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Sólo le pido a Dios 
Que el dolor no me sea indiferente 

Que la reseca muerte no me encuentre 
Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente 

 
Sólo le pido a Dios 

Que lo injusto no me sea indiferente 
Que no me abofeteen la otra mejilla 

Después que una garra me arañó esta suerte 
 

Sólo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 

 
Sólo le pido a Dios 

Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede más que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden facilmente 

 
Sólo le pido a Dios 

Que el futuro no me sea indiferente 
Desahuciado está el que tiene que marchar 

A vivir una cultura diferente 
 

(León Gieco, 1978, em “IV LP”) 
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Quando o fim é ponto de partida, epitáfio é nome de batismo. 
Em tributo aos jovens assassinados, e pela dor de suas mães, 

a epígrafe está na última página. 
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RESUMO 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
“Mães em luto: narrativas de sofrimento decorrentes do extermínio de jovens em Goiânia” 
apresenta os resultados de minhas incursões na vida de mães de adolescentes que foram 
assassinados durante o cumprimento de medidas socioeducativas em Goiânia. A partir de 
informações constantes em prontuários disponíveis no órgão público responsável por 
acompanhar jovens em conflito com a lei, e com base em contundentes relatos de mulheres 
que estão em luto, busquei compreender suas biografias e discutir maternidades, notadamente 
aquelas vivenciadas em condições de adversidades, angústias e dores, devido às 
conflituosidades experimentadas pelos filhos. Examinei o protagonismo das mães no cuidado 
com os filhos, na defesa de seus direitos e na organização de mecanismos sociais para 
reivindicá-los, e também os efeitos da morte e a elaboração do luto em seus quotidianos. 
Maternidade, gênero, adolescência e luto fizeram-se lentes conceituais através das quais as 
existências dessas mulheres foram lidas. Os resultados revelam que o extermínio dos jovens é 
acompanhado de representações sociais de hiperresponsabilização da mulher no sustento do 
filho em contextos de feminização da pobreza, amalgamadas a processos de exclusão das 
juventudes menos brancas, periféricas e com menor acesso a bens materiais, entrecruzada 
com uma política cruel e violentadora de guerra às drogas. 
 
Palavras-chave: Maternidade; Gênero; Adolescência; Luto. 
 
 
ABSTRACT 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Mothers in grief: narratives of suffering caused by youth extermination in Goiânia” depicts 
the results of my forays into the lives of adolescents’ mothers who were murdered meanwhile 
the accomplishment of socio-educational policies in Goiânia. Based on information from 
records available in the public body responsible for monitoring youngsters in conflict with the 
law, along with compelling stories of women in grief, I have tried to comprehend their 
biographies and discuss motherhood, noticeably those experienced mainly in adversity 
conditions, moreover their anguish and pain due to conflicts faced by their children. 
Furthermore, I have examined the role of mothers in caring for their children, not only 
defending their rights but also organizing social mechanisms to claim them, also the effects of 
death and the elaboration of mourning in their daily lives. Motherhood, gender, adolescence 
and grief were made conceptual lenses through which the lives of these women were read. 
The results demonstrate that the extermination of youngsters is followed by social 
representations of woman hyper liability in child support amongst feminization contexts of 
poverty, consolidated in processes of exclusion of the less white youngsters, peripheral and 
lower access to material goods, crisscrossed with a cruel and violent war against drugs. 

Keywords: Motherhood; Gender; Adolescence; Grief. 
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GUIA DE VIAGEM OU ELUCIDÁRIO 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Os Neologismos e as Expressões Particulares da Obra 
 
 
Adolescentes Z- ou Geração Z- Adolescentes da ‘Geração Z’, ou seja, aqueles que 

nasceram após a popularização da internet, em meados da 
década de 1990, qualificados pelo acréscimo do símbolo – 
[menos] para sinalizar as ausências pelas quais passam. No 
presente trabalho, compõem o grupo de adolescentes 
mortos, cujas biografias tive acesso. 

 
Alomãe Alguém diferente da mãe que a auxilia no cuidado com a 

prole, como tias, avós, vizinhas, amigas e madrinhas (Hrdy, 
2001). 

 
Analbia Do latim albus, ‘branco’, acrescido do afixo ‘a’, ‘não’, para 

referenciar todas as pessoas que carregam signos de ‘não-
branqueza’. 

 
Caveirão Nome popular empregado para se referir ao veículo 

blindado usado pelo Batalhão de Operações Especiais da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro – BOPE para incursões 
em comunidades economicamente desfavorecidas. O nome 
faz referência ao símbolo desse grupamento policial 
pintado no veículo, uma caveira com adaga encravada. 

 
Cisgênero Pessoa que mantém comportamento social, resultante de 

sua autocompreensão no mundo, consonante às 
expectativas estabelecidas para o seu sexo biológico 
instituídas no seu nascimento, mas, também desde antes 
dele. Trata-se de quem não se inclui na categoria 
‘transgênero’ ou ‘transexual’. O prefixo latino cis- significa 
‘ao lado de’ e faz alusão à concordância, correspondência.
  

Desova     O ato de fazer sumir ou esconder um cadáver. 
 
Elucidário Léxico agregado à obra para esclarecer o sentido de 

símbolos gráficos, técnicas de escrita, expressões pouco 
usuais ou regionais e neologismos, com o objetivo de 
facilitar a viagem pelo texto. 

 
Goianía Sonoridade da palavra Goyania, título da obra de mesmo 

nome, de Manuel Lopes de Carvalho Ramos (1864-1911), 
usada por ele como expressão do sentimento de ‘saudade de 
Goiás’, que parece ter influenciado a escolha do nome da 
capital goiana. 

 
Má companhia Adjetivo usado quotidianamente para se referir aos 

adolescentes Z-. 
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Mães que Inspiram Mulheres-mães que foram sujeitos da presente pesquisa. 
 
Maternocardiograma Traçado sinuoso horizontal, nos moldes de um 

eletrocardiograma, que pontua os principais eventos-morte 
de jovens no Brasil pós redemocratização e os respectivos 
movimentos sociais de mães que nasceram em virtude 
deles. 

 
Mobilete Marca de ciclomotor famosa no Brasil no final do século 

XX, especialmente entre os jovens, por não necessitar de 
emplacamento e de carteira de habilitação para sua 
condução. 

 
Movimento Social Diastólico Ajuntamento de pessoas, de cunho político-reivindicatório. 

É diastólico por fazer referência ao movimento cardíaco de 
relaxamento e dilatação, quando o órgão se enche de 
sangue novo e o expele fazendo pressão nas paredes que o 
oprime. Nasce após movimento anterior marcado pelo 
esvaziamento e pela compressão, similar à sístole cardíaca. 

  
Neomortos Adolescentes que perderam a vida em virtude da violência 

letal intencional. 
 
Rotam Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas. Grupo de 

policiamento da Polícia Militar de Goiás, que utiliza 
uniforme diferenciado, na cor preta, e que tirou a vida de 
adolescentes Z-. 

 
Vida Quintada Vida interrompida ainda na adolescência. O adjetivo 

‘quintado’ foi utilizado para fazer referência ao fato de que 
a morte ocorrera quando o jovem ainda estava vivendo o 
primeiro quinto de uma expectativa de vida média que já 
ultrapassa os 80 anos em algumas regiões do mundo. 
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As Goianidades e as Coloquialidades das ‘Mães que Inspiram’ 

 

Aprontar o zetelo Fazer algazarra, confusão, desordem. 

Brocado Adjetivo para se referir àquele/a que está com muita fome. 

Coró Designação goiana para larvas e lagartas encontradas na 
natureza, como bicho-de-pau e bicho-de-goiaba. 

Custoso Para crianças pode significar traquinas, levado ou bagunceiro. 
Para adolescentes, descumpridor de regras. Para adultos, pode 
ser sinônimo de ousado ou assanhado. 

Demais da conta Muito. Em excesso. 

Dou conta não Não ser capaz de fazer algo. 

Montar uma Casinha Arquitetar um plano para que alguém seja preso pela polícia ou 
se dê mal de alguma forma. 

Pegar rabeira Termo usado para definir o ato de, pilotando uma bicicleta, 
pegar carona em veículo de carga ou ônibus acoplando-se ao seu 
para-choque traseiro, para chegar mais rapidamente a algum 
destino ou simplesmente para se divertir. 

Pequi Fruto típico do cerrado, muito utilizado na culinária goiana, 
especialmente em pratos elaborados com arroz e carne de 
frango. O caroço é dotado de muitos espinhos, o que exige 
primorosa atenção ao roê-lo. A palavra se origina do tupi pyqui, 
ou ‘casca espinhosa’ (Borges, 2011) 

Pit-dog Típicas lanchonetes goianas constituídas por uma espécie de 
trailer sem rodas, fixado em praças e calçadas. O nome pode ter 
se originado da transição fonética da marca de uma pequena 
rede de lanchonetes, da década de 1960, denominada “Petit 
Dog”, ou, ainda, de barracas de lata montadas durante corridas 
automobilísticas daquela época1. 

Soltar raia O mesmo que ‘soltar pipa’ ou ‘papagaio’. Expressão usada em 
Goiás, talvez por influência das arraias dos rios, cujo formato 
lembra o das pipas. 

Supressão de partícula reflexiva  Nas falas das mães ocorrem, comumente, construções como: 
“lembrei de falar”, “ele preocupava comigo”, “ele machucou”, 
visto que, em Goiás, é natural a supressão da reflexividade na 
fala, marcada pela ausência dos pronomes ‘me’, ‘se’ e ‘te’, por 
exemplo2. 

Uso do ‘êra’ e do ‘ção’ Artifícios linguísticos usados especialmente no final de 
substantivos e verbos para denotar grande quantidade, como em 
‘trenhêra’, ‘coisêra’, ‘falação’, ‘fazeção’. 

                                                           
1 Disponível em: < https://www.curtamais.com.br/goiania/pit-dog-a-origem-da-comida-de-rua-mais-tradicional-
de-goiania> e < http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/01/do-pit-dog-ao-gourmet-sanduiche-e-paixao-gastrono 
mica-em-goias.html>. Acesso em 10 maio 2016 
2 Pesquisa realizada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, em 2016, revela que 83% dos 
goianos não usam pronomes reflexivos e que isto pode demonstrar um refino da língua portuguesa, já que, 
mesmo sem o emprego deles, não há prejuízos na comunicação. Disponível em: 
<https://gef.letras.ufg.br/n/87995-do-tem-base-ao-anem-ufg-estuda-expressoes-tipicas-da-fala-goiana> Acesso 
em 10 abr. 2016. 
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Os Sinais Gráficos Diferenciadores e as Técnicas de Escrita3 
 
 
‘Aspas simples’ Sinais de pontuação em forma de vírgulas unitárias 

suspensas. Utilizados para pessoalizar o tom, destacar uma 
expressão que se desejou refletir a partir de algum sentido 
especial e também para neologismos, arcaísmos, 
regionalismos e gírias. Usados ainda quando se distinguiu 
expressão que se encontrava dentro de trecho já destacado 
com aspas duplas;  

 
“Aspas duplas” Sinais de pontuação em forma de vírgulas dobradas 

suspensas, empregados para assinalar transcrições textuais, 
citações e menções de ideias concebidas por determinados 
autores. 

 
[Colchetes] Símbolo gráfico empregado nos casos de acréscimos ou 

comentários do autor necessários à compreensão do texto 
ou de determinada citação, ou ainda para indicar a 
supressão de trecho de um excerto citado, sem lhe alterar o 
sentido. 

 
Itálico Meio de realce utilizado para marcar nomes próprios, 

epítetos, hipocorísticos, nomes sociais, cognomes, títulos 
de obras e empréstimos linguísticos.  

                                                           
3 Optei por trazer explicações acerca do emprego dos sinais gráficos devido à necessidade de distinguir as muitas 
expressões destacadas na obra, como neologismos, regionalismos, provocações, reflexões e citações de outros 
autores e, ainda, em busca de uniformizar seus usos. 
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APRESENTAÇÃO 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eu não tenho coragem. 
Coragem tinha meu filho. 
 Eu tenho legitimidade. 

 
Zuzu Angel. 
Brasil, 1971. 

 

De todas as relações humanas baseadas no afeto a conexão mãe-filho parece ser a 

mais vigorosa4. Quando nos perguntamos quem são as pessoas mais dignas de receber aquilo 

que entendemos por amor, possivelmente, a figura materna despontará entre as respostas da 

maioria. Por isso mesmo quis entender a violência urbana a partir desse lugar estimado por 

todos - ou quase todos, o da mãe. Mais que isso. Quis compreender a violência diante do 

rompimento abrupto das afetuosidades que, construídas pelas mãos da coletividade, não 

deixaram de ser arrematadas no contato íntimo e privilegiado desse dueto bailarim, a mãe e o 

filho, que se movimenta em um tablado de regras e tons que também ajudam a compor. 

A partir das narrativas dos conflitos e angústias de mães que perderam os filhos 

ainda jovens, busquei refletir sobre maternidades e compreender como elas são vivenciadas 

em condições de pobreza, violência e marginalidade. Para tanto, conectei-me ao mundo de 

mães que maternam seus rebentos em contextos de múltiplas adversidades para delas 

conhecer o perfil e examinar como repercutiu a morte dos filhos em suas vidas e de que forma 

elaboraram o luto em seus quotidianos. Além disso, pretendi observar suas atuações ao 

reivindicarem direitos, comparando suas vivências àquelas de outras que se ajuntaram em 

movimentos sociais organizados. 

Nutrido por esses propósitos, tal qual os ciclos da gravidez5, gestei o trabalho em três 

capítulos, além desta apresentação e das considerações finais. No primeiro, questionando-me 

se existe uma ontologia6 no ser mãe, dialoguei com os/as estudiosos/as que teorizaram sobre 

gênero e, particularmente, sobre maternidades, em busca de encontrar atributos idôneos para 

preencher tal conceito, além de traçar uma historiografia dos movimentos de mães no Brasil. 

No segundo capítulo, busquei compreender as biografias das, por mim chamadas, ‘Mães que 

                                                           
4 Conforme Kitzinger (1978, p. 199), “num estudo sobre a família hindu urbana, foi pedido a vários membros de 
famílias que classificassem a força dos seus laços afetivos para com os outros membros da família. De 157 
pessoas contatadas, 115 responderam que a maior intensidade afetiva residia na relação mãe-filho, sendo as 
outras percentagens as seguintes: irmão-irmã, 90; irmão-irmão, 75; pai-filho, 74; pai-filhos, 24; marido-mulher, 
16; irmã-irmã, 5.” 
5 Para fins de cuidados do feto e da gestante, a gravidez é, tradicionalmente, dividida em três períodos, cada qual 
com três meses (Boyd; Bee, 2011; Fanaroff, 2015) 
6 Por ontologia quis entender o estudo das propriedades mais intrínsecas à essência do ser estudado. 
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Inspiram’, conectando-as a alguns marcadores biopsicossociais hábeis para auxiliar no 

entendimento de suas realidades, como suas condições econômico-sociais, raça/etnia, relações 

trabalhistas e vivências durante a infância. Destaquei a compreensão das entrevistadas acerca 

das dinâmicas de violência e luto ao experimentarem maternidades em “condições adversas”, 

que poderiam ser definidas, nas palavras de Marcela Boni Evangelista (2010, p. 37), como 

aquelas diferentes das “maternidades comuns [...] projetadas pela publicidade e enaltecidas 

por novelas e filmes ‘água com açúcar’”, em que “as relações entre mães e filhos se 

desenrolam sem problemas graves”.  

Mais que isso, após ouvir as entrevistadas e compartilhar suas angústias, procurei 

fazer do trabalho um instrumento para visibilizar suas reivindicações, posto que “falar e 

encontrar as palavras para falar representa, para os oprimidos, uma das modalidades de 

resistência e de luta contra a dominação” (Apfelbaum, 2009). Concordando com as palavras 

de Ferreira Gullar (2006), senti que “o canto não pode ser uma traição à vida”, e que “só é 

justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz”. Não 

tive, contudo, a pretensão pura de representá-las ou falar por elas, resumindo-as a mero 

“objeto de estudo”, quis, ao contrário, construir espaços dialógicos comuns onde elas 

pudessem ter suas falas mutuamente consideradas legítimas, com capacidade e paridade 

interlocutória (Lyotard, 1993), as compreendendo não apenas como “subalterno”, mas com 

desejo de, juntos, trabalharmos contra essa “subalternidade” (Spivak, 2014).  

No último capítulo, busquei compreender as histórias de vida e morte dos filhos das 

mulheres sujeito desta pesquisa os quais foram, precocemente, assassinados, esforçando-me 

em correlacionar alguns marcadores sociais com potencial para coloca-los em situação de 

vulnerabilidade. Além daqueles já citados com relação às suas mães, esforcei-me por entender 

as conexões e repercussões das expectativas e práticas de consumo de bens materiais, as 

práticas culturais das periferias, do envolvimento com atividades consideradas ilegais, 

notadamente com as “arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas” (Karam, 2012). 

Relacionei essas circunstâncias com as violências que eles experimentaram, às vezes, como 

vítimas, outras, como algozes, entretanto, sempre no papel do “perigoso” (Sposato, 2013) e do 

“desviante” que acaba por viver uma “profecia autorrealizadora” (Becker, 2009, p. 44). 

 

O Traçado Metodológico 

 

Para chegar a algumas dessas mães, que vivem um processo de luto de elaboração 

complexa - chamados por alguns de “lutos desautorizados” ou “lutos complicados” (Kovács, 
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2008), parti em busca dos filhos. Para tanto, inicialmente, entrei em contato com diversos 

profissionais que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes em Goiânia - 

promotores de justiça, técnicos do sistema socioeducativo, militantes da causa da infância e 

juventude - com o objetivo de que me apontassem casos de morte de jovens, para que eu 

pudesse as mães deles encontrar. Esses profissionais serviriam como uma rede de referências 

iniciais que me indicariam os futuros participantes, fazendo nascer uma amostragem não-

probabilística autogerada, ou “bola-de-neve” (Lakatos; Marconi, 2003). O método se 

demonstrou frustrado, já que os profissionais relatavam que não possuíam as informações que 

me interessavam, por serem os casos muito esparsos e, também, por não disporem de sistema 

informatizado capaz de lhes disponibilizar os dados. 

Realizei, em seguida, diversas tentativas, ‘semifrustradas’, junto aos órgãos públicos 

que lidam com essa temática na tentativa de descobrir nomes dos jovens mortos em Goiânia. 

Uso a expressão ‘semifrustradas’ porque, a Polícia Militar de Goiás respondeu minha 

solicitação pedindo para que eu procurasse a Polícia Civil; o Ministério Público Estadual 

respondeu-me informando que não dispõe dos dados de maneira sistematizada, e indicou que 

fosse procurado o Juizado da Infância e Juventude; o Grupo Executivo de Apoio à Criança e 

ao Adolescente do Estado de Goiás - GECRIA, responsável pelos adolescentes que cumprem 

medida em regime fechado, respondeu-me informando que não ocorreram mortes entre 

aqueles que cumpriram medida de internação, em Goiânia, no período solicitado. Até o final 

da pesquisa ainda não havia recebido respostas da Polícia Civil de Goiás7. Por outro lado, o 

Juizado da Infância e Juventude de Goiás respondeu à solicitação informando que os casos em 

que há morte de adolescentes correm em segredo de justiça e que uma exceção poderia ser 

tentada. Entretanto, desisti deste caminho devido aos desafios burocráticos e porque outra 

porta se abrira quando me aliei ao Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência – 

NECRIVI, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que recém realizara parceria com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia – SEMAS, no sentido de produzir 

pesquisas acerca de adolescentes em conflito com a lei, o que permitiu que a pesquisa 

ocorresse. 

Desde já, é necessário esclarecer que, quando adolescentes realizam conduta análoga 

àquela criminalizada para o adulto, eles são conduzidos às barras do sistema de justiça, 

quando podem vir a cumprir medidas chamadas ‘socioeducativas’. Conforme o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, a maior parte dessas medidas é cumprida em meio aberto, 

                                                           
7 Conforme ofícios nº 315/2015-CAOINFANCIA/MPGO, nº 233/2015-GECRIA e mensagens da Polícia Militar 
de Goiás (2015) e do Juizado da Infância e Juventude de Goiás (2015). 
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preservando-se a liberdade do adolescente.8 Apenas em casos excepcionais aplicam-se as 

medidas extremas de semiliberdade, internação provisória ou internação em estabelecimento 

educacional, como nos casos em que o ato é cometido com grave ameaça ou violência, ou em 

situações reiteradas, ou, ainda, quando ocorre descumprimento - repetido e sem justificativa, 

de medida anteriormente imposta.9 Considerando que a SEMAS é responsável pelo 

acompanhamento dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime aberto 

em Goiânia e que, em muitos casos, eles são mortos durante o cumprimento da medida, 

acabei por encontrar um local que me proporcionasse as fontes materiais das biografias a 

serem pesquisadas, já que ali há um rico registro de grande parte dos casos acompanhados por 

este órgão. 

Assim, no primeiro semestre de 2015, comecei a atuar na pesquisa e, durante alguns 

meses, auxiliei no cadastramento dos 4.644 prontuários de adolescentes que cumpriram 

medidas socioeducativas em meio aberto, em Goiânia, entre 1998 e julho de 2015. Foi um 

início árduo, mas que funcionou como alicerce para todas as pesquisas que seriam ali 

realizadas, posto que não existia registro informatizado e arquivo sistematizado em ordem 

cronológica. Não obstante contribuir na atividade coletiva, em momento algum deixei de 

observar minha meta individual, qual seja, encontrar os óbitos. Com relação ao período 

citado, descobri, por meio de busca manual, lendo processo por processo, mais de uma 

centena de casos de morte de adolescentes10. Ocorre que abraçar, solitariamente, uma centena 

de casos de morte para analisá-los mostrou-se inviável no âmbito de uma pesquisa de 

mestrado pois, como realizo pesquisa sobretudo qualitativa, baseada nas narrativas de 

sofrimento contadas de forma oral pelas mães, seria imperioso encontrá-las pessoalmente para 

entrevistá-las, o que se demonstrava impossível para um só pesquisador. 

No que se refere ao período de tempo escolhido para a pesquisa, com a leitura dos 

prontuários, percebi que muitas famílias, em especial as que me interessavam, trocavam 

constantemente de residência e de número de telefone, percepção que foi incisivamente 

ratificada pelos técnicos da SEMAS. Isso significava que, quanto mais eu recuasse a pesquisa 

                                                           
8 Dentre as medidas socioeducativas estão: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à 
comunidade, liberdade assistida, matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inclusão em programa de 
auxílio à criança ou à família, tratamento médico ou psicológico, conforme art. 101 e 112 do ECA. 
9 É responsabilidade do Poder Público Estadual o desenvolvimento de programas para a execução das medidas 
socioeducativas em regime fechado e, do município, o acompanhamento das demais medidas impostas pelo 
Poder Judiciário, cumpridas em meio aberto, conforme art. 4º e 5º da Lei nº 12.594/12, que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.  
10 Esse quantitativo não revela todos os casos de morte de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa em Goiânia, no período de 1998 a julho de 2015, visto que não li todos os prontuários 
disponíveis. Trata-se, em verdade, dos casos que, artesanal e aleatoriamente, eu encontrei. 
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no tempo, menos possibilidade teria de localizá-las. Além disso, e mais importante, tendo em 

vista que um dos focos da pesquisa seria estudar o luto e as violências que as mães ainda 

carregavam na memória, mostrava-se prudente que eu realizasse um recorte temporalmente 

mais próximo daquele momento - julho de 2015, visto que a dinâmica do luto nas mães 

também se dá a partir de um processo de deslocamento e tentativa de encontrar um novo lugar 

para o filho (Almeida, Garcia-Santos, Haas, 2011) onde a dor, apesar de não apagada, passa a 

atuar em diferentes tonalidades, a depender do tempo transcorrido. 

Portanto, fiz um recorte de dois anos no período em que havia informações 

disponíveis, passando a analisar apenas aqueles casos cujas mortes tinham ocorrido entre 

julho de 2013 e junho de 2015, em vista de compreender as histórias das mães e de seus filhos 

que morreram enquanto cumpriam medidas socioeducativas em regime aberto, em especial as 

de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA, pois tratam-se 

daquelas que a SEMAS acompanha. 

É importante dizer que optei por estabelecer o último mês de pesquisa em junho de 

2015 por dois motivos principais: primeiramente, porque existe um lapso temporal entre a 

morte do adolescente, o conhecimento do fato por parte do técnico que atua na atividade-fim 

do sistema socioeducativo e a notificação da SEMAS, período este que pode durar um mês ou 

mais. Como eu finalizara o cadastramento dos citados prontuários em agosto de 2015, era 

necessário que eu considerasse o interregno de, pelo menos, um mês para a consecução desses 

trâmites. Além do mais, e como fator preponderante, não me pareceria respeitoso procurar as 

mães cujos filhos tinham falecido em datas muito próximas àquelas de quando seriam 

realizadas as entrevistas, que estavam previstas para ocorrerem em outubro de 2015, após 

autorização do Comitê de Ética Pública da UFG11. 

Com esse recorte, restaram-me vinte e seis histórias de vida, violência e morte. Sobre 

elas, realizei uma detalhada leitura dos prontuários e posterior fichamento, quando formulei e 

respondi em torno de oitenta questões com informações relevantes sobre a mãe, o filho e a 

família, relativas à: a) qualificação básica – nomes, apelidos, idade, sexo, raça/etnia, 

endereços, números de telefones; b) educação, religião, moradia, saúde, trabalho e renda; c) 

incidência de uso ou comércio de substâncias tornadas ilícitas e as repercussões desse contato 

em suas vidas; d) informações a respeito dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes e 

das respectivas medidas sociojudiciais aplicadas e cumpridas por eles; e) relatos acerca da 

morte do jovem e da possível descoberta de autoria do algoz; f) elementos que pudessem 

                                                           
11 A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética Pública da UFG (Parecer n. 1.273.586/15), 
conforme Anexo III. O número de participantes ultrapassou o inicialmente previsto. 
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revelar o modus actuandi dos diversos profissionais que mantiveram contato com os 

adolescentes e suas mães, como policiais, juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos 

etc. 

Percebi que, em cinco histórias, ou os adolescentes se encontravam em situação de 

rua, pois a mãe - ou ambos os pais, eram desaparecidos ou mortos, ou os jovens teriam sido 

criados por parentes diversos - avós, tios, irmãos, o que as excluíam do objeto de estudo, por 

impedir a compreensão das repercussões das violências, das adversidades e da morte do filho 

na vida das mães. Afastados esses casos, a partir de setembro de 2015, entreguei-me ao passo 

seguinte na pesquisa: entrar em contato com as vinte e uma mães que restaram, considerando 

os dados constantes nos prontuários, explicando-lhes os objetivos e métodos da pesquisa e 

empreendendo rigorosos esforços argumentativos para convencê-las a cooperar com a 

pesquisa e expor suas biografias. Em dois casos, não consegui contato com a mãe ou qualquer 

conhecido dela, mesmo após reiteradas tentativas. Em outros dezenove casos, consegui 

contato com a mãe ou com o pai. Entretanto, seis famílias - a mãe em especial, optaram por 

não participar da pesquisa, mesmo após diversas conversas, com pormenorizadas e cuidadosas 

explicações. Desta forma, das vinte e seis histórias iniciais, relativas ao período citado, 

consegui a colaboração de treze mães, as quais foram entrevistadas entre os meses de outubro 

e novembro de 2015.12 

Após a entrevista de cada mãe e a assinatura do Termo de Compromisso, solicitei 

que me apresentassem, caso desejassem e se sentissem à vontade, alguma lembrança que 

guardava do filho a qual acreditavam que bem representaria a história dele. A lembrança 

apresentada foi fotografada para destacar algum episódio especial da vida dele, conforme 

mostrado no Capítulo 2, e eternizar aquele momento de troca, apenas nosso. As fotos foram 

dispostas no interior do texto para equilibrá-lo com “mais suavidade, valorizar o aspecto 

visual, estético”, devido à dureza do tema e “para um rápido processo de associação da 

imagem com o que está sendo falado” (Correia, 2009, p. 33). 

 

O Meu Despertar para a Ciência 

 

Para alguns estudiosos do processo epistemológico, discutir continuamente como se 

produz o conhecimento é tão importante quanto produzi-lo (Reis, 1991; Demo, 2009). Pela 

impossibilidade de discordar da assertiva, é preciso alertar que estudos sobre teorias do 

                                                           
12 Uma das mães, após a realização da entrevista, desistiu de participar da pesquisa. As informações por ela 
emitidas, quanto a ela própria e a seu filho, não foram incluídas no presente estudo. 
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conhecimento são ainda incipientes no meu curto itinerário intelectual, mas indicam que a 

atitude científica é marcada por um método de observação e experimentação mais rigoroso, já 

que todas as ideias, mesmo as “relativas a Deus, ao rei, à matéria, aos milagres e à moral são 

traduzidas, transcritas e obrigadas a passar pelos detalhes de funcionamento de um 

instrumento” (Latour, 1994, p. 26); pela busca de leis gerais de funcionamento dos fenômenos 

e pela possibilidade de que as teses sejam testadas e refutadas (Chauí, 1995; Popper, 2008). 

Da mesma forma, são considerados como importantes critérios para a produção do 

conhecimento científico a objetividade, o distanciamento do sujeito para com o objeto de 

pesquisa e a especialização dos saberes, em parte derivada do segundo preceito cartesiano, 

qual seja “repartir cada uma das dificuldades que eu analisar em tantas parcelas quanto forem 

possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las” (Descartes, 2001, p. 23), premissas que 

hoje não são imunes a críticas13.  

A obediência inflexível a essa última proposição acabou por separar o “sujeito e o 

objeto, cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa reflexiva, de um lado, a ciência e a 

pesquisa objetiva, de outro” (Morin, 2000, p. 26) o que levou muitos teóricos a combater o 

reducionismo científico e a propor a religação dos saberes, distanciado pela 

hiperespecialização das ciências14, já que, de modo contrário 

 

as realidades globais e complexas fragmentam- se; o humano desloca-se; sua 
dimensão biológica, inclusive o cérebro, é encerrada nos departamentos de biologia; 
suas dimensões psíquica, social, religiosa e econômica são ao mesmo tempo 
relegadas e separadas umas das outras nos departamentos de ciências humanas; seus 
caracteres subjetivos, existenciais, poéticos encontram-se confinados nos 
departamentos de literatura e poesia. A filosofia, que é por natureza a reflexão sobre 
qualquer problema humano, tornou-se, por sua vez, um campo fechado sobre si 
mesmo. (Morin, 2000, p. 40) 

 

Esse “grande paradigma do ocidente” atingiu, na segunda metade do século XX, 

“situações alarmantes”, levando, em muitos casos, à preocupante fragmentação dos contextos 

e das complexidades humanas (Pombo, 2003). Visando romper com esse paradigma, muitas 

propostas surgiram e receberam denominações sobre as quais ainda pairam muitas incertezas: 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade (UNESCO, 1994) e, a mais conhecida delas, 

                                                           
13 Vale frisar que o monopólio da verdade não consta entre as características da ciência, pois conhecimentos 
populares também podem ser verdadeiros, como, por exemplo, a certeza que todos carregam de que as plantas 
precisam de água (Lakatos e Marconi, 2003, p. 76; Popper, 2008). 
14 No dizer de Dogan (1986, p. 98), caso cruzássemos cada uma das doze principais ciências sociais entre si 
“obteríamos, em tese, uma malha de 144 quadrados. Alguns quadrados permaneceriam vazios, mas mais de três 
quartos deles seriam preenchidos por especialidades híbridas dotadas de alguma autonomia”. 
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interdisciplinaridade – usada pela primeira vez em 1937, pelo sociólogo estadunidense Louis 

Wirtz (Dogan, 1986), e que é traço marcante da pós-graduação em direitos humanos da 

Universidade Federal de Goiás. 

Com relação a essas nomenclaturas, Pombo (2003) sugere que entendamos os 

prefixos multi [ou pluri], inter e trans como estágios de um processo gradual de 

interpenetração de partes antes separadas. Multi, a primeira fase, estaria para o 

estabelecimento da relação e atuação em conjunto; inter, por sua vez, traria consigo um 

esforço a mais para o enlace das partes, cruzando-as em uma espécie de complementaridade 

convergente. Já trans, a última etapa, seria a criação de um novo conteúdo a partir da fusão de 

seus agentes formadores. Nesta perspectiva, e inseridos em um processo de liberdade criativa, 

caso pedíssemos vênia à autora e considerássemos essa proposta terminológica de maneira 

lúdica, nos depararíamos com os multi em diferentes circunstâncias da vida: na gastronomia, 

em pratos preparados com variados condimentos, a exemplo daqueles produzidos com a 

parceria alho-cebola-pimenta; na música, em espetáculos que agregam diferentes estilos de 

melodias; nos esportes, no fazer de multiatletas, que conquistam medalhas em diferentes 

modalidades esportivas; na cromatologia, no rastro multicolorido deixado pela echarpe da 

deusa-mensageira Íris quando atravessa a abóbada celeste (Commelin, 2011, p. 73). 

Inter, nessa mesma brincadeira, estaria para o chimichurri ou para o curry15, pois não 

são apenas salpicados aleatórios de temperos diferentes, mas combinações complementares, 

mas que ainda preservam características mínimas. Da mesma forma, lembrar-nos-íamos do 

pot-pourri, miscelânea de estilos musicais; no esporte, do triatlo; e no espectro das cores, do 

furta-cor. Trans, alfim, seria, nesses mesmos domínios, o produto novo advindo da enxertia 

de duas plantas condimentosas; ou o samba e a salsa, ritmos novos que surgiram da fusão de 

outros; ou o nado sincronizado, modalidade autônoma que parece ser a mescla, em uma única 

performance, de natação, dança e ginástica; até chegar, talvez, a Flicts, a frágil e rara cor que 

nenhuma outra queria ser, mas que, na lua, transmutou-se na fusão de todas as outras (Ziraldo, 

1969). Igual a essa brincadeira, o trabalho a ser apresentado não se prendeu às 

disciplinaridades e buscou realizar um cruzamento entre pontos de vista de autores com 

diferentes nacionalidades acadêmicas, tentando combinar as possibilidades teóricas por eles 

trazidas. 

Retornando ao leito do raciocínio, outra característica da ciência moderna elencada 

acima, que derivaria do positivismo científico, está a constantemente exigir impessoalidade do 

                                                           
15 Mistura de especiarias de origem argentina e indiana, respectivamente. 
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sujeito e afastamento de seu objeto de estudo em nome da neutralidade e, talvez, de certa 

aparência de despretensiosidade. Na visão de Reutner (2013), esse postulado pode ter se 

originado da doutrina de Francis Bacon e de seu “De nobis ipsis silemus”, ou seja, “Sobre nós 

mesmos guardamos silêncio”, que conduziria a um não auto-evidenciamento do autor em sua 

obra. Acerca deste ponto, comungo do raciocínio de Furlanetto (2006), que questiona essa 

premissa e leciona que sempre haverá uma intencionalidade em defesa de lugares e formas de 

enxergar o mundo que estão a exprimir os valores legítimos para o/a autor/a, posto que “o 

ponto de vista reflete uma posição, lugar de emergência de uma enunciação” (Furlanetto, 

2006, p. 520). Concordando com Passos e Barros (2000, p. 77), não me parece sensato 

“aceitar a pretensão de um conhecimento desinteressado que apenas desvela a realidade de 

seu objeto”, visto que “conhecer é estar em um engajamento produtivo da realidade 

conhecida, mas também é constituir-se neste engajamento por um efeito de retroação, já que 

não estamos imunes ao que conhecemos”. Por tudo isso, me pareceu imprescindível assumir 

que essas visões de neutralidade/objetividade incorporam, em verdade, as formas de perceber 

o mundo de quem sempre ‘representou’ a ciência e privilegiou óticas masculinistas, brancas, 

ocidentalizadas, eurocêntricas, heterossexuais, cisgêneras16 e das classes econômicas 

dominantes (Franchetto; Cavalcanti; Heilborn, 1981; Löwy, 2009; Pelúcio, 2012). Outrossim, 

me pareceu mais honesto escrever o texto na primeira pessoa do singular e evitar a utilização 

do pluralis majestatis, supostamente modesto, mesclando, porém, essa forma escolhida com a 

primeira pessoa do plural nos casos em que supus incluir a perspectiva do leitor. 

Quanto ao método de observação, Cardoso de Oliveira (1998) nos alerta que “Olhar, 

Ouvir e Escrever” apresentam-se como importantes etapas do processo epistêmico-

antropológico. Seguindo por este caminho, acredito que o processo cognitivo ocorre a partir 

dessa dupla de sentidos ‘homo-maquinais’, a transbordando, entretanto. Chamo de ‘homo-

maquinais’ pois as faculdades apontadas, ainda que precariamente, podem ser copiadas pelos 

aparelhos eletromecânicos que dividem conosco a realidade pós-século XX. Todavia, a 

imitação desses sentidos é ainda incapaz de reproduzir o entrosamento humano em sua 

completude, cujas variações de temperaturas, de velocidades, de vibrações, de volatilidades, 

de paladares e de distintas experiências sensoriais mais-que-áudio-oculares são levadas a cabo 

por outros sentidos acionados logo após, ou conjuntamente, àquele primeiro par de 

percepções. 

                                                           
16 Ver Guia de Viagem. 
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O compartilhamento de muitas outras sensações, independentemente das discussões 

sobre quantas existem, parece ser um dos principais produtores das teias de uma dinâmica de 

aproximação e entrelaçamento de intimidades impregnadas de uma textura capaz de fazer 

com que mundos distintos sejam conhecidos, partilhados e, posteriormente, narrados. Essa 

ação ocorre quando, por exemplo, nos entregamos à captação, no ambiente da pessoa que nos 

dirige, das brisas que lhe percorrem, dos calores, dos odores e dos perfumes, a exemplo dos 

variados aromas de grãos de café17 que podem estar a preenchê-lo; além disso, permite que 

sintamos, na pessoa, em concomitância com o meio, suas fragrâncias, que podem denunciar 

um banho recente ou horas de incessante trabalho braçal, e seu toque, áspero ou gentil, com 

mãos decididas ou duvidosas, desejosas, ou não, de outras encontrar. Esse entrelaçar de 

sensações consentidas ou negadas nos oferece um misto de ofegos e afagos, abraços e a-

braços, pele, lábios, salivas, lágrimas e dedos que se ensinam ao se tocarem ou se evitarem. 

