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Resumo: O objetivo do presente artigo é compreender porque os familiares de pessoas que foram 

mortas pela polícia vivenciam um processo de luto que nunca termina. Nosso método envolveu a 

análise de quatro entrevistas com vítimas indiretas da letalidade policial. Na sequência, elaboramos 

categorias de análise a partir das falas dos depoentes, de modo a organizá-las em torno da resposta 

à nossa pergunta de pesquisa. Na análise, foi possível identificarmos uma série de motivos que 

dificultam o luto dessas pessoas, dentre os quais se destaca todo o processo de revitimização a elas 

imposto pelos próprios órgãos públicos que deveriam garantir seus direitos. Como conclusão, 

pudemos identificar que, como o trauma possui um elemento público, já que foi cometido por 

agentes do Estado, a reparação dessa dor deve também ser realizada hegemonicamente no âmbito 

coletivo. Como consequência, o tratamento psicológico tradicional, entendido como o atendimento 

individual em consultório, é bastante limitado para o fim de ajudar tais familiares a eventualmente 

completarem seu processo de luto quando concebido em desconexão com a produção de justiça.   

Palavras-chave: letalidade policial; luto; vítimas indiretas; violência. 

Abstract: The objective of this article is to understand why the families of people who were killed 

by the police seem to live an endless process of mourning. Our method was the analysis of four 

interviews with indirect victims of police killings. After that, we elaborated categories of analysis 

based on the speeches of those who were interviewed, in order to organize it in a manner that it 

could answer our research question. In the analysis, we were able to identify various reasons that 

hamper the mourning of those people, among which we highlighted the process of revictimization 

imposed to them by the same public institutions that must ensure their rights. As a conclusion, we 

could identify that the trauma has a public element, once it was committed by agents of the State. 

So, the reparation of this pain must be mainly realized in the collective scope. Therefore, traditional 

psychological treatment, understood as individual attendance in clinics, is very limited considering 

the aim of helping those families to eventually complete their mourning process when it is conceived 

in disconnection with the production of justice.    

Keywords: police killing; mourning; indirect victims; violence.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Se estivermos interessados em interromper ciclos de violência para 

produzir resultados menos violentos, é sem dúvida importante 

perguntarmos o que, politicamente, deve ser feito do sofrimento para 

além de um grito de guerra”. 

 (JUDITH BUTLER, 2004, p. XII, tradução nossa) 

 

 A violência policial no Brasil é um genocídio. Uma verdadeira “limpeza” étnica e social já 

que essa matança é majoritariamente direcionada contra homens jovens, negros, pobres e moradores 

das periferias urbanas (Cf. SOARES et all, 2006). Segundo o mais recente Anuário do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (2015), a polícia matou 3009 pessoas em 2014, um crescimento de 

37,2% em relação a 2013. Isso corresponde a 5% de todas as mortes violentas intencionais. Em 

outras palavras, em 2014, nossas forças de segurança mataram uma pessoa a cada 3 horas (Cf. p.06)!  

 De acordo com a Anistia Internacional (Cf. Informe 2015/2016, p. 82), o número de 

homicídios durante operações policiais é alto, os crimes raramente são investigados e foram 

frequentes os relatos de que os policiais envolvidos tentavam criminalizar a própria vítima e alegar 

legítima defesa, pois elas teriam resistido à prisão. Ainda segundo o mesmo relatório da Anistia 

Internacional, os “policiais responsáveis por execuções extrajudiciais desfrutaram de quase total 

impunidade” (p. 83).  
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 Objetivo Geral e Justificativa 

 Apesar da gravidade do problema e das importantes pesquisas existentes sobre o tema, “muito 

se fala sobre os criminosos e seus crimes, e pouco, ou quase nada, se fala das vítimas” (SCHILLING, 

2000, p. 60). KAMIMURA & SCHILLING (2009) chegam a falar na invisibilidade das vítimas de 

violência, sendo que, “além da prevenção e da punição do crime, o combate à violência deve abordar 

também a atenção à vítima” (p. 43). Existe, portanto, uma faceta dessa situação que é menos 

estudada: o impacto subjetivo da violência policial nas vítimas. A voz das mães e pais cujos filhos 

foram assassinados pela polícia é tão pouco escutada que os parentes dos mortos nos chamados 

“Crimes de Maio”1 denominaram o livro em que registram suas vivências de “grito” e não de livro 

(Cf. MOVIMENTO MÃES DE MAIO, 2011, p. 13). 

Sofrer violência de um agente do próprio Estado, alguém que deveria nos proteger, é muito 

diferente de ser vitimado por violências advindas de outros cidadãos. Isso acontece porque o 

policial, quando agride ou mata, confere um elemento público tanto ao ato lesivo quanto à dor dele 

decorrente. Compreender qual é a especificidade do sofrimento psicológico ocasionado por uma 

violência estatal é uma importante contribuição da Psicologia para o enfretamento da questão, pelo 

menos por dois motivos: em primeiro lugar, entender essa modalidade de sofrimento pode ajudar 

no aumento da conscientização social a respeito das mazelas geradas pela violência policial, o que 

tende a diminuir o apoio tácito que uma grande parte do povo brasileiro dá à polícia que mata. Basta 

lembrarmos que 50% da população concorda com a frase “bandido bom é bandido morto” (Cf. 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015, p. 7). Em segundo lugar, entender o 

modo de padecimento mental dos familiares daqueles que foram mortos pela polícia pode auxiliar 

na construção de políticas públicas que verdadeiramente acolham essas pessoas, que diminuam o 

                                                           
1 Os “Crimes de Maio” foram a resposta do Estado aos ataques a policiais e prédios públicos ocorridos em maio de 
2006, realizados por facções criminosas, nos quais pelo menos 493 pessoas morreram, na sua imensa maioria jovens 
negros moradores das periferias urbanas. Somente entre os dias 12 e 20 de maio de 2006 mais pessoas foram mortas 
pela polícia de São Paulo do que em toda a ditadura militar brasileira (Cf. MOVIMENTO MÃES DE MAIO, P. 13). 
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seu sofrimento o máximo possível e, mais importante, que contribuam para que tais desrespeitos 

aos Direitos Humanos deixem de acontecer no futuro.  

