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A Clínica do Testemunho é parte do programa de reparação do Comissão de Anistia do

Mistério da Justiça brasileiro para as vítimas de violência de Estado no período da ditadura

civil-militar (1964-1985). A vítima da violência de Estado representa, “em sua dor, o trauma

coletivo  do esfacelamento  súbito  da instância  responsável  pela  proteção  da  vida  e  das

liberdades” (ABRAÃO, 2014, p. 16). 

A Clínica do Testemunho tem como proposta e desafio construir um espaço de fala junto

ao  sujeito  que  sofreu  experiências  traumáticas  de  violência  de  Estado  e,  deste  modo,

romper o silenciamento social que produz a negação de tal violência e, consequentemente,

alcançar algum de nível de reparação psíquica. Essa reparação consiste em um trabalho de

elaboração de memória coletiva, trazendo para o plano coletivo os testemunhos de todas

aquelas pessoas que foram vítimas da violência de Estado. 

O silenciamento da vítima da violência de Estado é um golpe contra os tecidos básicos

da vida social que ligam mutuamente as pessoas, causando um prejuízo na confiança no

entorno social (BLUM, 2015). O silêncio após o trauma de uma experiência de violência de

Estado é uma das consequências principais. O silêncio pode evidenciar não apenas o medo,

mas, também, a culpa e a vergonha. No processo de violência de Estado, quer-se imputar à

vítima a responsabilidade por aquela situação. A vítima torna-se culpada pela violência que

o Estado lhe impinge por ser,  aos olhos do Estado, uma ameaça à ordem pública e ao

progresso do país. A culpa e a vergonha, subsequentemente, isolam o sujeito rompendo

seus laços com sociedade.

Por  essa razão,  o testemunho é  um instrumento fundamental  para  o  rompimento do

silêncio e reconstrução dessas linhas de relações que produzem o tecido social. No entanto,

testemunhar  não  é  somente  narrar  ou  relatar  a  violência  sofrida.  Para  se  produzir  um
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testemunho  não  basta  apenas  alguém  que  fale  e  outro  que  escute,  num  plano

bidimensional.  O  testemunho  se  produz  no  plano  tridimensional,  ou  seja,  o  sujeito  do

testemunho, o sujeito que representa o desejo de um coletivo e um espaço que possibilite a

construção singular e simbólica. 

Testemunhar  é,  sobretudo,  restabelecer  o  plano  tridimensional  de
sustentação  simbólica.  Só  se  pode  entender  a  veracidade  de  um
testemunho se for escutado, testemunhado, por outro, por um grupo, por
uma  clínica,  por  uma  sociedade.  Não  existe  testemunho  no  plano
bidimensional.  Não existe possibilidade de existência  testemunhal sem o
desejo de um coletivo, sem aquele que possa portar o testemunho a fim de
lhe dar ao mesmo tempo uma dimensão singular e simbólica. (BLUM, 2015,
p. 15-6)

A criação desse espaço de testemunho tem a finalidade de construir, com o sujeito vítima

da violência de Estado um território possível para rasgar as mordaças que silenciam as

marcas  de  suas  experiências  traumáticas,  as  quais,  no  entanto,  perpetuam-se  nas

manifestações de dor  sobre as  partes mutiladas do corpo e  nas rasuras psíquicas  que

impedem de pensar sobre o ocorrido. “O espaço de escuta é terapêutico porque é ético, é

ético porque a palavra do sujeito é única e intransferível.”(MORAES; PERRONE, 2014, p.

42). 

Assim, acreditamos que a Clínica do Testemunho pode servir de instrumento de denúncia

das violações dos Direitos Humanos por parte do Estado, ou seja, denuncia da violência de

Estado. Não obstante, é preciso identificar quais são as principais vítimas dessa violência.

No Brasil, atualmente, a violência de Estado ocorre primordialmente por meio da violência

policial perpetrada contra setores específicos da população, a saber, a população pobre,

preta e marginalizada. A justificativa para essas ações está baseada na ideia de segurança

pública. Ou seja, tal população é vista como ameaça para a sociedade. 

Corroborando  a  afirmação  acima,  vejamos  algumas  estatísticas:  1.  Uma  pesquisa

realizada  pelo  Instituto  de  Estudos  da  Religião  (Iser)  avaliou  mais  de  mil  homicídios

cometidos pela polícia militar do Rio de Janeiro, entre os anos de 1993 e 1996. O resultado

apontou que 70,2% das mortes eram de pessoas negras ou pardas e 29,8% de pessoas

brancas. Por essa razão, o relatório da pesquisa concluiu que a raça constitui um fator que

influência a polícia, de forma consciente ou não, quando atira para matar. Portanto, o papel

da raça no uso da força letal da polícia talvez seja a fonte das violações mais severas dos

direitos humanos no Brasil (SANTOS, 2015); 2. Em 2014, a ONG Anistia Internacional, a

partir  da  análise  dos  dados  do  Mapa  da  Violência  no  Brasil  produzidos  pelo  Datasus,

divulgou que no ano de 2012 ocorreram cerca de 56.337 homicídios no Brasil. Dentre os
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mortos, 57,6% eram jovens com idades entre 15 e 29 anos; 93,3% homens; 77% negros. Ou

seja,  a população de homens negros,  jovens e pobres é a vítima principal  da violência

sistematizada do Estado. Assim, de acordo com a ONG, o Brasil qualifica-se entre os países

mais violentos do mundo. (WYLLYS, 2015); 3. Entre julho de 1995 e abril de 2014, a Polícia

Militar de São Paulo matou 10.152 pessoas. Apenas entre os anos de 2008 e 2012 foram

9,5 vezes mortes do que toda a polícia  dos Estados Unidos.  A razão entre mortes por

policiais e população, nos EUA foi de 0,63 mortes para cada 100 mil habitantes; em São

Paulo, o índice foi de 5,87. Novamente, as maiores taxas de mortes está situada entre os

moradores das periferias pobre e favelas, os negros ou pardos. Assim, no ano de 2014, a

polícia militar paulista chegou à incrivelmente assustadora média de um homicídio a cada 9

horas e 46 minutos (MORAES; PESCHANSKI, 2015).

As pesquisas  citadas acima evidenciam um cenário  de  violência  de Estado bastante

complexo.  Nesse  cenário,  as  violações  dos  Direitos  Humanos  parecem  ser  crônicas  e

estruturadas,  ou  seja,  fazendo  parte  de  específicos  projetos  político-econômicos  de

segurança pública. Por sua vez, as vítimas dessas violências são submetidas à zonas de

silenciamento e descréditos sociais que escamoteiam seus sofrimentos e as violações de

seus direitos. Logo, a Clínica do Testemunho, inserida nesse cenário, além de proporcionar

espaço  para  a  elaboração  do  sofrimento  psíquico  causado  pela  violência  de  Estado,

colaboraria para evidenciar  e provas as violações dos Direitos Humanos causadas pela

violência de Estado, fortalecendo e legitimando a luta por garantias e promoções de direitos.
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