Essas percepções todas podem nos acalentar, arrebatar e até calar, pois carregam 

consigo inteligência para estimular em nós a produção de suores, indigestões, arquejos e 

gostos que por dentro nos tateiam, como o do ‘engolir a seco’ que ocorre quando se concorda 

com a dolorosa narrativa do outro, mas, desesperadamente, opta-se pelo silêncio por 

desconhecer algo que possa ser dito naquele momento. Ou o sabor amargo do suco gástrico, 

ou da bílis, que se nos recheia a boca para informar que o corpo de quem se achega a terras 

aflitas também pode pedir ajuda e que não só “a cabeça pensa onde os pés pisam” (Frei Betto, 

2002), mas todo o corpo se lambuza do mundo por onde eles caminham. Como já disse 

Merleau-Ponty (1989, apud Dias, 2008), é o corpo como um todo que toca o mundo, já que, 

mesmo quando minha mão direita toca o outro, minha mão esquerda participa da ação.  

Por tudo isso, e voltando às etapas do processo epistêmico-antropológico (Cardoso 

de Oliveira, 1998), percebi que “Escrever” é a expulsão final, tingida em linguagem 

alfabeticamente compartilhável, de uma série de sentimentos, compreensões e ruminações que 

se nos preencheram por momentos mais longos e profundos que o distinto processo de 

tradução gráfica. Grafar seria, portanto, de certa forma, “deixar o santo baixar”, esse “santo da 

escrita que também dança e tem afeto” (Correia, 2009, p. 24), ou seja, à semelhança de um 

processo de transe e entrega, seria o ato de devolver ao mundo o Mundo que nos afeta. 

 
                                                           
17 Algo que chamou minha atenção no processo de pesquisa de campo foi o fato de as entrevistas serem 
acompanhadas do ritual de preparo/serviço/ingestão/aprovação/agradecimento de uma saborosa e aromática 
bebida estimulante, de origem etíope, de grande importância para a economia brasileira (Martins, 2012), o café. 
Em algumas casas ele era ‘passado’ após minha chegada, noutras, a garrafa estava sobre a mesa à espera do 
visitante. Em parte delas, serviam-no acompanhado de biscoitos e, em muito poucas, aliei talagadas da bebida a 
tragadas de um cigarro gentilmente ofertado pela anfitriã. 
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A Descoberta do Sujeito 

 

“Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço”, conclui Maria Beatriz Marinho 

dos Anjos (s/d), em sua poesia O laço e o Abraço, ao rabiscar, em belas palavras, as 

dinâmicas de envolvimento quando da feitura desses dois símbolos da afetividade. O interesse 

por este estudo surgiu dentro de um processo meticuloso e persistente de tentar fazer um nó 

voltar a ser laço. A primeira das alças desse nó-futuro-laço, é formada pela vida de um 

menino que cresceu onde não chegava – e, ainda pouco chega - o saneamento higienizador, a 

educação colorida, os alimentos prazerosos, os brinquedos projetados para serem brincados, 

os trajes da voga e que, ao contrário, com uma descarada urgência, baforejavam-lhe a face os 

diversos sopros da tirania. Eles atuavam, sorrateiramente, em um mundo precedido por 

ascendentes ‘desoportunizados’ do acesso à leitura ou do mínimo “capital cultural” que lhes 

permitissem, de modo reflexivo, ler as paisagens políticas que lhes rodeavam (Hart, 2014). 

Tal fato talvez os tenha colocado no grupo daqueles involuntariamente desalojados de 

“valores imateriais” e “precondições” (Souza, 2009) que lhes habilitariam a alcançar o 

“mérito” exigido (Guimarães, 1999) para que se apropriassem de novos bens culturais e 

materiais. Essa alça também foi tecida pelas muitas hostilidades, morais e físicas, 

evidenciadas ora em atos de intolerâncias da ordem da sexualidade e das expressões de 

gênero, que presenciara contra si, ora em razão de tormentos e agressões quotidianas de um 

mundo com espinhosas barreiras que incluía cerimônias de violência e fúria, contra filhos e 

mãe, por parte do pai com quem dividiriam a vida. A segunda alça a auxiliar na dinâmica de 

estrangulamento do laço em porvir deriva do fato de esse menino, já crescido, atuar na seara 

da ‘segurança pública’ e viver, em cada nervura que esgana a fazedura do laço-abraço, as 

incoerências, apertos e angústias trazidos por um modelo autoritário de ação que opõe 

‘segurança’ a ‘cuidado/proteção’ e que investe todos os recursos em um modelo falido de 

repressão contra alguns grupos humanos preferenciais, dentre eles, em especial, aqueles que 

comporiam as tramas da primeira alça do laço de minha história. 

O fato de trabalhar com Educação em/para/pelos Direitos Humanos em instituições 

de segurança pública, participar de atividades pela promoção de direitos de pessoas 

vulnerabilizadas com atuações no enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao 

trabalho infantil, à exploração sexual de crianças e adolescentes, ou no combate à tortura e 

pela pacificação social, compondo comitês, conselhos e organizações de direitos humanos 

sobre essas temáticas, facilitou as interlocuções junto àqueles que dispõem de experiências 
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que auxiliaram para uma melhor compreensão de muitas doloridas histórias, notadamente as 

que tive acesso ao realizar a pesquisa de campo para o mestrado.  

É importante dizer que nele ingressei em busca de qualificar o discurso e a atuação 

profissional - e a mim mesmo, nesse círculo de -aprendizado-ensino-trabalho-militância-. 

Inicialmente, como aluno especial, participei de uma das disciplinas mais marcantes e 

profundas de minha trajetória educacional, ‘Gênero e Sexualidade’, ministrada pela Prof.ª 

Dra. Luciana de Oliveira Dias, que escancarou janelas e portas e implodiu paredes, 

apresentando-me um mundo que, talvez por estar guardado por detrás de alvenarias 

emassadas com severa força, eu não distinguia com clareza. Em seguida, ingressei 

regularmente na citada pós-graduação com um projeto inicial sobre gênero e segurança 

pública18. Ocorre que, apesar de sensibilizado pelas discussões de gênero, o mais íntimo do 

meu ser gritava para que eu abraçasse outro tema que há muito me estraçalha devido ao fato 

de, copiosa e facilmente, conseguir conectar as duas pontas de minha biografia. Esse outro 

objeto de estudo possui temperatura bastante para derreter, em um só recipiente, a maciez de 

minhas relações afetivas atuais junta das asperezas dessas mesmas relações pretéritas e as da 

ocupação profissional que escolhi. Trata-se da injusta, cruel, irracional e violentadora política 

sobre drogas a vigorar no Brasil, e na maior parte do mundo, na segunda metade do século 

XX e início do XXI, um dos principais veículos de criminalização da pobreza e de extermínio 

da juventude menos branca e periférica (Del Omo, 1990; Bucher, 1994; Conrad, 2001; 

Wacquant, 2011; Zaccone, 2011; Burgierman, 2011; Karam, 2012; Hart, 2014). Este 

sentimento encorajou-me a procurar minha professora, e recém orientadora, para propô-la 

uma alteração no projeto. Ela, de maneira compreensiva e confiante, acreditou nas 

possibilidades do ‘novo’ tema, autorizando um redesenho da pesquisa.  

Ocorre que o universo ciceroneia reencontros inesperados. Ao percorrer os caminhos 

para afunilamento do renovado tema, especialmente após as pesquisas junto à SEMAS, nada 

prendera mais minha atenção que a vida e o luto das mães dos adolescentes goianienses 

exterminados pela violência urbana, fruto, inclusive, das repercussões da política de guerra às 

drogas, o que me levou a, por fim, aproximar-me da realidade dessas mulheres-sujeito. Dessa 

forma, novamente, me vi ali, seminu, frente às paredes em ruínas e exposto àquele mundo que 

tanto me encantara, o das discussões de gênero, das feminilidades e das masculinidades, 

mormente das condições de mulheres sob peculiar carga de responsabilidades socioculturais, 

                                                           
18 Este projeto transformou-se, em coautoria com minha orientadora, no artigo “Polícia tem gênero? Algumas 
reflexões sobre mulheres e feminino na segurança pública brasileira”, publicado pela Revista Ártemis, da 
Universidade Federal da Paraíba (DIAS; ROSA, 2014). 
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agora vestidas de mães que agonizavam em luto. Adianto aqui que, quando me confrontei 

com elas, ao compartilhar suas experiências, em entrevistas semiestruturadas, conforme 

roteiro em anexo, aprendi que os laços são mais que individuais e que eles se enroscam 

afetuosamente em momentos de dor, pois quando “somos despojados de um lugar” ou 

passamos por um difícil processo de perda “algo acerca do que somos se nos revela, algo que 

desenha os laços que nos ligam ao outro, que nos ensina que estes laços constituem o que 

somos, os laços ou nós que nos compõem” (Butler, 2006, p. 48, tradução própria). 

Por fim, é de se dizer que o texto carrega a incompletude de um filho que ousa 

estudar maternidades e que, possivelmente, não a viverá. Nada obstante, é escrito por alguém 

que não deixa de ser mãe-pai de uma obra criada com o esmero possível. Parafraseando 

Joaquim Manuel de Macedo (2009), em A Moreninha, espero que aquele que receber minha 

cria 

 
perdoe seus senões, maus modos e leviandades. É uma criança que terá, quando 
muito, 6 meses de idade, e merece a compaixão que por ela imploro; mas, se lhe 
notarem graves defeitos de educação, que provenham da ignorância do pai, rogo que 
não os deixem passar por alto; acusem-no, que daí tirarei eu muito proveito, criando 
e educando melhor os irmãozinhos [...]. E tu, filha minha, vai com a benção paterna 
e queira o céu que ditosa sejas; [...] recebe, filha, com gratidão, a crítica do homem 
instruído; [...] e quando te disserem que por este erro ou aquela falha não és boa 
menina, jamais te arrepies; antes agradece e anima-te sempre com as palavras do 
velho poeta: deixa-te repreender de quem bem te ama, que, ou te aproveita ou quer 
aproveitar-te. (Grifos do autor) (Macedo, 2009, p. 14) 
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1. MATERNOCARDIOGRAMA: RETRATANDO COR(AÇÕES) EM 

LUTO E LUTA 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
La casa del tirano tiene hoy una presencia 
grave como un inmenso angel de piedra, 

la casa del tirano tiene hoy una visita 
dolorosa y dormida como una luna eterna, 

una madre recorre la casa del tirano,  
una madre de llanto, de venganza, de flores, 
una madre de luto, de bronce, de victoria, 

mirará eternamente los ojos del tirano, 
hasta clavar en ellos nuestro luto mortal.19 

 
Trecho de Dura Elegia, poema de Pablo Neruda 
declamado durante o funeral de Leocádia Prestes. 

México, 1943. 
 
 

1.1. Por uma ontologia da maternidade 

 

Atribuir à maternidade um estatuto é ingressar em uma controvérsia que 

envolve a história da humanidade, especialmente, a das mulheres. Valorizada enquanto 

símbolo de vida e desprendimento pelo cuidado do outro (Boff e Muraro, 2002), como 

portadora de uma “ética da solicitude” (Elshtain, apud Marques-Pereira, 2009), ou como 

um lugar de reivindicação de direitos (Mães de Maio, 2011), a maternidade também é 

fonte de opressão das mulheres (Collin e Laborie, 2009), ao se presumir que 

determinadas funções e sentimentos são inerentes a elas (Badinter, 1985). Esse 

panorama nos aponta para o tamanho do desafio ao tentar delineá-la, mas não nos 

impede de, corajosa e vigilantemente20, nos questionar: há uma ontologia na 

maternidade? Quais elementos a comporiam? Como lidar com o tema sem naturalizá-

lo21 e, ao mesmo tempo, sem permitir que lhe escape seu significado? 

                                                           
19 “A casa do tirano tem hoje uma presença / grave como um imenso anjo de pedra, / a casa do tirano tem 
hoje uma visita / dolorosa e adormecida como uma lua eterna, / uma mãe recorre à casa do tirano/ uma 
mãe aos prantos, de vingança, de flores, / uma mãe de luto, de bronze, de vitória, / olhará eternamente os 
olhos do tirano, / até cravar neles nosso luto mortal.” (tradução própria) 
20 Conforme as percepções de minha orientadora, “a vigilância epistemológica pode ser compreendida 
como o ato que permite duvidar das verdades aparentes” e conduz “a uma subordinação de conceitos, e 
técnicas, à realidade observada” (Bourdieu, Chamboredon e Passeron, 2004, apud Dias, 2008, p. 30). 
21 Importa esclarecer que o termo ‘naturalizar’, apesar de muito utilizado por alguns militantes e cientistas 
sociais, não coincide com o significado que lhe é conferido no meio jurídico, que denotaria o ato de 
concessão de direito de um cidadão nativo a um estrangeiro ou, ainda, que é aceito pelo senso comum, 
que empresta a esta palavra o sentido de transformar algo em ‘natural’ ou ‘normal’. Exatamente ao 
questionar as estruturas consideradas para se definir o ‘normal’, expressiva parcela dos estudiosos 
sustenta que naturalizar é realizar processo de redução de um ser a certa condição, predeterminada e 
imutável, que passaria a explicar a normalidade esperada de alguns comportamentos, desprezando os 
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Mãe, palavra que porventura esteja entre aquelas que mais pronunciamos no 

correr da vida, pode significar origem, fonte, causa, proteção, fêmea que dá à luz 

(Houaiss, 2009; Nascentes, 2014; Aulete, 2015; Priberam, 2015) e, identifica, 

sobretudo, quem primeiro tocamos (Montagu, 1986), quem, antes de todos, farejamos e 

procuramos com o olhar quando do desembarque no mundo (Kitzinger, 1978). Do latim 

mater, nasalizado na oralidade, talvez por influência da linguagem infantil, 

transformou-se em simples mãe ou mamãe no português; madre ou mamá, no espanhol; 

mother ou mom, no inglês; mutter ou mama, no alemão; ma, no africâner; manman, no 

crioulo haitiano; मां, no hindi [com som de ‘má’]; mor, no norueguês; matb, no russo; 

umama, no zulu. Em outras línguas se aproxima do Ona ou Ana, como Omi, em árabe; 

Iya, em ioruba (Michaelis Online, 2015; Google Translator, 2015); Izeparkwa, em 

Akwén22; ou, simplesmente simbolizada com um leve toque da lateral externa do 

polegar escorrendo à frente sobre a bochecha e, em seguida, com o dorso da mão 

fechada sobre a boca, para aqueles que a ela se referem usando a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras.  

Maternidade é termo polissêmico, como tantos outros (Cova, 2011), podendo 

significar local de nascimento das crianças, pronome de tratamento conferido às 

religiosas que gozam do título de Madre23, laço de parentesco24 e, notadamente, estado 

ou qualidade de mãe. Este último é o significado que nos interessa. Nesse sentido, 

maternidade, apesar de conceito preenchido por conteúdos em constante transformação 

(Pujana, 2014), parece possuir alguns elementos que a distingue de outras condições 

sociais, por ser uma experiência individual, relacional, híbrida, socioculturalmente 

construída, de aprendizado precoce e ininterrupto, irrepetível, vitalícia, irregressível, 

ressignificadora, de consideração pública diferenciada e tendente à 

hiperresponsabilização pela sobrevivência do filho (Mauss, 1974; Kitzinger, 1978; 

Badinter, 1985; Morin, 2000, Hrdy, 2001; Scavone, 2001; Rodrigues, 2008; Pujana, 

2014). 
                                                                                                                                                                          

códigos culturais. No sentido aqui utilizado, naturalizaríamos caso reduzíssemos o sociocultural, histórico 
e político da maternidade ao biológico e instintivo. 
22 Língua do povo indígena Akwén, nomeado Xerente pela FUNAI, que vive entre o Rio Tocantins e o 
Rio do Sono, à centro-leste da mais jovem unidade federativa brasileira. Em uma tradução literal, o termo 
significaria “aquela que limpa meu xixi”, segundo meu colega de mestrado, indígena, professor, 
Ercivaldo Damsõkekwa Calixto Xerente. 
23 Segundo estudiosos dos títulos de hierarquia e tratamento utiliza-se como endereçamento a expressão 
‘Reverendíssima Madre’ e como saudação ‘Vossa Maternidade’, ao se dirigir a essas religiosas (Costa, 
2014, p. 97) 
24 Conforme constam dos artigos 1608 e 1615 do Código Civil Brasileiro. 
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É situação relacional pois necessita do intercâmbio entre um primeiro agente, a 

mulher25, e um segundo, o/a filho/a. É condição híbrida, por estar enredada entre 

natureza, cultura e psique, passando a modular todas as instâncias da vida da mulher - 

biológica, sociocultural, política, econômica, religiosa, cognitiva e afetiva (Latour, 

1994; Morin, 2000, Cova, 2011). É socioculturalmente construída por adaptar-se ao 

espaço-tempo em que é exercida e englobar “um sistema de valores relacionados com o 

que é a mulher e também o que é o filho” (Kitzinger, 1978, p. 38), noções que podem 

variar de acordo com as classes sociais e as etnicidades (Scavone, 1985, 2001), visto 

que “como as primeiras responsáveis pela socialização dos recém-nascidos”, as 

mulheres-mães contribuem de maneira diferenciada neste processo de “etnização”, “no 

interior de uma relação de manutenção corporal, afetiva e intelectual” (Juteau, 2009, p. 

95). De aprendizado precoce e ininterrupto pois trata-se de uma prática ensaiada 

incansavelmente pelas crianças humanas, posto que “a maior parte das civilizações 

parece conseguir esta aprendizagem de uma forma extraordinariamente eficaz” 

(Kitzinger, 1978, p. 184) e também porque “a criança, como o adulto, imita atos bem 

sucedidos que ela viu ser efetuados por pessoas nas quais confia e que têm autoridade 

sobre ela” (Mauss, 1974, p. 405, apud Dias, 2008)26. Irrepetível porque, ainda que 

aconteça outras vezes com a mesma pessoa, a recorrência não se equipara à experiência 

anterior por se tratar de uma nova relação entre uma outra mulher e um/a outro/a filho/a, 

sublimada na unicidade dos vínculos e das tramas que lhes arrematam. No dizer de 

Badinter (1985, p. 88) “mesmo aquela que perde prematuramente seu feto conserva a 

lembrança dessa morte quando desejava a criança” e “o fato de poder engendrar um 

outro [filho] nove meses mais tarde não anula a morte do precedente” já que quantidade 

não substitui qualidade, quando tratamos de relações humanas. Essa situação é 

confirmada pelas Mães de Asfeu e de Nenem27, adolescentes assassinados em Goiânia, 

ao constatarem que: “Se eu tivesse outro filho eu sei que não iria cobrir a falta dele 

[daquele que morreu], mas, se tivesse, trataria com muito amor e carinho, do mesmo 

                                                           
25 Aqui compreendida como toda pessoa que “performatiza” dentro de signos e posições sociais 
culturalmente considerados femininos (Butler, 2003, p. 201), como pode ocorrer, por exemplo, com uma 
mulher-mãe transexual. 
26 Experiência captada, de modo sensível, pelo brasileiro filme Território do Brincar (2015), produzido 
junto a comunidades rurais, indígenas, quilombolas e em grandes metrópoles, para difusão da cultura e 
dos saberes infantis, conforme informação disponível em: <http://territoriodobrincar.com.br/o-projeto/>. 
Acesso em: 15 jan. 2016. 
27 Duas das mães em luto que entrevistei. Suas histórias serão apresentadas com mais profundidade em 
capítulo próprio. Asfeu fora assassinado na região Sul da capital, aos 16 anos. Neném, na região Noroeste, 
aos 15 anos. 
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jeito que eu fiz com ele” e “o dia que Deus levou ele foi o pior dia da minha vida, é uma 

dor muito grande, é um pedaço que falta, você pode ter dez filhos, mas os dez filhos não 

cobrem a falta de um”. 

É vitalícia porque apenas entre os homo sapiens28 tal status permanece até o 

fim da vida (Rodrigues, 2008). Irregressível pois o futuro desaparecimento do/a filho/a 

não faz retornar a situação anterior à existência dele/a. No dizer da Mãe de Falso29: 

“Esquecer eu não vou esquecer, chorar eu vou chorar todos os dias quando eu lembrar. 

Sempre eu vou lembrar dele. Esquecer o rostinho do meu filho eu não vou esquecer. 

Então vai ser eterno. Vai amenizando. Mas antigamente eu ficava perguntando por quê? 

Por quê isso?”. 

Ressignificadora, pois credita sentido, ou novo sentido, à vida de quem lhe 

experimenta, conduzindo-a a uma condição que, para permanecer nela, abdica-se de 

todas as outras. Com esse aspecto, é significativa a declaração de Clarice Lispector, 

escritora brasileira. Quando perguntada, em entrevista concedida, em 1967, à Editora 

Civilização Brasileira, sobre o que seria mais importante em sua vida, a literatura ou a 

maternidade, respondeu que: “O modo imediato de saber a resposta foi eu me indagar: 

se tivesse de escolher uma delas, que escolheria? A resposta era simples: eu desistiria da 

literatura. Nem tem dúvida que como mãe sou mais importante do que como escritora” 

(Lispector, 1999, p. 48).  

De consideração pública diferenciada posto que quem a desempenha é tratado 

de modo peculiar, distinto do trato conferido às demais pessoas, como as grávidas, as 

lactantes e as mulheres com crianças no colo, que possuem prioridade de atendimento, 

assentos especiais nos transportes públicos, conforme a brasileira Lei n.º 10.048/200030, 

e peculiar período de afastamento das atribuições rotineiras quando do nascimento do 

bebê31. Essa circunstância lhes garante uma fala imbuída de certa deferência e 

legitimidade, conforme demonstrarei.  

                                                           
28 Conforme taxonomia criada por Carlos Lineu, em 1735, com a publicação da obra Systema Naturae. 
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2008/03/06/deus-fez-lineu-organizou/>. Acesso em: 12 
jun. 15. 
29 Mãe em luto entrevistada. O filho fora assassinado na região Noroeste de Goiânia, aos 16 anos. 
30 É interessante notar que o símbolo que identifica esses assentos, representado por uma pessoa com a 
criança no colo, é retratado a partir da figura adulta feminina segurando o bebê.  
31 Em outras sociedades, esse período de descanso pós-parto pode ser conferido a homens, em detrimento 
das mulheres, como ocorre com grupos indígenas que praticam a couvade, situação em que, após o 
nascimento do bebê, o pai resguardará e a mãe continuará seus trabalhos rotineiros, comportamento 
comum entre os Munduruku, cujas aldeias se localizam entre os estados do Pará e Amazonas, e também 
entre grupos do Alto Juruá, no Acre (Ferreira, 2010; Scopel, 2014). Na sociedade brasileira, mas em 
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A maternidade tende ainda à hiperresponsabilização da mulher pela 

sobrevivência do filho. Na visão de Hrdy (2001, p. 84), “é preciso ter em mente a regra 

fundamental da Mãe Natureza: não é suficiente produzir filhos; para ter êxito, ao longo 

do tempo evolutivo, as mães devem produzir filhos que sobrevivam e prosperem”. Essa 

circunstância marca fortemente a maternidade e já levou muitas mães a declinar do 

direito de criar os próprios filhos ante à necessidade de salvá-los. Uma passagem do 

Antigo Testamento bíblico (I Reis, 3, 16-28) retrata o sentimento de especial 

preocupação para com a sobrevivência do filho, ao relatar o juízo do rei Salomão na 

tentativa de desvendar quem, dentre duas prostitutas, seria a verdadeira mãe de um 

bebê. A dupla de mulheres que reivindicava a maternidade dividia a mesma casa, elas 

haviam sido mães recentemente e ambas afirmavam que a outra teria perdido o filho ao 

se deitar sobre ele. Após algumas discussões, o rei decide que repartiria o bebê ao meio 

e entregaria uma metade a cada uma delas. Uma das mulheres implorou para que sua 

majestade não cometesse tal ato, informando que aceitara entregar o filho à outra - que 

se mantivera impassível diante da decisão do rei - para salvar-lhe a vida ante à opção de 

vê-lo dividido ao meio pela espada real. Essa postura levou o imperador a concluir que a 

suplicante seria a mãe da criança. Outro caso, este real e ocorrido durante a Segunda 

Guerra Mundial, dá conta de que mães de 2.500 crianças judias confinadas no Gueto de 

Varsóvia as entregaram para a enfermeira Irena Sendler para que ela, veladamente, os 

retirasse do gueto e os transferisse para famílias que aceitassem salvá-los e criá-los 

como seus. As ações de Sendler foram descobertas pelos nazis em outubro de 1943. Ela 

foi presa, torturada - quando teve os ossos dos pés e pernas quebrados, e condenada à 

morte. Enquanto esperava pela execução, foi salva por um soldado alemão32.  

Por derradeiro, vale reafirmar que a maternidade é conceito em construção 

porque se preenche das realidades culturais, políticas e ideológicas de onde é exercida e, 

especialmente, pelo significado pessoal que lhe confere quem a vive, de modo que se 

pudéssemos citar um ponto de inflexão sobre ela seria o fato de que “mãe é aquela 

mulher que sente sentimentos maternais por uma pessoa que considera filho”, 

reconhecendo-o e aceitando-o (Imaz apud Pujana, 2014). 

                                                                                                                                                                          

outras circunstâncias, esse período pode ser concedido a um dos homens que compõe o casal homoafetivo 
que adotara um filho, conforme decisões do poder judiciário brasileiro. 
32 Essa história foi registrada no longa-metragem O Corajoso Coração de Irena Sendler (2009). Em 2007 
ela foi indicada para o prêmio Nobel da Paz. 
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É relevante abrirmos um grande parêntese para destacar que muitas das 

características citadas são compartilhadas com os demais membros da parentalidade33, 

como aquelas relacionadas às necessidades de cuidado, segurança, alimentação, ensino 

e transporte das crianças, em especial, os pais34. Além dessas, outras, mais sutis, 

também se manifestam, indistintamente, entre pais e mães como, por exemplo, a busca 

pela felicidade do filho e o desejo profundo que ele ‘dê certo’. É de se notar que não só 

as mães, mas também os pais, tendem a agir de modo a ‘proteger’ o filho contra 

‘desencaixes’ sociais potencialmente atrativos para riscos e sofrimentos, o que os leva a 

se empenharem para ajustar os rebentos às expectativas do mercado, da sexualidade, da 

religiosidade, das afetividades e a todas as instâncias da vida, que são estruturadas em 

normas que estabelecem o que é considerado aceitável e, consequentemente, o que é 

‘dar certo’.  

Esse exercício parental rumo ao que se considera o êxito do filho, compartido 

entre mães e pais, pode estar ligado à busca humana de reconhecimento de seu fazer. O 

orgulho advindo do filho que ‘deu certo’ parece estar entre os maiores sentimentos de 

vitória humana, pois leva à constatação pública de que a obra foi além do autor, não 

deixando, por vezes, de arrastá-lo consigo. Talvez por isso, as falas dos pais e mães 

ocorram com a ‘boca cheia’ ao se referirem às realizações dos filhos. Elas podem 

parecer pequenas para o ouvinte, todavia, são muito preciosas para as mães e os pais, 

por tratar não somente das conquistas da prole, mas de evidências de que as escolhas e 

esforços dos pais foram bem-sucedidas, pois “o filho será o sinal e o critério de sua 

virtude ou de seu vício, de sua vitória ou de seu fracasso”, com potencial para conduzir 

a uma autossatisfação e ao lisonjeamento de seu próprio narcisismo (Badinter, 1985, pp. 

91 e 272). 

Em que pese partilharem muitas das propriedades que elenquei, acredito que a 

maternidade está a impô-las de modo mais intensificado e, em muitos casos, a efetivá-

los de maneira singular, o que a faz distinta das outras relações parentais. Neste ponto, é 

relevante destacar que as práticas de maternagem, mesmo aquelas singulares das 

mulheres, não mais são realizadas por uma única mulher no exercício da maternidade. 

                                                           
33 Parentalidade aqui entendida como “o posicionamento dos atores sociais dos dois sexos no processo de 
constituição do laço parental e não mais a partir de uma especificação a priori deste laço segundo o sexo” 
(Scavone, 2001).  
34 Rodrigues (2008, p. 86) nos alerta que paternidade é conceito que a sociedade retirou de suas 
representações sobre o papel do homem na reprodução, já que a comprovação de vínculo biológico entre 
pai e filho foi esclarecida somente no século XX e não está presente entre primatas não humanos. 
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Sequer, algumas delas, precisam ser exercidas por mulheres. Isso nos conduz ao 

entendimento de estarmos tratando de ‘maternidades difusas’ e não mais de uma 

‘maternidade concentrada’, posto que existem hoje uma infinidade de novas ‘mães’ a 

engendrar momentos específicos da maternidade que se misturam com circunstâncias já 

experimentadas por outras mães de antanho. Para Freitas (2001, p. 67), assim como 

“não existe a Mulher”, mas sim “mulheres”, “existem mães e não uma Mãe. Se existe 

um ideal para defini-las, este esbarra sempre na pessoa real, histórica, em seus medos, 

limites e possibilidades.” 

Dentre essas muitas ‘mães’ poderíamos citar: a ‘mãe genética’, que doa seu 

óvulo para outra mulher gerá-lo, como ocorre, por exemplo, com casais inférteis ou com 

casais de mulheres lésbicas, quando uma delas opta por gerar o óvulo da outra ou em 

casos de gravidezes recíprocas; a ‘mãe uterina’, que empresta seu ventre para gerar o 

filho de outras pessoas (Collin e Laborie, 2009); as ‘alomães’, termo cunhado Sara Hrdy 

(2001) para identificar pessoas diferentes da mãe que auxiliam na alimentação e 

cuidados dos filhotes, como, entre os seres humanos, avós, vizinhas, tias e madrinhas; a 

‘mãe adotiva’, que toma como própria criança originalmente de outra família; A Mãe de 

Lipin, mãe em luto que entrevistei, encontrara, por duas vezes, mulheres que tomaram o 

filho dela como seus: 

 
A mãe dele [do ex-marido] falou assim pra mim: ‘Joana você pega e deixa o 
menino comigo e vai trabalhar pra você conseguir dá as coisas para o 
menino, porque você não precisa esperar nada do meu filho não, porque ele, 
vou te falar, não tem responsabilidade e tal, então deixa o menino comigo. 
Mas você não precisa preocupar, você vai continuar sendo mãe e traz as 
coisas para ele e tal, na hora que você quiser pegar ele você pega’. Aí assim 
eu fiz e o menino ficou com ela. Eu trabalhando, trabalhando e ajudando. Aí, 
depois passou uma época e o menino foi para o Mato Grosso morar lá com a 
tia dele, que é bem de situação, fazendeira. Nesse intervalo fui e arrumei o 
outro menino. [...] Quando ele [outro filho] inteirou uns nove anos aí a avó 
dele falou: ‘vou cuidar do menino para você trabalhar’. Porque meus meninos 
ficavam na creche, mas aí por causa do pai ser ‘bom demais’. ‘Deixa com a 
minha mãe e você vai trabalhar’. Assim foi. Depois de grande já estava muito 
apegado com o pai dele e ficou. (Entrevista com a Mãe de Lipin, em 
14.10.15, Goiânia) 

 

Existem ainda as ‘mães de leite’, poeticamente desenhadas nas palavras de 

Alencastro (1998), ao analisar retrato de uma “ama-de-leite” unida à criança que estava 

a cuidar, como sendo a “união fundada no amor presente e na violência pregressa. A 

violência que fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço afetivo que está sendo 

invadido pelo filho do senhor”, levando o historiador catarinense a concluir que quase 
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todo o Brasil caberia naquela fotografia de 1860. Para Segato (2006) as “mães de leite” 

seriam “mães-Oxum”, em contraposição à mãe Yemanjá, esta que, no mito Iorubá, 

representaria a mãe “legítima” dos orixás e que, por simbolizar o mar e a água salgada, 

teria um status superior frente a Oxum, que seria imagem da água doce. Para a autora, 

essas “mães-Oxum” teriam se transmutado, no final do século XIX, em “amas-secas ou 

babás”, por pressões higienistas que buscavam negar a negritude da mãe brasileira35; e, 

por fim, poderíamos citar as ‘mães de criação’, figura tão controversa na história do 

Brasil, por mesclar à generosidade em criar um filho alheio - especialmente aqueles em 

condições sociais desvantajosas - injustiças, favorecimentos e privilégios.  

No que concerne às singularidades femininas, sabemos que, até o atual 

momento de nossa história, entre os humanos, apenas as fêmeas podem ovular, gestar, 

parir e amamentar36, o que faz com que o tempo despendido nessas funções levem a um 

investimento maior por parte delas que dos machos na criação da prole (Hrdy, 2001). 

Ocorre que determinada leitura sobre essas faculdades da fêmea37 pode conduzir ao 

entendimento de que a autoridade do homem sobre as mulheres seria legítima porque 

repousaria sobre desigualdades naturais entre os seres. Esse é um dos discursos a 

amparar o reinado da autoridade paterna e marital, derivado de Aristóteles, e reforçado 

pela teologia cristã, que define a mulher como “mais acessível às tentações da carne”, 

um animal não firme, responsável pelos pecados do mundo (Badinter, 1985, p. 34); e 

pelo discurso político, que buscaria fortalecer a autoridade paterna para garantir a 

legitimidade do poder do rei (Saffiotti, 2009; Beauvoir, 2000), conforme discutirei no 

item seguinte. 

                                                           
35 Situação similar foi dramatizada em Histórias Cruzadas (Taylor, 2011). O filme, baseado em fatos, 
retrata o drama vivido por empregadas domésticas negras que cuidavam de filhos de casais brancos, nos 
anos 1960, em Mississipi, nos Estados Unidos da América. 
36 Tal circunstância não necessariamente se repete no mundo animal. Os cavalos-marinhos machos, por 
exemplo, recebem os ovos em determinada área incubadora localizada no abdome ou em sua cauda e o 
gestam em uma espécie de gravidez (Silveira, 2009); os peixes-palhaços são hermafroditas e, se as fêmeas 
são atacadas, o macho dominante troca de sexo e assume o papel que antes era delas. Nesses casos, o 
segundo maior macho, que antes não era reprodutivo, passa a ser o macho reprodutor; por sua vez, os 
pinguins imperadores dividem com as fêmeas a tarefa de chocar ovos. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/educacao/voce-sabia/pais-que-sao-maes-cavalo-marinho-macho-pode-engrav 
idar,325e05371bf8e310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em: 10 jan. 2016. 
37 Utilizo a expressão ‘macho’ e ‘fêmea’ para diferenciar os corpos onde prepondera o biológico daqueles 
em que as construções socioculturais tem maior destaque, os ‘homens’ e as ‘mulheres’ (Beauvoir, 2000; 
Mead, 1976, Segato, 2006). 
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1.1.1. Maternidade: “se, quando, com quem e do jeito que eu quiser” 

 

Antes de avançar nas discussões deste tópico, acho válido repetir, ainda na 

exordial, a escolha que fez Bourdieu (1998, p. 8) ao informar aos leitores que por 

estarmos inclusos “no próprio objeto que nos esforçamos por apreender, incorporamos, 

sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas 

históricas da ordem masculina” e reforçar que a escrita sobre o tema é realizada dentro 

das limitações que o gênero impõe. Recorro aqui à Simone de Beauvoir (1970) que, 

citando Poulain de La Bairre, feminista do século XVII, esclarece que todo homem é 

suspeito ao escrever sobre mulheres, pois, nesta relação, ele atua como juiz e parte. De 

todo modo, pela imprescindibilidade de fazê-lo, percebo que a partir de um juízo sobre 

o que é entendido por masculino e por feminino as pessoas são classificadas e 

posicionadas em determinados locais que lhes aproximam do prestígio ou da 

subalternidade, graças a um processo histórico e cultural “sistemático de desvalorização 

e estigmatização de signos de feminilidade” (Dias, 2008, p. 202).  

Tudo leva a crer que, ao longo da existência de um novo ser, a começar pela 

ansiosa espera pela descoberta do seu sexo biológico38, uma série de expectativas e 

comportamentos se replicam em hierarquias que lhes definirão as possibilidades de ser e 

quais direitos exercer. No batismo e suas tradições antroponômicas, nas tonalidades e 

modelos dos ornamentos corporais, na configuração capilar e em tudo quanto se sonhar 

para o descendente, padrões serão repetidos em uma espécie de reescritura sobre linhas 

já tracejadas. Desde as manifestações corporais mais ordinárias, como a forma de olhar, 

falar, sorrir, chorar, gesticular e se movimentar às possibilidades de atuação nas 

distintas instâncias da vida, um caminho bifurcado se abrirá marcado pela desigualdade. 

Ainda que essa via não seja hermética, as possibilidades da caminhada estarão 

assinaladas pela binariedade. 

Na forma de transmissão dos saberes e nos conteúdos que lhes ocupam, no 

domínio da posse e da propriedade, nas possibilidades de se colocar enquanto 

representante do sagrado, na retribuição econômica e simbólica pelo ofício realizado, na 

                                                           
38 Após guardar segredo acerca do sexo biológico do feto, para marcar o fim da angústia dos pais, é 
comum a prática de um ritual de divulgação pública para anunciar se o rebento se enquadrará no mundo 
do azul ou do rosa, com todas as repercussões desse enquadramento. Entre os brasileiros o evento tem 
sido denominado “Chá de Revelação”. Disponível em: < http://mulher.uol.com.br /gravidez-e-
filhos/álbum/2014/07/11/nova-mania-cha-revelacao-e-festa-para-os-pais-anunciarem-o-sexo-do-bebe.ht 
m> Acesso em 05 maio 2016. 
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dinâmica da exposição pública dos corpos, no controle das expressividades sexuais, na 

liberdade de amar e de escolher o par conjugal, na autogovernança das potencialidades 

reprodutivas, nas práticas desportivas39, na literatura40, e, sobretudo, na  política e no 

direito - por apresentarem-se como instâncias público-institucionais dos detentores do 

direito de dizer o que é direito - sempre se conferiu um lugar subordinado ao feminino e 

à mulher. 