 Objetivo Específico: definição do objeto de estudo 

 Quando se entra em contato com as vítimas indiretas2 da letalidade policial, um dos elementos 

que mais chamam a atenção nessas pessoas é que parece que elas estão condenadas a um luto que 

não tem fim. Os atendimentos e as entrevistas que pudemos realizar revelaram que seu sofrimento 

possui essa característica específica: mesmo depois de muitos anos das mortes de seus entes 

queridos, a dor nunca passa. “Ficou um buraco. E que não fecha”, nos disse D. Josefa, uma de nossas 

depoentes. 

Ao nos relatar os detalhes do assassinato de seu filho, D. Vilma, outra de nossas depoentes, 

emocionou-se como se os acontecimentos tivessem se passado no dia anterior à nossa entrevista. As 

feridas continuavam abertas: “Eu nunca li o B.O. e nem o laudo do legista porque nunca tive 

coragem. Até hoje”. Quando perguntamos como ela havia conseguido lidar com aquela situação tão 

terrível, ela respondeu: “Eu não consegui. E não consigo até hoje. Tem um lado de mim que sabe 

que meu filho não vai voltar. Mas tem outro que está sempre esperando. Tem esse lado que insiste 

em não me deixar ver a real. Tem dia que eu chego a sentir o perfume do meu filho”. 

Sabemos que certo grau de negação é comum nas primeiras fases do enlutamento (Cf. 

KLÜBER-ROSS, 1996), especialmente logo após a morte, como um mecanismo de defesa contra a 

dor da perda do objeto amado. Contudo, o grau, a frequência e, principalmente, duração no tempo 

do negacionismo que encontramos em algumas vítimas indiretas nos parecem algo digno de atenção. 

Sete anos após o desaparecimento de seu filho, D. Marlene nos disse o seguinte: “Eu digo todo dia 

                                                           
2 De acordo com a Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e Abuso 
de Poder, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985, que incluiu o conceito de “vítimas indiretas”, 
elas seriam “a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao 
intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização” (Cf. Art. 2°). Tal 
conceitualização é importante pois permite ampliar o entendimento das consequências da violência. 



6 
 

assim: senhor Deus, eu não sei onde meu filho está. Se o Senhor o tirou desse pedaço para formar 

uma família em outro lugar, eu agradeço. Se ele estiver com o Senhor, melhor ainda. Então eu acho 

assim: que Deus deu o livramento para meu filho. Tanto pode ser para a morte quanto para a vida”. 

D. Vilma nos relatou que durante muito tempo após a morte do filho dormiu na sala esperando 

que ele reaparecesse. “Toda vez que eu ouvia um barulho na escada eu falava: ele vai entrar”. 

Parece-nos claro que a negação, aqui entendida como um dos sintomas que revelam que o processo 

de luto não avançou, tende a ser mais intensa nas situações em que a perda é mais difícil de suportar. 

E mortes como essas, violentas, inesperadas, sem sentido, injustas e impunes, talvez juntem todos 

os ingredientes possíveis para torná-las praticamente intoleráveis. 

Todas essas características revelam que existe algo a mais nessa modalidade de sofrimento 

que precisa ser investigado. Por que, diferentemente de outros traumas, esses têm mais dificuldade 

em passar? Por que esses lutos teimam em não findar? É isso que este artigo tentará explicar. 

METODOLOGIA 

Como psicólogo do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São 

Paulo, parte de minhas atribuições ordinárias de trabalho é o acolhimento, encaminhamento e 

produção de laudos e pareceres a respeito de casos que envolvem violência policial. Para a 

realização de tais documentos técnicos, em uma determinada ocasião, a equipe3 do Núcleo de 

Direitos Humanos realizou uma série de entrevistas semiestruturadas com familiares de pessoas 

mortas pela polícia, que foram gravadas em vídeo, com a concordância dos mesmos por meio de 

termo próprio. 

 As entrevistas buscaram conhecer a trajetória de vida da família, os fatos violentos ocorridos, 

os impactos socioeconômicos e psicológicos do trauma, as perspectivas de vida das vítimas indiretas 

                                                           
3 O referido trabalho foi realizado em sua maior parte pelos sociólogos Wilherson Carlos Luiz e Marilene Albertini. A 
psicóloga Marina Wanderley Vilar de Carvalho e este pesquisador atuaram em um caso cada um.  
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e as possibilidades de mobilização política advindas da morte de seus entes queridos. As entrevistas 

aconteceram nas casas das famílias das vítimas, de modo a tentar se aproximar o máximo possível 

de um ambiente confortável e seguro para o relato de experiências tão sofridas.  

Após a produção dos documentos de interesse processual, para esta pesquisa selecionamos 

quatro entrevistas, cada uma delas com mais ou menos duas horas de duração, para uma nova análise 

que pudesse fornecer pistas para responder à pergunta que nos colocamos como objeto de estudo 

específico deste trabalho. Três entrevistas são com mães de filhos mortos pela polícia e na quarta 

participaram do depoimento a irmã, o pai e a mãe da pessoa assassinada. Todos os nomes citados 

no presente texto foram trocados e também tomamos o cuidado de não mencionar nenhuma 

circunstância fática que pudesse identificar os casos utilizados neste estudo. 

