despreparados, até psicologicamente, para trabalhar com 

a população das ruas. Precisamos de policiais e de uma justiça que cuide do 

direito à vida, e não que acabe com a vida das pessoas pelas ruas sem saber 

quem são, sem dar oportunidade de defesa. 

Entrevistadora: Quando você diz “tirar esses policiais da rua”, em que 

sentido você quer dizer isso? 

Entrevistada 4: Perder totalmente o direito de usar uma farda onde se 

coloca no corpo e faz um juramento de servir e proteger. Porque usar uma 

farda no corpo para não servir e proteger a população, não tem dignidade aí 

para servir e proteger ninguém. E outra coisa. Todo e qualquer erro tem que 

ser apurado pela justiça, tem que ser julgado pela justiça. E se provada a 

culpa, tem que ser pago na justiça pelo seu erro. Tem que pagar na justiça 

pelo seu erro. 

Entrevistadora: Esse “pagar na justiça pelo seu erro” seria o que? 

Entrevistada 4: Cumprir a pena que ele precisa cumprir pelo assassinato 

que cometeu. Não só perder a farda. Policiais assim não tem que estar na rua. 

 

 Com relação às questões jurídicas do caso e como o Judiciário lidou ou lida, as 

entrevistadas disseram que: 

 

Entrevistada 1: Não está não, demora muito para ter uma "respostazinha". 

É igual você falou, o caso ainda não virou inquérito. Já se passaram três 

anos.  

Entrevistadora: Ele ainda não virou inquérito, não teve portaria.  

Entrevistada 1: Não. Não virou. É muito lento, muito lento esse processo.  

 

 

... 

 

 
Entrevistada 2: Então, as consequências jurídicas foram que 4 policiais 

militares foram indiciados, mas a versão final, até hoje depois do julgamento 
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e de 27 anos, ninguém sabe 100% o que é. Tem algumas versões sobre o 

motivo da chacina e todas elas foram levadas a júri. As pessoas... Por 

exemplo, a pessoa que o meu irmão reconheceu que atirou nele foi absolvida 

e não foi indiciada, porque disseram que ele [irmão] teria se confundido e 

que o tempo e espaço não faziam sentido e a pessoa era um tenente. 

Entrevistadora: Mas outros agentes do Estado foram presos? Alguns foram 

absolvidos e outros foram presos? O que aconteceu? 

Entrevistada 2: Alguns foram sentenciados sim.  

Entrevistadora: Eles foram sentenciados, mas eles vieram a ser presos 

mesmo? 

Entrevistada 2: Eles ficaram presos, eles cumpriram 18 ou 19 anos.  

Entrevistadora: Você sente que a justiça brasileira atendeu as suas 

expectativas pro caso? O que você esperava que ocorresse com relação ao 

seu irmão? Pode falar um pouco sobre isso? 

Entrevistada 2: Falando sobre a justiça brasileira, eu quero fazer um 

comparativo e uma fala minha. 

A maior questão e a maior dificuldade dos familiares de vítimas de violência 

são o tratamento dado pelas autoridades, por exemplo, quando você chega 

em uma delegacia para fazer um registro de ocorrência contra um abuso de 

autoridade, uma violência institucional ou uma tentativa de homicídio, você 

já entra na delegacia com um olhar diferenciado e com um olhar de: Se isso 

aconteceu é porque estava fazendo merda! Diferente de quando você entra 

na delegacia por ter assaltado uma pessoa ou por várias outras coisas que não 

envolvam alguém do servidor público do Estado, porque os policiais são 

servidores públicos do Estado então, normalmente, eles se protegem. O 

corporativismo é muito grande, esse é o maior problema, o tratamento e o 

privilégio dado a essas pessoas. Então 90% dos casos sempre foram 

problematizado se principalmente não são tratados com essa questão, então é 

importante destacar, que quando é pro particular é muito fácil. É muito fácil 

botar o cara no sistema prisional, ele ficar aguardando lá para ser, primeiro, 

preso provisoriamente, depois julgado e sentenciado. É diferente quando o 

caso envolve um policial, não é dado o mesmo tratamento. Até mesmo 

quando eles são privados de liberdade, muitas vezes, nas unidades prisionais, 

tratam eles como se ainda fossem da instituição polícia militar. Tratam como 

“Senhor”, batem continência e não sei o que não sei o que lá! É diferente 

pros que são reles mortais. Então acho que é importante a gente saber isso e 

ter esse entendimento. Por exemplo, o meu irmão deu entrada em um pedido 

de indenização cível, como vários outros familiares deram, e o tribunal de 

justiça entendeu que os policiais não estavam a cargo do Estado, então, o 

pedido dele foi negado.  

Entrevistadora: Depois da questão da justiça cível, na parte da justiça penal 

com o julgamento no tribunal do júri, você sente que a resolução que foi 

dada foi boa de alguma forma? 

Entrevistada 2: Não 

Entrevistadora: O que você esperava dela? 

Entrevistada 2: Primeiro o tratamento que é dado no tribunal, os advogados 

dos policiais militares fizeram questão de desqualificar meu irmão, porque 

era um morador em situação de rua, era não sei o que é não sei o que lá. Em 

90% a vítima é sempre culpada da sua morte, e se a vítima morre dentro da 

favela então só podia ser bandido! Essa é a clássica! Essa é a clássica para 

justificar aquela ação que em 90% é feita. Muitos familiares de vítima falam: 

“Meu filho era inocente!” É muito no sentido de que colocaram alguma 

coisa, como droga ou arma. Então, a gente conversa muito e trabalha isso de 

que mesmo se a pessoa estivesse cometendo um delito ela não poderia ser 
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executada, porque no Brasil não existe pena de morte. A gente conversa 

muito isso com os familiares para terem cuidado com essa fala, porque se 

não a gente está justificando também. Uma pessoa que estiver cometendo 

um delito pode ser assassinada, porque ela está ali cometendo um delito. 

Precisamos ter muito cuidado! No Brasil não tem pena de morte, se a pessoa 

está cometendo um delito ela deve ser levada a delegacia para depois ser 

julgada dentro da legalidade, então, ela não pode ser executada. A gente 

conversa muito isso com os familiares de vítimas de violência, mas 90% das 

mães e familiares tem muito isso ainda, porque é uma certa maneira de 

manchar a memória de quem morreu e deixa as mães e os familiares na 

vontade de limpar o nome do filho. Até porque a sociedade é muito 

hipócrita, o filho da Zona Sul [do Rio de Janeiro] é dependente químico e o 

favelado é crackudo! Não é dado o mesmo tratamento, fulano é 

cleptomaníaco e o pobre é ladrão mesmo! A gente precisa entender muito 

isso também, a gente debate e conversa muito. A gente não quer dizer que 

aqui vai ser assim e aqui vai ser assado, a gente faz um debate. A guerra às 

drogas e a militarização também influenciam muito no número de operações 

e no número de mortes, porque é aquilo de que precisamos dar uma resposta 

para a sociedade. Então a sociedade tem muita culpa nisso, ela é muito 

responsável por tudo isso. Então a gente precisa debater isso também.  
 

... 

Entrevistadora: Entendi, então nesse caso você sente que a justiça brasileira 

atendeu suas expectativas para o caso?  

Entrevistada 3: Não, não fizeram nada.  

... 

Entrevistadora: O que você entende por justiça nesse caso? Essa questão do 

policial perder a farda e pelo que eu entendi você quis dizer ser preso 

também, certo? 

Entrevistada 4: Certo. Ser preso e cumprir a sua pena mediante a prova que 

chegue até a justiça de que esses policiais agiram de uma forma errada, de 

uma forma completamente aleatória à lei. 

 

 

No que tange a justiça como um sentimento, as entrevistadas disseram que entendem 

que o que queriam de justiça para o caso seria:   

  

Entrevistada 1: Eu queria… Assim, eu sei que eles [policiais] estão 

mentindo, entendeu? Quando ele diz que ele deu um tiro acidental, quando 

ele fala que uma bala só matou os dois. Você vê que tudo que eles falam é 

mentira. Eu queria só que fosse provado. Eu queria a justiça de forma que 

ele falasse a verdade ou que provesse que o que ele está falando não é 

correto. Tanto não é correto que quando chega lá os próprios promotores 

ficam "Como? Como que isso aconteceu?". Quando a gente foi fazer o 

depoimento, eles mesmo falam: "Eu li no jornal, mas eu não acreditei no 

que eu estava lendo." Mas estava escrito lá na Corregedoria, o moço falou 

para mim: "Você acredita que isso aconteceu?" E eu falei que não, então ele 

me falou para correr atrás da justiça, entendeu? Eu sei que o que ele 

[policial] fala não é verdade, mas como que eu vou provar? E quem tem que 

ir atrás das testemunhas, das pessoas, somos nós, porque se nós não formos 
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procurar as testemunhas, não tem como eles fazerem nada. É muito 

complicado.  