Se pudermos vislumbrar algo em comum na quase totalidade dos códigos, 

declarações, constituições e convenções destacar-se-á o fato de que eles foram escritos 

por mãos de homens. Um exemplo marcante dessa situação é a francesa Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que precisou ser reescrita por Olympe de 

Gouges41, para denunciar que as mulheres estavam excluídas daquele projeto de 

cidadania, desmascarando o pseudouniversalismo de uma revolução que buscava 

destronar regimes de privilégios, mas que, entre os quais, não se encontravam os de 

gênero. Para justificar essa visão, o abade Emmanuel-Joseph Sieyès, respeitado escritor 

e político da época, autor de O que é o Terceiro Estado?, elaborou teoria no sentido de 

distinguir os direitos naturais e civis, de um lado, e os direitos políticos, de outro. Para 

ele, as mulheres, as crianças, os estrangeiros e “todos aqueles que não contribuíam para 

manter a ordem pública” eram definidos como cidadãos passivos e a estes eram 

garantidos somente os direitos comuns a todos os habitantes do país - a proteção de sua 

pessoa, a propriedade e a liberdade, “mas nem todos eram cidadãos ativos, [...] com 

direito de participar diretamente das atividades públicas” (Hunt, 2009, p. 68). 

Na mesma toada, o Direito brasileiro esteve [e ainda está] a serviço de um dos 

lados, notadamente nas relações contratuais e matrimoniais. Para exemplificar, nunca 

poderemos nos esquecer que até o surgimento da brasileira Lei nº 4.121/62, conhecida 

como Estatuto da Mulher Casada, “a mulher não podia desenvolver atividade 

remunerada fora de casa sem o consentimento de seu marido, dentre outras limitações. 
                                                           
39 Mulheres judocas já se passaram por homens, cobrindo os seios com tiras e cortando os cabelos, para 
poderem lutar como e contra homens. No Brasil, o Decreto 3.199, de 1941, proibia as mulheres de 
praticarem esportes considerados incompatíveis com a ‘natureza feminina’, os quais foram definidas pelo 
Conselho Nacional de Desportos, em 1965, como “luta de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de 
praia, pólo, pólo aquático, halterofilismo e beisebol". A regulamentação somente foi revogada em 1979, 
após a vitoriosa equipe feminina de judô inscrever-se com nomes masculinos no campeonato sul-
americano (Da Silva, 1994). 
40 Muitas mulheres foram obrigadas a se passar por homens para verem seus textos publicados, como 
George Eliot que é, na verdade, Mary Ann Evans, ou as irmãs Brontë - Anne, Charlotte e Emily - que 
publicaram como Acton Bell, Curris Bell e Ellis Bell, ou mesmo Jane Austen que publicou sem nome. 
41 Olympe de Gouges foi uma feminista e teatróloga francesa que, em 1791, escreveu a ‘Declaração dos 
Direitos da Mulher e da Cidadã’ e, por este ato, foi executada. 
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Era, literal e legalmente, tutelada por seu cônjuge, figurando ao lado dos pródigos e dos 

silvícolas, quanto a sua relativa incapacidade civil” (Saffiotti, 2009, p. 31). Sob as 

hostes do Código Civil de 1916, plenamente revogado em 2002, “com o casamento a 

mulher perdia sua capacidade civil plena. Cabia ao marido a autorização para que ela 

pudesse trabalhar, realizar transações financeiras, fixar residência”, ademais, o código 

“punia severamente a mulher vista como ‘desonesta’, considerava a não virgindade da 

mulher como motivo de anulação do casamento [...] e permitia que a filha suspeita de 

‘desonestidade’, isto é, de manter relações sexuais fora do casamento, fosse deserdada” 

(Moraes, 2002, p. 503). No dizer de Del Priori (2015, p. 233), essa legislação é fruto de 

um sistema que se autoalimentava, uma vez que a mãe instruía a filha e, em seguida, lhe 

entregava um homem, o casamento seria a consagração de sua boa educação e também 

o lugar onde ela repetiria o papel da mãe, qual seja, o de pertencer exclusivamente ao 

marido. Para a historiadora brasileira, qualquer “interpretação equivocada de condutas 

reais ou supostas era severamente punida; ela não pode sequer dar lugar a dúvidas 

infundadas, pois o peso da reputação era importantíssimo”. 

Angustiados por essa realidade, se nós perguntássemos qual o alcance e há 

quanto tempo existem diferenciações entre os gêneros, uma resposta possível para a 

segunda pergunta seria “desde o início da humanidade”, o que não nos facilitaria a vida 

por inexistir consenso sobre o início da espécie humana, discussão esta que pode nos 

arrastar para alguns milhões de anos, à era dos primatas hominídeos, passando pelo 

momento em que os Homo Sapiens saíram da África, há 60 mil anos (Wilson, 2013). 

Sabemos, contudo, que na maior parte da existência humana permanecemos em uma 

proximidade maior com a fauna e a flora, tão ricas quanto perigosas. Sobre elas, por um 

longo período de tempo, deslocar-se em busca de alimentos, encontrar abrigo, proteger 

a prole pode não ter sido tarefa fácil. Como identificam Pessis e Martin (2005, p. 20), os 

grupos humanos pré-históricos se organizavam em comunidades seminômades que 

necessitavam se movimentar para encontrar novos nichos ecológicos e recursos 

alimentares, o que envolvia exposição às ameaças. O encontro com outros grupos 

humanos e com animais carnívoros acarretava riscos frente à eficiência limitada dos 

instrumentos defensivos e, como estratégia de defesa, nos moldes dos outros primatas, 

“os indivíduos mais fortes - homens e mulheres - rodeavam aos que fisicamente eram 

mais frágeis - crianças e mulheres - e se articulavam segundo as orientações do mais 

forte e apto para garantir a sobrevivência” (Pessis; Martin, 2005, p. 20). Neste sentido, a 
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necessidade de defesa das intempéries de um mundo hostil, satisfazendo o desejo de 

permanecer vivos42, inclusive com o uso da força, pode apresentar os primeiros indícios 

explicativos para as diferenciações entre os gêneros, especialmente porque 

 

face à fragilidade da criança humana ao nascer, o grupo deverá dar um 
maior suporte e ter muito cuidado para favorecer a sobrevivência. 
Tendo os homens que garantir a proteção da comunidade, 
corresponderá às mulheres destinar uma parte maior de seu tempo ao 
fornecimento desse apoio. A exigência do cuidado das crianças 
assumido pelas mulheres originará uma especialização na divisão do 
trabalho por gênero. [...] Considerando que, entre cada gravidez e 
cuidado pós-natal, transcorria pouco tempo, é provável que o grupo 
não outorgasse maior importância à capacitação da mulher para as 
atividades violentas capazes de garantir a sobrevivência. (Pessis e 
Martin, 2005, p. 21) 

 

Corroborando tal entendimento, Gilda Rodrigues (2008, p. 81) defende que 

“como era impossível conter crianças barulhentas, as mães se mantinham afastadas da 

caça e deslocavam-se em busca de vegetais para garantir a alimentação”. A antropóloga 

mineira esclarece em O Dilema da Maternidade que a coleta de frutos e vegetais teve 

importância mais ampla que a caça na dieta dos humanos no período anterior à 

agricultura e que, para sobreviver, “as fêmeas locomoviam-se em pequenas áreas para 

encontrar vegetais, trazendo os filhos agarrados em seu pelo; posteriormente, usaram 

tipoias que estariam entre os primeiros instrumentos inventados pelos hominídeos para 

carregar produtos de coleta ou bebês” (Rodrigues, 2008, p. 80). Com relação à coleta e 

transporte de alimentos e outros petrechos pela mulher, com vistas a proporcionar 

conforto àqueles com que convive, é útil cavar um parêntese trazendo o texto à 

contemporaneidade, pois, nas diversas falas das ‘Mães que Inspiram’ percebi essa 

preocupação. Assim se manifestaram as Mães de Lipin, Caioba e Asfeu, por exemplo: 

"Nunca deixei faltar comida, nunca deixei faltar roupa, calçado” ou “Eu não deixava 

faltar as coisas que ele gostava. [...] O que ele gostava de comer, gostava de beber, 

                                                           
42 Na linha do pensamento de Hrdy (2001, p. 52), compreendo que os comportamentos reprodutivos têm o 
objetivo primeiro de “promover o sucesso reprodutivo individual e não a contínua sobrevivência da 
espécie”. 
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sempre teve na minha casa, graças a Deus. [...] Iogurte, bolacha essas coisas que jovem 

gosta. Sempre comprei frutas. Ele gostava e eu sempre comprava” e, por fim, “No Natal 

eu desci do ônibus e chorei muito porque eu trazia coisas para os dois e nesse dia eu só 

trouxe para o [filho vivo]. Via as coisas nas lojas que ele gostava e não podia trazer”. 

Essa marcha de mulheres, sacolas e mantimentos para saciar as necessidades dos seus é 

constatada, sem maiores esforços, na fluida dinâmica da cidade, conforme percebeu a 

dramaturga argentina Claudia Piñero (2008), que não deixou de observar a dor daquelas 

que tiveram filhos assassinados e, consequentemente, netos roubados43: 

 

Elas carregam às costas braçadas de lenha. E crianças nos xales. Carregam 
frutas para levar ao mercado, cestos de vime ou roupa para lavar no rio. 
Couros e peles, lã para fazer novelos, barro para fazer vasilhas. Carregam 
com sementes nos aguayos. Giz, cadernos, trabalhos e exames para corrigir. 
Carregam com livros e apontamentos. Biberões e fraldas. Leite nos peitos. 
Vassouras para varrer, baldes e panos. Estetoscópios, espéculos, 
termômetros, remédios. Fitas métricas, tabuleiros, planos. Carregam com 
tesouras, agulhas, linhas, telas. Dossiês, documentos, ofícios e sentenças. 
Carregam com guitarras, partituras, teclados e sapatos de dança. Machados, 
picaretas e sacolas. Bandeiras, estandartes e cartazes que pedem o que não 
lhes querem dar. Carregam com espingardas. E catanas. Carregam com os 
seus mortos. Carregam com óleos, cavaletes e pincéis. A comida para 
alimentar os seus. E a dor por causa dos seus filhos mortos que não 
puderam carregar porque lhes negaram os corpos e os túmulos. 
Carregam com a dor pelos netos que lhes foram roubados. Fotografias, 
nomes, cheiros, memória. Carregam com flores, caramelos e chocolates. Não 
importa o peso que deva levar às costas, nem a sua magreza ou fragilidade. 
Elas podem com a carga. (Grifos meus) (Larrucea; Polanco, 2008, p. 206-
207). 

 

Voltando ao passado ainda de mãos dadas com Rodrigues (2008), ela ensina que 

os caçadores-coletores possuíam pequena prole e empregavam com naturalidade 

diversos mecanismos de regulação da natalidade44. Infanticídios, abortos, abandonos e 

afogamentos dos filhos eram realizados em detrimento daqueles que pudessem colocar 

em desequilíbrio o grupo, práticas que eram intensificadas pelo estresse e pelo 

desamparo da mulher devido aos longos períodos em que o homem ficava longe do 

grupo mãe-filho, também em busca de alimento. A tese é corroborada pela antropóloga 

                                                           
43 Do livro-retrato Mujeres Fuertes, de Larrucea e Polanco (2008), que apresenta, em fotobiografias, os 
rostos, as intimidades, as memórias e os desafios de ser mulher na América Latina. Gentilmente cedido 
pela amiga Katiúscia Costa. 
44 Há sinais que apontam para o fato de que até o início da prática da agricultura, há aproximadamente 
dez mil anos, a população de hominídeos variasse em torno de apenas 5 a 10 milhões de indivíduos 
(Leakey, 1982, p. 78 apud Rodrigues, 2008, p. 75).  
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estadunidense Sarah Hrdy (2001), autora do grandioso Mãe Natureza, que apresenta 

diversos estudos etnográficos e demográficos documentando a existência de uma 

extensa variedade de mães, no reino animal, que não cuidam ‘instintivamente’ de sua 

prole, e que apresentam os muito comuns na natureza comportamentos infanticidas, 

abalando “os argumentos ‘essencialistas’ acerca de mães geneticamente programadas 

para criar e alimentar os seus bebês” (Hrdy, 2001, p. 45). 

De outra sorte, a hipervalorização de signos de virilidade e do uso da força para 

a defesa do grupo pode também ter atuado no cenário das hierarquizações de gênero. 

Para Beauvoir (1970) a humanidade proporcionou maiores vantagens e condições de 

mando ao caçador e ao guerreiro, pois eles se arriscavam, matavam e morriam para 

aumentar o prestígio da orda e do clã a que pertenciam. Para ela, “não é dando a vida, é 

arriscando-a que o homem se ergue acima do animal; eis por que, na humanidade, a 

superioridade é outorgada não ao sexo que engendra e sim ao que mata” (Beauvoir, p. 

84). Quanto a essa questão, Bourdieu (2002. p. 60 e 61) acrescentou relevante aspecto 

explicativo, ao entender que a honra e a virilidade do macho guerreiro foram e são 

construídas de modo relacional, isto é, realizam-se para a homologação de seus pares 

por meio da instituição de momentos de afirmação da virilidade “pela verdade de sua 

violência”. Esta condição estaria demonstrada nos inúmeros ritos praticados sob a 

orientação de reforçar “solidariedades viris”, como em estupros coletivos ou certas 

formas de ‘coragem’ exigidas em escolas, grupos de delinquentes, trabalhadores da 

construção civil, polícias e forças armadas. Tal fato colocaria os homens em atuação 

oposta àquilo que se considerou feminino, impedindo assim a associação da 

masculinidade com a passividade e a docilidade, pois estas seriam formas de destitui-los 

do poder simbólico que lhe confere o falo e a penetração. Para este sociólogo francês, 

tal forma de honra ou coragem seria, em verdade, manifestação da covardia, pois 

encontra seu princípio no medo de exclusão do mundo dos ‘durões’, daí a necessidade 

de comprovar que se consegue ser duro com o próprio sofrimento e mais duro ainda em 

relação ao sofrimento alheio. Elias (1997, p. 96), por sua vez, ainda que analisando 

realidade outra, específica da sociedade alemã, esclarece que o conceito de honra 

sempre desempenhou um papel central em grupos humanos, especialmente entre os 

guerreiros e seus derivados, concordando que ele poderia ser lido como a “equiparação 

de violência com coragem”. 
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Em busca de responder à segunda questão proposta alguns parágrafos acima, 

qual seja, o alcance da sujeição da mulher e das feminilidades, Segato (1997) infere uma 

tendência à universalidade nas hierarquias de gênero e apresenta um roteiro com as mais 

sofisticadas construções teóricas do século XX que tentaram gerar modelos explicativos 

para esse arranjo. O prestígio diferenciado entre os trabalhos realizados pela mulher, de 

âmbito doméstico, e os do homem, em âmbito público; a socialização estrita da mulher 

em proximidade com a mãe, fazendo com que emirja como ser social não autônomo e 

sem quebra definitiva com a genitora; a associação da mulher com a natureza/objeto de 

ação e do homem com a cultura/ação transformadora, são teses apresentadas por 

Michele Rosaldo, Nancy Chodorow e Sherry Ortner, respectivamente, elencadas pela 

antropóloga argentina, e que compõem fundamental rol dentre aquelas que buscaram 

explicar as hierarquizações de gênero. 

Antes delas, entretanto, Margareth Mead havia realizado importante trabalho 

etnográfico com três diferentes povos da Nova Guiné quando acabou por constatar que 

características tomadas como próprias do temperamento do homem ou da mulher não 

resistem a análises antropológicas mais cuidadosas e que o comportamento dos dois 

sexos é um construto eminentemente sociocultural. Ela já nos alertava, na década de 

1930, que docilidade, passividade, ferocidade ou agressividade poderiam estar presentes 

num ou noutro sexo, ou em ambos, a depender das construções sociais experimentadas 

pelos indivíduos, e que “não pode haver sociedade que insista em que a mulher siga um 

padrão especial de personalidade, definido como feminino, que não viole também a 

individualidade de muitos homens” (Mead, 1976, p. 295). 

A essas construções das identidades dos homens e das mulheres de origem 

exclusivamente sociais “impostas sobre um corpo sexuado” e baseadas “nas diferenças 

percebidas entre os sexos” Scott (1990, p. 7 e 21) denominou ‘gênero’. Para ela, essa 

categoria seria a forma primeira de significar as relações de poder na sociedade e suas 

abordagens teóricas poderiam ser resumidas em três posições: a primeira, um esforço 

para explicar as origens do patriarcado e a necessidade de o macho dominar a fêmea, 

“como um efeito do desejo dos homens de transcender a sua privação dos meios de 

reprodução da espécie”; a segunda, ligada às tradições marxistas e; a terceira, inspirada 

nas várias escolas da psicanálise, especialmente no pós-estruturalismo francês e nas 

escolas estadunidenses. A historiadora explica que esta última corrente se interessa 

pelas etapas iniciais do desenvolvimento da criança quando ocorre a formação da 
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identidade de gênero e sublinha que o “princípio de masculinidade baseia-se na 

repressão necessária dos aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – e 

introduz o conflito na oposição entre o masculino e o feminino” (Scott, 1990, p. 11 e 

16). Esta posição é a mesma defendida por Segato (1997) que, com lastro no modelo 

lacaniano do poder paterno de ‘castração’, conclui que a função fálica do pai “interdita a 

fusão originária” entre aquele que emerge à vida social e o materno feminino “marcado 

pelo gozo irrestrito”. O pai seria o “poderoso interceptador, instaurador de uma lei de 

limites e separações” que capturaria uma parte do desejo da mãe, permitindo o gozo, 

mas, ao mesmo tempo, o interditando em nome da lei que passa a instaurar (Segato, 

1997, p. 13). 

Esse esforço de categorização demonstra que as construções sociais que apartam 

o que é considerado feminino daquilo que é tido por masculino produzem hierarquias e 

tratamentos desiguais para pessoas que se encontram em situações similares. As falas 

das Mães de Gordinho e Lipin, a título de exemplo, expressam essa noção. A Mãe de 

Lipin, que é costureira, abandonou tal ofício para realizar “trabalhos de homem”, como 

“servente de pedreiro e também na parte elétrica e hidráulica em obras de construção 

civil”. Dizem elas: 

 
Tipo em delegacia para você ir. Em delegacia quando é homem parece que 
eles recebem com mais jeito. Mulher não, mulher eles não estão nem aí. 
Primeiro quando é mãe eles já acham que a mãe está protegendo o filho. [...] 
Não é assim, eu não protegi o [Gordinho]. Não protegi de jeito nenhum. 
Inclusive até te falei que a primeira internação eu que fui atrás para levar ele. 
Então não passava mão na cabeça dele não. (Entrevista com a Mãe de 
Gordinho, em 16.10.15, Goiânia) 
 
Nunca deixei faltar comida, nunca deixei faltar roupa, calçado. Tanto é que 
escolhi esse trabalho de homem porque ganhava mais para não deixar 
faltar.[...] Muitas das vezes eu chego num lugar assim e às vezes eu vou de 
botina. Porque no meu dia a dia eu sou mais macho do que fêmea. Aí o povo 
fica assim... mas na hora que vê o dinheiro... (Entrevista com a Mãe de Lipin, 
em 14.10.15, Goiânia) 

 

Convencido de que a discussão acerca da categoria ‘gênero’ possui substância 

para avançar ao infinito, visto que a força de sua construção retrocede a um passado 

imensurável da agência humana, marcado pela binariedade, pela centralidade do falo e 

pela naturalização compulsória do exercício da heterossexualidade (Butler, 2006), 

ressaltamos que os séculos XX e início do XXI assistiram a inúmeras construções 

teóricas e decisivas discussões feministas. Acerca delas, antes de avançar ao próximo 

tópico, quero destacar três pontos. O primeiro está ligado ao fato de a maternidade ser 
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um tema que ocupa lugar de destaque nesse rico emaranhado teórico. De acordo com 

Cova (2011, p. 165), os movimentos feministas da primeira metade do século XX, ditos 

da ‘primeira onda’, tentaram, em diversos países, “servir-se da maternidade como trunfo 

para penetrar na esfera pública, reivindicando direitos para as mães e para as mulheres 

em geral” e, ao contrário, “os feminismos da segunda onda criticaram a maternidade, 

considerada como um freio da emancipação das mulheres”. Se, por um lado, a 

maternidade é a expressão máxima das diferenças entre os sexos (Imaz, 2007, p. 106, 

apud Pujana, 2014), por outro, sua naturalização transforma a capacidade biológica do 

corpo da mulher em destino social, impondo-lhe socioculturalmente diversas 

obrigatoriedades comportamentais - como a de amar natural e incondicionalmente o 

filho, que logo se transmudam em hierarquia sociais, conforme demonstrou Badinter 

(1985) em Um amor conquistado: O mito do amor materno.  

O segundo tópico a ser ressaltado liga-se ao fato de que “poucas dicotomias 

entre tantas que marcam as discussões nos feminismos, provocaram impasses teóricos 

tão calorosos quanto as levantadas pelo par diferença/igualdade” (Pelúcio, 2012), 

porque delas emergem anseios e caminhos políticos diferentes. De um lado, numa visão 

universalista, incentivada pela máxima de Beauvoir (1970) “não nascemos mulheres, 

tornamo-nos mulheres”, surge, como pano de fundo, a busca pelo desaparecimento ou 

pela minimização das diferenças, o que permitiria o acesso ao neutro e a “uma 

indiferenciação sexuada dentro da categoria geral do ser humano” (Collin, 2009) e 

também à possibilidade de circular livremente entre os gêneros em uma espécie de 

androginia (Segato, 1997). De outro, prevalece a afirmação da identidade e da diferença 

enfatizando a potência política ao se problematizar e apontar as subjetividades das 

mulheres. Dentro deste campo de visão, não se buscaria o desaparecimento do feminino, 

mas o reconhecimento das estruturas de dominação e a valorização das feminilidades à 

idêntica altura das masculinidades, limpando caminhos para um mundo plural. Essa 

dicopodia poderia ser resumida na seguinte indagação, cujas respostas permanecem em 

disputa: o objetivo de nossa luta política seria fazer com que as mulheres “sejam 

reconhecidas da mesma forma que os homens no mundo existente ou introduzir nesse 

mundo uma dimensão que, sem elas, ele ignorava?” [sic] ou, dito de outro modo, tratar-

se-ia de fazer com que “as mulheres tenham acesso a estruturas inalteradas, mas desde 

então compartilhadas, ou de reformular essas estruturas de acordo com os dois sexos – 

ou vários sexos?” (Collin, 2009, p. 66). 
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O derradeiro item aponta para o fato de que a busca por relações equitativas 

entre os gêneros e, consequentemente, pelos direitos das mulheres, não carrega apenas 

uma tonalidade ou gritos com sonoridades uníssonas. Se palavras de ordem fossem 

levantadas para reivindicá-los, possivelmente, elas estariam entremeadas com muitas 

outras, graves ou agudas, que indicariam regionalidades geopolíticas, traços étnico-

raciais, sexualidades e origens sociais de quem as evoca. Neste sentido, notadamente as 

feministas de países colonizados, as negras e as lésbicas reivindicam teorias que 

representem suas existências e demandas. Elas tacham “de essencialismo o feminismo 

dominante, praticado por mulheres brancas”, heterossexuais e de países colonizadores, 

que postulam “uma feminilidade partilhada por todas as mulheres”, “mascarando assim 

as diferenças de estatuto econômico e político, e até os antagonismos que as separam” 

(Juteau, 2009, p. 93). Isto porque, existe uma heterogeneidade de subalternos que são 

‘sujeitos’, mas também ‘efeitos’ dos discursos dominantes, uma “multiplicidade que age 

e luta” e que dificilmente poderia ser “representada”, em uma só tacada, por teorias, 

partidos e sindicatos de quem “age e fala” (Spivak, 2014, p. 25 e 40). 

  

1.2. ‘Mães que inspiram’, Expiram e Gritam! 

  

Vencidas, mesmo que precariamente, as discussões sobre gênero e 

maternidade, miraremos nosso olhar para a vida de mulheres que se dedicaram à 

proteção da vida dos filhos. Todavia, antes desse desafio, seria interessante nos 

perguntar: o que é a vida, além do período que vai do nascimento à morte de um ser e 

das funções orgânicas nele presentes? O que é esse ardor que anima sua existência? 

Alguns estudiosos, ao considerar que germinar, desabrochar, crescer, se reproduzir, se 

irritar, envelhecer, e tantas outras dinâmicas correspondentes a fazeres ‘vivos’, 

representam formas de se movimentar, passaram a defini-la como uma ‘espécie de 

movimento’, “de mudança, de processo, de atividade continuada”, por isso, ela poderia 

ser definida como “a capacidade de fazer um esforço” (Rush, Assimov, apud Mondin, 

1980). Para este filósofo italiano: 

 

Também o mundo vegetal faz uma série de esforços; quando a flor se abre, 
quando um broto se projeta ao alto na direção do Sol, ou uma raiz se insinua 
no terreno procurando água. Nenhuma pedra, nenhum objeto sem vida faz o 
esforço que mesmo a mais simples forma de vida necessita fazer. Isso, pelo 
menos, nos sugere a experiência que poderemos começar com o certificar que 
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a diferença entre 'vida' e 'não vida' consista nessa capacidade de fazer um 
esforço. (Mondin, 1980, p. 51) 

 

O início da vida humana, com esse aspecto, não ocorre com o nascimento. A 

fecundação, a nidação e a gestação são também “uma espécie de movimento”, pois 

carregam consigo centelhas de vida biológica capazes de “fazer um esforço” – 

independentemente das discussões a respeito de seu marco inicial. Isso nos leva a inferir 

que o período de nove meses anterior ao parto, entre os humanos, é vida placentária, isto 

é, atividade materno-fetal que precede à existência do indivíduo autônomo fora do 

útero, que, em muitos casos, pode vir a ser suspensa por causas naturais ou por decisões 

humanas45. Por outro lado, morte tem sido o nome que conferimos à condição de não-

vida, mas também ao denominado evento de entrada para esta condição. Nessa toada, 

morte é, a um só tempo, antônimo de vida e também de nascimento, ou seja, é tanto o 

desenlace, quanto toda a eternidade que lhe sucede. Isto é, ela pode significar não só a 

ausência de vida, mas o nascer para essa condição, o que acaba por transformá-la em 

dois distintos fenômenos: o ato de renascimento sem vida e na própria ‘vida morta’.  

Nesse sentido, pergunto-me: a soma dessas conjunturas, quais sejam, a 

existência da vida antes do nascer e da morte com dupla significância, que leva a um 

renascimento sem vida - o nascimento de uma vida morta - poderia sugerir, ainda que 

metaforicamente, a também existência da morte ainda em vida ou de uma ‘morte viva’, 

mas não evidenciada?  

Repare que não estou questionando aqui a possibilidade de uma morte morta 

ser escondida, pois esta parece ser perfeitamente crível. Prova disso é que existe, na 

língua portuguesa do Brasil (Houaiss, 2009; Aulete, 2015), um termo para representar 

esse ardil de óbito-escondedura. Refiro-me à expressão ‘desova’, que identifica, 

originalmente, a postura de ovos, o trazer à vida, o ‘dar à luz’ entre os ovíparos, e que se 

traduz, entre os humanos brasileiros, no sumiço de corpo já morto46. Esse exemplo 

linguístico expressa a tentativa de escondedura de morte morta, algo diferente do que 

quero indagar aqui pois, quero saber se, para além dela, existiria o escondimento de 

morte viva. Melhor dizendo, poderia uma morte estar perambulando entre nós com vida 

                                                           
45 O fato de se considerar que fetos têm vida placentária não justifica, em meu modo de entender, a 
persistência em alguns ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, de um modelo incriminador que deseja 
punir aquela que decidiu pela interrupção segura do continuum da centelha. 
46 Esta situação, abrindo um pequeno parêntese, parece fazer com que, de certa forma, aqueles que 
ocultam corpos sem vida – que poderíamos chamar de ‘poedores de morte’- realizem a única espécie de 
‘parto’ sem a participação da mãe. 
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aparente, mas, tratar-se, em verdade, de uma morte preanunciada ou de uma ‘viva-

morte’? 

Montagu (1986, p. 57), ao constatar que os seres humanos estão entre aqueles 

animais que possuem curto período gestacional, dentre os menores da natureza quando 

comparados com sua expectativa de vida, utiliza os termos “uterogestação” e 

“exterogestação” para descrever, por um lado, o crescimento do bebê dentro do útero e, 

por outro, a segunda metade da gestação, após o nascimento, que teria lugar fora do 

útero. Para ele, o nascimento seria apenas o final da primeira gestação e não o início de 

uma vida autônoma extra útero, seria, assim, “a ponte entre a gestação dentro do útero e 

a gestação que continua fora dele”.  

Seguindo o raciocínio de Montagu para tentar responder à pergunta feita, 

parece haver suficientes indícios apontando para o fato de que ocorre com alguns 

nascidos vivos no Brasil justamente o contrário do proposto por esse antropólogo inglês 

do século XX. Tudo indica que existem pessoas que, grudados ao cordão umbilical e 

movendo-se no líquido amniótico de uma gestação especial, vivem uma morte 

preanunciada. São os ‘neomortos’, corpos específicos que acabam por nascer 

prematuramente para a morte. Nessas condições, eles não viveriam a ‘exterogestação’ 

da vida, mas uma espécie de ‘uterogestação’ da morte, por terem sido desenganados 

pela sociedade, cujas vidas gestou a partir de relações incestuosas entre os trigêmeos 

siameses ‘pobreza’, ‘juventude’ e ‘analbia47’, que estão a, em série, produzir fetos e 

devorá-los em um ritual de fratrifagia epidêmica.  

Suspeito que as mães desses seres com potencial para a ‘neomortandade’ 

transitem nas fronteiras entre a vida e a morte, encontrando-se, inicialmente, de um lado 

da cerca que as divide - na gestação e no nascimento - e, depois, comparecendo do outro 

lado do muro, quando cessam as atividades vitais dos filhos. Neste sentido, elas 

parecem ser para eles o propulsor do movimento original e também o derradeiro 

anteparo antes do precipício, a última proteção antes do despenhadeiro. São vistas, 

muitas vezes “como a única possibilidade destes jovens não se encontrarem abaixo do 

‘fundo do poço’” (Lira, 2006), sem deixar de ser a ponta do sarilho para aqueles que já 

se encontram por lá, ou o resto de oxigênio para os que foram naufragados na lama. 

Muito provavelmente, se ali elas não estivessem, a roda dos massacres, chacinas e 

                                                           
47 Conferir Guia de Viagem.  
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extermínios48, que produzem baby beefs humanos, giraria com muito mais intensidade. 

Na fala da Mãe de Falso encontramos impressões semelhantes:  

 

Não é fácil quando a gente perde um filho assim, você pensa que o mundo 
desabou, que o mundo acabou, que aquele momento ali é só seu e dele. É a 
mesma coisa você voltar quando teve ele. Naquele momento eu pensei 
assim: ‘ele voltou pra dentro de mim agora’. Mas não foi. Deus levou ele e 
é diferente. (Grifos meus) (Entrevista com a Mãe de Falso, em 12.10.15, 
Goiânia). 
 

Por isso eu as quero denominar ‘Mães que Inspiram’. Pelo fato de serem 

capazes de inspirar novos sentimentos, aconselhar, animar, estimular, persuadir e 

imprimir valores em seus filhos. Mas, para muito além desses estímulos subjetivos, elas 

são ‘Mães que Inspiram’ pelo potencial físico de restabelecer o fôlego àqueles que dele 

pouco dispõem e, na quase totalidade dos casos, estarem presentes na vida dos filhos - 

entregando-lhes a fonte primária de energia entre os vivos, o oxigênio – quando do 

primeiro e do último suspiro. Aliás, muito antes do primeiro suspiro, visto que, entre os 

fetos humanos, a função dos pulmões é substituída pela placenta e pelo cordão 

umbilical, que lhes nutrem com o oxigênio que fora trazido pelo sangue da mãe, 

bombeado por seu coração, que passa a ser, durante alguns meses, o pulmão do filho 

(Applegate, 2012).  

Elas também são capazes de emprestar outra conotação ao ato de inspirar, 

quando trazem de volta para seu ventre, de “volta para dentro de si” o filho agora morto, 

onde poderá compartilhar o oxigênio materno pela eternidade de suas vidas. De outro 

modo, com o ar que lhes restam, elas expiram e gritam, ao transformarem-se em “porta-

vozes” dos filhos (Lira, 2006, p. 23). Para tanto, muitas delas se reúnem em 

movimentos sociais organizados49 que reivindicam direitos dos filhos mortos, sobre os 

quais discorrerei a seguir.  

                                                           
48 Chacina, vem do latim vulgar, siccina, que significa cortar carne suína ou de gado vacum em postas e 
também pode identificar o esquartejamento desses animais (Houaiss, 2009). Não existe o termo ‘chacina’ 
no Código Penal brasileiro. Podemos considerar chacina, na presente perspectiva, como sendo similar a 
massacre, termo que Zaffaroni (2011, p. 431) conceituou como “toda prática de homicídios de um 
número considerável de pessoas, por parte de agentes de Estado ou de um grupo organizado com controle 
territorial, em forma direta ou com clara complacência, levada a cabo em forma conjunta ou continuada, 
fora de situações reais de guerra que impliquem forças mais ou menos simétricas”, que está próximo do 
conceito de extermínio, defendido aqui como a matança generalizada de um grupo social específico. 
49 Por movimentos sociais tomo de empréstimo a definição de Castells (2001, p. 20): “ações coletivas 
com um determinado propósito cujo resultado, tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma os 
valores e instituições da sociedade”. 
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Inicialmente, como exemplo de decisiva manifestação materna na proteção do 

filho, podemos citar significativo episódio da história brasileira, da década de 1930, 

amplamente divulgado à época50. Quando da prisão de Luiz Carlos Prestes, juntamente 

com sua esposa, Olga Benário, levantou-se uma grandiosa campanha internacional em 

defesa do ex-militar para impedir que fosse assassinado na prisão. Leocádia Prestes, sua 

mãe, foi a responsável por encabeçar a empreitada. Conforme Lygia Prestes (2006, p. 

12), “foram vários anos de árduo trabalho. Eram comícios, conferências de imprensa, 

visitas a jornais e sindicatos, a partidos políticos, parlamentos ou a chefes de governos. 

Viagens frequentes e demoradas. Era um trabalho extenuante para uma pessoa de sua 

idade”. 

A campanha fez surgir, em muitos países, comitês internacionais em 

solidariedade ao Cavaleiro da Esperança, que intervieram por sua vida. Os esforços se 

intensificaram quando da extradição de Olga Benário para a Alemanha. Com o intento 

de também salvar a vida da nora, que estava grávida, a mãe de Prestes se reuniu com 

representantes da Sociedade das Nações, da Cruz Vermelha, e, por três vezes, com a 

Gestapo. À época, Dona Leocádia vivia na União Soviética, tendo se mudado para o 

México com a iminência da Segunda Guerra Mundial. Lamentavelmente, faleceu em 

1943, antes da libertação do filho, que só ocorrera com o fim do ‘Estado Novo’ (Prestes, 

2006). Em seu funeral, Pablo Neruda, ladeado por milhares de militantes, lhe 

homenageou com o poema Dura Elegia de onde retirei o excerto que prefacia este 

capítulo.51 

Em outros momentos de violência institucional formal, como o período de 

ditadura militar, diversas outras mães atuaram com vistas a proteger a integridade ou 

resgatar a memória dos filhos. Zuzu Angel, por exemplo, ficou conhecida, nacional e 

internacionalmente, pela busca incessante e destemida do filho desaparecido, Stuart 

Angel Jones, que militava junto ao Movimento Revolucionário Oito de Outubro, o MR-

8, organização política socialista que lutou contra o regime militar. Stuart foi, em 1971, 

preso, torturado e morto. Zuzu, estilista de moda reconhecida internacionalmente, 

                                                           
50 Conforme noticiado em jornais cariocas de 1936, como: O radical, Correio da Noite, Gazeta de 
Notícias e O Globo. Disponível em: < http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj35.htm> Acesso em 10. fev 
2016. 
51 Aos noventa anos, com extrema lucidez, em 1988, em entrevista ao talk show “Jô Soares, Onze e 
Meia”, do Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, Prestes revela que ainda permanecem sobre sua mesa 
de trabalho, além das fotografias de Olga e Lênin, a de sua mãe, pois lhes foram as pessoas mais 
importantes. Assistir em: < https://www.youtube.com/watch?v=yFbXRoB2sSU>. 
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utilizou seu trabalho para denunciar os abusos da ditadura militar, por quem foi 

perseguida, até falecer em um mal explicado acidente de trânsito, em 1976, que havia 

sido por ela prenunciado (Zuzu, 2006). 

Neste mesmo período, outras mães fizeram-se fundamentais para as discussões 

e campanhas pela anistia aos presos políticos, a partir do lançamento, em 1975, durante 

o governo Geisel, do Manifesto da Mulher Brasileira pelo Movimento Feminino pela 

Anistia, que denunciava a existência de presos torturados, perseguições e 

desaparecimento de pessoas no Brasil. Sob o comando de D. Terezinha Zerbini, em São 

Paulo, com a participação de mães e familiares de diversos outros estados, o movimento 

se expandiu e possibilitou a criação dos Comitês Brasileiros de Anistia (Greco, 2003; 

Graça, 2014).  

Outro movimento surgido à época, os Clubes de Mães, formado por mulheres 

de classe média inicialmente preocupadas “em capacitar a mão-de-obra para afazeres da 

casa à nova realidade dos eletrodomésticos”, foi espaço de reflexão e debates das 

dificuldades cotidianas, e ganhou novos ares ao se aproximar das Comunidades 

Eclesiais de Base da Igreja Católica e da Teologia da Libertação. Os grupos passaram a 

realizar ações comunitárias, a fomentar lutas populares por educação e saúde das 

crianças e creches em todo o Brasil, especialmente em São Paulo, e a se mobilizar 

contra a ditadura. Em 1975, surgiu em seu seio o Movimento do Custo de Vida, que, 

posteriormente, em 1979, passou a se chamar Movimento contra a carestia, que 

combatia a alta inflação e seus reflexos nos preços dos alimentos (Azevedo e Barletta, 

2011; Graça, 2014).  