Após a seleção das quatro entrevistas, os depoimentos foram organizados em torno de 

categorias de análise. Tais “categorias” são conceitos que nascem do contato denso e prolongado 

com o material produzido em campo e que servem para articular o aparente caos da realidade e a 

teoria em uma narrativa coerente, gerando uma análise que, na verdade, é “o trabalho contínuo entre 

a observação e a conceitualização” (EZPELETA & ROCKWELL, 1986). Este modelo de pesquisa, 

denominado de pesquisa-participante, pareceu-nos adequado para construir um conhecimento de 

natureza qualitativa que tivesse como base a própria voz das pessoas que passaram pelo problema 

que nos colocamos a investigar e assim pudesse auxiliar a amplificar essa voz. Queremos que as 

reflexões que iremos propor a seguir pudessem estar fundamentadas no mundo concreto das 

vivências psicológicas e sociais dos nossos sujeitos de pesquisa.  

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE 

Filhos e irmãos que simbolicamente nunca puderam ser enterrados. Como compreender esse 

fenômeno vivido por muitos familiares cujos parentes foram mortos pela polícia? Um primeiro 
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ponto que devemos analisar é o seguinte: é comum entre as vítimas da letalidade policial que seus 

corpos sejam “desovados” e nunca apareçam. O eufemismo oficial para tais situações recebe o nome 

de “desaparecimento”. Mas, na verdade, é um assassinato ainda mais cruel já que o corpo da vítima 

é escondido. Ainda que não possua relevância estatística (e nem era esse o nosso objetivo), dos 

quatro casos que analisamos, dois foram de desaparecimento. 

“Além de terem matado ele, me tiraram o direito de enterrar meu filho, de fazer uma oração”, 

expressou-se D. Elaine a respeito de sua situação. No item de descrição do nosso objeto de estudo, 

nós já mostramos como a ausência do corpo do filho fomentou pensamentos de negação de sua 

morte na D. Marlene, fazendo-a permanecer em uma postura de incerteza que se pereniza. Mas 

mesmo para a irmã do jovem assassinado, Flávia, que hoje parece lidar melhor com todo o ocorrido, 

conseguindo inclusive transformar sua dor pessoal em motivação para a crítica política do contexto 

de exclusão social que levou à morte de seu irmão, a ausência de informações precisas e do corpo 

dele mantêm a ferida sempre aberta. Nas suas palavras: “É como se fosse uma lacuna, um espaço 

vazio. A gente sabe, sente, tem certeza – eu pelo menos eu tenho – de que ele foi assassinado pela 

polícia e que houve ocultação de cadáver. Mas apesar dessa certeza, a gente tem essa certeza e não 

tem o corpo, o desfecho não se materializa, é como se sempre fosse uma incerteza, assim... é 

esquisito pra caramba”. 

A falta do corpo impossibilita os rituais culturais de passagem ligados à morte em nossa 

cultura, tais como o velório, enterro, etc. E com isso essa morte não consegue ser afirmada e nem 

plenamente reconhecida, interditando o luto.  

Contudo, não são todos os casos nos quais o corpo é “desaparecido”. Ainda assim, mesmo nas 

situações em que há um corpo que possa passar por todos os rituais que ajudam a simbolizar a morte, 

percebemos o mesmo fenômeno de familiares impossibilitados ou com grandes dificuldades de 

realizar seu processo de luto. Acontece que, se os casos de assassinato se diferenciam dos de 
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desaparecimento forçado pelos motivos acima expostos, eles se assemelham no seguinte: quem se 

aproxima dessas histórias para escutá-las com atenção, percebe que as circunstâncias das mortes são 

sempre mal investigadas e, consequentemente, os familiares se veem diante de pouquíssimas 

informações a respeito da morte de seus entes queridos, algo que contribui para que as feridas 

permaneçam abertas.  

Como exemplo do que estamos falando, podemos citar o caso de D. Elaine, que ficou 26 dias 

sem notícias confiáveis de seu filho, recebendo informações contraditórias nos órgãos oficiais onde 

buscava por ele. “Eu só fiquei sabendo o que supostamente aconteceu”, disse ela colocando ênfase 

na palavra “supostamente”. Além disso, “eu não reconhecia meu filho nas descrições do B.O.”.  

Quando indagamos à D. Vilma o ela achava que poderia ajudá-la a superar seu trauma, ela 

respondeu: “Saber o que aconteceu. Essa é a única coisa. Mais do que o processo, mais do que tudo. 

É saber o que aconteceu”.  

Sabemos, e no caso das violências extremadas como é o caso do 

desaparecimento, que só podemos esquecer aquilo que conhecemos. O 

quando, como, onde, porquê e por quem são perguntas que assomam 

insistentemente como um desafio à construção de outras subjetividades (...) 

(COIMBRA & BRASIL, 2009, p. 54). 

 

O sofrimento é constantemente revivido (e com isso não cede ao luto), porque não se sabe 

exatamente o que aconteceu. No caso de D. Elaine, ela nem identificou seu próprio filho nas 

descrições que os documentos oficiais fazem dele. A possibilidade de esquecer obviamente não 

significa esquecer a morte do filho, mas sim conseguir superar o horror a ela associado, pois mais 

horrorosa que ela tenha sido. Nesse sentido, um luto bem resolvido envolve uma certa capacidade 

de esquecer, não os acontecimentos em si e nem a gigantesca injustiça que é intrínseca a eles, mas 

esquecer o trauma e vida paralisada que ele engendra.  
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Outra categoria central que nos ajuda a compreender o luto sem fim vivido pelas vítimas 

indiretas da letalidade policial é o que denominamos de revitimização ou vitimização secundária, 

na qual as famílias permanecem aprisionadas “em circuitos de vitimização-agressão” 

(KAMIMURA & SCHILLING, 2009, p. 43). Nesta pesquisa, entendemos esse conceito como uma 

macrocategoria que envolve todos os sofrimentos impostos aos familiares que não advêm 

diretamente da morte de seu ente querido. A revitimização acontece, primordialmente, no contato 

das vítimas indiretas com os órgãos públicos que de alguma forma têm responsabilidades com o seu 

caso.  