Entrevistadora: Se isso fosse para frente, chegasse num momento em que 

você tivesse um julgamento, você acha que a prisão dos culpados seria o 

suficiente para resolver o caso, ou você sente que a justiça ocorreria de outra 

forma?  

Entrevistada 1: Eu acho que a prisão não seria o suficiente, mas eu acho 

que evitaria eles de continuarem a fazer isso, porque, como você vê 

reportagem todo dia, parece que isso já se tornou um hábito para eles 

[policiais], matar pessoas. Eles matam, eles não querem saber o que 

aconteceu, eles não param para fazer uma investigação, perguntar o que que 

está acontecendo, eles não querem saber não. Eles matam, depois eles vão lá 

querer saber o que que aconteceu.  

Entrevistadora: Se você tivesse a prisão e a outra opção seria a 

responsabilização no sentido de você tem todo um sistema para evitar que 

policiais realizem… que não seja só, por exemplo, deslocar o policial do 

batalhão. O policial que realiza aquilo no batalhão sai do serviço, você tem 

um sistema em que policiais não podem dar tiros a não ser que seja uma 

circunstância tal. Todo um sistema mais eficaz que poupe de chegar nisso, 

você acha que isso é mais importante ou menos importante que a prisão? 

Entrevistada 1: Não, se eles pudessem chegar até as pessoas fazendo todos 

os processos sem precisar matar as pessoas, seria muito bom. Porque hoje a 

primeira coisa que eles querem fazer é matar. Matar. 

Entrevistadora: Basicamente, de todas essas coisas, prisão, forma de 

responsabilização, entender o que aconteceu com o seu filho, o que você 

entende como sendo o mais justo dentro disso tudo? O que você gostaria que 

acontecesse?  

Entrevistada 1: Eu gostaria que ele parasse meu filho, abordasse, se 

quisesse até levasse ele preso não sei porquê, mas pelo motivo que ele 

achasse lá, e depois eu pudesse ir resolver o problema.  

 

... 

 

 

Entrevistada 2: Primeiro são as medidas de não repetição. E aí parte das 

próprias autoridades dizer que não vão aceitar que fulano faça isso. A gente 

não tem um governador ou presidente ou alguém que fale que não 

permitimos isso. Pelo contrário, temos autoridades que têm posturas 

antiéticas! Então primeiro as medidas de não repetição e segundo a falta de 

políticas públicas. A falta de políticas públicas no sentido de que... Por 

exemplo, a cruz na igreja da Candelária, que é um símbolo e marco da 

chacina, de vez em quando tem um problema com ela, ou ela é quebrada, ou 

ela é furtada, ou ela desaparece ou tentam colocar fogo. Enfim, mas nunca 

nenhuma autoridade máxima, como o governo e o presidente, chegou e falou 

vamos preservar ali, nunca teve isso. Eles não tão nem aí, só na hora do voto 

e de querer usar! Aí eles aparecem que é uma beleza! 

Entrevistadora: A questão da memória você diria? 

Entrevistada 2: Não só da memória. A memória também é importante, 

porque um povo que não sabe sua memória é um povo que não sabe o seu 

passado. Essa desvalorização aconteceu na época da ditadura. Então isso [a 

memória] deveria vir mais fortemente na democracia pós-ditadura, o que não 

ocorre. Então eu entendo que é importante a gente entender e saber o que é 

uma violência de estado ou um desaparecimento forçado, porque muita gente 
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nem sabe o que é isso. A gente vive uma época de... [Duas mães do caso da 

chacina de Acari] falavam que não queriam morrer sem saber o que 

aconteceu com as filhas delas. Acari [a chacina] completou 31 anos esse ano, 

elas não estão mais aqui, morreram e não sabem o que aconteceu com suas 

filhas. Então é muito grave isso. Uma teve dificuldades financeiras 

gravíssimas e não existe um fundo de reparação. Deveria ter! As pessoas têm 

problemas de saúde gravíssimos e não conseguem ter acesso à saúde. Eu 

faço parte da Rede Contra Violência e da Rede Nacional de Familiares e 

Vítimas de Terrorismo do Estado. A gente tem uma pauta de políticas 

públicas nacionais, algumas coisas que nos permitem e que a gente vem 

discutindo a nível internacional. Todo mundo vira hipertenso, todo mundo 

tem diabetes, seja diabetes emocional ou diabetes mesmo. Depois que passa 

por um trauma existe o estresse pós traumático. Então todo mundo passa por 

várias situações que a gente vê que acontece e que são complicadas porque 

faltam políticas públicas. O que falta são políticas públicas e a 

conscientização da população. Eu quero ser tratada dentro da favela como as 

pessoas são tratadas na Zona Sul [do Rio de Janeiro].  

 

 

... 

 

 

Entrevistadora: E falando assim, não no sentido de justiça do Estado, mas 

justiça do que seria satisfatório para você, o que você entende por justiça no 

caso do seu filho?  

Entrevistada 3: Primeiramente, a falta do descaso deles, né? Porque ele era 

de menor, não tinha envolvimento [com crime], não tinha passagem [pela 

polícia], praticamente foi julgado por ser negro ou ter uma tatuagem. A 

justiça para mim, quando a gente perde um filho, o policial, o Estado, 

acolher, mas hoje em dia quem está acolhendo não está acolhendo. 

Praticamente está matando. Então, ao mesmo tempo que você vai atrás de 

uma justiça que a gente, mãe, quando perde um filho, quer um acolhimento, 

que nos ajudem, mas quem era para proteger, está matando, então fica muito 

difícil.  

Entrevistadora: Você acredita que, caso tivesse uma resolução do inquérito 

policial, se fosse para a justiça, encontrassem os responsáveis pelo caso, 

você acha que a prisão dos culpados seria o seu objetivo principal para 

atingir a justiça? Ou, caso não, qual ou quais seriam os outros meios?  

Entrevistada 3: Eu acho que prendê-los não iria adiantar, porque saem de lá 

pior, mais revoltados. Tem outros métodos de eles pagarem, com cesta 

básica, trabalhando, voluntariando, aplicando um trabalho. Seria uma forma 

menos violenta do que um presídio.  

Entrevistadora: Sim, se você pudesse dizer a principal coisa que você 

gostaria na resolução desse caso seria o que?  

Entrevistada 3: Saber qual foi o motivo e saber quem assassinou meu filho.  

 

 

... 

 
Entrevistada 4 : Eu acho que para a gente só saber que os assassinos dos 

filhos da gente foram punidos, isso para mim já é um meio de justiça. Saber 

que quem matou nossos filhos não passou para matar os filhos de outras 

mães. Saber que a vida do meu filho, que foi violada, que foi tirado o direito 

dele de viver, a gente não ter o medo, a gente não ter a possibilidade de ver 
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outros jovens serem abordados, outras famílias serem abordadas da mesma 

forma e perder a vida de uma forma tão injusta.  

Eu acho que quando a justiça é feita, você sente o alívio de não ter pessoas 

como estas na rua tirando mais vidas. Saber que outras vidas estão 

protegidas e tem mais chance de sobreviver e viver dentro da nossa periferia, 

dentro da baixada, dentro da comunidade. Porque policiais assim não 

garantem vida. A gente não precisa de pessoas para tirar a vida de ninguém. 

Porque aqui na Terra ninguém é Deus. Brincar de ser Deus é muito além 

daquilo que a gente espera das pessoas. 