Após a redemocratização, talvez inspirados nos movimentos que lhes 

antecederam, outros grupos de mães de classes sociais com menor acesso à renda 

surgiram para denunciar as violações e reivindicar publicamente responsabilização pela 

morte dos filhos. Esses grupos apareceram, tanto quanto os que lhes antecederam, em 

um ambiente de agressões a direitos, mas num momento histórico peculiar, em que o 

país, ao menos no discurso público, passa por um esforço por democracia.  

Quanto à expressão ‘democracia’, a qual minha orientadora gosta de incluir no 

rol daquelas que denomina como sendo “termos potentes”, ciente de que diversos 

estudiosos estudam-na com a profundidade que merece, adianto que não entrarei na 

controvérsia, pois para este contexto me é suficiente compreender por democracia as 

definições de Sen (2012): “o governo por meio do debate” ou “a capacidade de 
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enriquecer o debate fundamentado através das melhorias da disponibilidade 

informacional e das factibilidades de discussões interativas”, que se aproximam da 

noção de Bobbio (1995, p. 17), como sendo “a renúncia ao uso da violência para 

conquistar o poder” ou “procedimentos para a tomada de decisões coletivas por meio do 

livre debate” ou, ainda, aquela do professor moçambicano Ngoenha (2015), como 

sendo, a um só tempo “um ideal filosófico e político” e “o fazer das próprias 

instituições ao se desenrolarem por meio da aceitação da participação social para o 

atendimento de suas demandas”. 

Essa conjuntura dita ‘democrática’ diferencia os movimentos das mães pós-

1988 daquelas dos períodos de exceção e pode ter propiciado a abertura de uma fresta 

mais larga de contato entre as mães, a sociedade e o Estado. Primeiramente, porque os 

novos movimentos não mais reivindicavam direitos de filhos que discordavam 

ideologicamente da condução política do país. Em segundo lugar, porque a estreia 

pública dessas associações pode ter sido influenciada pela possibilidade de que mais 

pessoas conhecessem os novos casos de dores e sofrimentos materno-filiais, trazida pela 

cobertura da mídia. Ela passou a se manifestar de maneira mais intensa e livre sobre 

esses casos que evidenciavam agressões que, em geral, chamavam a atenção por 

impactar um grupo numeroso de vítimas. Por outro lado, é relevante ressaltar que, não 

obstante ocupar novos espaços públicos, as denúncias quase nunca atingiram seus 

objetivos de responsabilização e pacificação. Para Araújo (2006, p. 90) isso ocorreria 

pelo fato de “que o repertório desses movimentos, ao se basear no pressuposto geral e 

abstrato de busca pela paz, acaba na maioria das vezes diluindo o conteúdo das 

divergências políticas específicas”, ou seja, a demanda era levada a conhecimento 

público, “mas à custa de tornar a reivindicação anódina, esvaziando uma ‘verdadeira’ 

publicização da denúncia”. 

Outro elemento que parece contribuir para o reforço de visibilidade desses 

movimentos, é o fato de que as falas públicas das mães entregam ao jornalista uma 

mensagem atraente com potencial para prender a atenção e comover, o que parece 

atender os critérios de noticiabilidade caros para o discurso jornalístico. Além de serem 

capazes de criar pautas próprias para os veículos de imprensa convencionais, elas 

também se adaptaram aos ambientes de mídia independente, especialmente à internet. 

Essa poderosa rede informacional contribuiu, e contribui, para o fortalecimento das 
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associações na medida em que permite que as interessadas conheçam mutuamente suas 

identidades e biografias, se unam e mantenham contato permanente52. 

O primeiro grupo de mães do Brasil pós-ditadura militar, surgiu em 1990, com 

o conhecido Caso Acari. Em julho daquele ano, onze jovens - três moças e oito rapazes, 

sendo oito menores de dezoito anos, desapareceram em Majé, no Rio de Janeiro. Eles 

estavam em um sítio, ao que parece, fugindo de policiais que os tentavam extorquir, 

pois alguns compunham uma quadrilha de roubo de cargas. Dali retirados por um grupo 

de indivíduos que se diziam policiais, nunca mais foram vistos. As mães foram a 

público denunciar que as suspeitas recaíam sobre policiais. (Freitas, 2001; Araújo, 

2007; Dacach, 2009). 

Três anos mais tarde, em 1993, 29 jovens foram executados em dois outros 

eventos violentos também na antiga capital do império brasileiro: a Chacina da 

Candelária e a Chacina do Vigário Geral, ambos acontecimentos teriam ocorrido em 

resposta a ataques anteriores a policiais e a viaturas de polícia (Brites e Fonseca, 2013). 

Situação não diferente das acontecidas em 1994 e 1995, na comunidade de Nova 

Brasília-RJ. Em resposta a ataques a uma delegacia de polícia, que deixara policiais 

feridos, agentes entram na comunidade para cumprir mandados de prisão e deixam um 

saldo de treze mortes – sendo um deles baleado nos dois olhos, outros na nuca, e três 

casos de abuso sexual. Alguns meses depois, em atuação similar, outras treze pessoas 

também são mortas na mesma comunidade53. 

O primeiro caso de Nova Brasília levou à denúncia do Brasil na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, e à 

denúncia de seis policiais, em 2013, pelo Ministério Público. O segundo crime 

prescreveu em maio de 2015, sem que houvesse identificação de quem foram os 

responsáveis pelas mortes. 

Como se percebe, os motivos das violações que levaram ao surgimento dos 

grupos organizados de mães pós-1988 não estão relacionados a posicionamentos 

políticos dos filhos ou familiares, mas a ações perpetradas contra um conjunto 

específico de pessoas por carregarem algumas características, que trataremos mais 

                                                           
52 Vale ressaltar que, entre as ‘Mães que Inspiram’, foi criado grupo em rede social operada em aparelho 
celular, com vistas a instituir um grupo de discussão, autocuidado e busca de apoio psicossocial. 
53 Disponível em: < http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/11694.htm>, <http://g1.globo.com/glo 
bo-news/noticia/2015/06/brasil-e-processado-por-chacinas-que-mataram-26-em-corte-internacioal.html> 
e <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2015/05/09/interna_brasil,575675/chacina-
de-13-pessoas-no-alemao-prescreve-e-autores-ficam-impunes.shtml> Acesso em 22 set. 2015. 
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adiante. De toda sorte, parece perceptível que as vítimas desses eventos eram/são 

afetadas de diferentes maneiras ou em diversos ‘graus’ a depender do nível de contato 

com o ato violador. Esses graus poderiam ser classificados, em, no mínimo, dois. O 

primeiro seria o das vítimas diretamente afetadas em sua integridade corporal e o 

segundo os/as que, em geral, não têm como característica central o fato de serem 

tocadas pelo agressor em sua liberdade ou inteireza física, mas atingidas essencialmente 

no campo psicomoral. 

Em uma transposição de sentido da Fisiologia para a dinâmica dos movimentos 

sociais poderíamos denominar as primeiras de vítimas diretas, ou ‘sistólicas’, e, as 

segundas, de vítimas indiretas, ou ‘diastólicas’, em referência aos cardíacos movimentos 

de sístole e diástole, posto que a dinâmica de apagamento das vítimas diretas e de 

profusão das vítimas indiretas nos recorda a forma cíclica e ritmada dos eventos de 

fluxo sanguíneo do coração, um dos órgãos humanos mais concretos e, ao mesmo 

tempo, abstratos, por ser, a um só tempo, oco e carregado de profundo sentido54. Neste 

ciclo, quando uma parte é comprimida e ejeta sangue, logo em seguida, outra parte 

recebe sangue novo e se dilata e, esse mover-se, faz pressão nas vias circulatórias do 

corpo todo (Gomes, 2005). 

No contexto dos movimentos sociais que estamos a discutir, pode-se dizer que 

as vítimas sistólicas seriam os filhos, que foram reprimidos, silenciados, esvaziados, 

ensanguentados, e, as diastólicas, as mães, que se enchem com novos nutrientes 

reivindicatórios e se expandem em fluxos torrenciais de falas, choros, gritos e 

performances públicas. Ao projetarem o que sentem nas paredes que lhes oprimem, 

passam a tencionar as conexões sociais a que estão ligadas, notadamente aquelas que 

seriam responsáveis por proporcionar proteção contra essas agressões. 

Os casos citados são pequenos exemplos de uma infinidade de outros que, se 

ajuntados, comporiam um traçado constituído por uma extensa fileira de cadáveres, 

lágrimas e martírios. Essa corrente de sangue, além da atenção da mídia, tem recebido 

olhares cuidadosos de pesquisadores de universidades e/ou de organismos que atuam na 

defesa dos direitos humanos, conforme apresentarei. 

                                                           
54 Por isso mesmo, possui “núcleo semântico misto” (Viaro, 2006), com capacidade de proporcionar 
significado a tantos termos: recordar é trazer de volta ao coração; concordar é estar com os corações 
unidos, o oposto de discordar; decorar, é saber de coração; ser respeitoso é ser cordial; ir para perto do 
coração é fazer um acordo. 
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O desenho desse traçado é marcado por designações dos eventos-morte, 

sistólicos, seguidos de novos movimentos sociais, diastólicos, que, em alguns casos, 

fizeram surgir. Os nomes desses movimentos, relacionam-se, em geral, a locais e/ou 

datas das mortes. Elas ocorreram nas últimas três brasileiras décadas, período que a 

Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência55 denomina de ‘Democracia 

das Chacinas’ ou ‘A Era das Chacinas’, em referência aos incontáveis assassinatos, que 

carregam, muitos deles, fortes suspeitas de “execuções extrajudiciais” (Mães de Maio, 

2011). Todo esse percurso, que tem cheiro de carne humana incorporado ao do betume 

do asfalto quente, se colocado dentro de um ‘Maternocardiograma’, poderia assim ser 

sistematizado: 

 

Figura 1 - Maternocardiograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Além dos eventos apresentados, muitos outros ocorreram durante a chamada 

‘Democracia das Chacinas’, que não levaram necessariamente ao surgimento de 

coletivos organizados de mães ou, se o fizeram, tais movimentos obtiveram menor 

visibilidade. As mesmas fontes citadas no parágrafo anterior dão conta que, de 1990 a 

                                                           
55 Movimento surgido no Rio de Janeiro pós-chacina do Borel, em 2004 (Landim e Siqueira, 2013). 
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2015, ocorreram diversos outros eventos com múltiplas mortes, especialmente de 

jovens, como a Chacina do Lobato, com quatro mortes, em Salvador-BA, em 1993; a 

chacina da Nova Natal, com quatro mortes, em Natal-RN; a do Alto da Bondade, em 

Olinda-PE, também com quatro mortes; as de Nova Brasília, no Rio de Janeiro, em 

1994 e 1995, com oito mortes; a da Mãe Luíza, em Natal-RN, com quatro mortes, em 

1995; a do Taquaril, em Belo Horizonte-MG, em 1996; a do Jaguaribe, em Salvador-

BA, com nove mortes, em 1996; a do Morro do Turano, Alhandra e Maracanã, em 

1998; as da Cavalaria e da Vila Prudente, em 1999; a de Jacareí, em 2000; a de 

Caraguatetuba, em 2001; a de Castelinho e Jardim Presidente Dutra, em 2002; a de 

Amarelinho e Via Show, em 2003; a de Unaí e Felisburgo, em 2004; a chacina do 

Bauru e do Complexo do Alemão, em 2007; a do Morro da Previdência, em 2008; a de 

Sorocaba e Canabrava, em 2009; a de Vitória da Conquista e dos Crimes de Abril na 

Baixada, em 2010; a de Praia Grande, em 2011; a de Pinheirinho, Saramandaia e Aldeia 

Teles Pires, em 2012; a do Jardim Rosana, Revolta da Catraca, Vila Funerária, da Maré 

e Itacaré, em 2013; a de Campinas, Sapopemba, Morro do Juramento, Parque Belém, 

Morro da Quitanda, Sorocaba, Novo México, Mogi das Cruzes e Jardim Ibirapuera, em 

2014; a de Betim e do Bairro do Cabula, em Salvador, com doze jovens assassinados, 

em 2015; e também a de Fortaleza, Osasco e Barueri, com dezoito pessoas mortas, em 

2015. Vários outros eventos de características semelhantes são citados nas pesquisas 

que tive acesso, entretanto, por estarem mais próximos de discussões acerca do sistema 

carcerário ou de conflitos agrários e ambientais, por exemplo, e se distanciarem do foco 

contemplado aqui, não foram trazidos. 

Vale salientar que, geograficamente, os movimentos de mães que nasceram a 

partir desses eventos-morte se fazem presentes em diversas regiões do Brasil. Os 

pioneiros, como dito, são aqueles dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Na antiga 

capital do império surgiram diversos grupos, como: Mães de Acari, o primeiro, em 

1990; em seguida, Mães da Candelária; Mães do Vigário Geral, Mães da Baixada 

Fluminense, que, posteriormente, se aglutinaram e formaram o movimento Mães do Rio 

(Lima, 2013); Mães da Cinelândia, em 1993; Mães do CAJU e Mães do Borel (Dacach, 

2009); Gabriela Sou da Paz; Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência; 

Associação de Mães com Filhos em Conflito com a Lei – AMÃES e também o 

Movimento MOLEQUE – Movimento de mães pelos direitos dos adolescentes do 

sistema socioeducativo (Lira, 2006; Vianna; Farias, 2011). 
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Em São Paulo, a Associação Mães da Sé, que atua em busca de crianças 

desaparecidas, surgiu em 1996; a Associação Mães em Luta, em 2005; e o Movimento 

Mães de Maio da Democracia Brasileira, em 2006 (Graça, 2014). Justiça é o que se 

Busca, Associação de Mães e Amigos das Crianças e Adolescentes em Risco – AMAR 

(Evangelista, 2010) e as Mães de Sorocaba (Dacach, 2009) tratam-se de outros grupos 

surgido neste estado (Lima, 2013). 

No Espírito Santo nasceu, em 2001, a Associação de Mães e Familiares de 

Vítimas da Violência no Espírito Santo - AMAFAVV (Bussinger e Novo, 2008). No Rio 

Grande do Sul, existe o Programa Vida Urgente, desenvolvido pela Fundação Thiago 

de Moraes Gonzaga, criada em 1996 por um casal que perdera o filho em um acidente 

de trânsito. O projeto acolhe mães e parentes em luto que perderam filhos em condições 

abruptas, tanto no trânsito, quanto por homicídio56. No Paraná, uma mãe que teve o 

filho sequestrado, ao encontrar inúmeras dificuldades e descasos entre as autoridades na 

tentativa de localizar o filho, mobilizou-se para fazer nascer o Movimento em Defesa da 

Criança Desaparecida do Paraná – CRIDESPAR e o Movimento Mães do Paraná 

(Graça, 2014)57. Em Minas Gerais existe a Associação de Perdas Irreparáveis, 

instituída após um casal de pais após perder a filha em um acidente automobilístico 

(Rodrigues, 2015). Na Paraíba surge, em 2010, o movimento Mães na Dor, (Lima, 

2013).  

No dizer de Vianna e Farias (2011, p. 93), todas essas mães “ao falarem em 

nome de uma ordem doméstica que foi desfeita brutalmente pelo assassinato dos 

filhos”, “trazem o feminino não em seus corpos individuais, mas como marca de 

significação das relações que se romperam, bem como da violência ilegítima que as 

destruiu”. Elas levam, assim, “a ‘casa’ para a cena de protesto, através do que seria o 

seu ‘centro exemplar’ simbólico: a maternidade”. Em Goiás, lamentavelmente, não 

encontrei registro de casos em que as mães teriam se articulado de maneira evidente a 

levar a casa para a cena de protesto público. 

Vale enfatizar, antes de ingressar em outro ponto, que diferentes e marcantes 

terminologias foram criadas para se referir a essas mulheres que ‘inspiram’, ‘fazem um 

esforço’, e que se aproveitaram da construção cultural do modelo materno socialmente 

aceito e reproduzido nas sociedades atuais para imprimir “na participação política os 

                                                           
56 Disponível em: < http://www.vidaurgente.org.br/site/>. Acesso em 10. fev. 2016. 
57 Conforme consta do site <www.cridespar.org.br>. Acesso em: 05. nov. 2015. 
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elementos afetivos que são bem compreendidos pela maioria dos atores sociais, 

atribuindo legitimidade as causas” dos seus movimentos (Graça, 2014). 

Lira (2006) e Graça (2014) nos informa que os estudos sobre os movimentos 

de mães na América Latina cunharam os termos “maternidade social”, “maternidade 

socializada” e “maternidade militante”. A expressão que parece ter mais entradas nos 

trabalhos que tive acesso é “Mães em movimento” (Araújo, 2007; Brites e Fonseca, 

2013; Freitas, 2002), seguida de “Mulheres em movimento” (Azevedo e Barletta, 2011), 

“Mães históricas” (Brites e Fonseca, 2013), “Mães em luta” (Freitas, 2001; Lira, 2006), 

“Mães protagonistas” (Vianna e Farias, 2011), “Mães na dor” (Lima, 2013), “Mães na 

adversidade” (Evangelista, 2010), “Mães em situação-limite” (Dacach, 2009) e “Mães 

dos falcões” (Soares; Athayde; MvBill, 2005). Esta última faz alusão aos meninos que 

“tomam conta da favela” e que, por ficarem no alto delas, conseguem avistar, “como 

falcões”, quem acessa a comunidade. 

 

1.3. Sobre Mulheres lidas e Lidas de mulheres 

 

Ao longo dessa caminhada acadêmico-exploratória, tive acesso a dezenas de 

trabalhos que examinam arranjos sociais muito próximos dos que me dispus a 

compreender. À exceção de Fábio Araújo (2007 e 2011), que estudou a experiência de 

Acari, todas as demais construtoras dessas obras são mulheres. Tratam-se de cientistas 

sociais de diversos ramos do saber, em especial: Sociologia, Antropologia, História, 

Assistência Social, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social e Ciência Política. Para 

contemplar seus esforços, sem os quais minha visão seria mais nebulosa, realizo uma 

pequena revisão de literatura dos principais trabalhos com os quais estou dialogando e 

que foram desenvolvidos por essas ‘mulheres lidas’ que se dispuseram a compreender 

outras tantas ‘lidas de mulheres’. 

Freitas (2001), por meio de um olhar atento às notícias de vários jornais, que 

retratavam mães nas praças e ruas no Brasil reivindicando justiça pela morte de entes 

queridos, faz um relato sobre os contatos que teve com algumas delas. O que as uniria, 

seria a maternidade e a violência que lhes separara dos filhos, mortos ou sequestrados. 

Ela narra os impactos desse movimento, que nasce na década de 1990, na vida de 

algumas mulheres. 
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Lira (2006) a partir da aproximação com o Movimento Moleque, do Rio de 

Janeiro, fundado por mães que atuavam na proteção de filhos em conflito com a lei, 

vítimas de violências praticadas nas unidades de internação de adolescentes daquela 

cidade, buscou compreender o processo pelo qual elas se mobilizaram para dar 

visibilidade aos direitos das crianças e adolescentes previstos no ECA. A partir da 

participação das mulheres do movimento em audiências, seminários, oficinas 

pedagógicas, pode concluir que o envolvimento político e comunitário delas trouxe 

novos significados à maternidade, especialmente público, com caráter solidário e 

coletivo, e não apenas confinado ao âmbito privado.  

Araújo (2007) a partir da chacina de onze jovens, no que ficou conhecido Caso 

Acari, analisa as práticas reivindicatórias de justiça das mães dos jovens mortos, em 

julho de 1990, por meio de denúncias públicas. Ele participou de palestras, cerimônias 

religiosas, debates acadêmicos em que estiveram presentes as Mães de Acari, além de 

ter visitado as Mães da Praça de Maio, na Argentina. No dizer dele, seu trabalho aborda 

“o desaparecimento, a maternidade, a morte, o luto, a violência policial, as lutas por 

acesso à justiça por parte dos moradores de favela, a segregação sócio-espacial, a 

estigmatização e a criminalização das favelas e dos favelados”. As mães relatam, 

sobretudo, suas dificuldades enquanto pessoas que falam de um lugar desprivilegiado e 

de dentro de territórios criminalizados.  

Bussinger e Novo (2008), a partir da perspectiva de que o sistema de justiça 

criminal no Brasil não tem oferecido as respostas esperadas pela população, e de que a 

violência urbana tem crescido, acompanharam trajetórias de sete mães que perderam os 

filhos, desde o momento do assassinato até sua aproximação com a Associação de Mães 

e Familiares de Vítimas da Violência do Espírito Santo. Os resultados revelam que as 

mães era moradoras, em sua maioria, de bairros da periferia da Grande Vitória, 

semialfabetizadas e que tinham passado por experiências únicas de “intenso choque 

emocional”. Na visão das autoras, ao se aproximarem da citada associação as mães 

“começam a construir relações de solidariedade, calcadas no reconhecimento mútuo”. 

Para elas, a associação seria “mais do que uma bandeira de luta por justiça, [ela] tem a 

função de reunir pessoas outrora isoladas e incompreendidas”. 

Dacach (2009), ao acompanhar a história de quatro mulheres que tinham em 

comum o fato de serem pobres, negras, desempregadas, habitantes de favelas, de baixa 

escolaridade, que foram mães na adolescência, cujos filhos passaram pelo sistema 
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socioeducativo, defende que o envolvimento deles com situações ilícitas, especialmente 

o tráfico de drogas, levou-as a sair de uma “maternidade de rotina” a uma “maternagem 

estrategista”, especialmente para proteger aqueles filhos que se envolveram com o 

crime. Como parte da realização dessa estratégia, em alguns casos, enfrentam a polícia, 

fazem “barracos”, assumem dívidas dos filhos, condições que lhes teriam sido impostas 

por estarem vivendo uma situação-limite. A partir de Pollack (1990, apud Dacach, 

2009), que conceituou como “situação-limite” a vivência de mulheres em campos de 

concentração, quando são obrigadas a criar estratégias de sobrevivência e superação, a 

autora entendeu que as “mães dos meninos do tráfico” no Rio de Janeiro também se 

encontravam em similar situação, pois assim agiam para salvar a vida dos filhos.  

Evangelista (2010) realizou pesquisa junto a um grupo de dez mães que não 

vivenciaram a maternidade ideal, segundo ela, “projetada pela publicidade e enaltecida 

por novelas e filmes ‘água com açúcar’”, como “aquela em que as relações entre mães e 

filhos se desenrolam sem problemas graves”. Ela estudou a “maternidade vivenciada na 

adversidade” devido, principalmente, às conflituosidades dos filhos com a lei. A partir 

da história oral das mulheres, discutiu temas como o da militância das mães, o 

relacionamento das mulheres-mães com os filhos-homens, o mito do amor materno e 

seus diversos significados. 

Em 2011, o grupo Mães de Maio, de São Paulo, publica livro com relatos 

doloridos das mães que perderam seus filhos no, intitulados por elas, “maior e mais 

emblemático massacre da história brasileira recente”. O grupo surgiu para dar 

visibilidade e denunciar crimes ocorridos no período de oito dias, em maio de 2006, 

quando 493 pessoas, especialmente jovens negros e da periferia, teriam sido 

assassinadas pela polícia daquele estado. A ação policial teria ocorrido como resposta 

estatal a crimes violentos cometidos, naquele mês, pelo grupo criminoso conhecido por 

Primeiro Comando da Capital - PCC. 

Almeida, Garcia-Santos e Haas (2011) avaliaram as condições especiais de luto 

de 22 mães que perderam seus filhos por acidente de trânsito ou homicídio, que 

participam dos grupos de apoio do Programa Vida Urgente, grupo em defesa da vida de 

jovens no Rio Grande do Sul. Os autores buscaram analisar a presença dos chamados 

“Padrões Especiais de Luto” por morte súbita, que se expressam em manifestações 

como: a) sensação de irrealidade; b) forte sentimento de culpa; c) construção de bodes 

expiatórios; d) frequente envolvimento com instâncias do poder público para cobrar o 
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andamento judicial; e) sensação de desamparo; f) depressão agitada; g) sensação de um 

trabalho não terminado, devido ao remorso por coisas que não fizeram ou disseram para 

pessoa amada; h) busca de causas e culpadas como necessidade de compreender o fato. 

Os pesquisadores concluíram que 92% das mães apresentam uma ou várias 

manifestações desses “Padrões Especiais de Luto”. 

Vianna e Farias (2011) refletem sobre violência e gênero, a partir da história de 

mães que militam no Rio de Janeiro contra a violência policial e em busca de 

condenação dos agentes do Estado responsáveis pelas mortes de seus filhos. Elas 

discutem o protagonismo simbólico das mães; o acionamento da condição de mães em 

atos políticos e de um lugar diferenciado entre aquelas que são “mães em luto” e outros 

que são solidários, mas que não perderam os filhos; a encenação pública; a elaboração 

de estratégias para fazer-se ouvir; a necessidade de provar que o filho não era “bandido” 

e o duro caminho até o julgamento do possível autor. 

Araújo (2011) apresenta novo relato em que familiares de vítimas da violência 

transformaram o luto em forma de reivindicação por justiça. Ele estuda o 

desaparecimento de pessoas e descreve a via crucis de uma mãe que perdeu o filho na 

guerra entre gangues de traficantes rivais no Rio de Janeiro. Nesse caso específico 

analisado por ele, alguns traficantes teriam “alugado” o veículo da Polícia Militar, 

conhecido como “caveirão58”, para invadir uma comunidade rival e sequestrar alguns 

jovens, dentre eles o filho da mãe entrevistada. Ele teria sequestrado por ser filho de um 

dos “ex-chefões” do tráfico de drogas naquela localidade, contudo, segundo a mãe, o 

filho não teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ela informa que as autoridades 

responsáveis pela persecução criminal nunca conseguiram elucidar o caso e encontrar o 

corpo do filho, “nem vivo nem morto”. 

Brites e Fonseca (2013) retomam o fato de o movimento de mães contra a 

violência estatal ter se iniciado no Brasil na década de 1990, na cidade do Rio de 

Janeiro, no episódio conhecido como Chacina do Acari, sendo sucedido por outros 

acontecimentos violentos como a Chacina da Candelária e a Chacina do Vigário Geral. 

O texto deixa claro três grupos bastante específicos de mães que sofrem com a violência 

contra seus filhos: aquelas que acreditam que os filhos não estariam relacionados com 

as situações que lhes teriam levado à morte; outras, que são mães de agentes de 

segurança, que também perderam seus filhos no campo da violência; e aquelas 

                                                           
58 Ver Guia de Viagem. 



|64| 

 

 

rejeitadas pelas duas primeiras classes, pois seriam consideradas mães de “bandidos”, e 

que seriam, ao olhar de alguns, tão perigosas quanto os filhos, sem direito à indignação 

pública. As autoras narram a trajetória das mães, partindo de diversos pontos do Brasil 

até chegarem Brasília, para tentar fazer com que suas demandas por justiça se 

transformassem em políticas públicas, o que fez nascer o grupo Mulheres da Paz. 

Landim e Siqueira (2013) analisam os mesmos ‘emblemáticos’ eventos de 

mães do Rio de Janeiro. Constatam que os vínculos dentro dessas “organizações tendem 

à dispersão e a conflitos internos a partir da lógica da pessoalização das relações”. 

Verificam que esses grupos têm se multiplicado pelo país por estarem sendo conferido a 

essas mães certos espaços políticos, em âmbito nacional e estrangeiro, o que as têm 

transformado em “personagens que, contando com relativas e débeis inserções 

institucionais e reconhecimento local, vivendo nas margens, veem-se lançadas a espaços 

e agências fora do país, com os quais estabelecem vínculos”. Essas mães seriam novos 

atores sociais que estariam a introduzir linguagens e rituais “heterodoxos” nos espaços 

políticos, a exemplo do fato de realizarem performances “caóticas” e “bagunceiras”, 

assumindo, em um dia, um tom político-reivindicativo e, no dia seguinte, um tom 

religioso. 

Lima (2013), por sua vez, acompanhou o grupo paraibano denominado Mães 

na Dor, surgido em 2010, formado por mães enlutadas, que perderam seus filhos em 

situação de violência, com o objetivo de se apoiarem mutuamente e lutar pela 

responsabilização dos culpados pela morte e também de realizarem atos públicos de 

prevenção e contra a violência. Trata-se de mulheres que tentam reelaborar a dor do 

luto, transformando-a em luta por justiça e pelo fim da violência. Em suas atuações elas 

saem em passeatas, conversam com autoridades e reivindicam os direitos dos filhos. 

Wolff (2013) analisa, em uma perspectiva comparada, como as ideias de 

maternidade e gênero foram utilizadas nos discursos dos movimentos de resistência às 

ditaduras estabelecidas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, nas 

décadas de 1960 e 1970. Constata que, enquanto as organizações armadas usavam os 

signos de masculinidade como argumento para a luta contra a ditadura, o discurso de 

denúncia às violências da repressão agiu de maneira oposta com o objetivo de 

humanizar os interlocutores, já que, no seu entendimento, na sala de torturas o homem 

não era o guerrilheiro, nem o torturador, realmente humano. Para ela, os grupos de mães 

em vários países mobilizavam publicamente suas emoções e utilizavam 
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estrategicamente a noção de maternidade, tornando essa agência, que é, em geral, 

privada, em vergonha pública como forma de reivindicação de ação política. Ela relata 

ainda que, dentre todos, destacou-se o grupo argentino As Madres de la Plaza de Mayo 

que, com fraldas na cabeça e exposição pública da dor, conseguiram atingir mais 

fortemente a opinião pública59. 

Graça (2014) investigou a história de diferentes movimentos de mães no Brasil 

e, em São Paulo, em especial. Tratam-se de coletivos de mulheres que atuam contra 

execuções sumárias de jovens realizadas por, segundo elas, agentes estatais e que 

buscam respostas para o desaparecimento dos filhos. A autora realiza uma historiografia 

dos três principais movimentos de Mães de São Paulo: Mães da Sé, Mães em Luta e 

Mães de Maio, intentando identificar os eventos que levaram à criação deles, como 

também seus aliados e seus adversários políticos. Ainda busca compreender o repertório 

de ações por elas realizadas, como os protestos e reivindicações pública baseadas na 

legitimidade social que o lugar da maternagem lhes possibilita. A partir da “teoria do 

processo político e da ação coletiva”, analisa a existência desses movimentos sociais. 

Quanto às discussões relacionadas à perspectiva dos direitos da mulher, Graça (2014) 

percebe que os três grupos de mães associam o movimento feminista à luta pela 

liberação do aborto. Verifica que eles não concordam com a descriminalização dessa 

conduta criminal, pois afirmam lutar por direitos e, na visão das mães que representam 

esses grupos, haveria uma incoerência entre suas lutas e a “liberação do aborto”, já que 

o primeiro dos direitos seria o direito à vida. Descobre que esses grupos também 

apresentam uma concepção naturalizada da maternidade, enquanto uma “dádiva 

divina”. Conclui que o Estado é, a um só tempo, ineficiente em suas políticas públicas, 

tolerante com a impunidade e patrocinador de uma agência policial violenta.  

Em Goiás, estado onde vivo e realizo a presente pesquisa, Costa (2014), 

profissional que trabalha junto ao sistema socioeducativo, analisou seis histórias de 

mães cujos filhos passaram pela medida socioeducativa de internação, em regime 

fechado, em Goiânia, buscando compreender como elas expressam seus temores, 

conflitos e expectativas. Percebeu tratar-se de famílias de classes populares, cujos lares, 

em geral, são chefiados pelas mães. Verificou que elas carregam consigo a visão de que 

o regime fechado de internação de adolescente é protetivo, que visa à segurança física 
                                                           
59 Para Freitas (2001, p. 69), a imagem das Mães da Praça de Maio não é a da razão, mas a da “mulher 
que tem seus direitos justificados a partir da esfera do afetivo – porque é mãe”. Por isso sua ação seria 
aceita, por ser “a imagem da mulher que age instintivamente, com coração”, o patamar que foi atingido. 



|66| 

 

 

dos filhos, mas que, ao mesmo tempo, seria injusto e violento. Compreendeu também, a 

partir de diversos relatos aflitos e dolorosos, que a violência é linguagem comum dentro 

dos centros de internação de adolescentes em Goiânia, posto que os adolescentes se 

violentam uns aos outros e são violentados pelos agentes de segurança. Concluiu que o 

sistema socioeducativo em Goiás está muito aquém do que deveria proporcionar, o que 

conduz ao fato de a maioria dos adolescentes retornarem para a atividade delitiva. 

Barbosa (2014), também goiana, pesquisou a realidade dos chamados Centros 

de Mães, instituições internacionais, da sociedade civil, que nasceram para se tornar 

espaços de convivência e autoajuda de mães e outros familiares, e como veículos de 

intermediação de suas demandas com o poder público, mormente aquelas ligadas às 

necessidades básicas das comunidades, em especial, os temas ligados à maternidade, 

como gravidez precoce, atendimento respeitoso às gravidas e direitos de creche para as 

crianças. Se originaram na Alemanha, em 1981, país que conta, atualmente, com mais 

de quatrocentas unidades e espalharam-se, nos trinta anos seguintes, para dezenas de 

países. Compõem hoje uma rede com mais de mil coletivos com esse modelo intitulada 

Mother Center’s Internacional Network for Empowerment - Mine, rede que recebeu, 

segundo a pesquisadora, em 2006, o prêmio de “melhor prática social” da ONU-Habitat. 

Analisando as similitudes e as diferenças e, sobretudo, a participação política das 

mulheres que neles atuam, em sete países - Alemanha, Áustria, Argentina, República 

Checa, Hungria, Bósnia e Eslováquia, Barbosa pode verificar que, além de serem 

respeitadas pela sociedade, essas agências são capazes de influenciar a agenda política e 

conferir novas oportunidades às mulheres, inclusive com inserções em partidos políticos 

e participações vitoriosas nas eleições. No dizer da pesquisadora, os “centros” que, 

desde suas origens, baseiam-se nos princípios de “um encontro aberto entre as pessoas” 

e no “reconhecimento de mulheres-mães como ‘especialistas do dia-dia’”, são, acima de 

tudo, “espaços integrativos e escolas de exercício democrático e de participação 

política, atuando a favor de uma cidadania mais ativa e participativa” (Barbosa, 2014, p. 

35). 

Rodrigues e Sá (2015) analisaram como as mães vivenciam e representam o 

luto pela perda de seus filhos em situação de violência no bairro do Cais do Porto, em 

Fortaleza. Perceberam que essas mulheres-mães, conhecidas entre si por serem vizinhas 

ou parentes, formam uma rede de aproximação e de disputa marcada por laços de 

afetividade e solidariedade, mas também por intrigas e fofocas. Comprovaram que os 
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contatos entre elas apresentam tensões, já que, em alguns casos, os filhos de umas 

mataram os filhos de outras. Assim, certificaram que as redes de solidariedade ajudam a 

passar a dor, entretanto, também podem incitar o ódio, conduzido pelo desejo de 

vingança. De toda sorte, identificaram um sentimento de empatia recíproca entre as 

mães, mesmo entre aquelas que estão em luto, com relação às mães dos assassinos de 

seus filhos.  

Em 2015 a Anistia Internacional publica, no Rio de Janeiro, a obra “Você 

matou meu filho”, onde, entre diversas constatações, ao checar o “andamento de todas 

as 220 investigações de homicídios decorrentes de intervenção policial no ano de 2011”, 

naquela capital, descobre que “foi apresentada denúncia em apenas um caso” e que até 

abril de 2015, 183 investigações relativas a 2011 permaneciam em aberto. 

Após essa caminhada pelas atuações de tantas mães que viram seus filhos 

serem assassinados Brasil afora, pesquisadas e apresentadas por ‘mulheres lidas’ 

sensibilizadas por suas realidades, dedicar-me-ei, no capítulo seguinte, à realidade das 

mães em luto goianienses. Vale adiantar que elas ainda não conseguiram se articular 

para fazer nascer um coletivo organizado que possa ser lançado no 

‘maternocardiograma’, ainda que seus filhos tenham sido esvaziados e ensanguentados 

nos sistólicos movimentos de retirada de suas vidas. 
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2. HISTÓRIAS DE VIDA NO CAMPO DE EXTERMÍNIO 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Não quero que me vejam como uma vítima, um fenômeno sociológico ou 
 um número estatístico das Nações Unidas. Quero que me vejam como sou: 

 uma pessoa inteligente, capaz de ganhar o seu pão e defender-se de empresários 
ladrões e militares assassinos. Capaz de amar e desfrutar do seu homem 

e também de o pôr fora de casa a pontapé se se armar em macho 
pensando que me mete medo e se se embebedar e me levantar a mão. 

 Também não quero que a única coisa que esse olho 
 atrás da máquina fotográfica procure seja o sinal da pobreza. 

Não quero que se meça com um dólar a minha capacidade de ser feliz. 
 

Elisabeth Subercaseaux, escritora chilena60 

 
2.1. O nome da mãe 
 

 
Para identificar cada uma das ‘Mães que Inspiram’ optei por reduzir minha 

responsabilidade em sua nomeação. Isto porque, nomear, mais que simples descrição, é 

ato de compromisso que revela, além do nomeado, o poder de realizá-lo e, do mesmo 

modo, quem o detém (Austin apud Moreira, 2010). Quanto a este ponto, Spivak (2014) 

nos alerta para o fato de que o detentor desse poder deve se atentar para que não 

reproduza estruturas de opressão mantenedoras do outro em um local de subalternidade. 

Em idêntico sentido, Varikas (2010), aponta os riscos ao se nomear o outro, pois o ato 

pode oferecer sustentação a sistemas massivos de poder. 