A vitimização secundária pode dificultar o processo de superação do fato e 

elaboração da violência vivida, pode aumentar ainda a descrença nas 

instituições públicas, ou ainda provocar uma sensação de impotência, 

desamparo e frustração em relação ao sistema de justiça (KAMIMURA & 

SCHILLING, 2009, p. 47).   

  

Nós identificamos todos esses elementos nas entrevistas que analisamos. Nosso intuito é poder 

avançar nesse diagnóstico identificando alguns dos mecanismos e situações que engendram os 

fenômenos apontados pelas autoras. Desse modo, nosso material de pesquisa permite a divisão da 

revitimização em pelo menos duas categorias diferentes, porém assemelhadas: o atendimento 

recebido no Instituto Médico-Legal (IML) e na delegacia de polícia responsável pela investigação 

do crime; e todas as vicissitudes do processo judicial. Vamos começar analisando a primeira.  

D. Elaine se manifestou assim a respeito de sua tentativa de registrar o que acontecera com 

seu filho: “Nós fomos na delegacia tentar fazer o B.O. de desaparecimento, mas não conseguimos. 

Eles nos disseram que, como ele era ex-presidiário, devia ser do PCC e então a gente devia procurar 

direto no IML.” Essa frase, além de ser obviamente um desrespeito às atribuições funcionais de 

quem deveria registrar a ocorrência, revela algo profundamente perverso: percebe-se uma aceitação 

tácita dos assassinatos pelas autoridades. Quem os atendeu pressupôs que, se ele era bandido, 

deveria estar morto. E essa pressuposição se deu exatamente porque esse é o procedimento padrão 
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da polícia. Nos relatos desses familiares fica muito explícita a negligência dos órgãos públicos 

competentes pelo registro e investigação do ocorrido, movida pela visão preconceituosa contra ex-

integrantes do sistema penitenciário. A respeito do tratamento recebido na delegacia, Flávia conclui 

dizendo que “foi horrível” (sic). Eles só conseguiram lavrar o B.O. dias depois, após muita 

insistência. 

A mesma lógica aparece na fala de D. Vilma: “Quando minha filha foi buscar a cópia do B.O., 

uma policial feminina disse para ela: era bandido mesmo, porque precisa da cópia do B.O.?!”. Ainda 

que sejam corporações diferentes, a polícia que mata é a mesma que nega uma investigação decente 

quando o critério é a retirada de todo e qualquer direito diante da suspeita de que alguém seja 

“bandido”, como se esse fosse um ser descartável. Pensando a partir de Paulo Endo (2006), tais 

casos seriam  

a exceção como lugar onde se abre um espaço onde toda lei e toda norma 

estão suspensos em relação a esta mesma lei e ordem. Ou seja, a norma é 

suspensa para que sobre determinados corpos – o corpo do homo sacer – 

incida o arbítrio como expressão pura e simples da vontade do soberano, ou 

dos micro-soberanos (...) (p. 41).  

 

Nessa mesma linha de supressão dos direitos mais básicos dos mortos e de suas famílias está 

a falta de investigação dos crimes. Quando perguntamos à família de Flávia se a polícia os havia 

procurado, a resposta foi que “não, a investigação foi a gente que fez. O inquérito só foi instaurado 

depois que a gente se mexeu e que a imprensa procurou a gente”. Nos casos em questão, o 

sofrimento é aprofundado pelo fato dos familiares estarem completamente sozinhos na sua luta pela 

verdade. E tal experiência de solidão, de desconfiança em relação às instâncias estatais, de luta 

contra um poder muito maior que si mesmo, reflete-se subjetivamente na impossibilidade de 

esquecer que descrevemos acima. Como quase todo o sistema de investigação está contra os 

familiares, estes simplesmente não podem delegar a busca da verdade aos órgãos que dela deveriam 
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dar conta. E ao assumirem tal encargo, colocam sob suas costas um peso que, uma vez mais, 

desfavorece o luto.    

No IML, a reclamação foi de um tratamento frio e desumanizado: “estavam chegando muitos 

corpos (seu parente foi morto no contexto dos crimes de maio) e nós tivemos que ficar vendo fotos 

e mais fotos de pessoas mortas de todos os jeitos para tentar identificar o Pedro. No começo, a gente 

ia lá todos os dias. E a gente via que as pessoas mortas eram do jeito que descreveram no livro das 

mães de maio: negros, com tiros de curta distância, com tatuagens. Tinha rapazes com tantas balas 

no rosto que não dava nem para reconhecer. Foi horrível. Chegou uma hora que eu já tinha andado 

em tanto IML e hospital, vendo corpos e aquelas fotos que eu não sabia mais onde estava. Eu fiquei 

completamente… deu branco, sabe?” 

Nota-se que a família foi exposta a um verdadeiro ritual de retraumatização ao ficar analisando 

as fotos dos corpos mortos que chegavam em grande quantidade por conta do enfretamento entre 

policiais e integrantes de facções criminosas em maio de 2006. Essa espécie de tortura psicológica 

se repediu quase diariamente durante as primeiras semanas do desaparecimento de Pedro, filho de 

D. Marlene e do Sr. Fabiano. Depois, passaram a ir ao IML a cada dois dias até que foram espaçando 

a frequência das visitas. Tal peregrinação mórbida deixou consequências psicológicas graves em 

toda a família, bem como uma grande indignação ao perceber que os mortos seguiam um padrão, 

que infelizmente condizia com o de Pedro. Nesse momento, contaram sobre a dor de ficar 

imaginando o que teria acontecido com ele. Sem ter uma resposta concreta, perguntavam-se se Pedro 

havia tido o mesmo destino. Uma pergunta que, sem a resposta, era repetida compulsivamente na 

cabeça de todos da família.  