Eu sei que o policial está aí para fazer cumprir a lei, para fazer a população 

se sentir segura, mas infelizmente a gente não se sente seguro. A população 

não se sente segura com policiais dessa forma. A lei precisa ser colocada nas 

ruas para garantir a vida, e não para a gente se sentir ameaçado. Porque 

quando a gente encontra uma viatura na rua na baixada fluminense a gente se 

assusta. Você acha que a gente se sente protegido? Quando uma viatura, um 

camburão passa próximo a uma favela fica todo mundo em pânico, porque 

eles entram atirando, eles metem a mão na porta das pessoas dentro da 

comunidade, invadem a casa das pessoas sem pedir licença, sem ter um 

mandado para poder verificar se tem alguma coisa de errado dentro daquela 

casa ou não. Famílias que apanham dentro de casa até provar que são 

pessoas de bem. 

Eu encontro um policial na rua, eu fico imaginando que ele vai me receber 

com um tiro como recebeu meu filho. Eu não confio na polícia do Rio de 

Janeiro. Eu não confio nessa justiça do Rio de Janeiro. Eu preciso ver justiça 

ser feita. Eu preciso saber que essa justiça funcione para pobre para que eu 

possa vir a confiar na justiça do Rio de Janeiro e na justiça brasileira, que 

para mim é falha e se faz de cega. Porque a justiça sabe até onde cumpre seu 

dever. Dentro desses 3 anos e 4 meses, a gente já viu outros casos 

acontecendo, principalmente na zona sul, e esses casos já tiveram resolução, 

já está tendo julgamento, já está tendo resposta para as famílias. Por que os 

casos da Baixada Fluminense não têm o mesmo olhar pela justiça? Por que 

eles vão lá e escolhem a dedo qual caso vai ter andamento, qual caso que vai 

ser esquecido? 

O que a gente está vendo são os casos da Baixada Fluminense sendo 

esquecidos. Os casos de dentro das favelas, das periferias, sendo esquecidos 

pela justiça. A justiça do Rio de Janeiro e a polícia do Rio de Janeiro estão 

podres. Estão inconfiáveis. 

A gente luta porque a gente precisa saber que tem uma justiça que tem que 

ser cumprida. A gente luta porque pobre sempre tem a esperança de que as 

coisas vão funcionar. É aquele ditado que diz que brasileiro não desiste 

nunca, que brasileiro é persistente. E na verdade é isso mesmo que acontece. 

O pobre fica persistindo, dia após dia. Mesmo na luta, mesmo dentro da dor. 

Tentando ver que um dia a gente tem um fiozinho da meada dessa justiça 

sendo feita de uma forma justa para o pobre. Até agora eu não vi. 

Eu não quero vingança contra policial nenhum, eu quero justiça. Enquanto 

eu estiver viva eu vou lutar por justiça. Uma justiça justa para mim, para a 

minha família, para a memória do meu filho, para a memória dos filhos de 

amigas que também já foram enterradas porque não aguentaram ver a 

morosidade da justiça.  

Como aconteceu com uma mãe uns dias atrás, que justamente um ano 

depois, em junho de 2019, teve seu filho assassinado. Dois anos depois, mês 

passado, ela foi enterrada, porque infartou com problemas de saúde e 

psicológicos. Não aguentou o baque. A questão psicológica dela 

desencadeou um problema de coração e ela infartou e não viu a justiça ser 
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feita. Então dia que a gente se vê como se estivesse morrendo e essa justiça 

não acontece. Tem dia que eu peço a Deus para me dar vida para eu 

sobreviver e ver essa justiça ser feita. Porque eu estou vendo minhas amigas 

morrendo no mesmo estado em que eu me encontro hoje. E cadê essa justiça 

que não dá resposta para a gente? Isso é muito triste, isso é doloroso demais, 

isso é desrespeitoso demais. São os nossos direitos que são violados, são as 

nossas vidas que são violentadas. 

Diante de tanta coisa que a gente vem vivendo, eu só queria pontuar uma 

coisa: que o Estado tivesse mais um olhar humano para as famílias que eles 

mesmos matam, porque essas pessoas que estão aí no poder e que têm a lei 

nas mãos não sabem o que uma mãe sofre quando os agentes deles vêm para 

a rua e matam nossos filhos.  

Eu queria que eles tivessem a hombridade de cumprir com o dever deles. 

Pelo menos para socorrer. Para que as pessoas não ficassem morrendo 

esperando uma justiça ser feita, esperando que o Estado cumpra o dever dele 

pelo menos de manter um pai, uma mãe e um irmão de pé enquanto eles 

ficam esperando por essa justiça que se faz de cega. Porque dinheiro nenhum 

que o Estado venha colocar na mão de uma família como a desculpa por ter 

matado um filho vai fazer a gente ficar rico.  

A gente quer uma tutela, um meio para sobreviver com isso aqui [mostra 

caixa de remédios], que não é nem a metade da medicação que eu tomo em 

um mês e que o Estado não paga. Eu quero que a justiça seja feita e que o 

Estado tenha a hombridade de me ajudar a sobreviver a isso aqui [mostra 

caixa de remédios novamente]. E eu não tenha que ficar pedindo ajuda para 

comprar uma caixa de remédio para sobreviver. E a culpa disso tudo é do 

Estado.  
 

 

A partir da leitura dos relatos das acima entrevistadas, é possível perceber que os 

crimes cometidos geraram sequelas muito além do luto, desenvolvendo problemas 

psicológicos, de diabetes, de pressão alta e até a morte devido à dor. Os casos de 3 das 

entrevistadas não saíram das instâncias investigativas, então não se chega nem ser possível 

questionar se sentem que a Justiça brasileira atingiu o que desejam.  

No âmbito de suas próprias noções de justiça, as entrevistadas reiteram a questão de 

entender o que aconteceu e medidas de não repetição. Para mais, ainda que algumas falem em 

prisão, essa não aparenta ser de forma punitiva, mas para que sejam concluídas as 

investigações e as pessoas possam vir a ter uma espécie de fechamento sobre o que ocorreu. 

O terceiro bloco de entrevistas traz 4 entrevistados, que atuam em organizações que 

trabalham com vítimas e familiares de crimes de Estado, os quais possuem uma visão mais 

generalizada do que ocorre com relação à violência policial, bem como possuem uma lente 

mais distanciada quanto a representações sociais do que é justiça. 

O entrevistado 7, de 28 anos e formado em ciência política e atualmente faz doutorado 

em políticas públicas, tendo recentemente lidado com o caso da Kathlen Romeu, que eu não 
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conhecia pessoalmente, mas que era amiga de muitos companheiros meus, que foi 

assassinada, enquanto estava grávida, numa “operação de Troia” da polícia. 

 

Entrevistadora: Quando essas coisas ocorrem, como é o tratamento dado 

pela polícia de investigações? O que é feito pelos policiais? A maioria dos 

casos continuam dentro da delegacia ou se tornam casos que vão para a 

justiça e juízes? 

Entrevistado 7: A maioria não, os casos só vão para justiça e saem do 

âmbito da polícia quando existe alguma coisa que provoque isso. Por 

exemplo, o caso da Kathlen ganhou uma visibilidade muito grande, então a 

gente conseguiu acionar a defensoria pública e fazer uma série de 

mobilizações, que repercutiram no Legislativo com o projeto de lei. No 

entanto, na grande maioria dos casos a gente passa por situações, onde a 

polícia por si mesma investiga e conclui que não teve nada e que foi um caso 

de... Como se diz? 

Entrevistadora: Legítima defesa? 

Entrevistado 7: É, legítima defesa, bala perdida, troca de tiro, sempre são 

essas desculpas. Inclusive, no [caso] da Kathlen foi essa desculpa, que estava 

tendo uma troca de tiro. Troca de tiro essa que não teve vítima nem do lado 

da polícia nem do tráfico, apenas uma mulher grávida. Então a gente 

questiona isso mais pra frente. Isso é porque teve visibilidade e é por isso 

que a gente tem que aproveitar esses casos com visibilidade para levar a 

frente nossa luta, mas a estatística não é essa, a estatística é a polícia resolver 

por si própria e a gente ficar sem condição de acionar a justiça por conta 

disso. 

Entrevistadora: E os casos que vão para a justiça, que conseguem entrar 

dentro do sistema, quais são as resoluções que vocês normalmente 

observam? 

Entrevistado 7: Desses casos? 

Entrevistadora: É. 

Entrevistado 7: O da Kathlen, por meio do projeto de lei e da pressão da 

defensoria pública, a gente conseguiu algumas coisas. Com esse caso a gente 

conseguiu estabelecer um plantão da defensoria pública de acompanhamento 

das operações policiais, não só nesse, mas como também no caso da chacina 

do Jacarezinho, onde nós nos mobilizamos para ter esse acompanhamento. 