Como exemplo disso, a autora de A escória do Mundo (2014) explica que o 

termo ‘pária’ e as modalidades de seu ingresso no vocabulário ocidental são produtos do 

colonialismo que o utilizou para naturalizar relações sociais desiguais. Sem guardar as 

memórias dos conhecimentos orientais antigos, da evolução do sistema de castas e dos 

conflitos anteriores à colonização, os saberes coloniais apresentaram ao ocidente o 

modo de vida indiano como a manifestação de uma cultura retrógrada e imóvel, 

radicalmente fechada a qualquer transformação social. Para a politicóloga francesa, esse 

discurso teria legitimado “a criação pela administração britânica de uma burocracia 

colonial no interior da qual os brâmanes adquirem posições privilegiadas, reforçando 

assim as percepções bramânicas e as conotações desprezíveis do pária”, e constituído 

sua figura como elemento semântico de singularidade ocidentalizada tendente à 

                                                           
60 Ver Larrucea e Polanco (2008, p. 48 e 49). 
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perenização. Ainda, para ela, “a descoberta/invenção do pária faz parte de uma postura 

intelectual que, mesmo na filosofia radical das Luzes, toma por estabelecido o poder 

unilateral do logos europeu de nomear e de definir o outro, ainda quando se trata de 

idealizá-lo ou de defender seus direitos” (Varikas, 2010, p. 34 e 37). 

Da mesma forma, Dias (2009, p. 13) apresenta interessante história que elucida 

como o ato de nomear pode ser utilizado para depreciar e ofender. Ela nos conta a 

história das Mazahuas, mulheres mexicanas que “juntamente com seus filhos, povoam 

as ruas da Cidade do México vendendo artesanatos, frutas, doces, chicletes, cuidando de 

carros ou limpando seus vidros nas esquinas e faróis, ou mesmo pedindo esmolas”. 

Essas mulheres apresentam curiosa especificidade de gênero ao exercerem mais poder 

que os homens em significativa parcela de suas dinâmicas familiares e comunitárias. 

Elas assumem responsabilidades econômicas e de tomada de decisões tendo, inclusive, 

participado ativamente em batalhas nos movimentos de independência do México. 

Publicamente, elas são conhecidas como Marías, apelido que, entretanto, não as agrada. 

Em vista disso, ao entrevistar mulheres Mazahuas, a antropóloga goiana descobriu que, 

apesar de serem reconhecidas como mais fortes que os homens, María é “entendido 

como sinônimo de indígena, pobre, feia, fraca, selvagem, ignorante, prostituída”. O 

emprego do termo, portanto, acaba por ser “altamente depreciativo, sendo que aqueles 

que fazem uso dele o fazem para ofender e aquelas que o recebem o tomam como uma 

ofensa” (Dias, 2008, p. 248), posto que ele é utilizado como artifício para transmissão 

da mensagem de que aquelas mulheres fortes, nomeadas pelo nome mais comum da 

nação mexicana, seriam, em verdade, subalternas, como todas as outras mulheres. 

Ocorre que, a despeito do exposto, não se poderia prescindir da nomeação 

individual das mulheres-sujeito da pesquisa pois apenas a realizando é possível 

delimitar, diferenciar e apresentar suas histórias. Nesse esforço, uma rápida passagem 

pela história dos nomes humanos nos leva a intuir que, possivelmente, entre os 

primeiros povos, as pessoas eram designadas por apenas um vocábulo, como se constata 

nas figuras bíblicas de Davi e Maria ou, até mesmo, em Platão, Sócrates e Aristóteles. 

Segundo Mendes (2009), com o aumento populacional houve maior necessidade de 

complementação do unitário nome, quando surgiu o modelo atual que instala no 

descendente o nome de seus pais, circunstância evidenciada, entre os hebreus, por meio 

da inserção da partícula ‘bar’ no nome do filho, como no caso de Bartolomeu, que 

significa ‘filho de Tolomeu’, ou, de Barrabás, ‘filho de Abás’. Para o autor, essa mesma 



|70| 

 

 

manobra onomástica pode ser verificada em variadas línguas como, entre os árabes, 

com a inclusão da partícula ‘ben’; entre os ingleses, com a adição do ‘son’; entre os 

romenos, de ‘esco’; entre os russos, de ‘vich’, para os homens, como em Nicolau 

Alexandrovich [filho de Alexandre] e, de ‘ovna’, para as mulheres, como em Catarina 

Petrovna [filha de Pedro]. Ele explica ainda que na península ibérica não teria sido 

diferente, a inclusão da partícula ‘es’ no nome do recém-nascido indicaria sua 

ascendência - prática iniciada entre os nobres que fez com que os filhos de Nuno, 

Mendo, Gonçalo, Rodrigo, Pero, Fernando, Estêvão, Lopo, Sancho e Marco, por 

exemplo, carregassem o segundo nome Nunes, Mendes, Gonçalves, Rodrigues, Peres, 

Fernandes, Esteves, Lopes, Sanches e Marques, respectivamente. 

No dizer de Moraes (2000), o nome, além de um elemento da personalidade 

individual, protetor da esfera privada, é designativo de um círculo familiar e,  

 

conforme a doutrina de Cornu, tende a se “integrar à pessoa até se tornar o 
sustentáculo dos outros elementos, o anteparo da identidade da pessoa, a sede 
do seu amor-próprio”. Neste sentido, uma nova luz foi trazida pela 
Psicanálise, ao estabelecer que o nome é suporte não só da identidade social 
mas também da identidade subjetiva, tendo a função de “humanizar” o filho 
como sujeito do direito (e do desejo). O ofício primordial da paternidade, sob 
esta ótica, é representar as leis da cidade e o interdito maior que as 
fundamenta (a proibição do incesto), antes de tudo pela transmissão do seu 
nome (o patronímico). Assim é que “nenhuma sociedade deixa à fantasia, ao 
livre arbítrio dos pais a escolha de sua linhagem, a autorização para subverter 
as regras da filiação, a escolha do nome”. É o nome que conferirá à criança 
um “lugar” dentro de uma linhagem, oferecendo-lhe, através do direito, o 
espaço necessário para que ela construa sua estrutura psíquica. (Moraes, 
2000, p. 41 e 42) 

 
Considerando o exposto, optei por indicá-las a partir da evidenciação da relação 

de parentesco que se liga intimamente ao objeto deste estudo, qual seja, a maternidade e 

a filiação. Adotei assim um modelo que se aproxima daquele utilizado entre os Kgatla, 

da África do Sul. Conforme Kitzinger (1978, p. 72), esse grupo humano exerce um 

sistema de nomeação em que os pais mudam de nome com o nascimento do primeiro 

filho, adquirindo um novo estatuto coletivo quando passam a ser reconhecidos 

publicamente pelo nome do filho, acrescido do prefixo ‘rra’ – pai – ou ‘mma’ – mãe. 

Desta forma, a nomeação individual das ‘Mães que Inspiram’ ocorreu a partir do 

acréscimo da expressão ‘Mãe de’ ao nome do filho. Em verdade, por questão de 

preservação da intimidade e, em respeito à ética da confidencialidade por nós acordada, 

juntei à palavra ‘mãe’ hipocorísticos que elas mesmas teriam concebido para os filhos 
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ou, na ausência deles, epítetos que os amigos utilizavam para se referir ao companheiro. 

Para esclarecer, com um exemplo, a Mãe de Neném foi assim chamada pois este é o 

nome afetivo que ela emprega para se referir carinhosamente ao filho. A Mãe de Falso, 

por sua vez, na ausência do hipocorístico, foi assim denominada porque este é o 

cognome que os amigos lhes emprestam nas relações de afetividade. 

 Seguindo para o próximo ponto, se acaso pretendêssemos ajuntar os traços 

comuns das mães entrevistadas poderíamos dizer que se tratam de mulheres brasileiras 

adultas61, trabalhadoras, negras, aparentemente heterossexuais e cisgêneras, sem 

evidentes deficiências físicas ou mentais, moradoras das periferias, que tiveram os 

filhos mortos durante o cumprimento de medida socioeducativa. Ao observarmos os 

predicados não unânimes, mas apresentados pela maioria, podemos acreditar que se 

tratam de mulheres majoritariamente goianas, cristãs e economicamente pobres62. Essas 

características serão, de acordo com as necessidades da pesquisa, aprofundadas no texto. 

De toda sorte, mais que semelhanças, os enredos de suas vidas são recheados de 

experiências deveras particulares. Antes de ingressar nas categorias que nos habilitam a 

analisar suas histórias, é válido conhecer um pouco de suas biografias, as lembranças 

dos filhos e como ocorrera minha aproximação.  

Realizarei essa apresentação em três partes. Na primeira, peço licença para, 

enquanto conto como se sucedeu minha aproximação com elas, tornar concreta uma 

espécie de homenagem aos seus filhos em linguagem próxima da coloquialidade. Essa 

parte foi redigida entre aspas. Na segunda, elaborei uma síntese da biografia das mães e 

de sua relação com os filhos. Na última, foram acrescentadas fotografias de lembranças 

guardadas pelas mães, as quais elas nos autorizaram conhecer. 

                                                           
61 Com idade superior aos 29 anos, portanto, acima da faixa da adolescência/juventude estabelecida pelo 
ECA e pelo Estatuto da Juventude e, ao mesmo tempo, abaixo dos 60 anos, portanto, não alcançadas pela 
Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 
62 Dentre as doze mães, dez nasceram em Goiás e, nove, participam ou participaram de algum programa 
de transferência de renda, conforme será detalhado mais à frente. 
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2.2 Apresentando as mães e homenageando os filhos 

 

Mãe de Quicéu 

 

“Quicéu, sua mãe foi a primeira a ser entrevistada. Era uma sexta-feira à tarde. 

Eu me encontrava bastante apreensivo sobre como abordar o tema. Ela estava em sua 

residência, na região Noroeste de Goiânia. Na frente de sua casa ainda há um portão de 

grade, por onde é possível ver os fundos e um pequeno restaurante. Seu cachorro 

continua lá, um basset. Seu pai estava sentado em um canto à esquerda quando cheguei, 

quase detrás da casa, meio que com a intenção de não ser visto. Mas o vi e fui até ele e o 

cumprimentei. Em seguida, ele disse que iria dar banho no cachorro, banho que foi 

estranhamente rápido. Estava no local também sua irmã, com aparência de oito anos de 

idade. Posteriormente, apareceu sua outra irmã maior, adolescente. Sentamos naquela 

grande mesa localizada na varanda de sua casa, onde ocorreu a entrevista. Ali tomei o 

primeiro gole de café, gentilmente oferecido por sua mãe, de uma infinidade de tantos 

outros que viriam neste e em outros encontros.” 

A Mãe de Quicéu nasceu no interior de Goiás. Foi criada na zona rural e, aos 14 

anos, foi morar com uma família em Minas Gerais, para trabalhar de babá. Aos 19 anos 

voltou para Goiás, quando conheceu o marido, com quem permanece casada. O filho, 

Quicéu, nasceu no dia do Natal de 1996. Seu nome foi tirado de um famoso filme dos 

anos 1980, escolhido pelo pai. A mãe não gostou, pela dificuldade de falar e escrever. 

Segundo a mãe, ele era um rapaz bastante estudioso e chegou a ganhar uma bolsa do 

Governo de Goiás por boas notas. Gostava de soltar raia, de carrinhos, como o da foto 

abaixo, e era apaixonado pela velocidade proporcionada por bicicletas e carrinhos de 

rolimã, inclusive possuía uma mobilete63 velha. De acordo com ela, ele era muito 

respeitoso e sequer gostava que ela o visse fumando tabaco. Uma situação que lhe 

chamara a atenção quanto a este ponto foi o fato de que, em determinado dia, “mesmo 

queimando a mão”, o filho tentara esconder o cigarro aceso entre os dedos, para que ela 

não percebesse que ele fumava. Ocorre que ela viu e pediu para ele soltar o cigarro para 

não queimar a mão, quando ele insistia: “não estou com cigarro não”, e ela: “Estou 

vendo, você está queimando a mão”, quando ele reafirmava que não estava com cigarro, 

                                                           
63 Ver Guia de Viagem. 
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mesmo com sua mão queimando. O filho faleceu aos 17 anos. Hoje ela possui um 

pequeno restaurante e vive com o marido e outras duas filhas. 

 

Foto 1 – Brinquedos preferidos do Quicéu. 

 
Fonte: Fabrício Rosa. Data: 09.10.2015 

Mãe de Dentinho 

 

“Dentinho, conversei com sua mãe em uma segunda-feira pela manhã. Eu 

estava perdido no local onde vocês moravam, que fica entre duas rodovias. Parei o carro 

em um supermercado e, ao descer dele, percebi que fui observado, de cima a baixo, por 

três jovens. Entrei no mercado para perguntar ao entregador. Ele não estava. Voltei e 

perguntei aos jovens porque vi que eles haviam se entreolhado e, receoso de me 

seguirem, acreditei que a melhor estratégia seria me aproximar deles. Somente naquele 

momento fui me dar conta de que eu estava vestido com roupas de marcas consideradas 

caras e percebi que isso chamou a atenção. Rapidamente me senti um estranho fora do 

ninho. Depois de algumas voltas, liguei para sua mãe, que me explicou como chegar à 

casa. Ela foi extremamente solícita, como você deve saber. Entrei na casa. Casa simples, 

doada pelo poder público. Estava limpa, com poucos móveis, inclusive com alguns 

materiais de construção dentro, pois sua mãe conseguiu um ‘cheque-reforma’. Seu 

irmão estava com a namorada no quarto. Quando entrei, junto de sua mãe estava sua 

irmã, muito educada, já com nove anos, e outra dormindo, de dois anos, que você deve 

ter conhecido ainda bebê. Elas haviam ido a uma festa no dia anterior e me ofereceram 

docinhos, que estavam guardados dentro do chapéu de festa. O telefone de sua mãe 

tocou, era uma irmã da igreja e vizinha, que se ofereceu para ficar com suas irmãs 

enquanto fazíamos a entrevista, que sua mãe chamou, durante a ligação, de 

“reportagem”. Seu irmão continua dormindo até tarde. Fizemos a entrevista e ele só 

acordou ao final. Esbocei algumas brincadeiras, e, quando ele sentiu confiança, sentou-
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se ao meu lado. Sua mãe já havia me explicado a situação dele, que é muito parecida 

com a sua. Conversei com ele, quando me disse que comercializava drogas e que ia o 

continuar fazendo. Sua mãe pediu que eu o aconselhasse. Expliquei-lhe que muita gente 

tem morrido em situações semelhantes, especialmente jovens, mas não tentei dissuadi-

lo da venda de drogas, pois, certamente, muitos já tentaram fazê-lo, e não acreditei que 

a fala de um estranho poderia ser eficaz. Expliquei-lhe, entretanto, que, caso não 

quisesse morrer, deveria tomar algumas precauções: jamais comprar ou vender a prazo, 

pois as muitas mortes no campo do tráfico de drogas se dão em virtude de quebra de 

confiança por dívida, como você bem sabe; e também que buscasse uma rede de pessoas 

confiáveis que não viesse a o delatar. Alertei-o a sempre se lembrar da situação da sua 

mãe, que viveu praticamente para cuidar de vocês e que já havia te perdido e não 

merecia perder outro. Antes de ir embora, conversei por mais alguns minutos no portão 

com sua mãe, quando ela disse que gostaria que os filhos se parecessem comigo. Espero 

que goste.” 

A Mãe de Dentinho o chamava assim porque “ele tinha dentinhos de coelho”. Os 

amigos o conheciam por Pequi64, “porque ele era meio amarelo”. Ela nunca conheceu 

sua própria mãe, pois foi “dada para pessoas estranhas” ao nascer e, aos seis anos, 

quando o homem que a criava morreu, foi entregue para o pai e a madrasta. Tinha outra 

irmã, que morreu jovem. Aos 15 anos ficou grávida e fugiu com o pai de Dentinho, com 

quem permaneceu por dez anos casada e teve outro filho. Em outros relacionamentos, 

teve outros três filhos. Sonhava que Dentinho trabalhasse no Exército. Ele mesmo, não 

queria, mas falava: "tomara que o Exército me pegue, pra senhora realizar seu sonho." 

Ele gostava muito de aparelhos celulares e sua mãe, certa vez, ajuntou todas as 

economias para presentear os filhos com um modelo que havia sido recém lançado. O 

filho foi morto aos 17 anos. Hoje ela vive com as duas filhas mais novas, pois os outros 

já se casaram, possui um pequeno estabelecimento alimentício que denomina 

“jantinha”. 

                                                           
64 Ver Guia de Viagem. 
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Foto 2 – Aparelho celular de Dentinho. 

 
Fonte: Mãe de Dentinho. Data: 11.10.2015 

Mãe de Talira 

 

“Talira, conversei com sua mãe várias vezes, por telefone. Em nenhum 

momento ela titubeou quanto à entrevista. Pediu para retornar a ligação posteriormente. 

Ao fazê-lo, pediu-me que eu a encontrasse naquela hora. Larguei alguns fichamentos e 

fui. Ela me esperava na porta do seu local de trabalho. Continua trabalhando como 

mototaxista, naquela mesma central de motos. Cabelos loiros, um pouco acima do peso, 

roupas apropriadas para o calor da cidade. Ao nos cumprimentarmos, percebi um misto 

de seriedade com apreensão, de ambas as partes. A entrevista correu bem, em uma 

lanchonete ao lado do trabalho dela, a primeira em um local público. Ao final, ela me 

mostrou várias fotos suas, dos outros filhos e dos netos, inclusive essa que segue abaixo. 

Mostrou também fotos de sua esposa, que morreu junto com você. Nos bastidores me 

disse que odeia polícia. Antes de assinar um documento da pesquisa me perguntou se eu 

não iria entregar aqueles dados para a polícia. Disse que quando vê um policial se afasta 

instintivamente e que essa sensação surgiu após sua morte.” 

 Ela me informou que escolheu o nome verdadeiro do filho influenciada por uma 

novela em que havia um personagem que, durante o dia, se vestia de homem e, à noite, 

de mulher. "Ele não era ‘viado’, mas à noite ele se vestia de mulher e se passava por 

travesti.” Ela é do interior do estado de Goiás. Aos onze anos ficou grávida pela 

primeira vez, pois fora estuprada pelo padrasto. A bebê morreu. Vive hoje em Goiânia 

com outros filhos e netos. Trabalha, há muitos anos, como mototaxista e tem muito 

orgulho do filho que morreu, pois ele, aos oito anos, vendia picolé, aos nove, vendia uva 

na feira e, na adolescência, ajudava o pai em um lavajato. De acordo com ela, ele 

gostava de ajudar idosos, mulheres grávidas e animais, gostava de videogame e, 

especialmente, de andar de bicicleta. Ela conta que, devido a esse hobby, ele, muitas 
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vezes, ‘pegava rabeira’65 em ônibus. Por saber disso, após chegar do trabalho, ela o 

seguia. Quando flagrava tal cena, fotografava o ato para fazer prova e acabava por 

brigar com o filho. 

 

Foto 3 – Talira e amigos ‘pegando rabeira’ em ônibus. 

 
Fonte: Mãe de Talira. Data: 11.10.2015 

Mãe de Falso 

 

“Falso, rodei muitos quilômetros para conhecer sua mãe, porque sua casa fica 

no extremo oposto da cidade, tomando a minha como referência. Encontrei o endereço 

facilmente pelo GPS. Sua mãe saiu de dentro da casa. Magra, dos braços fortes e 

simpática. Entrei na casa, que continua impecavelmente limpa. Sua mãe serviu-me uma 

água, depois um suco gelado. Ela tratou-me como um filho e foi, durante toda a 

entrevista, segura, tranquila e acolhedora. Em determinado momento, quando me 

informou que exercia a função de diarista, olhou para baixo, o que transpareceu uma 

certa vergonha. Mas nós sabemos que ela não deve carregar esse sentimento. Ela 

continua estudando, fazendo curso superior e me pareceu bastante preparada para o 

mercado. Será uma grande pedagoga, pois é um grande ser humano. Relembrou-me, em 

palavras simples e sem rótulos difíceis, uma parcela importante de teorias que aprendi 

na última década. Ela continua extremamente expressiva na movimentação da face e 

dos gestos, o que dificulta as transcrições de sua fala, pois segue dizendo muito mais 

com o corpo do que com a voz.” 

                                                           
65 Ver Guia de Viagem. 



|77| 

 

 

Mãe de Falso se ressente de a infância atualmente não ser como antes. Em sua 

época, brincava de queimada, bandeirinha e se escondia nas manilhas de construção. O 

pai morreu quando ela era criança e sua mãe a criou, e a seus três irmãos, sozinha. Ela é 

casada, há dezenove anos, com o pai de Falso e de suas outras duas filhas. Falso 

adorava futebol e carrinhos Hot Wheels. Era conhecido pelos amigos por Falso, por ser, 

na ótica deles, um falso magro. Como os outros adolescentes Z-, Falso não era dado à 

leitura e à escrita, o que levou sua mãe a ficar impressionada em, certa vez, vê-lo ler e 

escrever, insistentemente, frases em um caderno. Mais tarde percebeu que ele estava 

aprendendo a desenhar letras típicas da pichação e grafitagem. Ela conta que, após a 

morte do filho, que ocorreu quando ele estava com 16 anos, ao retornar do velório, ficou 

bastante surpresa pois os amigos haviam lhe prestado uma diferente e marcante 

homenagem na porta de sua casa.  

 

Foto 4. Pichação em homenagem a Falso.                   Foto 5. Pichação realizada por Falso na parede de                                     
seu quarto. 

 

Fonte: Fabrício Rosa. Data: 12.10.2015                                           Fonte: Fabrício Rosa. Data: 12.10.2015 
 

Foto 6 – Grafite realizado por Falso em casa da vizinhança. 

 
Fonte: Fabrício Rosa. Data: 12.10.2015 
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Mãe de Lipin 

 

“Lipin, estive com sua mãe. Apesar de distante do centro da cidade, sua casa não 

fica tão longe da minha. Cheguei tarde, por volta de 20h30, na pequena vila localizada 

rente a uma grande zona rural. Tudo parecia muito escuro e deserto, o que me fez 

lembrar que os bairros mais periféricos estão realmente esvaziados e abandonados à 

noite. Procurei o endereço em algumas ruas e perguntei para algumas pessoas que, 

amedrontadas, respondiam de dentro de suas casas. Indicaram-me perguntar na 

distribuidora de bebidas, o que fiz. O rapaz, gentilmente, indicou-me sua rua com 

exatidão. Ao chegar lá, parei o carro em frente a uma senhora, sentada em uma cadeira 

sobre a calçada, para perguntar se conhecia o endereço. A senhora era sua mãe, que me 

disse: “é aqui mesmo que você quer vir”. Desci do carro e vi que sua mãe estava 

acompanhada de um homem jovem. Cheguei a pensar que fosse outro filho, mas logo 

descobri que se tratava do novo companheiro dela. Logo na entrada da casa, nos 

sentamos naquele pequeno cômodo meio sala, meio cozinha, em reforma, porque, 

segundo ela, “lá pra dentro é mais calor”. E, de fato, estava muito quente. Ela continua 

forte e destemida. Deu-me notícias da neta, sua filha, que já está com um ano. “Linda”, 

nas palavras dela. Disse que, após sua morte, seu irmão mais velho, que possui um 

estúdio de música, compôs um rap em sua homenagem, inclusive ficou de enviar-me 

posteriormente, mas não o encontrou.”  

Mãe de Lipin é a única que se identifica como ‘preta’ na pesquisa. Teve uma 

infância difícil com uma “mãe muito brava” que a xingava e a violentava fisicamente. 

Nasceu em um dos bairros que, à época, era dos mais violentos da capital. O pai faleceu 

quando ela tinha um ano de idade. Sempre trabalhou e, há muito anos, tem se dedicado 

à construção civil, notadamente “na parte elétrica, hidráulica e fazendo paredes” porque, 

segundo ela, trabalho de homem “ganha mais”. O pai de Lipin e da outra filha é um 

indígena boliviano. Para ela, “ele era muito parado”. Ela conta que devido a essa 

característica, acabou dando à luz “dentro de uma Brasília, embaixo do viaduto da Vila 

Redenção" e que não gosta de “homem parado”, por isso separou dele: “Pra conseguir o 

lote, eu consegui sozinha, pra ganhar o filho dele, eu ganhei sozinha". Teve dois outros 

maridos antes, que a abandonaram. Lipin, que sonhava ser jogador de futebol, foi 

internado várias vezes pelo cometimento de atos infracionais, onde aprendeu a fazer 

artefatos artesanais. Segundo relatório de psicólogas que o atenderam na internação, a 
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mãe teria tentado abortá-lo, pois já tinha outros dois filhos. Neste mesmo relatório, a 

psicóloga manifesta que em um atendimento “sua postura mudou quando iniciou a fala 

sobre a família e a profunda mágoa do pai que, segundo ele, constituiu outra família e o 

deixou de lado. Revelou que iniciou o uso de drogas para suportar a separação dos pais 

e a falta de apoio do genitor”. Ele morreu em uma sexta-feira da paixão, dois dias antes 

de completar 17 anos. Hoje a Mãe de Lipin vive com a outra filha e continua 

trabalhando na construção civil, mas, agora, no almoxarifado da obra. 

 

Foto 7 – Pato artesanal produzido por Lipin.               Foto 8 – Porta-retrato artesanal produzido por Lipin. 

                                              Fonte: Fabrício Rosa. Data: 14.10.2015 

Fonte: Fabrício Rosa. Data: 14.10.2015 

 

Mãe de Gordinho 

 

“Gordinho, visitei sua mãe em uma sexta-feira pela manhã. Seu irmão me 

esperava no centro da rua, para ajudar-me a encontrar sua casa. Sua mãe, bastante 

simpática e direta, logo saiu à porta. Ela se encontrava de férias do trabalho. Quando 

entramos, ela continuou passando as roupas em uma tábua, na sala da casa. Seu irmão 

acompanhou a entrevista, inclusive deu alguns ‘pitacos’ na fala da mãe. Ela não me 

deixou ir embora sem antes oferecer aquele bolo de chocolate que você conhece e me 

mostrar, pela televisão, várias fotos suas e de seus amigos.” 

Essa mãe escolheu o nome real do filho em homenagem a um dos astronautas 

que foram à lua. Ela não sabia, contudo, que ela tinha nascido no ano em que o primeiro 

homem pisou naquele único satélite natural da Terra, fato que fiz questão de revelar. É 

uma das duas mães que possuem ensino médio completo e a única que se apresenta 

como indígena. Ela diz que Gordinho era mais “grudado” nela que o outro filho, com 
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quem vive atualmente. Diz também que, apesar de extremamente inteligente, ele era 

muito nervoso e gostava de brigar. Certa vez ele levou um tiro e colocou bolsa de 

colostomia. Para ela, ele "acostumou-se com a bolsa e não queria nem tirar", "continuou 

aprontando mesmo com a bolsa". Foi assassinado aos 15 anos. De lembrança dele, ela 

guarda um tênis e um boné, que inclusive carrega as marcas de um tiro que levou na 

cabeça. Hoje trabalha em uma fábrica de cortinas, tem um namorado e vive em uma 

casa, ao lado da casa de sua mãe. 

 

Foto 9 – Tênis e boné de Gordinho. 

 
Fonte: Fabrício Rosa. Data: 16.10.2015 

Mãe de Asfeu 

 

“Asfeu, encontrei com sua mãe e sua tia em uma sexta-feira à tarde. Sua tia 

ajudou bastante na conversa, pois sua mãe ainda se encontra intensamente abalada com 

toda a situação. Como você sabe, ela se mudou para uma pequena cidade do interior do 

estado. A viagem foi tranquila e recheada de bonitas paisagens. De todas as mães com 

quem conversei, a sua é a que parece mais inconformada. Quase todas choraram, mas 

ela estava absolutamente transtornada com tudo, em especial com a polícia e a atitude 

dos policiais. Continua trabalhando como cabeleireira e ainda aparenta uma idade 

bastante inferior à que realmente possui. Sua tia tem hoje um bebê, que foi capaz de, em 

alguns momentos, transformar nossas lágrimas em sorrisos.” 

É natural de Brasília. Trabalha há muitos anos como cabeleireira, porque 

acredita que, nesta função, tem maior possibilidade de estar próxima dos filhos. Foi 

criada pela mãe e pelos avós. Devido às conflituosidades enfrentadas pelo filho, mudou-

se para uma pequena cidade do interior de Goiás, onde conversei com ela. O filho 

gostava de jogar futebol e torcia para o Goiás Esporte Clube. Gostava também de 
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passear e chamava as voltas que dava com a bicicleta de "dar um peão". Era um 

iniciante da arte da grafitagem. Acerca do cognome, Asfeu, designado pelos amigos, a 

mãe e a tia desconhecem a origem. Ele foi morto pela polícia militar no dia do segundo 

turno das eleições de 2014, quando tinha 16 anos. 

 

   Foto 11 – Letras de pichação produzidas por Asfeu. 

Foto 10 – Camiseta e boné de Asfeu.               

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mãe de Asfeu. Data: 16.10.2015 

Fonte: Mãe de Asfeu. Data: 16.10.2015 

Foto 12 – Grafitagem realizada por Asfeu. 

 
Fonte: Tia de Asfeu. Data: 16.10.2015 

 

Mãe de Juninho 

 

“Juninho, encontrei com sua mãe no período da noite. Ela continua morando na 

mesma casa de esquina, na região Noroeste da cidade, com sua avó, irmãos e família. 

Cheguei lá por volta das 20 horas. Sua mãe havia acabado de chegar da Santa Casa de 

Misericórdia, onde tinha ido levar sua avó para se tratar. Ela está bem. Pude perceber 
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que sua família é comandada por duas mulheres fortes, sua mãe a sua avó. Seu irmão 

continua trabalhando em uma confecção e sua irmã já é odontóloga. Inclusive, no final 

da entrevista, chegou a aconselhar-me acerca de alguns problemas ortodônticos.” 

Foi mãe aos quinze anos e, aos dezoito, tinha dois filhos. No total, teve quatro 

filhos. O pai não aceitava o fato de ela ter engravidado muito cedo e até hoje não 

conversa com ela. Juninho era o mais novo, fruto de uma gravidez indesejada, o que a 

fez pensar em abortá-lo, mas logo desistiu do ato. Ele nasceu com 7 meses. A mãe criou 

os filhos, trabalhando inclusive como prostituta, ofício que exerceu por sete anos. Hoje 

acha que a prostituição não compensa por questões econômicas e por entender que "Não 

é uma coisa que Deus permite, é um pecado ". Ela não viveu um relacionamento com o 

pai de Juninho. Encontrou-se com ele poucas vezes. Juninho gostava de colecionar 

bonés e seu nome real é uma homenagem ao pai. Hoje ela trabalha como auxiliar de 

costura e mora em um grande lote, onde há duas casas, em que vivem também sua mãe 

e os outros três filhos. 

 
Foto 13 – Coleção de bonés de Juninho. 

 

Fonte: Fabrício Rosa. Data: 19.10.2015 

Mãe de Neném 
 

“Neném, cheguei à casa de sua mãe de tardezinha, já quase anoitecendo. Ela 

continua morando de aluguel. A casa fica em um corredor onde há várias outras. 

Quando cheguei, ela estava com diversos meninos e meninas na calçada. Um deles 

estava especialmente sendo cuidado por ela, pois os pais tiveram alguns problemas e se 

mudaram para Trindade e sua mãe ficaria com ele alguns dias ou meses. Ele não parecia 

muito bem, após entrarmos para dentro da casa, ele chorava bastante e sua mãe fazia 

questão de aconselhá-lo. Dizia que ‘ele não estava bem, devido à situação dos pais’. 

Conheci também sua irmã, que continuou brincando na porta durante toda a entrevista. 

Sua mãe me pareceu bastante guerreira, tendo passado por muitos problemas com seu 

pai, que foi inúmeras vezes preso.” 
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Mãe de Neném foi criada pelos avós. Sua mãe nunca assumira a maternidade o 

que fez com que fosse registrada em nome da avó. Apanhava muito quando criança, “de 

fio e de vara”. “Arrancava o couro, me machucava, minha avó beliscava minha cara.” 

Ela cuidava dos primos e irmãos mais novos e era punida também por causa de 

travessuras que eles faziam. Ela conta que era obrigada a cuidar de uma prima um ano 

mais nova e que jamais podia chegar em casa sem ela. Certa vez, por tê-la ficado 

esperando até mais tarde, acreditando que estava na escola, chegou em casa e se deu 

conta que ela já estava lá. Neste dia, apanhou muito do avô e fugiu de casa. Após voltar 

para casa as violências continuaram. Por isso, arrumou um namorado e se engravidou, 

deliberadamente, para poder sair de casa. De todas as mães visitadas, é a única que não 

possui casa própria. O ex-marido, pai de Neném, foi preso várias vezes por roubo. 

Neném não gostava de ser chamado de Neném. Sempre dizia: “mãe eu não sou neném 

mais não. Sou homem”, no que a mãe retrucava: “Mas você é o meu neném”. Ele 

sempre brigou muito na escola, e chegou até mesmo a receber pequena quantia em 

dinheiro de outros meninos, que tinham sido agredidos, para enfrentar seus algozes. 

Adorava animais. Uma vez adotou cinco cachorros da rua e deu a eles toda a pouca 

comida que havia para ele e seus irmãos se alimentarem. Em outra ocasião, criou um 

frango, que se chamava “Tuti”, “um frango tão manso que andava de bicicleta igual 

gente”, mas que, para o desespero do menino, fora morto pela avó em um dia de maior 

carência de mistura para o arroz. A mãe era apaixonada pelo filho. Até hoje dorme 

abraçada com uma de suas camisetas para sentir o cheiro dele. O filho também era 

muito ligado à mãe. Contam, os que presenciaram a morte, que ele morreu gritando pelo 

nome dela. Estava com 15 anos. 

 
 

    Foto 14 – Camiseta do Vila Nova                                                  Foto 15 - Camiseta com a qual 
  Futebol Clube. Time de Neném.                                               dorme abraçada a mãe de Neném. 

 
 

 

 

 

        

 

 

   Fonte: Fabrício Rosa. Data: 20.10.2015                               Fonte: Fabrício Rosa. Data: 20.10.2015 
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Mãe de Luquinha 

 

 “Luquinha, conheci sua mãe e seu pai. Conversei com seu pai algumas vezes por 

telefone, ele continua trabalhando no ramo do milho. Ele se mostrou especialmente 

disposto a contribuir e pediu para ser entrevistado, disse-se mais conhecedor de sua 

história que sua mãe, pois seria ele quem te acompanhava. Expliquei-lhe o objetivo da 

pesquisa e a impossibilidade de atendê-lo. Fui à casa nova em que seus pais moram, que 

você morou por pouco tempo. Casa grande e confortável. Seus pais foram muito 

acolhedores. Conversei com sua mãe na varanda dos fundos enquanto seu pai recebia 

alguns parentes na sala. A conversa não foi muito longa, pois eles tinham um 

compromisso na igreja. Continuam frequentando, com assiduidade, a Renovação 

Carismática Católica.” 

Como tantas outras mães brasileiras, a Mãe de Luquinha optou por homenagear 

importante figura bíblica ao escolher o nome do filho. Ela nasceu no estado do Pará e se 

mudou para Goiás, aos 14 anos, para realizar trabalhos domésticos na casa de uma 

prima mais velha. O dia da visita da prima à sua família marcou-lhe a vida, pois quem 

deveria ter partido seria sua irmã mais velha, que não estava em casa. Ela relata: "Minha 

mãe só arrumou as coisas e falou: ‘você vai com sua prima’." Tal cena, resguardadas as 

proporções, é capaz de nos fazer recordar as aflitivas imagens do premiado longa-

metragem brasileiro Anjos do Sol (2002), baseado em fatos, que retrata a história de 

Maria, vendida, aos 12 anos, por uma família do interior do nordeste brasileiro e 

submetida a inumeráveis violações sexuais. Também no dia da venda, seria levada pelo 

comprador a irmã mais velha de Maria, que, entretanto, se encontrava doente. Mãe de 

Luquinha, relata que a parente goiana não a maltratava: "Ela me ajudava, assim... me 

dava roupa. Não tinha salário, mas tinha roupa." Diz, que já teve mágoas da mãe tê-la 

enviado para Goiás, mas que, hoje, a compreende. A depender da ótica, ela pode ser 

considerada uma vítima das redes informais de tráfico de pessoas para fins de trabalhos 

domésticos e sexuais, fenômeno presente desde o início da formação da sociedade 

brasileira, vivido especialmente pelas mulheres indígenas e negras, conforme 

evidenciado por Darcy Ribeiro (1995). Mãe de Luquinha foi uma das duas mães que 

não se emocionaram com a conversa. Conforme ela, não tinha chorado em nenhum 

momento, quando da morte, ou quando vira o filho morto, ou durante o velório. Tinha 

uma relação muito diferente com o filho, porque “ele não gostava de toque” e ela não 
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sabia como fazer para tocá-lo. Ele morreu na semana que completaria 16 anos. Ela vive 

hoje com o marido, com quem é casada há vinte anos, juntamente com os outros dois 

filhos. 

 

Mãe de Barbie 

 

“Barbie, após muitas tentativas, consegui conversar com sua mãe. Depois de 

alguns contatos telefônicos, ela me informou que trabalhava no centro da cidade e que 

sairia do trabalho às 16 horas. Em um misto de gentileza e ingenuidade, ofereci-lhe 

carona do trabalho para sua casa já que ela se deslocaria de transporte público. Caso ela 

aceitasse, já poderíamos seguir conversando de modo mais informal. Ela aceitou, 

entretanto, no dia e horário combinado não apareceu. Liguei para ela várias vezes, mas 

não atendeu. Dias depois, encaminhei-lhe, via mensagem de celular, fotos de 

documentos comprobatórios da pesquisa, como tinha procedido com outras mães. Ela 

ganhou mais confiança e aceitou falar. Fui à sua casa, na região Sul da cidade, quando 

conheci sua irmã, suas duas sobrinhas e vários de seus amigos, que estavam se 

deliciando de um pudim caramelizado feito por sua mãe. Neste encontro, ela confessou-

me que havia ficado receosa com minha generosidade ao oferecer-lhe a carona: “quando 

a esmola é demais o santo desconfia”. Eu e sua mãe, a pedido dela, saímos para 

conversar em uma pizzaria. Ingenuamente, mais uma vez, acreditei que ela estava em 

busca de um lugar mais tranquilo para a conversa, mas, na verdade, ela estava tentando 

unir o útil ao agradável. Na pizzaria havia um rapaz com quem ela pretendia se 

enamorar e quis, com a minha presença, enciumá-lo. A conversa fluiu muito bem e 

devolvi sua mãe à casa, em segurança e ainda sem namorado.” 