O episódio de desorientação espacial relatado pelo Sr. Fabiano nos faz perceber a quantidade 

de stress ao qual ele estava submetido: “o dia todinho andando nesses IML’s e hospitais... chegou 

uma hora lá que não sabia onde estava. Aí eu perguntei pra um taxi que local que era aquele... “Você 
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tá em S.”. Falei “caramba”. Pensei que estava em M. Aí eu contei a história pra ele... ele falou: “Eu 

levo o senhor até a próxima estação e o senhor toma um trem e volta pra casa”. Eu estava 

completamente... deu um branco. Mas mesmo assim eu continuei procurando. Fui em tudo quanto 

é lugar, mas nada...”.  

Contudo, se a relação com polícia e com o IML após a ocorrência das mortes se dá com 

frequência como uma presença opressiva e preconceituosa, o lugar do processo judicial aparece 

como uma ausência, um imenso vazio na fala dos familiares. Três anos após a morte de seu filho, 

D. Josefa não tinha nenhuma notícia a respeito do processo que julgava aqueles que o tinham 

matado. “Eu não fui comunicada de nada. Eu só peguei uma cópia do B.O., por pegar, o laudo do 

médico e a certidão de óbito. É tudo o que eu tenho. Só.” 

Mas esse silêncio talvez grite mais alto do que qualquer outra característica que apontamos 

até agora, pois revela a falta da principal e mais explícita demanda dessas mães, pais, irmãos e irmãs: 

justiça. Nesse sentido, analisando o discurso das vítimas indiretas tanto pelo que ele diz quanto pelo 

que ele não diz, chegamos à conclusão que o silêncio do sistema de Justiça4 é mais ensurdecedor do 

que o pranto das vítimas indiretas porque oculta uma das faces mais terríveis desse sofrimento: a 

falta de consequências em relação aos agressores. 

A reflexão sobre a punição dos culpados não é o foco deste artigo. Portanto, nós analisaremos 

a questão apenas na medida em que isso impacta o sofrimento das vítimas indiretas. Mas o fato é 

que a maioria dos casos de violência policial não se transforma em processos judiciais, pois são 

arquivados pelo Ministério Público ao final de inquéritos policiais muito mal conduzidos. Segundo 

a conhecida tese de Orlando Zaccone, que estudou casos envolvendo letalidade policial no Rio de 

                                                           
4 Aqui estamos nos referindo principalmente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. 
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Janeiro entre 2003 e 2009, cerca de 99% dos inquéritos policiais não foram adiante (Cf. D’ELIA 

FILHO, 2015). 

Além disso, a partir de nossa experiência com esses casos no Núcleo de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública, chama muito a atenção o fato de que, normalmente, a versão mais importante 

das ocorrências ligadas às mortes (muitas vezes a única versão que consta nos inquéritos policiais) 

é a narrativa dos próprios policiais que, obviamente, não irão se incriminar. Desse modo, qualquer 

chance dos procedimentos inerentes ao sistema de investigação da verdade dos fatos e punição dos 

responsáveis serem minimamente elaborativos para as vítimas indiretas é solapado na medida em 

que elas nem sequer podem construir a sua própria narrativa dos eventos traumáticos e fazê-la 

constar em um documento público. O emudecimento, característico da depressão5 vivida por muitas 

dessas mães e pais, é reforçado nos procedimentos jurídicos que também os silencia. Nesse sentido, 

o sistema de Justiça também é depressivo. A vítima somente aparece “no processo criminal como 

testemunha. Mas não há uma preocupação no sentido de viabilizar um discurso da vítima no âmbito 

processual, assegurando a ‘voz da vítima’. (...) A vítima é observada apenas como instrumento de 

prova” (KAMIMURA & SCHILLING, 2009, p. 59). 

Em outra oportunidade, refletindo a partir de Freud sobre as relações entre Psicologia e 

Direito, pudemos estabelecer que  

o Direito moderno não exige que seus procedimentos sejam elaborativos 

para as partes envolvidas nos litígios. As pessoas não precisam ser 

convencidas ou sensibilizadas do que é “justo”. Sua participação se limita a 

oferecer subsídios (...) para que um terceiro exterior ao conflito (o juiz) 

decida por elas e lhes comunique. (...) Resolver conflitos, assim como uma 

terapia, é uma experiência essencialmente discursiva. Ao traduzirmos o 

litígio para uma linguagem no mais das vezes exterior ao sujeito, como 

podemos esperar sua implicação subjetiva nos processos judiciais, de todo 

necessária para uma resolução verdadeira dos conflitos nos quais está 

imerso? (GLENS, 2015, p. 54/55).     

 

                                                           
5 Segundo Fédida (2002), no deprimido “o pensamento, a ação e a linguagem parecem ter sido totalmente dominados 
por uma violência do vazio. (...) [Sua queixa] ainda é fala, mas como que afastada da fala” (p. 9).  
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O silêncio do sistema de Justiça é, na verdade, um silenciamento dos mortos e de seus 

familiares, deixando claro que pior do que terem seus algozes inocentados pelo Judiciário é sequer 

ter seu caso analisado por ele. Um silenciamento que nem tenta disfarçar a si mesmo. Uma repressão 

prévia de qualquer elaboração possível, jurídica ou psíquica, desses casos no teatro da Justiça. Do 

mesmo modo que a polícia silencia os “inimigos” da sociedade através do que Zaccone denominou 

de “pena de morte informal” (Cf. D’ELIA FILHO, 2015), o sistema de Justiça também os silencia, 

fazendo sua parte no assassinato dessas pessoas: matar simbolicamente os “indesejáveis” sociais. 