Na parte da ALERJ a gente conseguiu que esse projeto de lei fosse 

apresentado e hoje temos condição de poder aprová-lo por essa situação. Eu 

acho que esse [caso Kathlen] é um dos casos mais emblemáticos que a gente 

tem e é uma das vitórias que a gente conseguiu. 

 

 No que tange uma luta por justiça, na opinião do que é justiça, seja a prisão dos 

policiais presos, uma condenação, entre outros, o entrevistado 7 respondeu que considera uma 

questão de dignidade, em que acha que as pessoas devem ser tratadas com dignidade, respeito, 

de igual para igual e não como se fossem menos cidadãos de quem mora no “asfalto”. Não 

acredita que a principal forma de justiça seja a prisão, uma vez que: 

 
é uma coisa que se a gente olhar para nossas décadas de história recente ou 

até mais longe, veremos que é exatamente isso aí [prisões] que continua 

acontecendo. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo, mas as 
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pessoas continuam sendo presas enquanto a violência só aumenta e as 

covardias continuam acontecendo, parece que é uma bola de neve que a 

gente está alimentando. A única maneira que a gente tem de resolver de 

verdade esse problema é dando educação, emprego, oportunidades de vida e 

garantindo os direitos das pessoas nas comunidades. Eu acho que o problema 

da violência é muito mais difícil e profundo de resolver do que simplesmente 

aplicar uma punição, para resolver de verdade você tem que garantir que a 

raiz dos problemas seja atacada. Exatamente no jovem de comunidade que 

cresce em uma realidade onde a única maneira que ele vê de mudar de vida é 

entrando pro tráfico. Esse tipo de coisa só vai mudar no dia que a gente 

decidir apostar nas favelas, dando pro favelado o direito garantido à 

educação, emprego e renda. É isso, quebrar esse ciclo vicioso. 

[...] 

Eu acho que em boa parte [as políticas públicas direcionadas para as favelas 

e a segurança pública seriam uma forma importante de implementação] sim, 

acho que o Estado deve gastar mais com políticas, equipamentos públicos e 

projetos voltados a enfrentar a raiz desse problema e é justo que esse 

dinheiro venha de onde, hoje, o estado usa para comprar armas, camburões, 

helicópteros etc. Para mim é uma solução muito mais eficiente e inteligente. 

Existem várias propostas desse tipo, por exemplo a questão do saneamento, 

onde você pode resolver dois problemas ao mesmo tempo, dando água e 

acesso ao esgoto ao morador enquanto dá emprego a comunidade na 

execução da obra de saneamento. O problema é que o Estado, muitas vezes, 

não tem esse interesse e é justamente por isso que a favela precisa se 

mobilizar, a gente sabe muitas respostas que o poder público finge que não 

vê. A gente que está ali no dia a dia vê muito sobre o que podemos 

contribuir. É isso aí. 

 

Os entrevistados 5 e 6 trabalham na mesma organização e veem muitas 

situações de violência policial na sua atuação militante. 

 

Entrevistado 5: Olha, eu nunca sofri violência policial diretamente, já fui 

ameaçado algumas vezes, o que é uma violência... mas graças a Deus, eu 

nunca apanhei de polícia, uma coisa que eu já vi... colegas apanharem, coisas 

desse tipo. E eu vi, infelizmente, a minha amiga Kathlen Romeu... 

[...] 

Ela era minha amiga, amiga da minha noiva… O Marcelo, pai da criança, 

ficou viúvo, perdeu até um filho… era meu amigo, meu amigo pessoal. E ela 

foi fuzilada a troco de nada, numa operação que não era operação… uma 

Tróia, uma invasão em uma comunidade que ninguém sabia e de repente sai 

dando tiro de fuzil duas horas da tarde. Ela tomou um tiro de fuzil que 

atravessou o corpo dela. Uma arma que não deveria ser usada que é o fuzil 

762, que é uma arma de guerra. Se fosse um fuzil M16, um fuzil 556, você 

dá um tiro na pessoa e a pessoa não morre. Com um fuzil 762 você mata. 

Atravessou ela ao meio, matou ela e o bebê dela de 4 meses. Então já 

vivemos isso, com vários outros companheiros também tivemos essas 

questões. Infelizmente, a polícia hoje não tem uma política de segurança 

pública, mas uma política de genocídio, de matança aleatória e 

discriminadamente... porque, infelizmente, os bandidos, que estão aí nessa 

vida por uma ausência do Estado, muitas vezes não são eles que morrem. 

São inocentes, pessoas que estão no meio, que estão passando na rua… isso 

é comum em diversas comunidades. 
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[...] 

O caso da Kathlen Romeu passou em todos os jornais e até hoje a gente não 

tem nem o laudo da perícia. Foi um caso emblemático, faz apenas 5 meses e 

nós não temos até hoje o laudo da perícia. Fora os outros casos que não 

passam na televisão… no caso dela ainda teve uma perícia, porque o Tiago 

do Morro da Fé, que morreu com um tiro de fuzil quando ele abriu a janela 

no meio de uma operação, o cara do helicóptero foi e abateu ele. A polícia 

civil se negou a fazer a perícia, disseram que não havia condições. 

Entrevistadora: A maioria dos casos... 

Entrevistado 5: Não tem nem perícia, nem reconstituição. Só quando sai na 

Globo. 

Entrevistadora: Faz registro de ocorrência e acaba ali? 

Entrevistado 5: Registro de Ocorrência alguns têm e outros não. Quando a 

pessoa é um bandido fica por isso mesmo, porque muitas vezes o pai, a mãe, 

a família, fica sendo oprimida, então às vezes não consegue nem enterrar. É 

isso, infelizmente as pessoas que estão à margem da lei, matam a pessoa, 

mas a família que não tem nada a ver com isso fica em um “perrengue”. 

Porque mãe e pai... você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você cria 

seu filho em um território hostil que não tem escola, que não tem nada e que 

aquilo ali está acontecendo, infelizmente. 

Entrevistadora: No caso dela inclusive falaram que... houve uma alegação 

de “O que é que uma mulher grávida estava fazendo ali?".  

Entrevistado 5: Teve essa alegação, que é um absurdo, porque o que 

acontece… A Kathlen, ela era criada no Complexo do Lins, ela não estava 

no lugar errado, na hora errada, isso é mentira. Ela estava no ambiente 

natural dela, foi visitar uma avó, foi levar um dinheiro para uma avó, ela era 

uma pessoa que ascendeu na vida como modelo, estava ganhando recursos… 

foi ajudar a família, foi no salão de cabeleireiro da tia. E uma hora da tarde, 

ou seja, a pessoa está “no lugar errado, na hora errada”, à uma hora da tarde? 

Ela estava no ambiente natural dela, ela era uma pessoa bem quista e bem 

vista, era um exemplo no Complexo do Lins, então ela não estava no lugar 

errado, na hora errada. A polícia é que dispara arma de fogo, de fuzil, às 

duas horas da tarde e sabe que as pessoas estão passando. Quando você tem 

um fuzil 762, em uma favela muito populosa como o Complexo do Lins, que 

tem mais de 30 mil pessoas, e você sai dando um monte de tiro de fuzil, você 

sabe o risco que você tem de atingir uma pessoa inocente. 

Entrevistadora: E aí, passando pra questão principal da pesquisa: A noção 

de justiça, não a justiça como instituição, mas o clamor por justiça, “Justiça 

por Kathlen”, por exemplo... Qual é o seu entendimento e das pessoas que 

você conhece que sofreram violência por parte do Estado, o que você 

entende que é essa justiça que elas estão clamando? 

Entrevistado 5: A justiça não chega. Para a família isso é algo muito 

doloroso. Ontem eu estava com a minha tia Jaqueline, mãe da Kathlen, ela 

estava vendo um jogo do Flamengo, chorando…  Não tem justiça, a justiça 

não chega. A justiça não é cega, ela é paga para não ver. E a maioria das 

famílias que têm essa questão, você vê o caso da Kathlen, um caso 

emblemático, tem 5 meses e não tem uma resposta. Você não tem um 

policial preso, não tem nada, você tem uma série de crimes. Então você vê 

que a justiça não é cega, ela é paga pra não ver, entendeu? O promotor de 

justiça falou para a gente, “Não podemos manchar a imagem da corporação”, 

que imagem? Vocês acabaram de matar uma mulher grávida. A imagem da 

corporação será manchada se as pessoas que fizeram isso não forem pegas.   