É do interior do estado de Goiás e foi criada na zona rural. O pai a levava “para 

trabalhar na roça, catar feijão, arroz”. Aos doze anos mudou-se para Goiânia, quando, 

conforme diz ela, “o bichou pegou” porque começou a trabalhar como babá cuidando de 

dois nenês. A partir de então “é só trabalhar, trabalhar”. Ela se aproximou do pai de 

Barbie a partir de uma aposta com as amigas: “Eu e as meninas da rua tinha apostado 

quem ia ficar com ele, porque o pai dele era muito bonito. Nossa senhora! Aquele de 

arrastar no chão. Eu ganhei aposta! [risos]”. De todas as histórias, o filho é o único cuja 

paternidade não foi reconhecida pelo pai. Segundo ela, “Quando veio o prêmio, que 

nasceu branco, e o cara era moreno, ele não quis assumir o menino”. Barbie era assim 
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chamado pelos amigos “porque tinha o rosto rosa”. Ele disse para a mãe, duas semanas 

antes de morrer, que guardava uma mágoa dela, mas não quis revelar o que era, mas ela 

sentia que era algo relacionado ao não reconhecimento da paternidade. Mãe de Barbie 

trabalha atualmente em dois empregos. Durante o dia, é auxiliar de limpeza e, à noite, 

em uma pizzaria. Ela tem outra filha, com quem vive hoje, mãe solteira, baladeira e 

“custosa”, que lhe deu duas “netinhas”. 

 

Foto 16 – Boné de Barbie. 

 
Fonte: Fabrício Rosa. Data: 02.11.2015 

Mãe de Caioba 

 

 “Caioba, conheci sua mãe e sua avó. Foi a primeira casa que não fui sozinho. 

Por se tratar de um bairro muito afastado e ser à noite, preferi convidar meu 

companheiro para se deslocar comigo. Ao chegar na porta de sua casa, sua mãe logo me 

encontrou. Estava saindo da casa de uma vizinha. Meu companheiro ficou em um bar ao 

lado de sua casa e eu entrei, passando primeiramente por aquela casa da frente, que 

continua em construção. Nos fundos, em uma grande mesa estava também sua avó, que 

me serviu um café. Conversamos bastante e de forma descontraída. Sua mãe continua 

bastante jovem, bonita e vaidosa.” 

Mãe de Caioba nasceu em Goiânia. Os pais se separaram quando ela era 

adolescente porque “brigavam muito”. Começou a trabalhar muito jovem “aos onze 

anos”, como babá e ajudante de cozinha. “Para não ficar indo e voltando”, optava por 

morar na casa dos patrões. Casou-se muito jovem com o pai de Caioba e foi mãe aos 17 

anos. Quando o filho estava com cinco anos, recebeu uma proposta para ir viver na 

Europa. Aceitou o convite e passou nove anos por lá. O filho ficou com a tia materna, 

depois com a avó paterna. Com o retorno da mãe, passou a viver com ela, mas a culpava 

muito por ter ido embora e o deixado: “você me abandonou”, “eu não queria nada 
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daqueles presentes bons, eu queria sua presença e seu carinho”. Hoje a Mãe de Caioba 

trabalha em uma confecção, está solteira e vive com sua outra filha, a qual Caioba se 

referia não pelo nome, mas como sendo “essa menina”. Semanas antes de morrer, ele 

estava internado e sua irmã o visitou, grávida de quase nove meses, momento em que 

ele se assustou com o tamanho da barriga, a abraçou e a beijou. Caioba gostava de 

futebol, bicicleta e soltar raia. Da mesma forma que significativa parcela da população 

adolescente, ele usou aparelhos ortodônticos. Sua mãe optou por apresentar-me o que 

restou de seu sorriso. Ele deixou de sorrir aos 17 anos. 

 

Foto 17 – Lembrança do sorriso de Caioba. 

 
Fonte: Fabrício Rosa. Data: 03.11.2015 

 

2.3 Narrando narrativas de mães e filhos 

 

Vencida a nomeação e apresentação das ‘Mães que Inspiram’ e de seus filhos, 

explanarei agora sobre algumas dimensões marcantes de suas vidas. É fundamental 

evidenciar que as explicações acontecerão por meio de narrativas sustentadas por outras 

narrativas, pois, na linha de Geertz (1978, p. 321), acredito que os grupos humanos e 

“as sociedades, como as vidas, contam suas próprias interpretações. É preciso apenas 

descobrir o acesso a elas”. E essa foi minha intenção desde o início dos contatos com os 

prontuários na SEMAS e nas incursões no mundo dessas mães.  

Acerca dessa opção, Geertz (1978), a partir de suas experiências etnográficas 

em uma das aldeias de Bali, concretiza o seu entendimento sobre o fato de que as 

descrições do mundo do outro são “construções de construções”, interpretações de 

segunda ou terceira mão, pois somente quem vive as experiências pode conferir-lhes o 
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significado primeiro, por encontrar-se entrelaçado às teias de significados que também 

ajuda a tecer. O autor, em busca de compreender as repercussões socioculturais das 

brigas de galo na sociedade balinesa, percebe que o que as coloca “à parte no curso 

ordinário da vida”, erguida no “reino dos assuntos práticos do cotidiano”, é sua função 

interpretativa, porque trata-se de “uma leitura balinesa da experiência balinesa, uma 

estória sobre eles que eles contam a si mesmos” (Geertz, 1978, p. 316). Observando-os, 

seria possível depreender que o desenrolar da luta entre os galos não acontece apenas 

entre os animais e não somente a partir daquilo que é assistido pelos balineses. A luta 

acontece cinestesicamente entre os homens, ocorre com os membros, a cabeça, o tronco 

dos presentes, que copiam as manobras dos galos, até mesmo pela dificuldade de 

enxergar os pequenos animais em meio à multidão. Aquele que se dispor a narrar o 

acontecido verá, por trás das lutas e da dança de corpos, os significados que delas 

repercutem e auxiliam os que a experimentam na construção e entendimento de sua 

própria realidade. Desta forma, para o antropólogo estadunidense, cabe ao narrador 

observar as pessoas que vivem a realidade que se quer compreender como um “conjunto 

de textos” que devem ser lidos “por sobre os ombros daqueles a quem eles pertencem” 

(Geertz, 1978, p. 321) e deles extrair algum significado. 

À vista disso, tentei construir as narrativas aqui apresentadas mirando por sobre 

as espáduas daquelas que são genuinamente capazes de interpretar as próprias 

realidades, ou seja, a partir desse local privilegiado por onde observei os movimentos, 

os olhares e as vivências de quem ‘passou pelo que passou e sentiu o que sentiu’, e que 

permitiu minha interpretação de “segunda mão”. E também a partir da colaboração de 

outros gigantes ombros de profissionais da socioeducação que, ao relataram seus 

tangenciamentos com essas experiências, permitiram-me uma interpretação de “terceira 

mão”66. Para concretizar tais narrativas, busquei simplificar, na figura abaixo, as 

principais categorias que melhor visualizei por sobre esses generosos ombros: 

                                                           
66 Parafraseando Newton, em carta a Robert Hook, de 1676, em homenagem aos que lhe precederam, “se 
pude enxergar mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes” (Pires, 2008, p. 185). 



|89| 

 

 

Figura 2 – Modelo de organização e sistematização dos dados sobre as mães 

 
                                      Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Começarei pelos dados gerais relativos a naturalidade, escolaridade, raça/etnia, 

classe econômico social, infância e relações trabalhistas. Em seguida, narrarei como as 

mães interpretam suas próprias maternidades, a relação com os filhos e seus pais, o 

planejamento familiar e os métodos de educação, cruzando as informações com aquelas 

narradas pelos profissionais do sistema de socioeducação. E, por fim, mostrarei a 

especial relação das mães com o filho Z-, os estratagemas postos em prática para 

protegê-los e as repercussões da morte em suas vidas.  

 

2.3.1 “Depois que filho pari, nunca mais barriga enchi.”67 

 

Neste tópico, apresentarei os dados gerais das entrevistadas iniciando pela 

geografia de seus nascimentos. Pude constatar que dez, das doze ‘Mães que Inspiram’, 

são naturais de Goiás, sendo outras duas nascidas no Distrito Federal e no estado do 

Pará, conforme Gráfico 1. Os distintos locais de nascimento influenciaram 

especialmente as histórias daquelas que migraram para Goiânia, cujas repercussões de 

um passado na zona rural, de trabalho na “roça”, e a mudança para uma cidade de maior 

porte serão analisadas à frente. 

                                                           
67 Ditado comum em Goiás. Usado quando as mães desejam enfatizar despojamento em prol dos filhos 
[especialmente a mãe deste pesquisador].  
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No que tange à escolaridade, o grupo foi dividido entre as categorias constantes 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei nº 9.394/96. Essa norma 

estabelece que a educação escolar é classificada em básica e superior e que, a primeira, 

é composta pela educação infantil, fundamental e média. Para melhor situar as 

realidades das entrevistadas, dividimos em dois o Ensino Fundamental, utilizando a 

classificação comumente empregada à época em que as mães estudavam, ou seja, os 

anos letivos até a antiga 4ª Série denominei ‘Fundamental I’ e aqueles até a então 8ª 

Série, ‘Fundamental II’. Seguindo este padrão, podemos verificar, no Gráfico 2, que 

75% delas estudaram até, no máximo, completarem o Ensino Fundamental II:  

 

 

 

A condição de escolarização delas não se diferencia de outras mães em luto que 

perderam os filhos na violência urbana brasileira. Dacach (2009), Brites e Fonseca 
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(2013, p. 864), por exemplo, contam que também encontraram entre essas mães 

“mulheres de origem humilde”, com “pouca instrução formal” e que “não possuíam 

necessariamente a etiqueta dos altos escalões, mas a sua situação dava-lhes outro tipo de 

legitimidade” para assumir publicamente suas dores. As entrevistadas, no que tange à 

educação formal, se encontram em um grupo que abrange um terço da população 

brasileira. Segundo Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio – PNAD (IBGE, 

2014), 32% da população com 25 anos ou mais é formada por quem possui o ensino 

fundamental incompleto e 8,5% da população acima de 15 anos no Brasil é ainda 

analfabeta. Em Goiás, conforme a mesma pesquisa, 11,9% das pessoas possuem menos 

de um ano de instrução e 32,3% possuem de 1 a 7 anos de instrução, grupo que se 

encontra a maior parte das mães. A pesquisa supracitada dá conta também que, em 

2013, a média de anos de estudos das pessoas de 25 a 64 anos era de 8,3 anos, índice 

não alcançado pelas mães, cuja média de estudos é 6,9 anos.  

Quanto à categoria raça/etnia das entrevistadas, conforme sua auto-

identificação, pode-se dizer que, à exceção de uma que se intitulou “indígena”, as 

demais são negras. Durante a entrevista, uma se apresentou como “preta”, três outras 

como “morenas” e todas as restantes se identificaram como “pardas” ao ser-lhes 

possibilitado responder conforme a classificação do IBGE. Indagadas sobre o fato de 

alguma vez sua condição étnico-racial tê-las colocado em situação de preconceito, uma 

delas respondeu afirmativamente, a Mãe de Dentinho. Ela informou que à época em que 

namorava o pai do filho Z-, sofria discriminações por parte da sogra: “A mãe dele não 

gostava de mim porque eu era negra. A mãe dele era racista”. Quatro outras 

entrevistadas relataram situações de cunho discriminatório, porém, na visão delas, 

relacionadas à situação econômico-social.  

A Mãe de Falso conta que ao comprar um aparelho telefônico para a filha: 

“ninguém nem olhou pra gente e minha menina foi lá e pegou o negócio. Depois que 

pegou, e era muito caro, que vieram. [quando disse:] ‘Mas, pode deixar que estou indo 

direto para o caixa’”. A Mãe de Gordinho narra história semelhante. Ao tentar fazer 

fotografias em uma empresa do ramo, mesmo tendo marcado horário antecipadamente, 

diversas outras pessoas foram atendidas antes dela. Para ela, tal fato ocorrera por ser 

pobre e por ter ido “do jeito que tinha saído do serviço, suada, descabelada”. Ela conta 

que desistiu das fotos e voltou para casa. Quando estava no ônibus, recebera ligação 

perguntando por que não teria esperado. “Eu falei: ‘Por que eu não esperei? Eu esperei 



|92| 

 

 

até aí e vocês estão atendendo outras pessoas que chegaram bem por último de mim. Eu 

falei: ‘não volto aí nunca mais para tirar foto nenhuma’. Aí ela pediu desculpas e não sei 

o que”. Em sentido próximo, Graça (2014) revela que em sua pesquisa percebeu o 

conflito de classes ser “sentido no momento em que [as mães] são atendidas 

grosseiramente e sofrem julgamentos devido a sua condição social, nos plantões de 

atendimentos nas delegacias e serviços públicos”. 

Quanto à classe econômico-social, podemos inferir que a maior parte das 

entrevistadas se encontra em situação de pobreza, ainda que estabelecer um parâmetro 

para essa condição se demonstre um desafio pela multidimensionalidade e variabilidade 

que o termo pode apresentar em diferentes contextos sociais. Qual seria o limiar de 

renda ou de consumo para definir quem nela se encontra? Devemos analisar apenas os 

aspectos econômicos ou também os não-econômicos, abrindo-nos para horizontes 

epistemológicos distintos que lançariam luz sobre desigualdades estabilizadas em 

injustiças sociais advindas de diferentes pertencimentos e filiações? (Lucena, Carvalho 

e Dias, 2015). Aceitando a arbitrariedade na definição da pobreza, adoto a linha de 

Amartya Sen (2000) que a conceitua como uma espécie de ‘privação das 

potencialidades básicas de uma pessoa’ e não apenas pela renda inferior a determinado 

patamar, o que não significa que este vetor seja desconsiderado na definição, pois a 

renda baixa pode ser a principal razão para a privação das potencialidades de uma 

pessoa, inclusive refletindo-se em analfabetismo, subnutrição e morte. Para o 

economista indiano, contudo, enxergar a pobreza pela perspectiva limitada da privação 

de renda seria um risco, pois isto se configuraria uma confusão entre os fins e os meios. 

A potencialidade/capacidade, neste caso, estaria para a liberdade de alcançar aquilo que 

a pessoa considera valioso fazer ou ter. Para ele, a relação entre rendimento e 

potencialidade é afetada pelo sexo, pela idade, pela geografia, pela epidemiologia e por 

outros fatores, o que pode conduzir a uma acumulação de desvantagens. O autor, 

laureado com o prêmio Nobel da Economia, vê o desenvolvimento como um processo 

de expansão das liberdades das pessoas, hábil para distanciá-las de condições de 

pobreza. 

Trazendo o conceito à realidade das ‘Mães que Inspiram’, a fala da Mãe de 

Neném, que trabalha como auxiliar de limpeza, resumiria o panorama de ‘privações de 

potencialidades’ entre aquelas que podem ser consideradas pobres e que denunciaram 

para este pesquisador diversas carências materiais: 
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Eu moro de aluguel e pago 350 reais, pago água, energia e tem as despesas. 
Desde quinta-feira passada eu estava sem gás para fazer comida. Eu fiz uma 
faxina no feriado para eu ganhar 70 reais e ainda levei três dias para pegar 
esse dinheiro. E a mulher veio me dar 50 reais. Eu falei: ‘Dona, eu preciso do 
dinheiro para eu comprar um gás, meus filhos estão sem comer’. Só não fica 
sem comer porque eu vou nos vizinhos e peço um prato de comida pra eles 
ou eu vendo minhas passagens de ônibus e compro alguma coisa [...]. Hoje lá 
mesmo a mulher do meu serviço: ‘[Mãe], você comprou seu gás?’ Eu: 
‘comprei’, ‘Você almoçou?’ Eu: ‘almocei’. (Entrevista com a Mãe de Neném, 
em 20.10.15, Goiânia) 

 

Nesse diapasão, constatei que, no mínimo, 75% delas se encontraria dentro 

desse espectro de privação de capacidades elementares, visto que nove participam ou 

participaram recentemente de algum programa de transferência de renda como ‘Bolsa 

Família’, ‘Cheque-moradia’, ‘Benefício de Prestação Continuada’ - previsto na LOAS, 

Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social - ou, ainda, participaram de algum 

programa de distribuição de imóveis populares, o que revela suas necessidades de 

recorrer ao poder público para suprir carências basilares, conforme abaixo: 

 

 

 

No que concerne às religiosidades, percebemos que nove delas dizem professar a 

fé evangélica/protestante. Seis frequentam a igreja Assembleia de Deus, em suas 

diversas denominações, as outras três frequentam as igrejas Deus é Amor, Congregação 

Cristã do Brasil e Igreja de Cristo em Células. Uma outra mãe é católica apostólica 

romana, assídua frequentadora da Renovação Carismática Católica e, duas outras, dizem 

não ter religião, conforme se depreende do Gráfico 4. 
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Como se vê, destaca-se sobejamente a presença delas em religiões de matrizes 

evangélicas. Neste ponto, na trilha aberta por Rocha e Torres (2009, p. 205-240), 

compreendo que a intensa presença de pessoas pobres e com pouca instrução formal em 

igrejas pentecostais e neopentecostais não pode ser explicada unicamente pela 

conjunção da astúcia de “empresários da fé” com um suposto pequeno discernimento 

crítico dos fiéis. O oferecimento de recursos pelos quais o esforço para mudar a si 

mesmo é enfrentado como uma luta contra “forças exógenas” que afetam o ‘eu’, isto é, 

contra possíveis “bodes expiatórios” sobrenaturais que atrapalham a busca pela 

prosperidade, aliada à predisposição para a conversão mágica68, “muito cabível a todo 

aquele que possui chances muito improváveis na competição social”, explicam melhor o 

fenômeno em apreço, por apresentarem mais claramente as “expressões da discrepância 

entre as expectativas subjetivas dessas classes e a baixa probabilidade objetiva de obter 

o sucesso esperado”. Nessa mesma linha, compreendo que 

 
Não cabe exigir dessas pessoas a tomada de uma consciência que 
apenas revelaria para elas um futuro sem chances. Cabe exigir de nós 
mesmos a compreensão da condição dramática dessas pessoas e uma 
atitude de coragem que recuse tanto o moralismo politicamente 
correto que proíbe que se veja a miséria como algo não apenas 
econômico, mas também moral, quanto o conservadorismo tacanho 
que culpa o pobre por sua própria condição ao vê-lo como “tolo” ou 
“idiota”. (Rocha e Torres, 2009, p. 240) 
 

                                                           
68 Conforme Castells (2001, p. 39), a força da conversão, “ato de fé e perdão pelo qual os pecadores são 
tirados do pecado para ganhar a vida eterna”, é estabelecida na medida em que se transforma em ato de 
renascimento pessoal, a partir dele, “toda a personalidade passa por um processo de reconstrução”, “ponto 
de partida para a construção de uma noção não só de autonomia e identidade, mas de ordem social e 
objetivo político”. 
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Ainda quanto às religiosidades, questionadas sobre qual seria a principal 

origem de suas forças para suportar o que consideraram o pior momento de suas vidas, a 

morte dos filhos, onze das mães citaram “Deus” como sustentáculo principal. Quanto a 

essa resposta, intuo que, para elas, racionalizar uma realidade tão brutal seria insistir em 

uma dor difícil de ser explicada, o que as levaria a recorrer à fé e ao sagrado, que 

funcionam como suporte explicativo para o ocorrido, ainda que por meio da 

transcendentalidade. Essa mesma condição foi observada em diversas outras mães em 

luto (Lima, 2013). Castells (2001), em uma análise maior sobre o recurso ao sagrado 

dentro do fundamentalismo cristão norte-americano, que se adensou na crise da família 

patriarcal pós 1980, explica que há entre as famílias: 

 
um temor profundamente arraigado pelo desconhecido, em especial 
assustador quando isso diz respeito ao cotidiano da vida pessoal. Incapazes 
de viver sob a égide do patriarcalismo secular, mas apavorados com a solidão 
e a incerteza presentes em uma sociedade tremendamente competitiva e 
individualista, em que a família, como mito e realidade, representava o único 
abrigo seguro, muitos homens, mulheres e crianças rogam a Deus que os 
traga de volta ao estado de inocência em que podiam viver satisfeitos com o 
patriarcalismo benevolente, de acordo com a lei de Deus. Ao rezarem juntas, 
essas pessoas se tornam capazes de conviver outra vez. Justamente por essa 
razão, o fundamentalismo cristão norte-americano está profundamente 
marcado pelas características culturais do país, seu individualismo amparado 
na família, seu pragmatismo e seu relacionamento personalizado com Deus, 
como também com os desígnios de Deus, como uma forma de solucionar os 
problemas pessoais em uma vida cada vez mais imprevisível e incontrolável. 
(Castells, 2001, p. 43) 

 

No ambiente familiar, no que concerne à infância, as mães relataram que o 

período foi marcado por felicidades, como contado pela Mãe de Falso no tópico 

anterior, mas também por muitas ausências e violações físicas, morais e sexuais. A Mãe 

de Dentinho relata que foi “criada primeiro com pessoas estranhas”, pois sua mãe a teria 

lhe dado após o nascimento. A Mãe de Neném, apesar de conhecer sua genitora, queixa-

se: “Minha mãe nunca assumiu minha maternidade. [...] Fui criada com os meus avós”, 

“Ela nunca me defendeu, ela nunca lutou para eu ficar do lado dela. Ela nunca fez isso. 

Sempre tive essa mágoa, só que eu deixei pra lá”. Por sua vez, a Mãe de Falso narra 

que, quando era criança, sua mãe fora abandonada pelo marido: “Então minha mãe teve 

que criar a gente e os meus três irmãos”. A Mãe de Luquinha, como resumido acima, 

aos 14 anos fora entregue a uma parente, para que passasse a trabalhar como doméstica 

em sua casa, situação que a marcou muito. A Mãe de Talira, também relata sofrimentos 

na infância: "Minha mãe bebia muito e não parava com marido. Ela teve um marido, eu 
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fui estuprada por ele aos 5 anos de idade. Com 14 anos eu tomei conta da casa pra 

sustentar minha mãe [...] eu já tinha uma filha". Ela conta ainda que aos 11 anos 

engravidou pela primeira vez, por ter sido estuprada por este padrasto. 

Dessa mesma infância também gritam outras violações a direitos, como o 

trabalho infantil. Algumas das entrevistadas, ainda crianças, trabalharam na zona rural, 

como a Mãe de Quicéu e de Barbie. Entretanto, se destacaram, especialmente em suas 

adolescências, os afazeres ligados à vida doméstica e ao cuidado de crianças, ofícios 

realizados por sete das entrevistadas. A Mãe de Barbie, fazendo referência ao período 

em que se mudou para Goiânia, aos doze anos, corrobora a informação: “Depois que eu 

mudei para cá é só trabalhar [...]. Fui trabalhar fora. Aí o bicho pegou. Comecei a 

trabalhar olhando dois nenéns gêmeos, de babá”.69 A partir de então, as atividades 

laborativas permaneceram uma constante na vida das mães. Na fase adulta, a 

necessidade de trabalhar elevou-se a conditio sine qua non para que encontrassem 

suportes materiais primários para suas sobrevivências e a dos filhos. A fala da Mãe de 

Neném é reveladora acerca do assunto: 

 
Porque eu saia as 5 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite e tem vez 
que eu chegava em casa 01 da manhã. Porque, onde eu trabalhava, [...] eu 
tinha que estar sempre e participar de eventos, fazer os eventos deles. Quem 
criou os meus filhos foi o mundo não fui eu. [...] Eu fazia de tudo para não 
faltar dentro de casa pra eles. Igual o [filho] chorava e falava: mãe eu tenho 
vontade de ajudar a senhora, eu quero dar uma casa para a senhora. Ele tinha 
muita força de vontade de me ajudar. (Grifos meus) (Entrevista com a Mãe 
de Neném, em 20.10.15, Goiânia) 

 

A maioria delas relata que sempre trabalhou fora de casa e que teve dificuldades 

para encontrar um lugar seguro onde os filhos pudessem ficar. Em geral, eles eram 

deixados aos cuidados de ‘alomães’ ou sozinhos, sob responsabilidade dos irmãos mais 

velhos. Em dois casos as mães não trabalharam durante a infância dos filhos e em 

apenas um deles foi relatado que o filho teria ficado em creche pública. No momento 

em que foi realizada a entrevista, a exceção de uma mãe, todas continuavam 

trabalhando tanto em casa quanto fora dela, conforme se percebe da tabela abaixo: 

 

                                                           
69 Em 2008, o Brasil regulamentou, por meio do Decreto nº 6.481, a aplicação da lista TIP em seu 
território. Ela trata da proibição das chamadas “piores formas de trabalho infantil”, entre as quais se 
incluem serviços domésticos com esforço intenso, repetitivo e por longas jornadas e, também, aqueles 
realizados com exposição a riscos na agricultura e pecuária. 
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Tabela 1. Trabalhos desempenhados pelas ‘Mães que Inspiram’70 

 

Mãe de Luquinha Dona de casa 

Mãe de Talira Mototaxista 

Mãe de Dentinho Cozinheira em um restaurante 

Mãe de Gordinho Operária em fábrica de cortinas 

Mãe de Lipin Operária em obra de construção civil 

Mãe de Asfeu Cabeleireira 

Mãe de Quicéu Proprietária de um pequeno restaurante 

Mãe de Juninho Auxiliar de costura 

Mãe de Neném Auxiliar de limpeza 

Mãe de Falso Diarista 

Mãe de Barbie Auxiliar de limpeza e garçonete 

Mãe de Caioba Auxiliar de costura 

                                                                           Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

2.3.2 “Quem pariu Mateus que o embale.”71 

 

Ingressando no segundo grupo de discussões - a maternidade, conforme divisão 

da Figura 02, fica clara na fala das mães que a situação de ‘viver para trabalhar’, com 

pouco tempo para os filhos, foi agravada pela ausência ou pequeno apoio dos pais dos 

filhos Z-. Nove das doze mães chegaram a viver junto aos pais dos filhos que morreram. 

Três permanecem casadas com eles, em relacionamentos que ultrapassam duas décadas, 

como nos casos das Mães de Luquinha, Quicéu e Falso. As demais se separaram ou não 

coabitaram com os pais. Elas estão inclusas no grupo, em crescimento no Brasil, das 

mães que chefiam os lares sem a presença de homens. Segundo pesquisa de 2015, do 

Instituto Data Popular72, há no Brasil 67 milhões de mães sendo 31% delas solteiras. 

Para o IBGE, em 2010, 38,7% dos mais de 57 milhões de domicílios brasileiros eram 

comandados por mulheres e, para a Secretaria de Política para Mulheres da Presidência 

da República, esse número chegou a 42% em 2015.73 

                                                           
70 Nesta simplificada tabela, não me prendi às importantes discussões de âmbito jurídico-trabalhista que 
diferencia ocupação, emprego e trabalho. 
71 Ditado comum no Brasil. A Mãe de Lipin relata que o ouvia de sua própria mãe quando ela desejava 
justificar porque não a auxiliaria na criação dos netos. 
72 Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/brasil-tem-mais-de-20-milhoes-
de-maes-solteiras-aponta-pesquisa>. Acesso em 10. Maio 2016. 
73 Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/05/mulheres-comandam-40-dos-
lares-brasileiros> Acesso em 15. Maio 2016. 
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A solidão na criação dos filhos remete “à confirmação de um dos paradigmas 

hierárquicos fundantes das relações de gênero nas camadas populares brasileiras”, qual 

seja, “enquanto as mulheres priorizam o vínculo (permanência), os homens circulam 

entre elas (impermanência)” (Salem, 2006, apud Dacach, 2009, p. 48). É relevante 

enfatizar que este modelo familiar que responsabiliza unicamente as mulheres na 

criação dos filhos, a monoparentalidade feminina, tem intensificado os processos de 

feminização da pobreza e levado a um empobrecimento das novas gerações, posto que a 

posição delas no mercado de trabalho é desfavorável em relação aos homens (Novelino, 

2004; IPEA, 2005). Este processo é percebido na vida das entrevistadas, quando se 

verifica o pequeno auxilio material masculino na criação dos filhos. Apenas três pais 

pagavam pensão e, os demais, ou ajudavam esporadicamente, como no “natal, 

aniversário, uma data especial”, conforme resume a Mãe de Caioba, ou nunca 

colaboravam, como informa a Mãe de Lipin: “Eu brigava direto com o pai dele para 

poder me ajudar, mas nunca me ajudou [...]. Sei lá, ele nunca tentou fazer nada por ele, 

pra ajudar. Tanto é que até hoje tem essa moça e, nem ligar, ele liga para saber se está 

bem. Nunca deu um dinheiro, nem nada”.  

No que concerne ao reconhecimento legal dos filhos, apenas o pai de Barbie não 

assumiu documentalmente a paternidade porque o menino “nasceu branco” e o pai era 

“moreno”. Ele tentou fazê-lo posteriormente, mas a mãe não aceitou, talvez por 

enxergar a maternidade como uma “categoria de percepção do mundo social que 

determinou para a mulher ser a principal responsável pelos cuidados com os filhos e 

preservação da relação intrafamiliar de afetos” (Lira, 2006, p. 22), noção carregada 

pelas mães do Movimento Moleque. Segundo Lira (2006, p. 19), elas conferem 

significado diferente à paternidade e à maternidade, pois percebem que os pais 

abandonam o filho com mais facilidade, não se sentem responsáveis e “não estão 

dispostos a sofrer junto”, entronizando o entendimento de que o cuidado com os filhos é 

uma dedicação quase exclusiva das mulheres. 

No que tange ao planejamento familiar, as falas das entrevistadas revelam que 

em apenas três casos as mães estavam em busca de engravidar do filho Z- e tiveram essa 

decisão compartilhada com os companheiros, as demais tiveram gravidezes inesperadas. 

Além disso, todas elas possuem, no mínimo, um filho além daquele que morreu. A Mãe 

de Dentinho possui a maior prole, seis, seguida pela Mãe de Talira, com cinco filhos. 

Em uma média aritmética, a taxa de natalidade delas foi de 3,41 filhos, índice superior à 
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média de fecundidade à época do nascimento dos filhos Z-, período que variou de 1996 

a 199974. Segundo indicadores sociodemográficos do IBGE (2006), a taxa de 

fecundidade no Brasil em 1991 era de 2,89 filhos para cada mulher e, em 2000, 2,41. O 

mesmo estudo dá conta que, em Goiás, a taxa era inferior à nacional, 2,5 filhos por 

mulher, em 1991, e 2,24 no ano 2000. É de se relatar também que a metade das 

entrevistadas são avós. Dois dos netos foram deixados pelos filhos Z-. 

Pelas falas das mães depreende-se que 5 engravidaram antes dos 18 anos, sendo 

uma com 11 anos, duas com 15 anos e duas com 17 anos. As demais engravidaram com 

idade entre 19 e 27 anos. Três delas, ou 25%, pensaram ou tentaram o abortamento do 

filho. Em um dos casos a informação estava disponível nos relatórios das psicólogas 

que atenderam o adolescente quando esteve em uma unidade de internação, em outros 

dois, o fato foi enunciado durante a entrevista. Disse uma das mães75:  

 
Quando eu engravidei desse menino eu não queria ele, nossa, eu não queria 
de jeito nenhum, eu queria abortar porque eu queria abortar o menino. Eu  
não aceitava ter engravidado. Porque eu já tinha três e, mais um que você não 
tinha relacionamento com o pai, pensa numa pessoa e como era a minha 
vida? Nossa, eu fiquei desesperada e passei a gestação renegando o coitado 
do menino. (Entrevista com uma Mãe que Inspira, Goiânia) 
 
 

Quanto aos métodos de educação dos filhos, percebemos que a violência 

gracejava em boa parte das casas, seja por meio de “corretivos físicos” ou agressões 

verbais. A Mãe de Dentinho revela: “eu batia muito nos [filhos] por causa que eu morria 

de medo deles emanar com gente à toa. Quando saiu aquela lei que mãe não pode bater 

em filhos, aí eu não batia, aí já gritava. Eu grito muito.” A Mãe de Lipin também agia 

de maneira semelhante: “Bato sim, tem que bater porque se não bater... Ontem mesmo 

dei uns tapas nela aí”. Questionada se se arrependera posteriormente da atitude, 

respondeu: “Fico. Ontem fui trabalhar e passei até mal. Eu vim mais cedo, porque 

agora, bem dizer, é só nós duas”. No que concerne à naturalização da violência física 

contra os filhos por parte dos pais, Silva (2013, p. 105, 108) esclarece que essa dinâmica 

termina por ser um dos aliados mais fortes na perpetuação da violência, influenciando 

futuros comportamentos agressivos por parte dos filhos. Para a educadora goiana, que 

                                                           
74 À exceção de Juninho, que nascera em 1994 e já possuía mais de 18 anos quando faleceu. Ainda era 
acompanhado pela SEMAS devido ao fato de o ECA prever tal possibilidade. 
75 Ao tratar do aborto, para preservar a intimidade das entrevistadas, optei por revelar seus nomes, ainda 
que fictícios, apenas quando estritamente necessário, devido ao fato de que, no atual estágio da pesquisa, 
elas se conhecem entre si e o tema ainda causa constrangimento por ser a medida enxergada como 
incoerente com o direito à vida (Graça, 2014).  
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milita em favor do direito de as crianças terem suas integridades físicas não violadas, 

“um dos graves efeitos deletérios do uso de métodos violentos na educação dos filhos é 

promover neles uma tolerância ou indiferença à crueldade”, já que “a associação de um 

mal, a experiência dolorosa vivida no corpo e na mente da criança, com a ideia de um 

bem, amor e boa educação promove uma confusão perceptiva em que se funde o 

sentimento de amor com a sensação de dor e sofrimento”. No mesmo sentido, Adorno 

(1995, p. 128, apud Silva, p. 121), em argumentação próxima da de Bourdieu (2002), 

trazida à baila neste texto no tópico sobre gênero, advoga que o “elogiado objetivo de 

‘ser duro’ de uma tal educação significa indiferença contra a dor em geral. [...] Quem é 

severo consigo mesmo adquire o direito de ser severo também com os outros, vingando-

se da dor cujas manifestações precisou ocultar e reprimir”.  

Em contrapartida, também encontramos aquelas que não optaram por recursos 

à violência. A Mãe de Neném, por exemplo, esclarece: “eu nunca trisquei a mão neles. 

Os outros mete pau e eu não bato. Eu já fui para bater uma vez no [filho] e quase morri, 

deu um trem, se for para eu dar um tapa eu não sei. Não é porque eu apanhei e tive uma 

vida sofrida que eu vou bater neles, eu converso, explico [...].” Do mesmo modo, agiu a 

Mãe de Caioba: “Eu sempre falava que nunca ia bater nos meus filhos igual eu apanhei. 

Deveria, mas não bati não. Bater não resolve. Porque as vezes eu apanhava e não sabia 

nem porque estava apanhando. Mas naquele tempo ou você obedecia ou apanhava.” 

Para além das violências, um fator se destaca em algumas histórias quanto ao 

relacionamento mãe-filho. O filho que morreu parecia ser o favorito da mãe. No 

entendimento da Mãe de Lipin, “o povo tem um dizer que tem um filho que a mãe gosta 

mais”. E ela complementa: “Eu considerava que gostava mais dele do que dos outros. 

Ele me dava mais trabalho e sofri muito por causa dele. Tentei muitas coisas e procurei 

ajudar ele de várias formas.” A Mãe de Talira segue em idêntico sentido: “Meus filhos 

falam que eu puxava mais o saco dele e gostava mais dele. Realmente parece que o 

amor era maior.” Os irmãos de Juninho também diziam para a mãe: “Minha mãe só 

gosta do Juninho, minha mãe só lembra do Juninho, minha mãe só faz isso para o 

Juninho.” Acusações que são retrucadas pela mãe: “é porque os outros já eram mais 

centralizados, tinha seu salário, já trabalhava, e o Juninho não. O Juninho [...] 

necessitava da minha ajuda”. Para a Mãe de Gordinho: “[Ele] era mais apegado, mais 

grudado em mim mesmo. O [irmão] desde pequeno é mais grudado com o pai dele. O 

[Gordinho] só tinha eu.” A Mãe de Dentinho diz algo similar: “Era tudo igual. Só com o 
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[Dentinho] era assim eu puxava mais, porque [...] numa certa idade ele começou a 

mexer nas coisas dos outros e eu puxava mais. Brigava mais, colocava de castigo, batia 

mais”. E a Mãe de Neném arremata: 

 
Ele era mais presente. Ele era mais apegado comigo. Ele tinha um carinho 
por mim. Igual o irmão dele e a irmã tem ciúmes, porque eles falam que eu 
gosto mais do [Neném] do que deles, mas não é. Mas era porque o carinho do 
[Neném] era diferente do deles. O [Neném] preocupava comigo: “mãe eu não 
vou sair, não vou deixar a senhora sozinha”. O único dia que ele saiu para me 
deixar sozinha foi o dia que ele saiu e não voltou. Ele estudava à noite e dava 
10h eu podia estar dormindo ele ia lá na minha cama e me dava um beijo e 
falava: “mãe já cheguei, não preocupa comigo não”. [...] Eu ia trabalhar e ele 
levantava: “mãe, quer que eu leve a senhora no ponto de ônibus?” “Não, meu 
filho, fica aí, se você for levar no ponto de ônibus vou ficar mais preocupada 
com você”. Desde os 03 anos o pai dele saía e me largava sozinha, a avó 
pegava os meninos para passar final de semana com ela, mas ele não me 
largava, “eu vou ficar com a minha mãe”. O [Neném] é diferente dos outros 
[...] [choro] (Entrevista com a Mãe de Neném, em 20.10.15, Goiânia) 
 

 

É interessantíssimo notar que as condições adversas e as conflituosidades 

apresentadas pelos filhos Z- “poderiam indicar uma maior propensão para a perda de 

estima” por parte das mães, mas, ao contrário, o filho “desencadeador de sentimentos 

como a dor, o sofrimento e a culpa”, mostrou-se “alvo de maiores cuidados e 

preocupações, como atestam as atitudes tomadas por parte das mães”, tanto entre as 

‘Mães que Inspiram’ quanto entre aquelas acompanhadas por Evangelista (2010, p. 