Se a polícia elimina o corpo, a Justiça elimina a memória e a verdade, mata o que essas pessoas 

representavam, deixando o traumático em um vazio de sentido ao invés de propiciar um palco 

coletivo para sua elaboração6. 

A revitimização, portanto, significa que a produção do sofrimento é contínua. A dor 

vivenciada por essas pessoas não advém apenas do acontecimento traumático. Ela é perenemente 

produzida e reproduzida por aquelas instituições que, em tese, deveriam ajudar a mitigá-la. O luto 

nunca termina, entre outros motivos, porque os procedimentos burocráticos de elucidação e 

julgamento dos casos nunca terminam. O processo de superação do traumático mimetiza o processo 

judicial: ambos permanecem sempre em aberto. E ao não terminar, o processo judicial continua 

produzindo sofrimento. Como a revitimização é constante, ou seja, como ela ainda está em curso, a 

produção do sofrimento também ainda está vigente. Assim, a revitimização feita pelo sistema de 

Justiça reatualiza as dores antigas e promove novas, fazendo com que o trauma não se deixe 

encapsular no passado.  E esse é mais um dos motivos pelos quais o luto não se processa.  

                                                           
6 A polícia e o sistema de Justiça operam o recalque a respeito da verdadeira autoria desses assassinatos, que é o 
apoio de largas porcentagens da população às práticas de eliminação. Endo (2006) denominou tal processo de 
“solução dicotômica da purificação: os bons cidadãos, protegidos por maus policiais, exterminam os maus cidadãos” 
(p. 43). É a sociedade civil que mata quando dá suporte aos policiais assassinos, ainda que não mate com as próprias 
mãos. Daí porque, mesmo se houvesse a punição dos executores das mortes, as vítimas permaneceriam sem justiça, 
já que os mandantes dos crimes continuariam impunes. 
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Assim, a experiência subjetiva que resta a essas pessoas é a de um esquecimento forçado pelas 

instituições públicas, que desejam enterrar o caso, seja pela resistência da polícia em investigar, seja 

pelo arquivamento do inquérito pelo Ministério Público, seja pelo livramento dos culpados quando 

o caso chega a ser julgado. Os sobreviventes dos massacres reagem a esse enterro forçado negando 

o enterro simbólico de seus mortos. E isso se reflete nos familiares em uma impossibilidade de 

esquecer, que paralisa a vida de um modo completamente diferente do processo de luto usual, no 

qual a morte é reconhecida.  

Em excelente texto publicado pelo grupo de psicólogos denominado “Margens Clínicas”, que 

trabalha com atendimento psicológico de vítimas de violência do Estado, esclarece-se que 

quando não encontram na sociedade este tipo de reconhecimento, que 

assegura e legitima a memória da vítima, os familiares de mortos pelo 

aparato repressor do Estado sentem-se obrigados a carregar o fardo de um 

luto que nunca se encerra. (...) Isso porque a manutenção deste sofrimento 

aparece-lhes como uma tentativa desesperada de evitar uma segunda morte: 

o assassinato simbólico daquele que, já sem direito à vida, teve, em seguida, 

o direito à memória solapado por uma sociedade autoritária. Como se 

coubesse a quem fica a triste missão de fazer de si a pena de um crime sem 

culpados e a lápide de um homicídio sem cadáver (MARGENS CLÍNICAS, 

2013). 

 

 Se a morte das vítimas da letalidade policial não pode ser plenamente reconhecida, a vida 

delas também não pode. O luto não termina nunca porque, ao matar essas pessoas, o Estado as retira 

da presença de seus entes queridos sem possibilitar, pelo modo como trata essas mortes, que elas se 

transformem propriamente em ausências na vida de seus familiares, já que os compele a uma 

situação que de fato nunca se resolve. É essa condição de presença-ausência que impede o processo 

de luto. 

CONCLUSÕES 

Na conclusão de nosso estudo, gostaríamos de, além de responder a nossa pergunta de 

pesquisa, indicar o descaminho do tratamento terapêutico desvinculado da produção de justiça e 
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quais seriam os possíveis caminhos para a superação do problema. Na definição de nosso objeto de 

estudos, identificamos que o luto vivenciado pelas vítimas indiretas da letalidade policial possui 

uma característica distintiva, que é o fato de que ele nunca passa, nunca se completa. E foi isso que 

nosso artigo tentou compreender levantando algumas categorias de análise extraídas das falas das 

próprias pessoas que passaram pela situação estudada. 

Diante do percurso realizado, podemos agora levantar uma hipótese que seja capaz de 

sintetizar as reflexões que realizamos: como há um elemento público na dor, deve haver também 

elementos públicos no tratamento e superação dessa dor (tais como a justiça, o reconhecimento e a 

reparação). Assim, foi possível identificarmos que a letalidade policial tem características que a 

diferenciam de outras mortes violentas, pois os policiais são representantes do Estado. Além disso, 

a revitimização pela qual passam as vítimas indiretas as faz perceber que não se trata de um caso 

isolado, mas sim de uma política deliberada de extermínio. E esses elementos arrancam a dor do 

âmbito eminentemente privado em que está um crime passional, por exemplo, ou mesmo mortes 

ocasionadas por doenças ou acidentes7. E, desse modo, os cuidados com essa dor deverão se dar 

eminentemente no ambiente público ao qual ela foi arremessada.  