Entrevistadora: Você fala “A justiça não chega”, mas quando as pessoas, 

os familiares falam “Queremos justiça por Kathlen”, o que é... 
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Entrevistado 5: Eu não sei o que é.  

Entrevistadora: Na sua opinião... 

Entrevistado 5: Não existe. Eu não sei o que é, sabe por quê? Porque, qual é 

a justiça? Prender o cara que atirou? Isso é justiça? Não sei se é justiça. 

Mudar essa política de enxugar sangue, talvez seja justiça, mas isso não vai 

ser feito. Então eu realmente não sei o que é justiça. Eu perdi uma amiga. 

Hoje, a minha amiga Kathlen, nesse caso, hoje ela é uma bandeira. 

Entrevistadora: Virou mártir... 

Entrevistado 5: Ela virou uma bandeira, ela virou uma faixa. Ela e um bebê 

de 4 meses na barriga dela. Então assim, eu não sei o que é justiça. Não sei 

se a gente vai alcançar justiça. Não sei, duvido, se os policiais que atiraram 

vão ser presos.   

Entrevistadora: E se eles fossem presos? 

Entrevistado 5: Se eles fossem presos seria o princípio da justiça, mas não a 

justiça toda.  

[...] 

O Estado tem que reconhecer a responsabilidade dele. Eu acho que a justiça 

mínima seria o Governador chegar pra ela [mãe da Kathlen] e falar: “Queria 

te pedir desculpas. Nós vamos indenizar a família, indenizar as crianças que 

viram o cadáver de uma mulher grávida”. Isso é o mínimo, porque não tem 

reparação. O Governador deveria ter pego o telefone e ligado para a mãe da 

Kathlen, falado “Vem aqui no Palácio que eu vou te pedir desculpas”. Ele 

nunca falou nada. Ele mandou a Secretaria de Vitimados, olha isso. Ou seja, 

o Estado sabe que vai matar, aí ele manda alguém para dizer “Te dou um 

enterro gratuito”. Infelizmente, é isso. Eu não sei o que é justiça. Eu vou 

falar uma coisa do meu coração, eu vi o filme dos Panteras Negras, que o 

cara ficou preso injustamente durante 50 anos. Aí perguntaram para ele “O 

que é justiça?”, igual você está me perguntando agora, e ele respondeu: “A 

justiça não merece o nome que tem”. Então eu acho que a justiça é o que 

estamos fazendo aqui agora. Você está estudando isso, nós estamos fazendo 

uma luta… a justiça quem vai fazer somos nós e não juízes. Eu hoje, no 

Brasil, acredito na justiça dos movimentos e não na justiça dos juízes. Os 

juízes ficam nessa, a Polícia… o promotor falou: “Esse julgamento da 

Kathlen é política, a gente tem que ver como vai fazer”, então já está se 

armando um esquema para dizer que o Estado não tem culpa. Vamos supor 

que a perícia prove quem foi que atirou... vão mandar prender o policial e 

ponto. O Estado não tem culpa. “Foi um policial quem errou”. Não, o 

policial aperta o gatilho porque alguém disse para ele que ele pode fazer 

isso. Porque se o Estado pega todo mundo que sai dando tiro de fuzil na 

favela às duas horas da tarde… ninguém faz isso se não tiver apoio.          

Entrevistadora: Mas assim, essa prisão dos policiais, por exemplo, vocês 

acham que ela resolve alguma coisa?  

Entrevistado 5: A prisão não resolve, nem ressocializa. Por isso que eu to 

dizendo que prender um policial, se o Estado não assume a responsabilidade, 

dá uma certa tranquilidade para a família? Não sei se dá. Eu não acredito em 

prisão, porque prisão não ressocializa ninguém e não faz com que quem foi 

vitimado volte.  

Entrevistadora: Mas quando você diz assim “É o mínimo”, seria o mínimo 

para reconhecer... 

Entrevistado 5: O mínimo para reconhecer que o policial não deveria ter 

feito aquilo e ver se outros policiais não irão fazer. É o mínimo.  

Entrevistadora: Mas se tivesse outra forma, por exemplo...  

Entrevistado 5: A forma que eu acho é que o Estado tem que pedir 

desculpas, tem que assumir a culpa...    
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Entrevistadora: Por exemplo, o policial... 

Entrevistado 5: O Estado tem que ser responsabilizado politicamente, o 

Governador, o Secretário, o comandante da Polícia… eles têm que ser 

responsabilizados. Esse crime foi cometido por um policial, mas tem uma 

responsabilidade coletiva do Estado brasileiro, que não acolhe, que não dá 

apoio social, mas que manda o caveirão. O Complexo do Lins tem 16 

comunidades, entre 35 e 40 mil pessoas, é maior do que Búzios, do que Cabo 

Frio, do que Arraial do Cabo... e não tem, no Complexo do Lins, um 

hospital, não tem uma Clínica da Família. É uma cidade de médio porte, o 

Complexo do Lins, e não tem nada. Mas tem tiro todo dia. Então, o Estado 

tem que ser responsabilizado por isso e não só o cara que atirou. O cara que 

atirou tem que responder, óbvio, mas não adianta… porque na Hora H o 

Estado fala: “Não, não foi o Estado, foi aquele PM, aquele ‘soldadinho’...”. 

No dia seguinte outro “soldadinho” vai, larga o aço aqui, larga o aço na 

Rocinha, aí você prende um aqui… porque o governo sacrifica esses 

“merdinhas”, esses pequenos “soldadinhos”, e continua fazendo a mesma 

coisa. “O ser humano é descartável no Brasil, como módis usado ou 

bombril", como dizia o Mano Brown. E fica nessa. A gente é radical aqui, 

não sei se eu posso falar isso tudo. 

Entrevistado 6: Aquilo que eu coloquei pra você? 

Entrevistadora: É, o que você falou para mim. 

Entrevistado 6: Começo falando ou me apresentando? 

Entrevistado 5: Se apresenta. 

Entrevistado 6: Eu fui preso. Sabe por quê? Furando um buraco, para botar 

água para a comunidade. Água é vida, ninguém vive sem água. Se não fosse 

a “mulherada” que foi lá ao posto policial, ficaram plantadas lá, deram o 

maior escândalo… Eu não saía. Para isso o Estado… 

Entrevistado 5: Funciona. 

Entrevistado 6: Só funciona para isso? Só para reprimir o pobre favelado? 

Só para matar o pobre favelado? Eu costumo dizer: “o Estado mata pobre 

favelado igual mata frango”. Eles não têm dó dentro da favela, eles atiram 

para tudo que é lado. Que nem o Gabriel estava falando, o cara com um fuzil 

à uma hora, duas horas da tarde, dando tiro? 

Entrevistado 5:  E acha que não vai acontecer nada. 

Entrevistado 6: É aquilo que eu te disse, um cara lá corre, o olheiro corre, o 

cara monta no fuzil e... [imitando sons de tiro]. Vai pegar em alguém. Isso é 

uma irresponsabilidade. O Estado pode tirar a vida de um cidadão… Se fosse 

um Estado de respeito, com consciência, chamavam a mãe da Kathlen, 

chamavam as pessoas que são vítimas do Estado e dava uma indenização, 

pediam desculpa… e fazia um trabalho com a Polícia, porque a maioria dos 

policiais são muito hostis.  

 

 

O entrevistado 8 tem 25 anos, é jornalista e acredita que :  

 

Entrevistadora: E nesse caso, por exemplo, com essas operações troia, o 

que você acha que tinha que acontecer com esses policiais? 

Entrevistado 8: Cara, primeiro eles tinham que sair da corporação, 

expulsos. Depois, deveriam ter acompanhamento psicológico. 

Entrevistadora: E a prisão? Você acredita na prisão deles como o mais 

importante? 

Entrevistado 8: Levado para a justiça tem que ser de qualquer forma, mas 

em outros estados talvez eu achasse que a prisão não seria uma solução 
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necessariamente funcional. Mas no Rio de Janeiro, se você não prende 

policial que mata, ele vira miliciano. Se não prender ele vai arranjar outra 

forma de ganhar dinheiro com segurança privada, sabe? 