3016). Nessa relação, pareceu-me que “dar trabalho” é sinônimo de aproximar a mãe 

para as demandas do filho mais “custoso”76, o que talvez influencie no sentimento que 

nutre por ser obrigada a dispender mais tempo e atenção. 

Suponho que haja aí também uma intricada relação de gênero. Em muitos 

destes casos pude perceber que o filho se tornou o ‘homem da casa’, por ser um jovem 

que já conseguia auferir algum recurso financeiro, independente da licitude de sua 

origem, e também por ser fisicamente crescido, o que poderia conferir às mães uma 

espécie de proteção e segurança que não tiveram, ou não estariam tendo, de seus 

cônjuges. Essa tese é corroborada pela tia de Asfeu, que estava presente durante a 

entrevista: “Ele era o marido que ela [a Mãe de Asfeu] não tinha, literalmente. Era o 

homenzinho da casa”. Por outro lado, o fato de as mães serem majoritariamente 

responsáveis pelo sustento da casa pode ter compelido os adolescentes a se sentirem 

responsáveis em assumir essa posição, e, nesse panorama, o mercado da informalidade e 

                                                           
76 Ver Guia de Viagem. 
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das ilicitudes surge como possibilidade mais fácil de obtenção de renda (Dacach, 2009, 

p. 32).  

Para afastar os preferidos filhos das diversas situações conflituosas e de 

violência que se envolveram, seja com outros adolescentes, com a polícia ou pelo 

envolvimento com aquelas drogas colocadas na ilicitude, as mães desenvolveram 

“estratégias” de proteção. Acerca dessa medida, peço licença para replicar interessante 

episódio presenciado por Hrdy (2001), o qual, ainda que ocorrido fora das relações 

humanas, é significativo para simbolizar o desenvolvimento dessas dinâmicas de defesa 

por parte de algumas mães: 

 

Numa grande variedade de pássaros, sobretudo aqueles que fazem o ninho no 
chão (como é o caso dos maçaricos e patos bravos), a mãe [...] estrebuchando 
e arrastando-se de forma ostensiva por terra, aparentemente indefesa, finge 
ter quebrado uma asa ou sofrido outro ferimento sério para desviar assim a 
atenção de predadores que se aproximam perigosamente do ninho dela. 
Quanto mais próximo do choco estão seus ovos e, sobretudo, se ela está com 
uma ninhada, maiores são os riscos que a mãe corre nesse temerário 
estratagema, ao deixar que o coiote ou o cachorro do mato se acerque 
perigosamente antes de ela empreender a ação evasiva. Vi uma pata brava 
que, ao ser surpreendida por um cão, alçou um voo vacilante na direção da 
beira d’água, batendo uma asa e arrastando-a o tempo todo, e depois levou o 
cão a nadar em círculos na perseguição ao que parecia ser, aos olhos de 
todos, um pássaro irremediavelmente mutilado, antes de dar um último 
mergulho, vir à tona e sair voando milagrosamente, a ninhada a salvo, 
escondida na relva do outro lado do charco. (Hrdy, 2001. p. 152) 

 

Retornando ao mundo dos humanos, Dacach (2009) após pesquisar junto a um 

grupo de mães cujos filhos passaram pelo regime socioeducativo, entendeu que essas 

mulheres desenvolveram “maternagens estrategistas” em busca de garantir-lhes direitos 

ou necessidades materiais. Percebeu também que a maternidade não é apenas um valor 

herdado, pois mesmo aquelas mães não maternadas na infância, maternaram de modo 

cuidadoso os filhos, mesma percepção que extraio desta pesquisa. Esse cuidado tornou-

se mais extremado ao vê-los sofrer as consequências do envolvimento em atividades 

ilícitas. Para salvá-los, algumas das mães pesquisadas pela autora, fizeram “barracos”, 

assumiram dívidas dos filhos e até enfrentaram a polícia. 

De igual forma, quanto às ‘Mães que Inspiram’, podemos citar a Mãe de 

Neném que, certa vez, ao presenciar abordagem policial ao filho e ver que os policiais o 

haviam ordenado a engolir um cigarro de maconha, vociferou: “ele não vai engolir não, 

ele vai jogar fora, senão vai fazer mal pra ele. Já basta o cara que vocês fizeram engolir 

crack, que está ruim na casa dele”, no que o policial teria retrucado: “você é bem 
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desaforada, hein?”. O filho então cuspira a droga. Ela acredita que não sofrera 

retaliações porque “a rua estava assim, cheia de gente olhando”. Já a Mãe de Talira, ao 

invés de brigar com a polícia, queria entregar o filho para ela: “Eu batia nele, ele falava 

no outro dia: ‘aquela surra foi pra unir nós dois’”, “Já bati nele na frente da Rotam77. 

Quando prendeu ele com a minha moto. Bati e mandei levar, mas eles não quiseram 

levar”. Conduta parecida teve a Mãe de Gordinho que procurou a juíza da infância para 

prender o filho, como forma de protegê-lo “da rua”, por ele não estar cumprindo a 

medida de prestação de serviço à comunidade. Ela arrependeu-se posteriormente, pois o 

filho fora violentado durante a internação: “Pensei que era outro tipo de internação, mas 

levou ele para o 7º Batalhão”, “Nisso o que aconteceu? [...] o rapaz lá espancou ele por 

causa de uma briga de uma cama e pegou e espancou ele, mais foi muito, foi muito 

espancamento nele que teve que fazer a cirurgia que perfurou o fígado”. 

As Mães de Quicéu, Gordinho e Lipin, por sua vez, relatam que teriam deixado 

o filho trancado dentro de casa como forma de cuidado. Nos relatórios da SEMAS, um 

dos assistentes sociais ratifica a informação ao relatar que, em uma tentativa de visita a 

Lipin, não conseguiu falar com ele “porque estava só e trancado dentro de casa”. A Mãe 

de Falso, ao contrário, certa vez, ‘trancou’ o filho fora de casa:  

 

Teve só um dia que eu falei para o pai dele, que a gente fez e eu também 
permiti. O pai dele já tinha avisado para ele se você chegar aqui tal hora você 
não vai entrar aqui mais. Só que ele vinha e o pai dele deixava ele entrar. 
Vinha, vinha e vinha. Só que um dia o pai dele não deixou ele entrar aqui, 
você não entra aqui. Aí ele foi embora. No outro dia... Ele era o mais pontual, 
que mais madrugava, na hora certinha de ir para escola ele veio e o pai dele 
abriu o portão e pegou a mochila dele e foi para escola. (Entrevista com a 
Mãe de Falso, em 12.10.15, Goiânia). 
 

 

A Mãe de Lipin, devido ao fato de o filho ter se tornado adicto de múltiplas 

substâncias levou-o para inúmeros locais de tratamento, inclusive no interior do estado. 

A Mãe de Barbie, para distanciar o filho de ambientes que considerava arriscado, o 

encaminhou para uma fazenda, no estado do Tocantins, para ficar com o avô.  

Uma outra circunstância comum na vida das ‘Mães que Inspiram’ é a mudança 

de residência, preventivamente, em busca de distanciar o filho Z- de suas redes de 

sociabilidade ou, posterior à morte, para distanciar-se daquele local que preserva as 

principais lembranças do filho. No total, seis mães agiram assim. A Mãe de Asfeu, por 

                                                           
77 Ver Guia de Viagem. 
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exemplo, mudou-se para uma cidade do interior. A Mãe de Luquinha, para uma casa em 

outro bairro de Goiânia. Diz ela: “a gente veio realmente pra cá pra ver se ele 

melhorava”. A Mãe de Quicéu intentava mudar-se para “roça”, mas o pastor de sua 

igreja a informara que não seria uma boa estratégia, pois “as drogas já tinham chegado 

na roça” o que a levou a mudar-se para outro bairro da capital. Segundo ela, “o filho se 

enturmou mais rapidamente ainda”. E foi onde morreu. 

 

2.3.3 “Ser mãe é padecer no paraíso.”78 

 

“Prepara seu coração que seu filho está morto.” Com esta frase o pai de Quicéu 

contou à entrevistada que o filho havia morrido. O forte apelo da frase sinaliza o quão 

embaraçoso e doído foi este pedaço da conversa. Neste tópico, um pouco mais longo, e 

especialmente preenchido pelas falas das mães, percorrerei, ainda que em curta volta, o 

tema da morte e do luto, que tantas lágrimas e consternação extraiu das mães. Quanto ao 

pranto, apenas duas, apesar da fala embargada, não se emocionaram de maneira mais 

explícita, o que me conduziu a questionar o porquê do comportamento variante. 

Em busca de compreendê-las, supus que a Mãe de Luquinha deixara de se 

emocionar por três motivos: primeiramente, porque o marido se encontrava no cômodo 

ao lado daquele onde realizávamos a entrevista e a proximidade dele pode ter atuado 

como fator de repulsa às possibilidades dela irromper-se em emoções, conforme havia 

ocorrido com a Mãe de Quicéu. Esta, emocionou-se bastante, mas em cada aproximação 

do marido o “choro era engolido”, como se ele funcionasse como “agente do panótico” 

a inibir certas emoções (Rodrigues; Sá, 2015); em segundo lugar, porque a própria mãe 

dissera que a relação com o filho seria diferente, que “chegava perto dele e ele não 

gostava que fizesse carinho, não abraçava”, “que ele tinha uma barreira muito grande” 

com ela e, além disso, em determinada altura, ela revelou que teria dito “muitas coisas 

pesadas quando estava grávida dele” e chegou a pensar em abortar, devido a brigas com 

o esposo, o que não necessariamente explica a situação mas não é hipótese a ser 

excluída; em terceiro lugar, porque esta mãe fora vítima de tráfico de pessoas79, para 

                                                           
78 Antigo provérbio. Presente na poesia Mãe do romancista e poeta maranhense Coelho Neto, criticado 
por apresentar a mulher de maneira idealizada e apenas ligada à vida doméstica (Pinheiro, 2009). 
79 Segundo o Protocolo de Palermo, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 5.017/2004, a 
expressão ‘tráfico de pessoas’ “significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
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uma modalidade resquício de uma sociedade recém escravocrata, a servidão. Esta faceta 

do tráfico humano ocorre quando uma pessoa é deslocada de seu local original de 

sociabilidade e conduzida a um outro lugar, onde passa a ser explorada para fins de 

trabalhos domésticos ou doméstico-sexuais por quem a levou. A exploração fica clara 

na fala da entrevistada quando ela revela que na casa em que passara a trabalhar, aos 14 

anos, “não tinha salário, mas tinha roupa”. Este encadeamento pode tê-la causado 

profundos traumas e, dentro desta lógica, o marido - com quem está casada há mais de 

vinte anos - pode ter surgido como o ‘salvador’ que a libertara das múltiplas violações, 

e com quem passara a ter que disputar os afetos com Luquinha, primeiro filho homem 

do casal. A outra mãe que não se emocionara com a entrevista, Mãe de Barbie, 

possivelmente se encontrava fortemente influenciada pelo ambiente de grande 

descontração, uma pizzaria, de propriedade de conhecidos dela, que visitavam nossa 

mesa a todo tempo.  

De todo modo, desde a primeira entrevista, questionei-me acerca da estrutura 

emocional que estaria por trás das lágrimas comigo compartilhadas. Seriam elas 

marcadas exclusivamente pela dor individual, similar à dor fisiológica provocada pelo 

cálculo renal ou outra doença lancinante, ou haveria alguma influência do ambiente a 

coagi-las para aquele tipo de atuação? A presença de um interlocutor e o ato de 

referenciar-se àquele tema seria algo que as conduziria à social obrigatoriedade de 

expressar a dor? Mauss (2001, p. 325-332), após observar rituais funerários 

australianos, construiu argumentação que muito me socorreu. Ele esclarece que “não 

somente os choros, mas todos os tipos de expressões orais dos sentimentos” são 

fenômenos não exclusivamente psicológicos ou fisiológicos, mas sociais, pois se tratam 

de expressões coletivas e “obrigatórias dos sentimentos”, conforme verificado em um 

grande número de populações. O sociólogo e antropólogo francês explica que “este 

caráter coletivo em nada prejudica a intensidade dos sentimentos, muito pelo contrário” 

e que: 

 

Todas essas expressões coletivas, simultâneas, de valor moral e de força 
obrigatória dos sentimentos do indivíduo e do grupo são mais do que simples 

                                                                                                                                                                          

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra 
para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou 
outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos” 
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manifestações, são sinais, expressões compreendidas, em suma, uma 
linguagem. Esses gritos são como frases e palavras. É preciso dizê-las, mas 
se é preciso dizê-las é porque todo o grupo as compreende. A pessoa, 
portanto, faz mais do que manifestar os seus sentimentos ela os manifesta a 
outrem, visto que é mister manifestar-lhos. Ela os manifesta a si mesma 
exprimindo-os aos outros e por conta dos outros. (Mauss, 2001, p. 332) 

 

Mais marcante ainda que o choro, a obrigatoriedade de apresentar determinada 

resposta social se revelou com especial ênfase quando elas foram questionadas sobre o 

ritual do velório. Em quase todos os casos, a pergunta mal acabara de ser pronunciada e 

era interrompida por contundentes afirmações no sentido de assegurar que o evento teria 

sido intensamente prestigiado: “Veio muita gente”, "Graças a Deus foi muita gente", 

“Foi digno de Deus mesmo”, “Veio muita gente, amigos do pai dele, amigos meus de 

muitos anos, muita gente mesmo”, “Encheu. Encheu, encheu”, “Nossa! Tanto que no 

dia o pessoal [estava] desde de manhã esperando [...]”, “A minha mãe veio, veio muita 

gente, até minha avó ficou abismada: ‘[...], mas que tanto de gente que ele conhece’, eu 

falei: ‘mãe, ele podia ter os defeito dele, mas ele era querido por todo mundo’”. Essas 

manifestações apontam indícios de que esses comportamentos igualmente se prendem à 

necessidade de construir um discurso que a todos vincula, no sentido de distanciar quem 

os vive do desprestígio e de possíveis imputações de malquerença às reputações 

familiares, que são também socialmente edificadas. Para Lima (2013, p. 39), “o ritual 

fúnebre, com sua liturgia, organiza as emoções individuais e permite que a vida da 

coletividade, pelo sepultamento, siga seu curso” e o “reconhecimento público do 

falecimento” demonstra de que forma repercute, simbolicamente, a morte no âmbito das 

famílias envolvidas. 

Passando para outro ponto, algumas delas foram cientificadas da morte por 

meio de pessoas mais próximas, como a Mãe de Nénem, que recebera ligação de amigos 

durante a madrugada, informando que o filho estava ferido. Na ocasião, de carona com 

uma vizinha, em uma motocicleta, se deslocou para o hospital. Depois de muito indagar 

a várias pessoas sobre a real situação do filho, percebeu que a amiga que lhe dera carona 

estava diferente e questionou: 

 

“[Amiga], meu filho morreu?”, e ela falou. “[Mãe], vamos conversar” 
“[Amiga] fala, meu filho morreu?”, aí, na hora que ela falou que meu filho 
morreu eu apaguei. Aí eu fui acordar eu tava lá dentro já, eles tinham me 
dopado, eles me aplicou injeção porque eu tenho problema de pressão alta. Aí 
falei: “deixa eu ver ele”, ai a mulher: “não, você vai acalmar direito, você não 
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pode entrar lá agora não”, “se vocês não deixarem eu ver ele eu vou 
levantar”, aí a mulher foi e me levou na porta da capela. Aí, quando eu 
peguei e puxei assim, foi um choque muito grande, é uma dor que não 
passa, só a gente que é mãe que perdeu um filho que sabe. [...] Aí eu 
peguei e fiquei dopada, [...] quando foi por faixa de 11, 12 horas eu fui no 
IML pra reconhecer, porque a gente tem que ir lá, e é uma dor pior ainda, 
eles jogam seu filho no caixão parecendo um animal. (grifos meus) 
(Entrevista com a Mãe de Neném, em 20.10.15, Goiânia) 

 

Outras mães, como a de Luquinha e a de Asfeu, souberam da morte dos filhos 

por desgostosos contatos com servidores públicos:  

 
Terrível. Eu estava dormindo, a namorada dele ligou e o meu menino já me 
acordou e me chamou. Quando falou que a Rotam tinha pegado eu já desabei. 
[...] Aí começou aquele desespero danado. Porque aqui não tinha como sair. 
Eu comecei a ligar em delegacia e aí não tinha ocorrência. Isso aconteceu 
meia-noite e pouco. [...] Eles pegaram os meninos e eles mesmo deram fim 
nos meninos [..] Numa dessas tentativas eu fui e consegui falar com o rapaz 
do IML e o celular atendeu e eu achei que tinha sido ele que tinha atendido [o 
filho]. Ele pegou e falou assim: “olha aqui, é o fulano de tal do IML” quando 
ele falou isso meu coração já gelou. Ele falou: “é o seguinte teve uma troca 
de tiros na GO-020 onde dois adolescentes foram atingidos”. (Entrevista com 
a Mãe de Asfeu, em 16.10.15, Interior do estado de Goiás80) 
 
Um policial ligou pra gente. Isso eu achei muito injusto. Porque ele ligou e 
falou: “seu filho está morto e está aqui no IML” [...] Logo a gente pegou a 
moto e foi. Inclusive o [outro filho] teve que ficar aqui e eu arrependi de 
deixar ele sozinho. Mas aí nós foi lá no IML e não tinha nada. Mas aí a gente 
pegou e pediu pra puxar e eles puxaram e falou que tinha acontecido lá na 
BR-153 [...], aí nós fomos pra lá. (Entrevista com a Mãe de Luquinha, em 
23.10.15, Goiânia) 

 

Como ocorrera com a Mãe de Luquinha, outras quatro mães estiveram 

presentes no local da morte e visualizaram o filho caído sobre o solo. Vale ressaltar a 

história da Mãe de Dentinho. Quando do ensejo da morte do filho ela havia saído para ir 

ao supermercado e encontrou com ele na calçada de sua casa “encostado no muro com a 

mão pra trás e a perna arribada”. Ela lamenta: “Eu lembro até hoje o jeito que ele tava. 

Foi a última vez que vi meu filho vivo”, expressão que recorda a de Débora Maria, Mãe 

de Maio, que destaca, para a mesma ocasião: “nunca poderia imaginar que seria o 

último dia mais feliz da minha vida” (Mães de Maio, 2011, p. 24). A Mãe de Dentinho, 

quando estava caminhando para o supermercado ouviu diversos disparos de arma de 

fogo, “aí a gente entrou pro supermercado, mas quando eu entrei no supermercado eu já 

não tive vontade de fazer compras [...]. O povo fala que mãe sente”. E continua:  

 

                                                           
80 Por se tratar de uma cidade muito pequena, por questões de segurança, preferi não revelar o nome. 
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Eu não fiz a compra. Eu não dei conta. Eu falei: ‘vamos embora, compra só 
uma carne e um refrigerante pra vocês jantar e vamos embora’ [...]. Quando 
eu ponho o pé no asfalto quem eu vejo no chão morto? [...] Eu disse: 
“[Dentinho] o que você está fazendo no asfalto?”  Falei: “menino, você tá 
ficando doido, menino levanta daí! Vai passar um carro e vai te matar!” Ele 
não me respondeu. Perguntei três vezes e ele não me respondeu. Eu fui pro 
rumo dele, só que o meu marido já tinha visto que ele estava morto e não me 
falou. Soltei a sacola no chão e fui pro rumo dele pra pegar nele e perguntar o 
que estava fazendo deitado no chão. O cara que tava no telefone avisando a 
polícia falou: “Senhora não pega nele não que ele tá morto, acabaram de 
matar ele”. Quando o cara falou isso eu não vi mais nada. Só sei que entrei 
em desespero e meu marido falou que eu gritava muito, chorava muito. Eu 
não vi mais nada. (Entrevista com a Mãe de Dentinho, em 11.10.15, Goiânia) 

 

Outro aspecto de diferenciada relevância foi o fato de as entrevistadas 

reiterarem que, de alguma forma, teriam pressentido a morte do filho, e também 

sustentarem que mantiveram contato posterior com eles, em sonhos. A respeito do tema, 

as Mães de Dentinho, Talira, Neném, Barbie e Caioba contam: 

 
Primeiro eu tive revelação de Deus, mas como eu não sei discernir as coisas... 
Primeiro eu sonhei que uma pessoa me levou no cemitério e mostrou três 
covas. Aí, no sonho, eu falei pra Deus: “Por quê, Senhor, três covas se eu só 
tenho dois filhos?”. Porque eu sabia que meus filhos não estavam no caminho 
certo. Depois eu sonhei com uma pessoa chegando aqui e me falando que o 
[Dentinho] tinha levado um tiro e tinha morrido. Só que a pessoa não me 
falou, eu vi porque eu estava lá na hora. [...] Eu fui a primeira ver meu filho 
morto no chão. (Entrevista com a Mãe de Dentinho, em 11.10.15, Goiânia) 
 
[No sonho] Ele pediu pra eu parar de chorar. Porque eu estava sofrendo e ele 
não aguentava ver eu sofrendo. A outra vez [...] eu falei que ia pagar o 
documento da minha moto e não tinha dinheiro pra pagar a multa dele. Ele 
falou “mãe pode ir lá, a multa eu vou pagar”. Quando eu cheguei lá pra puxar 
não tinha multa. Tinha apagado do sistema. O ano passado quando eu puxei 
tava lá aguardando recorrer. Só que não adiantava recorrer. Quando cheguei 
pra pagar só estava o documento. Não sonhei mais. (Entrevista com a Mãe de 
Talira, em 11.10.15, Goiânia) 
 
Parece que Deus avisa pra gente. Eu dormi e tive aquele sonho ruim com 
uma pessoa levando um tiro. Só que eu não vi a pessoa que levava esse tiro. 
[...] Aí, na mesma hora eu liguei pra [amiga]: “meu filho tá ai?”, “ta, [Mãe], 
ele tá aqui”. Aí levantei de manhã e fui trabalhar. [...] Aí cheguei em casa por 
faixa de duas e meia da manhã. [...] Na hora que eu deitei que eu peguei no 
primeiro cochilo eu escutei ele me chamando “mãe”. Eu acordei assustada, 
“o portão tá aberto?, não tá trancado”, ai quando é fé eu olho o celular 
tocando, ai eu olhei a casa do jeitinho que eu deixei, ai eu falei só espero que 
não seja notícia ruim. (Entrevista com a Mãe de Neném, em 20.10.15, 
Goiânia) 

 
Eu chorava muito, eu chegava do serviço a minha vida era chorar, aí quando 
foi um dia eu sonhei com ele. Até com a blusinha que eu tenho dele, ele 
vestido de blusa branca e veio com uma mala cheio de dinheiro e falou “mãe, 
esse dinheiro aqui é pra senhora sair do aperto, preocupa comigo não que eu 
tô bem, onde eu tô eu tô bem, tô melhor que aqui nessa terra”, sabe quando 
você tá dormindo e tá acordado? Você sente que a pessoa te deu um abraço, 
eu senti ele me deu um abraço e um beijo. “Mãe onde eu estiver eu tô 
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cuidando da senhora, eu tô te vendo” e pediu pra eu parar de chorar. Igual os 
católico fala que tem que parar de chorar pra alma sossegar, ai tem dia que eu 
olho pras fotos dele e me bate aquela saudade, aí eu choro, tem dia que eu 
sonho com ele, aí eu vou, pego as fotos dele, aí eu vou chorar. (Entrevista 
com a Mãe de Neném, em 20.10.15, Goiânia) 

 
Eu falei para minha filha: “o dia que sentar uma coruja no meu portão eu 
estou mudando.” Porque uma semana antes do [Barbie] morrer as corujas 
faziam festa no meu portão. Você sabe que é agouro. Onde elas assentam a 
pessoa morre. [...] Um dia entrei no quarto dele e estava fazendo muito frio, 
peguei a coberta e levei pra dentro. Voltei no quarto e, no eu voltar, eu vi 
uma sombra alta entrando pra dentro lá de casa naquela porta. Como se diz, 
ele atrás da coberta. Entendeu como que é? Aí eu voltei a coberta pro mesmo 
lugar. Era ele atrás da coberta porque ele morria de ciúmes das coisas dele, da 
coberta e tudo. Peguei e guardei. [...] Ele [o filho] apareceu para o meu pai 
em espirito. Porque a consciência do meu pai tava pesada. [...] Meu pai viu 
ele andando no meio do campinho. (Entrevista com a Mãe de Barbie, em 
02.1a.15, Goiânia) 

 
Eu fui lá pra minha mãe. Ela mora no interior, na chácara. [...] Eu tive um 
sonho com ele. Eu estava dormindo na sala e o sonho foi tão real. Eu senti ele 
me abraçando, me beijando e pedindo perdão: “me perdoa, me perdoa!” Eu 
falei: “meu filho, para mim você já está perdoado”. Quando eu acordei não vi 
nada. Meu sonho foi tão real. Depois desse sonho eu sonhei com ele esses 
dias, que ele estava vivo e estava morrendo e eu falei: “não você não vai 
morrer”. (Entrevista com a Mãe de Caioba, em 03.1a.15, Goiânia) 

 
  

Semelhantes circunstâncias foram observadas por outras pesquisadoras do luto 

materno que muito bem sintetizam a importância dessas vivências para a elaboração do 

luto. Para Vianna e Farias (2011):  

 

Os sonhos, bem como as premonições relacionadas posteriormente ao dia da 
morte, parecem desempenhar papel ativo na gestão do luto e no 
reordenamento da vida cotidiana. Através deles, elas não apenas conectam-se 
aos filhos e irmão mortos, mas reorganizam suas possibilidades de ação, 
fortalecem seus corpos ao receberem aviso sobre a necessidade de se 
cuidarem mais ou ao simplesmente aplacarem parte do sofrimento que, 
segundo suas falas, está na base das doenças constantes que lhes atingem. O 
filho, que aparece em sonho para aquietar a mãe dizendo que está bem ou 
para preveni-la em relação ao que vai acontecer, não é uma imagem vaga, 
mas um ator ativo nesse processo, que continua a agir no tempo, permitindo-
lhe um presente menos pesado e oneroso. (Vianna e Farias, 2011, p. 107). 

 

Quanto ao acompanhamento profissional para amenizar e tratar a dor, apenas 

três relatam que procuraram ajuda. Uma recorreu à Psiquiatria e, outras duas, à 

Psicologia. Sete defendem que a igreja as apoiaram material e emocionalmente. 

Nenhuma ONG ou político teriam as procurado para prestar auxílio neste momento que 

lhes deixou sequelas também na saúde. A Mãe de Talira relata ter utilizado 
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medicamentos controlados durante três meses. A Mãe de Gordinho não conseguiu ir 

para o trabalho nos três meses seguintes. A Mãe de Dentinho, que estava grávida 

quando o filho faleceu, relata: 

 

Com a morte do [Dentinho] meu quadro complicou, porque eu estava com 
diabete, pressão alta. Aí quando o [Dentinho] faleceu minha diabete subiu, 
chegou a 400, minha pressão ficou muito alta. [...] O [Dentinho] morreu em 
setembro, eu fiquei internada outubro, novembro. [...] Eu fiquei ruim, eu até 
achei que ia perder ela. Aliás eu quase perdi ela. Eu não perdi ela porque 
Deus me deu ela de volta. Porque quando ela nasceu, ela morreu. [...] Pra 
falar a verdade, não sei se foi depois da morte do [Dentinho], eu acho que eu 
fiquei depressiva. Às vezes me dá aquela tristeza, eu choro direto pela morte 
dele, tem vez que estou bem, tem vez que não tô." 

 

Ao serem indagadas se sentem culpa pela morte ou se, acaso fosse possível, 

modificariam algo na criação do filho, a maior parte afirma que não se sente culpada, 

porque teria feito “tudo que pode”, mas que, às vezes, “se indaga se poderia ter feito 

algo diferente”. A Mãe de Dentinho acredita que deveria ter “fugido com o filho para a 

Bahia ou para a chácara”. A Mãe de Neném, uma das que não utiliza a violência na 

criação dos filhos, garante que aceitaria empregá-la se a conduta assegurasse a vida do 

filho: “se eu pudesse voltar atrás e fazer o que eu não fiz pros meus filhos eu fazia, 

seguir conselhos dos outros, bater, alguma coisa eu fazia pra ver se consertava”. A Mãe 

de Falso, por sua vez, acredita que deveria ter apartado o filho da convivência com os 

amigos, ainda que “à força”, explica, contudo, porque não agiu assim: “eu não posso 

fazer isso porque senão vou estar com preconceito com eles também. Eles também são 

filhos de Deus. [...]”. 

A Mãe de Luquinha confessa que se sentiu culpada, em verdade, antes de ele 

falecer: “Eu me sentia culpada de estar acontecendo aquilo tudo com ele, de não ter 

dado talvez uma atenção. Algo que ele precisava”. A Mãe de Asfeu, se sente culpada 

“de não ter observado e ter aberto meus olhos para as coisas. Podia ter olhado mais, ter 

imaginado. [...] A gente que é mãe, a gente não vê maldade em seus filhos, às vezes 

estão com pouca idade, mas estão fazendo alguma coisa errada”. Já a Mãe de Dentinho 

reclama: “Eu não me sinto uma ótima mãe. Me sinto derrotada porque eu nunca dei 

conta... eu não queria isso pros meus filhos, não criei meus filhos pra isso. A gente vê os 

filhos dos vizinhos, foi bem, tudo criou. Eu falo: onde eu errei?” A Mãe de Falso diz 

que já sentiu muita culpa, mas “a psicóloga ajudou. [..] Às vezes eu penso que [...] dei 
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liberdade demais e [...] fugiu do meu controle. Mas eu acho que se prendesse demais 

também... Então eu falava: tem que ser equilibrado. Mas não sei.” 

Quanto à culpabilização das mães pelos olhares externos, que as colocam como 

“mães inadimplentes” (Rodrigues e Sá, 2015), vale destacar que a Mãe de Barbie foi 

responsabilizada da situação pelo próprio pai, para quem o filho teria aparecido depois 

de morto. A Mãe de Talira também foi culpada por conhecidos: “por um colega de 

serviço onde eu trabalhava. Falava que eu não soube educar. Eu que matei o meu filho 

porque eu não soube educar. (...) A gente discutiu. Quase foi aos tapas”. A Mãe de 

Luquinha, relata que os sogros sempre a responsabilizaram: “A vida inteira eu fui 

cobrada. Já discuti bastante porque achavam que era uma péssima mãe, mas eu não 

entendo porque. Você pode ver minha história, eu sempre cuidava dele, sempre cuidei e 

não tinha necessidade de ser cobrada”. A Mãe de Neném, por sua vez, escutou críticas 

parecidas de vizinhos e da ex-sogra:  

 
Que os meus filhos são desse jeito que eu não soube educar eles. [...] Tem 
que escutar e engolir né. Já falou assim: ‘mete o pau nele’. Mas eu falei ‘não 
tenho coragem de bater neles’, ‘Se você meter o pau, conserta’, mas eu falei 
‘não é pau que conserta não’. Igual o pai deles [preso várias vezes]. A criação 
do pai dele foi rígida demais. A mãe dele não deixava ele brincar com 
ninguém, era do colégio pra casa, quando os filhos dela ia brincar de bola na 
rua com os meninos ela colocava pra dentro com medo deles virar trem que 
não presta. [...] Ela quer que eu saia do serviço para ficar atrás dele. Eu falei: 
‘a senhora vai pagar meu aluguel, vai fazer minhas despesas?’ (Entrevista 
com a Mãe de Neném, em 20.10.15, Goiânia) 

 

Quanto a essa postura de hiperresponsabilização da mulher, Saffiotti (p. 52 apud 

Costa, 2014, p. 53), entende que além da sobrecarga feminina de trabalho, educação e 

cuidado com a casa, resta à mulher várias culpas: “Se os filhos não se comportam como 

manda o figurino a culpa é da mãe. Se os filhos são machistas a culpa é da mãe. A 

mulher já é socializada para sentir muitas culpas, excessivas culpas, injustificadas 

culpas”. Lira (2006, p. 23) destaca que as atribuições da maternidade “causam na 

mulher sofrimentos irreparáveis, sendo acusada e rotulada como uma ‘mãe má’, por não 

cumprir adequadamente suas responsabilidades”. Dacach (2005, p. 39) e Evangelista 

(2010) criticam a psicologia masculinista que responsabiliza unicamente a mãe por não 

ter criado um “ambiente bom o bastante” e não ter conseguido ser uma “mãe 

suficientemente boa”, que as coloca em um lugar de culpabilização por “bloqueios no 

desenvolvimento emocional e distúrbios psicológicos [dos filhos]”. Um dos autores por 

elas criticado, chega a afirmar que o fracasso da mãe em propiciar esse “ambiente bom 
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o bastante”, “leva os filhos à perda da capacidade de envolvimento afetivo e à sua 

substituição por angústias e por defesas cruas, tais como a delinquência, manifestada na 

tendência antissocial, na mentira e no roubo’” (Winnicott, 2005, apud Dacach, 2005, p. 

41). Tal visão é rechaçada pelas estudiosas, sob a certeza de que o pai, a ama de leite, ou 

qualquer outra pessoa, tem potencialidade para cuidar da criança e por ela sentir amor, e 

de que “o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não se manifestam. A 

ternura existe ou não existe. As diferenças de expressar o amor materno vão do mais ao 

menos, passando pelo nada ou o quase nada”. Portanto, o amor não seria algo instintivo 

ou inscrito na natureza feminina, é “apenas um sentimento humano. E como todo 

sentimento, é incerto, frágil e imperfeito” (Badinter, 1980, p. 23).  

Quanto a um possível sentimento de vergonha ou a possíveis impressões de 

humilhação devido à gama de conflitos que experienciaram, algumas relatam tê-los 

sentido. A Mãe de Lipin sentia vergonha porque “o povo falava: ‘seu filho é ladrão e 

não sei o que’”, mesma situação da Mãe de Dentinho, pois o filho furtava roupas e tênis 

da vizinhança. A Mãe de Juninho também diz: “Senti vergonha no começo dele ficar na 

rua. Ficar assim, sujo, roubar talvez das pessoas, sair de casa. [...] Eu passava por ele na 

rua e fazia assim: ‘Juninho de Deus eu vou te matar!’ Como pode ficar desse jeito [...] 

às vezes eu passava por ele e fechava até a cara”. Diferentemente, a Mãe de Luquinha 

considera que não se afligiu com esse sentimento. “Teve gente que tentou fazer com que 

eu ficasse. Vergonha de família. Eles preferiam falar que [Luquinha] caiu de moto. Uma 

pessoa me ligou aqui e falei: ‘não, meu filho não caiu de moto, ele foi assassinado’. [...]  

Então eles ficaram com vergonha”. Talvez a experiência desse desconforto com a 

exposição se relacione com a noção de impureza que a morte adquiriu na modernidade, 

especialmente em condições tão adversas, levando-a a um tabu e à interdição (Ariès, 

2003, apud Araújo, 2007). 

Concordando com Araújo (2007, p. 84), entendo que “quando ocorre uma 

morte violenta, um conjunto de perguntas com uma forte carga moral logo se coloca, 

com o objetivo de saber se a vítima era passível de compaixão”. Uma série de 

indagações buscarão respostas para encontrar o lugar merecido para a vítima que 

norteará o comportamento dos agentes envolvidos - os meios de comunicação, o sistema 

de justiça criminal ou de socioeducação, as mães, os familiares. “Quem era a vítima? 

Era uma pessoa do “bem”, “boa” gente? Ou seria um menino de rua? Ou seria um 

bandido? Ou um favelado? Ou um traficante?” Esse processo ocorreria especialmente 
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porque, no dizer de Butler (2006, p. 16), “algumas vidas valem a pena, outras não”, “a 

distribuição diferencial da dor que decide que classe de sujeito merece um luto e que 

classe de sujeito não, produz e mantém certas concepções excludentes de quem é 

normativamente humano: o que vale como uma vida vivível e uma morte lamentável?” 

Suponho que possíveis constrangimentos foram igualmente intensificados 

pelos olhares e atuação da imprensa. Sete das mães relatam que o caso foi mostrado na 

TV, especialmente em programas policiais. A Mãe de Dentinho relata que o marido 

teria assistido uma dessas matérias televisivas, quando lhe teria sido transmitida a 

seguinte mensagem: “Menos um. Foi por tráfico de drogas, rixa de drogas, porque é 

pobre.” A Mãe de Lipin também critica a imprensa: “Eu acho que tem tanta desgraça na 

rua. Eles não fazem nada para ajudar ninguém e depois quer aproveitar da situação”. E a 

Mãe de Gordinho expõe que se sentiu incomodada com a presença dos profissionais de 

mídia: “Os repórteres enchiam o saco na época. Eu fui pro HUGO81, eles foram atrás. 

Eles não saiam aqui da porta. [...].” 

Além da mudança de casa, das repercussões fisiológicas e dos processos de 

culpabilização e ‘envergonhamento’, a morte trouxe profundas transformações nas vidas 

das mães. Segundo a Mãe de Dentinho, a morte “acabou comigo [...]. Hoje eu sou feliz, 

mas não sou”, lamento próximo daquele proferido pela Mãe de Maio Ednalva Santos: 

“Nem sei por onde começar, mas vou tentar explicar o inexplicável: a minha vida sem 

meu filho é o mais sem sentido dos sentimentos” (Mães de Maio, 2011, p. 27). Para a 

Mãe de Gordinho, “ele dava trabalho, mas dava trabalho pra mim e eu gostava dele de 

qualquer forma dando trabalho ou não”. A Mãe de Quicéu revela algo muito comum na 

fala de todas elas: “Foi [o momento mais difícil da vida]. E está sendo ainda. Eu 

esperava os filhos enterrar a gente, os filhos enterrar os pais e não os pais enterrar os 

filhos”. A Mãe de Lipin, afirma que a irmã caçula “ficou mais rebelde” depois da morte 

do irmão. A Mãe de Caioba diz que a dor piora quando chega abril, mês de aniversário 

do filho. A Mãe de Neném lamenta: “quando chega dia 08, pra mim é um dia triste, dia 

do aniversário dele, Natal, Ano Novo, porque quem gostava de festa de Natal era ele, 

era ele que incentivava”. Além do mais, outros comportamentos e gostos também foram 

afetados. A Mãe de Asfeu expõe que há mais de um ano não toma sorvete, porque era 

algo “que o filho gostava muito” e a Mãe de Dentinho não consegue mais comer pequi, 

pois o filho “tinha apelido de Pequi”.  