Isso fica muito nítido quando oferecemos auxílio psicológico às famílias daqueles que 

morreram pelas mãos do Estado e percebemos que sua relação com o eventual suporte de um 

psicólogo é extremamente ambivalente. Para alguns, como o Sr. Fabiano, que foi atendido 

longamente pelo Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), o tratamento nos moldes 

atualmente propostos foi bastante positivo: “Logo depois eu fiquei depressivo, revoltado. Com 

certeza eu ia fazer alguma besteira. Aí eu fui no CRAVI e lá que eu percebi que não era a lei do 

talião, porque eu estava com vontade de devolver na mesma moeda”. 

                                                           
7 Ainda que escape ao escopo deste artigo, é possível pensarmos que algumas das reflexões aqui expostas tenham 
validade também para a compreensão do sofrimento de familiares que tiveram seus filhos mortos em outras situações 
que não pela polícia. Talvez a ideia de que mortes injustas e permeadas pela dimensão pública dificultem o luto possa 
ser ampliada para outras situações, ainda que não nos dediquemos a isso no momento.  



18 
 

Contudo, para a maioria dos casos com os quais entramos em contato, a situação foi diferente. 

Quando oferecemos atendimento psicológico à D. Elaine, mesmo ela estando visivelmente triste e 

necessitando de acolhimento, ela respondeu, até com um pouco de aspereza: “Mas eu falar o que?! 

Vou contar novamente para a psicóloga tudo o que aconteceu? Isso vai trazer meu filho de volta ou 

colocar os assassinos na cadeia? Se não vai, de que me adianta falar?” SCHILLING (2000) nos 

mostra que a violência pode ser entendida como uma negação do discurso, algo que nos emudece 

(Cf. p. 59). Essa noção de violência como algo que rompe, fratura o discurso nos parece muito 

importante para compreendermos um pouco melhor a sensação de “vida paralisada” presente nas 

falas de nossas depoentes. De fato, essa parece ser a realidade da maioria dos casos que analisamos. 

Para D. Vilma, por exemplo, quando perguntamos sobre a possibilidade dela estar deprimida e 

realizar tratamento, visto que seu estado emocional era bastante delicado, ela nos disse: “Não fiz 

tratamento nenhum. Mas deprimida eu acho que eu sou até hoje”. E quando complementamos 

indagando se ela gostaria de ter feito ou se aceitaria um encaminhamento naquele momento, ela 

completou: “Ah não… porque não vai… Logo, logo eu vou ficar junto do meu filho”. Para ela, 

parece que a única redenção possível é igualar-se ao destino do filho morto, ou seja, a própria morte. 

Como pudemos expor acima, a sensação que tivemos ao nos aproximarmos dessas histórias foi que 

essas mães e pais sentem inconscientemente que não podem continuar com suas vidas enquanto não 

conseguirem justiça para seus mortos (justiça entendida de modo amplo, algo que tematizaremos 

mais abaixo). É como se cada sensação feliz trouxesse em si um gosto amargo de traição em relação 

àquele que morreu. Os familiares daqueles que foram assassinados injustamente congelam suas 

existências como um estranho modo de respeito aos que se foram. Tudo se passa como se caso eles 

ousassem ser felizes novamente, estivessem compactuando com a injustiça sofrida. Sua dor é um 

testemunho de fidelidade.  

Assim, compreendemos melhor porque o encaminhamento à terapia, por exemplo, é 

frequentemente negado e mesmo quando os familiares o aceitam, sua adesão ao tratamento costuma 
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ser baixa. Perguntas sem resposta voltam à tona insistentemente. Mas essas respostas não virão do 

atendimento psicoterapêutico individual. É claro que este pode ajudar a elaborá-las, já que com 

certeza as informações advindas da elucidação dos fatos serão duras e cruéis. Mas as respostas em 

si não nascem do tratamento. São exteriores a ele. Daí porque terapia sem justiça, reconhecimento 

e reparação pode até se transformar em seu oposto, ou seja, em ajustamento, uma prática voltada 

meramente a tamponar os sintomas, deixando intactas as estruturas causadoras desses sintomas. E 

nesse sentido, a negação ou abandono do tratamento psicológico é, no fundo, um ato de saúde desses 

familiares e não de doença. Sem o necessário cuidado em âmbito coletivo, um tratamento individual 

pode acabar por reproduzir a culpabilização das vítimas, dando a impressão de que apenas elas são 

responsáveis pelos acontecimentos traumáticos já que somente as vítimas estão em tratamento. 

Contudo, isso não significa que não possamos inventar modos inovadores de cuidado desse 

sofrimento. Apenas teremos que deslocar seu ponto focal da clínica tradicional para outros espaços. 

E com isso não queremos dizer que a escuta terapêutica em consultório desses familiares não tenha 

sua importância na miríade de cuidados que a eles podemos ofertar. Apenas apontamos que esse 

não pode ser o lugar principal de cuidado. Se o acolhimento psicológico se der em conjunto com 

mecanismos de gestão pública da dor, esses dois processos têm grandes chances de se 

potencializarem mutuamente. Mas se o trabalho do psicólogo vier em substituição ao cuidado 

público do sofrimento, o tratamento individual tem enormes possibilidades de fazer mais mal do 

que bem ao paciente, na medida em tenderá a fomentar ainda mais seu isolamento. 

(...) não basta o mero resgate do que aconteceu como trabalho particular dos 

que são próximos às vítimas ou dos sobreviventes. A dimensão do resgate é, 

antes de tudo, de um reconhecimento: se por parte do Estado não há vontade 

de fazer memória, não há a possibilidade de converter a memória em história 

(MÉNDEZ, 2007, p.7, tradução livre). 