Entrevistadora: Sim. E, assim, de outros casos que você observou, as 

consequências, como foram? Esses casos foram para a frente? Foram para a 

justiça? 

Entrevistado 8: Não. Nunca vão para frente, quase todos os casos terminam 

com absolvição ou com arquivamento. 

Entrevistadora: Mas eles chegam na justiça? Porque de outros relatos que 

eu vi anteriormente eles nem chegaram na justiça, foram arquivados direto. 

Entrevistado 8: Não, não chegam. São arquivados direto. Posso chutar que 

95% dos casos no Rio de Janeiro são arquivados. 

Entrevistadora: Já na polícia? 

Entrevistado 8: Sim, a polícia civil é conivente com a polícia militar, 

porque a polícia civil também mata para caralho. A questão da polícia não é 

só a desmilitarização, é talvez o fim da polícia ou uma reconstrução do que a 

gente quer como segurança pública no geral. 

Entrevistadora: Essa é a primeira vez, na verdade, que eu estou ouvindo 

essa frase. Porque a gente escuta muito a questão do “não acabou, tem que 

acabar, eu quero o fim da polícia militar”. Mas e isso da polícia civil, que a 

polícia civil mata? 

Entrevistado 8: O CORE. O CORE mata pra caralho. Sobre favela e mata 

igual polícia militar. Aí tu vai me dizer: "ah, tem que acabar a polícia 

militar”. Porra, a polícia militar só mata mais do que a civil porque a civil 

passa mais tempo investigando do que matando. Mas a civil mata pra 

caralho, sabe? É do mote da polícia fazer isso. 

Eu acompanhei o caso de Belford Roxo, talvez você tenha visto a matéria 

que a Ponte lançou. Eu entrevistei o Comando Vermelho e tal para saber 

como eles se posicionavam em relação às acusações de que eles teriam 

matado a baianinha. A polícia não tem uma prova de que eles fizeram isso. 

Todas as evidências que a polícia têm apontam para o contrário. 

Entrevistadora: O CORE é o que? 

Entrevistado 8: Centro de Operações e Recursos Especiais. É o BOPE da 

polícia civil. 

Entrevistadora: Entendi. 

Entrevistado 8: No caso de Belford Roxo eles começaram a acusar o tráfico 

sem ter nenhuma prova, eles não tem nenhuma prova de que foi o tráfico. 

Eles têm a convicção de alguém  que apontou para eles. 

Entrevistadora: Isso a polícia civil? 

Entrevistadora: Você falou de investigação, mas porque você acha que é 

mais velada essa questão da polícia civil? 

Entrevistado 8: Porque existe o mito de que a civil investiga e a polícia 

militar faz ronda e, portanto, a civil está muito ocupada tentando solucionar 

casos e também não tem recursos para isso e a militar mata porque tem que 

demonstrar serviço. Não é mentira, porque a militar mata porque tem que 

demonstrar serviço e demonstra isso matando pobre e preto. Mas a polícia 

civil mata pra caralho. E assim, no Brasil, posso estar errado na estatística, 

mas somente 4% dos homicídios são resolvidos 

[...] então a polícia civil já não faz a investigação que deveria estar fazendo. 

Porque a polícia civil passa mais tempo investigando tráfico de drogas do 

que investigando homicídio, estupro e todos os outros crimes hediondos que 

a gente conhece, que são crimes que de fato afetam a vida do coletivo. 

Entrevistadora: Então acaba chegando em um ponto em que, na verdade, 

não tem nem o que questionar acerca de, por exemplo, prisão dos policiais, 
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porque você tem um problema desde o início da investigação. Porque eles 

não são nem investigados, então a porcentagem dos que podem chegar a ser 

presos é muito ínfima comparada ao escopo da possibilidade de pessoas que 

poderiam ser presas né. 

Entrevistado 8: Sim 

Entrevistadora: Aí vamos supor, entendendo isso tem uma questão de 

reestruturação da polícia. 

Entrevistado 8: Possivelmente. 

Entrevistadora: Como isso é uma coisa que se você parar para pensar - 

mudar a estrutura da polícia no Rio de Janeiro - aí que eu entro. A prisão 

talvez não seja o meio principal porque você nem chega nesse ponto. O que 

seriam coisas mais imediatistas que poderiam ser feitas? 

Entrevistado 8: Então, eu vou ser bem sincero na minha resposta. Para mim 

não existe imediatismo dentro do capitalismo. Nada vai ser solucionado 

dentro da polícia enquanto estivermos no capitalismo. A única solução, para 

mim, viável, é o socialismo. Porque enquanto a gente estiver dentro de um 

sistema econômico que oprime os menos favorecidos para que eles 

continuem alimentando a máquina de moer gente - que é o capitalismo -, a 

gente vai ter uma polícia e um judiciário que serve para recriminar essas 

pessoas e favorecer a burguesia. Sempre. Tudo aqui é para oprimir, morrer e 

forçar a trabalhar. Não tem polícia que vá resolver isso. A gente pode 

reestruturar, reestruturar, reestruturar, mas a gente ainda vive em um 

capitalismo periférico altamente violento e que vai querer esses corpos 

mortos, violentados e torturados. Então a gente pode ter a polícia com a 

melhor estrutura possível, mas ainda vai gerar o mesmo resultado final. 

Entrevistadora: Mas aí seria a questão das cadeias da mesma forma, né? 

Porque os policiais não são presos, quem é preso é o povo preto e favelado. 

Então, se você for parar para pensar “ah, quero os policiais presos”, mas o 

maquinário judiciário, se vai prender alguém, prende o traficante. 

Entrevistado 8: No Rio de Janeiro, os policiais são pretos, pobres e 

favelados. Ele cria um inimigo vindo do próprio inimigo, sabe? Você é 

inimigo do seu amigo. Dois amigos que crescem lado a lado, um vai para a 

polícia, outro vai para o tráfico e eles se matam depois. 

Entrevistadora: Mas aí entra uma questão. Você está falando que a 

reestruturação das polícias não é uma questão imediatista, então as próprias 

prisões você precisa… É a proposta do socialismo... 

Entrevistado 8: É aquilo: como vai prender policiais se a cadeia está cheia, 

sabe? Em que lugar vai botar o policial para ser preso? É um sistema tão 

quebrado que não tem uma solução imediatista, porque todas as partes dele 

estão quebradas. Não tem tipo “melhora aqui que vai ficar melhor”. É muito 

difícil. 

[...] 

Todo o sistema judiciário brasileiro, todas as coisas boas que beneficiam o 

trabalhador vieram de luta popular. As piores coisas são criação burguesa. 

Entrevistadora: Você falou que não acredita em soluções imediatistas. A 

questão da implementação do socialismo é o que a gente almeja, mas eu digo 

como soluções mais imediatistas tendo em vista que isso… 

Entrevistado 8: Vou te dar algumas soluções mais imediatas que eu acho 

que dá para remediar um pouco. A primeira é um mutirão de julgamento de 

todo mundo que está preso esperando julgamento. A segunda seria perdão 

para quem cometeu crimes não hediondos (tráficos, pequenos furtos, etc), 

que não lesam a sociedade de verdade, lesam indivíduos de forma 

minúscula. Porque a gente tem que diminuir a população carcerária. Isso é 

algo que é realmente relevante para que daí a gente possa começar a prender 
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as pessoas do governo e do Estado que estão torturando e matando. Se não, 

não tem nem onde botar essas pessoas. Hoje em dia não tem onde botar essas 

pessoas. Prender elas é inútil, porque não tem onde botar, não tem espaço 

para botar essas pessoas em lugar nenhum. Então esse primeiro lugar seria 

resolver as prisões para ter onde botar as pessoas. O segundo lugar seria que 

o Ministério Público também fosse vigiado, que o que o MP faz também 

passasse por corregedoria, etc. Sabe do que eu to falando, desse debate de 

agora? 

Entrevistadora: Sim. Tem um problema dentro do Ministério Público, 

dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, porque quem fiscaliza o 

Ministério Público é o próprio Ministério Público. 

Entrevistado 8. É isso. E deveria ser fiscalizado por um órgão terceiro. 

Porque, teoricamente, a democracia funciona porque cada instituição se vigia 

uma a outra e assim todas elas se mantêm o tempo todo funcionando. E 

algumas não são vigiadas, como o STF e o Ministério Público. São 

instituições que têm poder quase absoluto, porque elas são a própria lei. 

Então eu acho que a gente deveria reposicionar isso para começo de 

conversa. Eu acho que devia mexer nisso. 

Entrevistadora: E para os familiares? O que você acredita que seria uma 

solução mais imediata? 

Entrevistado 8: A gente deveria ampliar a contratação de serviço social e de 

psicólogo na rede pública, para que as pessoas tenham acesso aos 

tratamentos para os traumas. Porque não vai ter dinheiro que compre o que 

aconteceu com elas.  

Entrevistadora: Você não acredita em indenização? 

Entrevistado 8: Acredito que pode ocorrer, mas não deveria ser o foco. 

Porque a indenização não paga a vida que foi perdida de um parente. 

Entrevistadora: Você acredita mais na potencialidade de políticas públicas 

que possam remediar problemas? 

Entrevistado 8: Danos psicológicos. Sim. 

Entrevistadora: Ou, por exemplo, como aconteceu, que você falou, da 

mulher que teve que se mudar e perdeu tudo. 

Entrevistado 8: Exatamente. Você acha que uma indenização vai salvar a 

vida dela? Não vai. Ela vai ganhar 5 mil e não vai ter porra nenhuma. Ela 

precisa que o Estado auxilie, reconquiste a casa dela, dê auxílio psicológico 

e, se possível, segurança para ela. O sistema de proteção à testemunha no 

Brasil é um lixo. 

Entrevistadora: Essa é a pergunta principal da minha pesquisa. E falo isso 

no sentido subjetivo. Também por uma visão pessoal sua e pelo que você 

observa, pelo que as pessoas clamam quando elas vão em uma marcha falar 

“eu quero justiça”? O que você entende que é esse clamor por justiça? 

Entrevistado 8: Eu acho que é uma fala confusa porque ninguém sabe o que 

quer de fato. Ninguém sabe o que é a justiça que elas querem. As pessoas só 

querem que alguma coisa seja feita. As pessoas querem o fim da inércia, mas 

poucas pessoas sabem definir o que querem que aconteça passo a passo. 

Algumas querem a morte das pessoas que cometeram os crimes, outras 

querem a prisão, outras querem o reconhecimento por isso, outras querem os 

dois, outras querem indenização… Mas aquele coletivo, especificamente, 

geralmente é muito difuso. As pessoas não sabem o que é justiça, não sabem 

o que elas querem. Elas só querem que a inércia acabe, que o Estado se 

mova. 

Entrevistadora: E pode muito bem prender o policial e no dia seguinte 

acontecer a mesma coisa. 
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Entrevistado 8: Exatamente. Que justiça é essa que prende o indivíduo, mas 

não muda o coletivo? Eu não sei, eu acho que as pessoas não sabem o que 

elas querem de fato. Elas sabem que elas não querem ficar paradas para 

sempre. Suponha que prendam os policiais da Kathlen, vai acontecer a 

mesma coisa no Lins de Vasconcelos, vai morrer gente e a família da 

Kathlen vai sofrer a cada vez que aparecer gente morta. 

Entrevistadora: E na sua visão pessoal, o que é justiça para você? 

Entrevistado 8: Eu reflito muito e não tenho uma resposta precisa, mas vou 

tentar chegar em uma resposta o máximo possível. Justiça é impedir que a 

opressão se perpetue. E a forma que isso se manifesta nas instituições é mais 

complexa. Mas em poucas palavras, é impedir que a opressão se perpetue. É 

romper o ciclo. É iniciar novas possibilidades. Justiça é impedir que isso se 

repita. É fazer com que quem cometeu não só pague, como consiga melhorar 

para não cometer de novo. Justiça não é só “ah, vou prender esse cara aqui e 

daqui a 5 anos solto ele”. Não tem função nenhuma isso. Já ouvi relatos de 

homens que cometiam violência doméstica e ao invés de serem presos iam 

participar de “fazenda penal” com liberdade de trânsito, mas que tinham 

discussões constantes sobre feminismo e tal e eles melhoraram. Nunca mais 

encostaram em uma mulher e perceberam que eles eram uns bostas. Justiça 

para mim é menos sobre o indivíduo que morreu, embora ele tenha que ser 

considerado o tempo todo, mas muito mais sobre como evitar que isso se 

repita. Por isso que o punitivismo, para mim, não funciona. Embora às vezes 

a punição seja necessária, não estou dizendo que nenhuma punição deva 

existir. Não é isso de forma alguma. Estou dizendo que o punitivismo, por si 

só, é inútil e excessivamente não serve para nada. Precisamos evitar que o 

coletivo seja lesado e garantir que o indivíduo saia o menos traumatizado 

possível. Acho que justiça para mim é isso. 

 

 

 

O último bloco de entrevistados apresentou respostas menos fechadas ao conceito do 

que seria justiça para eles, abordando a questão já levantada de que os casos de violência 

ficam parados nas Delegacias, não chegando ao sistema Judiciário, e de que falta um 

reconhecimento do que ocorreu, um pedido de desculpas. Além disso, também pontuam a 

questão das políticas públicas e como essas são importantes para trazer dignidade às famílias 

e auxiliá-las a arcar com as sequelas de seu sofrimento. 

Com base no que foi acima abordado, o próximo capítulo realizará uma análise das 

entrevistas cruzada com as perspectivas de aplicabilidade de métodos alternativos de solução 

de conflitos e as percepções se pode ser feito algo além do encarceramento para que a justiça 

clamada seja alcançada. 
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8. PERSPECTIVAS DE APLICABILIDADE DE MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 

Imprescindível pontuar que o que foi abordado ao longo de todo o texto, com as 

revisões, os filmes e as entrevistas constituem um trabalho propositivo, no qual busca-se 

levantar questionamentos, trazer protagonismo para as vítimas e os afetados, dando vozes a 

quem muitas vezes não é ouvido, quando deveria ser, e, de modo a tentar trazer uma reflexão, 

será tratado, com o que foi abordado em vista, as perspectivas de aplicabilidade de métodos 

alternativos de solução de conflitos. 

Para Nils Christie, a vítima em um caso criminal seria um tipo – incluindo-se 

novamente a visão expansiva de que o familiar também é vítima – de duplo afetado : em face 

do ofensor e em face do Estado, ao ser excluído de qualquer participação no seu próprio 

conflito. Seria uma perda de oportunidades de esclarecimentos de normas, de possibilidades 

pedagógicas, uma discussão contínua do ocorrido (CHRISTIE, 2021, p. 122-123). 

 

O processo de descobrir o que aconteceu, de determinar a culpa, de buscar 

perdão e o próprio ato de perdoar, tudo seria uma exposição de atos terríveis, 

quase inacreditáveis, repugnantes. Essa exposição representaria um 

distanciamento daqueles atos e, ao mesmo tempo, o ato de perdoar se 

encarregaria de outro conjunto igualmente importante de valores 

fundamentais na nossa sociedade. 

[...]  

Se devemos punir, que essa punição represente a totalidade de nossos 

valores.  

As vítimas e associações de vítimas se mostram constantemente ofendidas 

quando seu sofrimento não é refletido na forma de punição talional 

(CHRISTIE, 2011, p. 129-130). 

 

 

Nesse aspecto, toma-se como conclusão a percepção de que um importanta papel da 

justiça, seja ela em sua forma de representação social ou como órgão judiciário, é a de escuta 

das vítimas, trazer suas opiniões e percepções para o caso, para que possam demonstrar o que 

lhes deixaria satisfeitas e não simplesmente uma mesma forma de tratas os crimes do Estado 

da mesma forma, em que a Polícia e o Ministério Público são os que possuem o controle do 

ocorrido. 

Tal visão foca na inclusão, participação e reparação para as vítimas, também 

proporcioando uma maior efetividade no que tange a reparação do dano e reinserção do 

ofensar e recompososição da sociedade (PRUDENTE, 2020, p. 196-198). Em termos 

objetivos, ao tratar do abolicionismo e da Justiça Restaurativa, entende-se que o primeiro 
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defende a reapropriação do conflito pela vítima e pelo ofensor, permitindo a uma comunidade 

a capacidade de recuperar seus modelos de solução de conflitos ou que possa encaminhá-los 

para outra seara do Direito. Já na Justiça Restaurativa, há críticas ao sistema de justiça penal e 

sua incapacidade de atender às necessidades das vítimas, em que busca-se apenas proteger o 

bem jurídico, esquecendo-se do dano causada e a necessidade de uma reparação 

(PRUDENTE, 2020, p. 201). 