 

As reações aos acontecimentos traumáticos, mesmo aqueles com elementos públicos, são 

sempre individuais. Mas seu resgate deve ser coletivo para se tornar reconhecimento. Como nos 
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ensinou Adorno em “Educação após Auschwitz”, é só a rememoração da tragédia que permite evitá-

la no futuro (Cf. ADORNO, 2003). No momento em que começamos a esquecê-la, nasce a 

possibilidade de que ela se repita. E nos parece que, nos casos de crimes públicos como a letalidade 

policial, a Justiça deveria ter o papel de protagonista neste reconhecimento.  

Infelizmente, porém, não foi isso que identificamos. Ao contrário, justamente pelo processo 

contínuo de retraumatização a que ainda estão expostos, as formas de superação de seu sofrimento 

aparecem pouco nas falas das vítimas indiretas. De fato, as assertivas mais comuns destacam a 

necessidade de se punir os responsáveis pelos atos bárbaros sofridos. Mas, ainda que raras, suas 

narrativas não se resumem a isso. Como nos ensina D. Elaine, “eu sempre falo que se eu puder evitar 

que uma única mãe passe pelo que eu passei, por mim já está de bom tamanho”. Amplificando falas 

como essa, movimentos como o já citado “Mães de Maio” demonstram a importância da via da 

conscientização coletiva e mudança da realidade social como ações que produzem efeitos 

terapêuticos. Contudo, a raridade dessas falas e a dificuldade de tais movimentos atingirem seus 

objetivos de transformação social indicam que a máquina de morte estatal, desenhada para matar 

física e psiquicamente, está operando com muita força, condenando muitas dessas mães e pais ao 

mutismo, ao imobilismo e à incapacidade de resistência.   

Se pensarmos a relação entre o engajamento social ao qual se dedicam muitos familiares após 

o assassinado de seus filhos e o trabalho de luto a partir do significativo jogo de palavras do título 

do livro-grito das “Mães de Maio” (“Do luto à luta”), poderíamos entender que o engajamento social 

crítico teria a possibilidade de ajudar o processo de superação do trauma, fazendo as vítimas 

indiretas passarem do luto à luta. Porém, diante do que aprendemos analisando as falas de nossas 

entrevistadas, pensamos que a luta pode, de fato, tornar a dor da perda do filho mais palatável, pois 

ela a canaliza produtivamente em forma de revolta social. Porém, a luta não tem a capacidade de 

resolver o luto, como o referido título poderia dar a entender. A luta é um deslocamento do luto e 

não sua resolução. Pode oferecer sim algum conforto. Mas está longe de conseguir curar as feridas 
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que a ela deram origem. Ao contrário, a luta também mantém o luto aberto, pois é justamente o luto 

incompleto que a alimenta. Ao associar a sua tragédia particular ao enfrentamento social necessário 

para se construir um mundo melhor, essas mães dizem corajosamente que seus filhos só poderão ser 

enterrados quando mais nenhum outro filho de nenhuma outra mãe for morto pelo Estado. Por outro 

lado, o preço que elas pagam por essa ousadia é alto pois o seu próprio luto só poderá terminar 

quando acabar a luta.  

Mesmo assim, o que pudemos depreender de posturas como as D. Elaine e de movimentos 

como o “Mães de Maio” é que a busca dos familiares por justiça é algo muito mais amplo do que 

simplesmente punir os culpados. Passa por isso, mas não se restringe à responsabilização dos 

agressores. Envolve também a reconstituição da verdade, as tentativas de reparação do dano sofrido, 

como indenização financeira e pedidos formais de desculpas, por exemplo, e garantias de não 

repetição para que se sinta que a morte de seu ente querido não foi em vão. 

O silêncio de governantes diante das violações cometidas pelas 

corporações policiais pelas quais são responsáveis agrava ainda mais o 

sofrimento das vítimas e de seus familiares, impede que eles elaborem 

o luto pela perda de seus parentes e produz uma condição de solidão e 

vulnerabilidade inimagináveis por quem não passa por esta situação. 

Trata-se, assim, de um crime continuado que dura tanto quanto a 

impunidade dos assassinos e o não esclarecimento da verdade dos fatos 

(MÉNDEZ, 2007, p.7, tradução livre).  

 

Para que o luto individual dessas pessoas possa ter alguma chance de se completar, seu trauma 

deve retornar à esfera pública onde se originou. A Psicologia deve, portanto, recusar-se a atender 

isoladamente as vítimas secundárias da letalidade policial, como se ela pudesse tratar 

individualmente a fratura social que a produz. Idealmente, as práticas psicológicas devem se voltar 

para, além de cuidar dos indivíduos, transformar o próprio sistema de justiça retraumatizador. A 

Psicologia pode e deve cuidar das pessoas que padecem com a violência indireta. Mas quem 

realmente está doente é quem produz a violência e não quem a sofre. 
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De ponto de vista psicológico, a saúde mental dessas pessoas está associada ao 

reconhecimento coletivo de que a morte de seu ente querido foi injusta, qualquer que tenha sido sua 

vida pregressa. “Meu filho errou. Mas ele não errou para ter o fim que teve. Aliás, eu acho que 

ninguém merece ter um fim desse. Polícia está aí para prender. Polícia não está aí para matar”, 

desabafou D. Josefa. “Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, que prendesse. Não precisava 

matar”, resumiu D. Eliana. 

Sem a possibilidade de reparação total do dano, uma vez que isso implicaria em desfazer a 

morte de seus filhos, o direito à verdade é alçado como condição sem a qual nenhuma reparação é 

possível. Esta é talvez a medida mais importante que o Estado deve oferecer, já que identificamos 

que um trauma público requer uma reparação igualmente pública. Quando perguntamos à D. Elaine 

como será quando ela conseguir esclarecer as obscuras circunstâncias que envolvem a morte de seu 

filho, ela concluiu: “Aí eu posso morrer em paz”.  
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