Com isso em mente, é interessante trazer alguns pontos das entrevistas, ao trazerem 

que“Acari completou 31 anos esse ano, Vera e Marilene não estão mais aqui, morreram e não 

sabem o que aconteceu com suas filhas. Então é muito grave isso. Vera teve dificuldades 

financeiras gravíssimas e não existe um fundo de reparação” (Entrevistada 2) ; "Ao mesmo 

tempo que você vai atrás de uma justiça que a gente, mãe, quando perde um filho, quer um 

acolhimento, que nos ajudem, mas quem era para proteger, está matando, então fica muito 

difícil" (Entrevistada 3)."que o Estado tivesse mais um olhar humano para as famílias que eles 

mesmos matam, porque essas pessoas que estão aí no poder e que têm a lei nas mãos não 

sabem o que uma mãe sofre quando os agentes deles vêm para a rua e matam nossos filhos" 

(Entrevistada 4). Conforme relatado, as vítimas não são ouvidas, não possuem um 

acolhimento do Estado, não há uma reparação. 

 

Nós sabemos que substituir o direito penal por qualquer coisa melhor 

somente poderá acontecer quando substituirem,os a nossa sociedade por uma 

sociedade melhor, mas não podemos perder de vista que uma política 

criminal alternativa e a luta ideológica e cultural que a acompanha devem 

desenvolver-se com vistas à transição para uma sociedade que não tenha 

necessidae do direito penal burguês, e devem realizar, no entanto, na fase de 

transição, todas as conquistas possíveis para a reapropriação, por parte da 

sociedade, de um poder alienado, para o desenvolvimento de formas 

alternativas de autogestão da sociedade, também no campo do controle do 

desvio. 

Também este é um aspecto importante, no qual se mede o nível alcançado na 

luta pela democracia e pela transformação das relações de poder e de 

hegemonia na sociedade : a socieade se reapropria do próprio desvio e 

administra diretamente seu controle (BARATTA, 2002, p. 207). 

 

 

Nesse sentido, o alcance de uma sociedade igualitária e um controle do próprio 

desvio, ocorreria através de :  

 

Então, eu vou ser bem sincero na minha resposta. Para mim não existe 

imediatismo dentro do capitalismo. Nada vai ser solucionado dentro da 

polícia enquanto estivermos no capitalismo. A única solução, para mim, 

viável, é o socialismo. Porque enquanto a gente estiver dentro de um sistema 
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econômico que oprime os menos favorecidos para que eles continuem 

alimentando a máquina de moer gente - que é o capitalismo -, a gente vai ter 

uma polícia e um judiciário que serve para recriminar essas pessoas e 

favorecer a burguesia. Sempre. Tudo aqui é para oprimir, morrer e forçar a 

trabalhar. Não tem polícia que vá resolver isso. A gente pode reestruturar, 

reestruturar, reestruturar, mas a gente ainda vive em um capitalismo 

periférico altamente violento e que vai querer esses corpos mortos, 

violentados e torturados. Então a gente pode ter a polícia com a melhor 

estrutura possível, mas ainda vai gerar o mesmo resultado final (Entrevistado 

8). 

 

Eu acho que em boa parte [as políticas públicas direcionadas para as favelas 

e a segurança pública seriam uma forma importante de implementação] sim, 

acho que o Estado deve gastar mais com políticas, equipamentos públicos e 

projetos voltados a enfrentar a raiz desse problema e é justo que esse 

dinheiro venha de onde, hoje, o estado usa para comprar armas, camburões, 

helicópteros etc. (Entrevistado 7). 

 

 

 Para mais, ao se perceber a crise de legitimidade do discurso jurídico-penal, 

tendo em vista a incapacidade do sistema de administrar conflitos, bem como de tomar as 

reinvidicações das vítimas, cuja importância é negada, inicia-se essa busca por formas de se 

lidar com os conflitos penais. A justiça restaurativa, por exemplo, não está centrada na lei, na 

ordem pública ou no acusado, mas propriamente na vítima, fazendo ser questitonada a relação 

entre crime e pena, ao pensar através das perspectivas. daquela Mediante a justiça 

restaurativa, a justiça se volta à voz e à visão da vítima, cujo direito de intervenção no 

processo passa a vir a ser reinvindicado, implicando em reconhecê-la, assim como o ofensor, 

como ator do processo, considerando os pontos de vista do autor e da vítima, em uma 

mediação que pode vir a ser considerada justiça daquela (CARVALHO ; ANGELO ; 

BOLDT. 2019, p. 127-129). 

Ao entender o papel da vítima como parte de todo o processo, pode-se iniciar a 

proposição de aplicabilidade de métodos alternativos, em que o que busca não é uma simples 

punição, mas dar voz aos que são direta e indiretamente afetados pelos delitos cometidos pelo 

Estado e precisam ser ouvidos quanto a suas verdadeiras necessidades e não apenas o que o 

Judiciário ou a Polícia acreditam ser o melhor caminho. Afinal, quem carregará as sequelas do 

crime será a vítima e essa precisa ser reconhecida, para que possa passar a ser amparada do 

modo como entende ser justo. 
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9. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, de modo propositivo, procurou, mediante erevisão bibliográfica, 

análise de filmes e realização de 10 entrevistas apontar para as problemáticas relativas a um 

sistema de Justiça penal que não dá voz às vítimas, em especial nos casos de crimes do 

Estado. Nesse sentido, foram realizadas as entrevistas, através das quais, com os relatos 

colhidos, foi possível compreender o que vítimas, familiares e amigos entendem como sendo 

justo para os que foram diretamente afetados pela violência estatal. 

Dessa forma, buscou-se apontar para se, em casos complexos como os da Ditadura e 

da violência policial, seria possível falar na aplicadade de métodos alternativos como o 

abolicionismo e a Justiça Restaurativa. 

As entrevistas indicam que atores diferentes possuem diferentes percepções, 

apontando para formas diversas de resolução de conflitos no caso a caso, o que pode ser 

avaliado como uma crítica a uma tentativa de homogeinização da punição pelo sistema 

jurídico, em que há o sistema carcerário, diferentemente de uma visão de métodos 

alternativos. 

Os afetados pela ditadura seriam mais voltados para uma política de memória e 

apontamento de quem são os que teriam cometidos os crimes, uma vez que o Estado brasileiro 

não teria sido capaz de trazer resoluções satisfatórias para as famílias dos assassinados, 

torturados e desaparecidos durante a ditadura. 

No caso dos familiares da violência policial fluminense, essas procuram entender o 

que aconteceu com seu parentes, buscam a movimentação do processo e, apesar de algumas 

citarem a prisão como medida, acreditam que há outras medidas importantes a serem 

implementadas, tendo em vista a perpetuação de violências como as colhidas nos relatos e as 

sequelas posteriores ao ocorrido. 

No último bloco de entrevistas, os entrevistados que possuem uma visão mais geral 

das violências cometidas pelo Estado relatam que a justiça é ligada à dignidade, sendo por 

muitas vezes difícil de definir de forma concisa. Acreditam na implementação de políticas 

públicas e em ações dos governos para que as famílias possam conseguir ter um mínimo de 

reconhecimento. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa não são de forma alguma conclusivos, mas 

objetivam levantar questionamentos a fim de refletir se a prisão é realmente a melhor forma 

de "solucionar" um crime, especialmente em casos nos quais os afetados vão muito além das 
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vítimas diretas, abarcando comunidades completas, que procuram entender o que aconteceu, 

por que isso continua acontecendo e por que o Estado não escuta os verdadeiros protagonistas 

dessas lutas. 

 Para mais, há uma iminente relevância social, sendo necessário ter-se em mente que o 

Direito Penal abarca todos os indivíduos inseridos no corpo social, de modo que as 

problemáticas do cárcere - para qualquer uma das partes - podem vir a acometer qualquer 

cidadão brasileiro. Pensar em formas alternativas de solução de conflitos são um modo de 

chegar cada vez mais perto de um mundo em que haja diminuição das desigualdades sociais e 

seja atingido um modelo de sociedade cada vez mais justo. 
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