                                                           
81 Hospital de Urgências de Goiânia. 
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Das múltiplas consequências da morte, uma profunda ausência e o sentimento 

de saudade é algo que todas comungam: “porque ele era muito alegre”, “tudo mudou, 

mas a saudade é imensa. A saudade dele é pra sempre”, “é uma falta muito grande. Eu 

me sinto só. Queria que ele pudesse voltar e estar comigo todos os dias. Eu não me sinto 

bem, ele fazia toda diferença dentro de casa”. Para Rodrigues e Sá (2015, p. 39) a 

saudade é um dos aspectos mais evidentes do luto. As autoras o definem “como uma 

grande família de emoções que incluem diversas variantes de sentimentos como tristeza, 

saudade, angústia, solidão, medo e sentimentos que envolvem o dar e o receber afeto”. 

Para elas, “o conjunto de emoções que compõe o luto não pode ser entendido se não 

compreendermos as ações internas e externas que ele envolve e é envolvido”. 

Para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM-5, 2005), 

ele é entendido como uma reação à morte de um ente querido com intensidade, 

qualidade e duração variável em diferentes contextos culturais, não representando um 

transtorno mental. Para Gonzaga (2006, apud Almeida, Garcia-Santos, Haas, 2011, p. 

609), entretanto, “não há dor maior, nem mais terrível, injusta ou profunda do que a 

vivida e sentida pela perda de um filho”. Esse é um tipo de perda “considerado extremo 

por afetar laços de vínculo e afeto singulares, além de contrariar as expectativas do ciclo 

da vida familiar e social, provocando profundas rupturas em todo o sistema e em cada 

um de seus integrantes”. Pincus (1989, apud Lima, 2013) explica que: 

 

O processo de luto implica a cura de um ferimento. Uma vez que o ferimento 
físico é recoberto sem danos por um tecido sadio, o processo se completa e o 
paciente pode esquecer completamente o traumatismo. No luto, contudo, a 
causa do trauma, a perda de uma pessoa importante, não deve ser esquecida. 
Apenas quando a pessoa perdida é interiorizada e torna-se parte daquela 
que sofre a perda, uma parte que pode ser integrada à sua própria 
personalidade, enriquecendo-a, é que o processo de luto se completa, e é 
agora que tem de ser efetivado o ajustamento a uma nova vida. Aquele que 
sofre uma perda e nunca foi capaz de enfrentar sua própria morte não pode 
ter êxito nesse ajustamento. (grifos meus) (PINCUS, 1989, p. 112-113, apud 
Lima, 2013, p. 107) 

 

Butler (2006), ao analisar nossa exposição à violência, nossa cumplicidade com 

ela e nossa vulnerabilidade à perda, se aproxima do argumento citado, ao discordar 

parcialmente de Freud que sugerira que elaborar um luto significaria ser capaz de 

substituir um objeto por outro. Ela não acredita que elaborar um luto implique em 

esquecer alguém ou tentar fazer com que algo ocupe seu lugar, como se devêssemos 

aspirar a uma completa substituição. Entende também que a transformação dos afetos, 
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com a perda, em parte acontece de forma que não se pode medir ou planejar. Ocorre que 

esse trabalho de ressignificação e reorganização dos sentimentos sofre repercussões do 

fato de a perda ter sido provocada por um ato de violência. “A consciência de que, se 

não fora a atitude de alguém, seu filho continuaria vivo tem influência direta no modo 

como o ser amado é interiorizado” (Lima, 2013, p. 106), conforme se percebe da fala 

das mães, resumidas pela Mãe de Falso: 

 
Eu pensava que a morte da minha vó tinha sido dolorida, porque quando 
minha avó morreu eu me senti muito culpada também. Mas meu filho, foi 
demais, nossa... Ver meu filho daquele jeito lá não queria não. [...] Acho que 
tem que ser uma coisa natural. Um vim e chegar em você e atirar e depois 
correr, não desejo isso pra ninguém. Não desejo pra ninguém. (Entrevista 
com a Mãe de Falso, em 12.10.15, Goiânia). 

 

Para Butler (2006, p. 46 e 55), a perda de uma pessoa querida é algo que nos 

reúne a todos, “em um tênue ‘nós’”, pois todos temos alguma noção do que significa ter 

perdido alguém. “A perda e a vulnerabilidade parecem ser a consequência de nossos 

corpos socialmente constituídos, sujeitos a outros, ameaçados pela perda, expostos a 

outros e suscetíveis à violência por causa desta exposição”. A filósofa feminista explica 

que a violência é uma pequena forma, da pior ordem possível, de expor o caráter 

originalmente vulnerável de um ser humano com relação a outros seres humanos, um 

modo pelo qual um ser fica entregue, de maneira não controlada, à vontade de outro. E 

conclui: 

O que sou sem você? Quando perdemos alguns desses laços que nos 
constituem, não sabemos quem somos nem o que fazer. Em um nível, 
descubro que perdi você só para descobrir que eu também desapareço. 
Em outro nível, talvez o que eu tenha perdido em você, isso para o que eu 
não tenho palavras, seja uma relação não constituída exclusivamente nem por 
mim nem por você, mas deve ser concebida como o laço pelo qual estes 
términos se diferenciam e se relacionam (grifos meus) (Butler, 2006, p. 48) 

 

Finalizando este longo e importante tópico, de modo algum eu poderia deixar 

de anotar que algumas mães levam ao limite essa ‘descoberta do desaparecimento do 

laço’, propondo que ele se desfizesse a partir da outra ponta, ou seja, sugerindo o 

sacrifício de suas vidas em troca da de seus filhos em um ato de “extremo desvelo 

materno”. “Se os médicos chegassem em mim e falassem: ‘seu filho tá precisando de 

um coração pra sobreviver’, eu daria”, brada a Mãe de Neném. “Se eu pudesse levar 

aqueles tiros que ele levou eu [diria]: ‘pode atirar’. Porque ele ainda tem muitas coisas, 

tem muitos projetos”, garante a Mãe de Falso. “Eu dava [a vida] porque eu já vivi 
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alguma coisa e ele nada. Daria sim. Ele estava, como diz, com 17 anos e tinha muita 

coisa pela frente”, conclui a Mãe de Caioba.  

Essas posturas recordam a conduta da mãe da jovem norte-coreana Yeonmi 

Park, ativista pelos direitos humanos, que conseguira fugir de um dos regimes mais 

fechados e autoritários do planeta. Em um importante evento público, ela apresentou ao 

mundo as agruras pelas quais ainda passam as pessoas de seu país e contou que durante 

a fuga viu sua mãe ser estuprada pelo atravessador chinês: “Eu nunca vou esquecer o 

rosto dele. Ele me queria, mas eu tinha apenas 13 anos. Existe um ditado na Coreia do 

Norte que diz: ‘Mulheres são fracas, mas mães são fortes’. Minha mãe permitiu que ela 

fosse estuprada para me proteger.”82 

Pedindo licença para outro paralelo com o mundo não humano, esses 

comportamentos com cunho autossacrificatórios fazem recordar a ação de algumas 

mães, que receberam de Hrdy (2001) o prêmio pelo “extremo desvelo materno” na 

natureza: 

 

Depois de pôr seus ovos, uma aranha social australiana (Diaea ergandros) 
continua a armazenar nutrientes numa nova postura de ovos – ovos bizarros, 
de tamanho muito superior ao normal, grandes demais para passar pelos 
ovidutos dela, e sem instruções genéticas. Como ela procria uma única vez, 
para que são esses ovos? Esses ovos são para comer, não para pôr. Mas para 
serem comidos por quem? Quando os filhotes amadurecem e começam a 
movimentar-se num incessante formigar, a mãe torna-se estranhamente 
apática. Começa a ficar mole – mas no sentido de liquefazer-se, não numa 
acepção sentimental. Quando seus tecidos se derreterem, seus sôfregos 
filhotes sugam-na literalmente, começando pelas patas e devorando 
finalmente os ovos ricos em proteínas que se dissolveram dentro dela. (Hrdy, 
2001, p. 63) 

 

Vale ressaltar, por outro lado, que algumas entrevistadas se manifestaram no 

sentido de que não chegariam a tanto, visto que, conforme a Mãe de Luquinha, “nossa 

vida é o caminho, e ele fez as escolhas erradas”. Essas escolhas, a vida e a morte de 

quem as fez, serão objeto do capítulo seguinte. 

                                                           
82 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NJlpE6lKwlE> Acesso em 06 jan. 2016. 
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3. GERAÇÃO Z-: A MORTE PRECOCE DOS ‘FILHOS DA MÃE’ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

E se somos Severinos 
 iguais em tudo na vida, 

 morremos de morte igual, 
 mesma morte Severina: 

 que é a morte de que se morre 
 de velhice antes dos trinta, 

 de emboscada antes dos vinte 
 de fome um pouco por dia. 

 
João Cabral de Mello Neto, em 
Morte e Vida Severina, 1955. 

 

3.1. Vidas Quintadas 

 

Se acaso o sol passasse a transmitir apenas um quinto de sua luz e caso as 

águas preenchessem não mais que a quinta parte das bacias e a colheita minguasse a 

dois décimos de seu potencial, compreenderíamos sem esforços o significado de 

quintar. Quintar é dividir por cinco e apartar um dos pedaços divididos. 

Quando apenas a quinta parte está disponível, há escassez. Exiguidade. 

Privação. Com relação às fortunas naturais, talvez não tenhamos atingido este extremo. 

Quanto às riquezas humanas, sim, já que milhares de insones vidas em desenvolvimento 

não contemplam o clarar do dia no Brasil, por terem suas existências quintadas e 

interrompidas antes de o galo cantar. 

A esperança de vida em várias regiões do mundo já passa dos 80 anos e, no 

Brasil, chegou aos 74 anos, 10 meses e 24 dias (IBGE, 2014), o que corresponde a 

quase quatro mil domingos. Ocorre que três mil e duzentos deles não são desfrutados 

por uma legião juvenil, porque têm a maior parte de suas vidas extirpada pelas mãos da 

violência. Para ser mais exato, segundo Waiselfisz (2015), em 2013, no Brasil, 8.153 

pessoas que se encontravam no espaço de transição do primeiro para o segundo quinhão 

da vida foram violentamente arrancadas dela antes de nele ingressar. 

Em nossa história, muitas vidas em crescimento foram perdidas em virtude de 

fome, epidemias e doenças. No Brasil atual, as causas naturais vêm perdendo 

importância como fator de morte, especialmente entre jovens, e, as causas externas – 

acidentes de transportes, suicídios e homicídios - têm ganhado destaque. Segundo o 

Mapa da Violência 2015 – Adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil (Waiselfisz, 2015), 
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73% das mortes dos jovens de 16 e 17 anos, em 2013, aconteceram por causas externas. 

Para o mesmo estudo, de 1980 a 2013, a quantidade de mortes de adolescentes em 

acidentes de transportes aumentou 72%, em suicídios, 82%, e, por homicídio, 641%.  

De acordo com esse estudo, os assassinatos foram a principal causa de mortes 

no citado grupo etário, sendo responsáveis por 46% delas em 2013. Isso significa dizer 

que, dos 8.153 adolescentes que se encontravam no biênio 16/17 anos que morreram 

naquele ano, 3.751 foram assassinados, ou seja, de cada 21, dez foram ‘matados’. 

Quando ampliamos o foco para a faixa etária entre 15 e 19 anos, a citada pesquisa 

revela que, com um índice de 54,9 homicídios para cada 100 mil jovens, o Brasil ocupa 

a terceira colocação em incidência de homicídios em comparação com 85 países, sendo 

superado apenas por México e El Salvador.  

Outro estudo, o Índice de Homicídios na Adolescência - IHA (Melo e Cano, 

2014) busca estimar o número de adolescentes que chegaram aos 12 anos e que não 

alcançarão os 19, pois serão vítimas de violência intencional letal. Segundo essa 

pesquisa, em 2012 a mortalidade por homicídio na população adolescente, entre 12 e 18 

anos, foi a mais alta se comparada com os oito anos anteriores, com 3,32 vidas 

adolescentes perdidas para cada grupo de 1.000 habitantes. Estimou-se que, entre 2013 

e 2019, aproximadamente 42 mil vidas adolescentes serão perdidas nos 288 municípios 

brasileiros com mais de 100 mil habitantes, número que abarca os jovens filhos das 

‘Mães que Inspiram’, que faleceram entre julho de 2013 e junho de 2015. 

Na região Centro-Oeste, serão 3.575 vidas perdidas no mesmo período. Entre 

os estados da região, Goiás é o que apresenta o maior índice de letalidade e, entre as 

capitais, Goiânia. Segundo o IHA, o índice de mortes entre adolescentes nesta capital 

mais que dobrou em sete anos: saltou de 1,77, em 2005, para 3,84, em 2012, valor 

acima da média nacional. Esse estudo mostra que se, em 2011, Goiânia contava com 

uma população adolescente, de 12 a 18 anos, de 146.689, quando 480 foram 

assassinados, em 2012, essa mesma coorte diminuiu para 144.779 e o número de mortes 

aumentou para 557.  

Como visto, ao realizarmos um recorte quantitativo sobre a juventude goiana, 

constataremos que houve uma redução nessa população no decênio 2002/2012, segundo 

dados do Informe Técnico nº 18, do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Econômicos (2014). Em 2002, eles representavam 17,8% (950.365 jovens) da 

população do estado e, em 2012, eram 15,0% (946.364 jovens) da população total do 
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estado que, em números gerais, ao contrário da faixa juvenil, cresceu 17,7% no período 

analisado, passando de 5.348.437 para 6.295.982 de pessoas. 

Ainda de acordo com este documento do Instituto Mauro Borges, malgrado a 

população jovem estar diminuindo, o número absoluto de óbitos em virtude de 

homicídio nesse grupo está aumentando: se em 2001 foram registrados 419 homicídios 

entre jovens de 15 a 24 anos, em 2012 foram 791, dos quais 41% teriam ocorrido na 

região metropolitana de Goiânia. Para o Ministério da Saúde, cujos dados constam do 

Mapa da Violência (Waiselfisz, 2014), esses números teriam variado de 653 homicídios 

em 2002 para 1476, em 2012. Entretanto, nesse segundo estudo, considerou-se como 

jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, seguindo como referência o critério 

estabelecido pelo Estatuto da Juventude, Lei Federal nº 12.852, aprovada em 2013. 

 Um olhar diferenciado para o grupo dos 16/17 anos tem relevância porque nove 

dos treze adolescentes mortos, cujas biografias acessei com mais profundidade, se 

encontravam nessa faixa etária. Além disso, eles compõem um conjunto de indivíduos 

que é foco de uma duradora discussão no campo dos direitos humanos no Brasil. Digo 

duradoura porque ainda em 1927 o Decreto nº 17.943-A, denominado Leis de 

Assistência e Proteção a Menores, e conhecido no meio jurídico como Código Mello 

Matos83, já trazia à tona a força da celeuma. Trata-se da primeira lei a regulamentar a 

condição infância-adolescência no país. Ela estabelecia que o menor de 14 anos não 

seria submetido a processo criminal, e que a pessoa entre 14 e 17 anos seria sujeitado a 

procedimento especial, mas, já previa circunstância diferenciada para quem se 

encontrasse no 16º ou 17º ano da vida, ou seja, estabelecia que, em algumas condições, 

poderiam ser tratados como adultos: 

 

Art. 71. Si fôr imputado crime, considerado grave pelas circumstancias do 
facto e condições pessoaes do agente, a um menor que contar mais de 16 e 
menos de 18 annos de idade ao tempo da perpetração, e ficar provado que 
se trata de individuo perigoso pelo seu estado de perversão moral o juiz 
Ihe applicar o art. 65 do Codigo Penal, e o remetterá a um estabelecimento 
para condemnados de menor idade, ou, em falta deste, a uma prisão 
commum com separação dos condemnados adultos, onde permanecerá até 
que se verifique sua regeneração, sem que, todavia, a duração da pena possa 
exceder o seu maximo legal. (Grifos meus) (Decreto nº 17.943-A) 

 

A contenda nunca foi abandonada. Mesmo depois da Constituição Federal de 

1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que demarcaram novas balizas 

                                                           
83 Em homenagem a José Cândido Mello Mattos, primeiro juiz da Infância e Adolescência no país. 
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para as discussões a respeito de infância e adolescência no Brasil - com a doutrina da 

proteção integral, o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 

prioridade absoluta, diversos projetos de emenda constitucional foram propostos para 

rediscutir a responsabilização criminal para jovens dessa idade. Vale lembrar que esses 

novos paradigmas buscam substituir visões tutelares, higienizantes e moralistas - que 

mais queriam corrigir as subjetividades dos adolescentes que suas condutas - como a do 

Código Mello Matos (Sposato, 2013) ou a do Código de Menores, de 1979, para o qual 

políticas públicas para adolescentes seriam a mescla de caridade e repressão. 

A maioria das tentativas de mudança legislativa buscava, e continua a buscar, 

punição mais gravosa e encarceramento em presídios. Em 2015, por exemplo, grande 

polêmica girou em torno da Proposta de Emenda Constitucional nº 171, que pretendia 

reduzir a chamada ‘maioridade penal’ - que atualmente, no Brasil, ocorre aos 18 anos - 

para os 16 anos, em casos de crimes considerados ‘graves’84. Deste modo, caso 

aprovada pelo Congresso Nacional, alguns adolescentes que são chamados pela 

população de “menores infratores”, passariam, dentro de um processo de ‘maiorização 

forçada’, à condição de ‘adultos criminosos’, sendo levados a presídios comuns. 

Do ponto de vista jurídico, outra característica que diferencia esse grupo das 

demais pessoas é que eles não são tidos por incapazes na esfera civil, da mesma maneira 

que ocorre com aqueles adolescentes que possuem até quinze anos de idade ou aqueles 

que não gozam de completo discernimento mental. Também não se pode dizer que são 

plenamente capazes, como são os maiores de dezoito anos. Eles são tidos como 

“relativamente incapazes” para os atos da vida civil, ou seja, os negócios jurídicos que 

praticam não são nulos de pleno direito, mas, anuláveis, e sua vontade não é 

simplesmente substituída pela de seus pais, mas se manifesta com assistência deles.85 

Ademais, eles gozam do direito à participação na escolha dos representantes políticos, 

sem serem obrigados a fazê-lo, situação diferente da de quem está abaixo dos 16 anos, 

que não possui tal direito, ou daqueles que contam com mais de 18 anos, que são 

obrigados a exercer tal ‘direito’. Outro ponto digno de nota é que já podem trabalhar de 

                                                           
84 Em 02 de julho de 2015 a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para deliberação no 
Senado. Foram incluídos na categoria ‘crimes graves’, os crimes hediondos, os homicídios dolosos e os 
de lesão corporal seguida de morte. 
85 Conforme Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil. 
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maneira regulamentada, ‘com carteira assinada’, apesar de não poderem exercer 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, como podem os adultos.86 

É interessante notar que uma parcela considerável dos jovens que perdem a 

vida para a violência urbana são justamente os tidos como “menores infratores”. Isso 

ocorre também porque, no dizer de Sposato (2013, p. 79), “um adolescente infrator 

representa no imaginário coletivo o portador do mal, o portador da violência”. Ela nos 

informa que Norbert Lechner: 

 

discute as reações à violência e à delinquência, apontando sua dimensão 
como reflexo dos medos ocultos ou interiores de uma sociedade. O autor 
afirma com propriedade que, em sociedades como a brasileira, o medo 
explícito da delinquência não é mais que um modo inofensivo de conceber e 
expressar outros medos silenciados: medo da morte e da miséria, e também 
provavelmente medo de uma vida sem sentido, desprovida de raízes, valores 
e perspectivas de futuro. Ele pondera que provavelmente nenhuma 
representação do imaginário coletivo seja tão funcional como a interpretação 
da delinquência juvenil, que resulta emblemática – por sua irracionalidade e 
imprevisibilidade. (Lechner, 1995, apud Sposato, 2013) 

 

O olhar das ciências da saúde nos informa que esses jovens estão no ápice de 

um processo de mudanças corporais recentes e muito intensas - a puberdade, que é 

capaz de lhes trazer novas e “estranhas” experiências com o próprio corpo: ejaculação, 

crescimento dos testículos e do pênis, aparecimento do pomo de Adão, de mamilos 

inchados, de novos pelos, de nova voz e de um corpo desengonçadamente crescido. 

Muitas vezes cobrados como adultos, posto que fisicamente passam a amedrontar, 

estão, em verdade, mais próximos da infância que da vida madura e, além das 

transformações biológicas, vivem mudanças socioculturais profundas, que os 

diferenciam do restante dos jovens, especialmente quando comparados com a juventude 

ampliada pelo Estatuto da Juventude, que, como visto, define serem considerados 

jovens no Brasil as pessoas entre 15 e 29 anos. 

Neste ponto, comparando o Estatuto da Juventude com o ECA, percebe-se que 

existe uma faixa de intersecção em que há convergência entre os conceitos jurídicos de 

juventude e de adolescência, que inclui aqueles que se encontram na faixa etária final da 

adolescência e no intervalo inicial da juventude. Seriam os jovens mais jovens, ou 

‘jovens jovens’, com idade entre 15 e 17 anos e que se encontram às portas de ingresso 

para o segundo ‘quinto’ da vida. Poderíamos também dizer que eles estão na 

                                                           
86 Conforme Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII. 
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adolescência final, já que para a Organização Mundial da Saúde (1965), este período é 

dividido entre adolescência inicial, de 10 a 14 anos, e adolescência final, de 15 a 20 

anos. 

Outros estudiosos nos informam, contudo, que a adolescência “inicia-se com as 

mudanças corporais da puberdade e termina com a inserção social, profissional e 

econômica na sociedade adulta” e independe de uma idade fixa (Formigli, Costa e 

Porto, 2000 apud Schoen-Ferreira, Aznar-Farias, 2010). De todo modo, o ingresso nesse 

período da vida, cujas mudanças alguns creditam à correspondência das transformações 

físicas às psicológicas e outros às forças das construções sociais (Viana, 2003), é 

marcado por experiências peculiares. Nas entrevistas com algumas mães, que também 

possuem outros filhos adolescentes, os espiando, percebi rituais que sugerem a 

importância do momento. Em uma das visitas às mães, observando o filho adolescente, 

pude relembrar que, logo no corredor de entrada dessa etapa da vida, abandona-se o 

lápis e se é introduzido no esperado mundo da caneta. Ou seja, passa-se do grafite à 

tinta. Simbolicamente, daquilo que pode ser inúmeras vezes apagado - inclusive com o 

auxílio de mãos adultas, à firmeza de algo permanente. 

Esse ritual, expressado pelo adolescente que eu observara, não parecia simples, 

já que o principiante precisara escrever com lápis para, em seguida, cobrir o traçado 

com tinta e, depois, seguir apagando a primeira demão das marcas do grafite. Isso me 

levou a recordar que a entrada nesta fase, extensa para alguns e breve para outros, é 

marcada pela vontade de fazer e pelo medo de errar e lembrou-me o fato de que alguns 

adolescentes, muito rapidamente, perdem o contato com o mundo da caneta e são 

lançados no universo de outro instrumento: o da arma de fogo. Atentei-me a isso porque 

sete das ‘Mães que Inspiram’ responderam afirmativamente ao serem questionadas se 

tinham conhecimento de o filho possuir ou sido visto por elas com armas de fogo. De 

todo modo, mesmo aqueles cujas mães não visualizaram contatos deles com esses 

armamentos durante a vida, foram a eles apresentados quando da morte. Digo isto 

porque todos morreram vítimas de impactos de projéteis de arma de fogo, conforme 

suas Certidões de Óbito. Em uma análise próxima deste fato, Karam (2012, p. 7) 

entende que uma parte dos jovens em conflito com a lei desempenham um papel a eles 

reservado: “Em sua maioria, são meninos que empunham metralhadoras ou fuzis como 

se fossem o brinquedo que não têm ou não tiveram em sua infância. Matam e morrem, 



|123| 

 

 

envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde 

trabalham”. 

 

3.2. No Quinto dos Infernos 

 

Os adolescentes que perderam a vida durante o cumprimento de medidas 

socioeducativas cujas biografias tive acesso são de Goiânia, capital do estado de Goiás, 

uma das duas unidades federativas do Brasil que possui topônimo em homenagem a um 

povo indígena específico87 (Bueno, 2006). Esses adolescentes nasceram quando sua 

cidade alcançou a cifra de um milhão de habitantes88, exatamente cem anos depois da 

publicação do livro-poema Goyania89, de 1896, uma das primeiras obras a tratar de seu 

estado natal. 

Segundo Quintela e Castro90, há fortes indícios de que o nome da capital dos 

goianos teria surgido como adaptação ortográfica e fonética do citado poema, que 

influenciara o interventor Pedro Ludovico Teixeira quando do batismo do município. A 

obra foi escrita pelo juiz baiano Manuel Lopes de Carvalho Ramos (1864-1911), 

quando servia em Torres do Rio Bonito-GO, hoje Caiapônia, e publicada na cidade do 

Porto, em Portugal. Trata-se de uma reflexão sobre a chegada dos colonizadores na 

região e sobre os genocídios contra os indígenas por eles perpetrados (Carvalho Ramos, 

2011). 

Um dos resultados do extermínio coletivo epicamente relatado por Carvalho 

Ramos é o fato de, um século depois, quase toda a população indígena do estado ter se 

resumido a três grupos: os Karajás, que vivem no município de Aruanã, localizado no 

centro-oeste do estado, às margens do rio Araguaia; os Tapuias, que foram 

forçadamente ajuntados pelas práticas de aldeamento na região de Rubiataba e Nova 

América, municípios localizados no centro-norte do estado; e a família de Avá-

Canoeiros, composta por menos de duas dezenas de membros, que vivem em Minaçu, 

extremo norte de Goiás (Leitão, 2015). 

                                                           
87 Juntamente com o estado de Tocantins. Desconsiderando o Amazonas, já que o nome, malgrado ser 
homenagem às bravas índias que guerrearam os colonizadores, trata-se de empréstimo da designação 
dada a algumas mulheres guerreiras na mitologia grega. 
88 Conforme dados do IBGE. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/pop 
go.def>. Acesso em: 08 set. 15 
89 Pronuncia-se “goi-a-ní-a”, como em sertania, cidadania, utopia. Ver Guia de Viagem. 
90 Conforme análise do poema disponível em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/agosto2007/textos/ 
poemagoyania.htm>.  Consulta em: 01 jul. 15 
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É de se saber que em Goiás a população indígena é de 8.583 pessoas. 

Entretanto, apenas 3,9% deles têm seu domicílio localizado em terras indígenas, índice 

que é o pior da região centro-norte do Brasil e o quarto pior do país. Apenas Rio de 

Janeiro, Sergipe e Piauí tem menos indígenas domiciliados em suas próprias terras que 

Goiás (IBGE, 2010). 

Os jovens sobre os quais li centenas de prontuários e, particularmente, aqueles 

que foram assassinados, encarnam diversos signos de subalternidade e 

desempoderamento. Carregam consigo o espírito de Goyania e são a nova face do 

extermínio no centro do país91. Uma cara com o viço da mocidade tornada perigosa, que 

sobrevive nas bordas de uma das mais desiguais e violentas metrópoles do mundo92 e 

que possui a maior concentração de renda da América Latina (ONU-Habitat, 2012 apud 

Santibanez, Frattari e Oliveira, 2015). 

Não obstante serem adolescentes, não são quaisquer adolescentes, pois as 

próprias características da adolescência mudam de acordo com as expectativas culturais 

de cada época (Abramovay, 2002). Eles compõem o grupo que estudiosos e 

pesquisadores, especialmente alguns que buscam compreender as dinâmicas do 

mercado, denominam Geração Z, ou seja, aquela que surgiu em meados da década de 

1990 (Tapscot, 2010), em substituição a três gerações anteriores – Baby Boomers, X e 

Y, cujos períodos de nascimento se iniciam no pós-Segunda Guerra Mundial (Bauman, 

2011). Nasceram, portanto, após a popularização da internet e de vários aparelhos 

tecnológicos, sendo, assim, nativamente digitais e desconhecedores de um mundo sem 

conectividade. Entretanto, apesar de também comporem a chamada Geração Z, tais 

quais os demais jovens de sua faixa etária, os adolescentes cujas histórias tive acesso 

possuíam características peculiares que permitiriam que suas vidas fossem quintadas e 

impediriam que assistissem ao aparecimento de novas gerações. Para distingui-los dos 

demais jovens da Geração Z, os denominei ‘Z-’. 

Tal qual ser indiferente à cor - baseando-se numa suposta neutralidade entre 

elas, é escolher irrefletidamente o branco (Fanon, 2008), ser indiferente às aparências e 

                                                           
91 Ironicamente, o lema do Estado de Goiás, retirado do hino oficial do estado, de autoria de José 
Mendonça Teles e Joaquim Jayme, conforme Lei Estadual nº 13.907/2001, é “Terra querida, fruto da 
vida”. Se reeditado fosse, pelas mãos das ‘Mães que Inspiram’, de tantos filhos de Goyania, poderia ser 
apropriado para “Terra querida, furto da vida”. 
92 Considerada a 23ª cidade mais violenta do mundo pela organização mexicana Seguridad, Justicia y 
Paz. Disponível em: <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/finish/5-prensa/198-las-
50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2014/0.> Acesso em: 01 abr. 2015 



|125| 

 

 

às fisionomias, corporais e culturais, manifestadas pelos adolescentes Z- é desconhecer 

que elas constituem suas identidades. E, estas são, nada mais, nada menos, que “aquilo 

que nós somos, de onde nós provimos”, “o ambiente no qual os nosso gostos, desejos, 

opiniões e aspirações fazem sentido”, conforme ensina Taylor (1994, p. 54). O 

desconhecimento delas pode conduzir ao não reconhecimento ou reconhecimento 

incorreto, fazendo com que sejam apresentadas como desvalor, as colocando em um 

lugar de desprestígio social frente àquelas identidades que não passam pelos sistemas de 

controle oficial, como a justiça e a socioeducação. 

Durante o período de cadastramento de informações e contato com a vida dos 

adolescentes Z- e, nas entrevistas que realizei com suas mães, pude fazer um esboço do 

perfil com as principais características que os marcam. Estou tentado a pensar que caso 

criássemos um tabuleiro com variação gradiente de cores onde fossem dispostos traços 

que marcam as diferentes biopsicossocioculturalidades desses adolescentes, 

perceberíamos que, em média, os atributos daqueles que foram mortos estariam 

posicionados de um lado e os dos vivos se distribuiriam no quadro todo, mas com forte 

presença no lado contrário ao dos Z-. 

O processo de cadastramento dos prontuários dos adolescentes Z- junto à 

SEMAS e as entrevistas com as mães revelaram que estou tratando de adolescentes 

urbanos e do sexo masculino. Preliminarmente, é válido fazer um parêntese e dizer que 

os adolescentes homens da Geração Z, como um todo, possuem qualidades que os 

assemelham, que funcionam, inclusive, como elementos a lhes habilitar que, em 

algumas situações, compartilhem do mesmo jogo e exercitem suas masculinidades. As 

falas das mães dos Z-, por exemplo, sugerem que são eles jovens heterossexuais, 

cisgêneros e que, em geral, performatizam ludicamente dentro do que é proporcionado 

por essas conjunturas de gênero e sexualidade. Como todos os outros, eles demonstram 

especial apreço por, além de estar ininterruptamente conectados à rede mundial de 

computadores, se divertir, brincar de “soltar raia”, de carrinho de rolimã, de jogar vídeo 

game, de “pegar rabeirão” e são tão entusiastas do futebol quanto os demais 

adolescentes masculinos da Geração Z. 

No entanto, as semelhanças param por aí. Ao pontuar as características de 

todos os jovens que compõem a geração pós-internet em um painel dégradé, notaríamos 

que os Z- estariam dispersos em um campo com matizes que vão de um dos extremos a 

pontos de proximidade e combinação com a outra metade do quadro, a depender do 
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traço observado. Uma tentativa de distribuí-los em uma tabela nos informaria o 

seguinte: 

 
Tabela 2. Características da Geração Z-  

   

Item Características G e  r   a    ç    ã      o      Z- 
1  Setor de acesso aos bens da vida Público Privado 

2  Disposição na cidade Periferia Centro 

3  Classe social e poder de consumo Baixa Alta 

4  Raça/cor Preta Branca 

5  Religião Evangélica Católica 

6  Drogas tornadas ilícitas Proximidade Distância 

7  Violências do sistema de justiça Experimentada Não experimentada 

8  Companhia Má Boa 

9  Vida quintada Sim Não 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
 

É fundamental esclarecer que não estou a observar todos os adolescentes da 

Geração Z e que a tabela não revela um confronto entre os adolescentes Z- e outros 

indivíduos que comporiam um grupo de ‘privilegiados’ - ricos, brancos, católicos, 

endinheirados ou distantes do sistema de justiça. O que me proponho é, tão somente, 

dentro do espectro de possibilidades que liga os extremos de cada categoria 

mencionada, demarcar o lugar dos adolescentes Z-. Dessa maneira, os caracteres que 

forma a expressão ‘Geração Z-’ na tabela acima, para ilustrar, foram dispostos no 

espaço mais à esquerda, pois estes representam a posição majoritária dos adolescentes 

Z- dentro de cada marcador observado, o que não exclui a possibilidade de que também 

experimentem características que se adequem àquelas que estão à direita da figura ou 

que aqueles adolescentes que não foram denominados Z- possuam as características 

dispostas do lado esquerdo da tabela. 

Assim, pela leitura dos prontuários e pelas entrevistas, percebi que, quanto ao 

que denominei ‘Setor de acesso aos bens da vida’ (item 1), os adolescentes Z- 

contemplam as instâncias fundamentais de suas sobrevivências a partir da utilização dos 

serviços e equipamentos disponibilizados pelo poder público, principalmente no que 

tange à habitação, saúde, educação, transporte, lazer e segurança. A presença de bens 

ofertados pela iniciativa privada é pequena ou inexistente. Saúde, escola ou clubes de 

lazer privativos e aparelhos de segurança particular parecem distantes de suas 
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realidades. Na fala da Mãe de Luquinha, por exemplo, fica claro que seu filho gostava 

de se divertir “tomando banho no lago que tinha perto de casa”, e outras sete mães 

relatam que o principal hobby do filho era andar de bicicleta nas ruas do bairro. A 

exceção de um, todos os outros estudavam em escola pública e acessavam os cuidados 

com a saúde por meio, principalmente, de equipamentos públicos. 

No que concerne à localização geográfica (item 2), eles moravam e 

estabeleciam suas principais relações de sociabilidade na porção urbana mais longe dos 

centros de alto poder aquisitivo ou, em alguns casos, apesar de próximos, externos a 

eles. Eles viviam, conforme se depreende do mapa abaixo, em bairros distribuídos nas 

porções noroeste, sul e sudeste da capital. 

 

Imagem 1. Disposição Geográfica dos Adolescentes Z- 

 
            Fonte: GoogleMaps. Com intervenção de autoria própria, 2016. 

 

Analisando o poder de consumo e a classe social (item 3), poderíamos dizer 

que eles estão circunscritos à “ralé brasileira”, muito bem diagnosticada por Souza 

(2009, p. 21), como: “uma classe inteira de indivíduos, não só sem capital cultural nem 

econômico em qualquer medida significativa, mas desprovida [...] das precondições 

sociais, morais e culturais que permitem essa apropriação” ou, ainda, “toda uma classe 

de indivíduos ‘precarizados’ que se reproduz há gerações enquanto tal”. O desejo de 

consumo dessa classe, e dos jovens que nela habitam, é premente, como em todas as 
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outras, mas não consegue ser suprido por suas possibilidades materiais ou de suas 

famílias.  

A questão do pequeno poder de acesso aos bens materiais é chave essencial 

para entender as realidades e as demandas desses adolescentes. Suas mães são unânimes 

em afirmar que “não deixavam faltar” o essencial em alimentação, moradia e vestuário 

para eles. Entretanto, a maior parte deles, “pensava muito em ter dinheiro”, “dizia que 

não tinha namorada porque não tinha roupa de marcas”, “gostava muito de tênis caro, 

coisas da moda de jovens”, “gostava dessas coisas de Maresia, Hollister, sandália 

Kenner”. Dentro dessa perspectiva, quando questionadas sobre como os filhos gastavam 

os recursos financeiros que recebiam dos trabalhos informais, responderam que eles os 

usavam especialmente com alimentação e vestuário: “bolacha, doce, refrigerante”, 

“lanche, pit-dog93”, “balinha, pacote de pirulito, skinny, salgadinho”, “Gostava de comer 

besteiras: sanduiche, sorvete, picolé, refrigerante. Ele parecia menino”, “Refrigerante e 

pão com salame”, “Geralmente com bobeira dele. Ele gostava de comer sanduíche que 

eu nunca vi... Suco de laranja, ele amava essas coisas e os trem dele de joguinho, esses 

joguinhos de videogame, era o que ele mais coisava... Uma vez ele juntou dinheiro 

porque o pai dele falou que não ia dar para ele aquela sandália, não sei se você conhece 

que os meninos tudo usa, como é o nome?”, “roupa de marca e as baladas com os 

amigos”. Em busca de entender seus desejos, a Mãe de Caioba reflete: “Eu acho que, na 

minha maneira de pensar: ‘fulano comprou, vou comprar também’, ‘fulano comprou 

uma camisa da Hollister, vou comprar também, de outra cor’. Os jovens de hoje têm a 

cabeça muito pequena, muito fútil...”. Por outro lado, todas elas tentavam aconselhá-los 

quanto à possibilidade de, no futuro, conquistar os desejos deles: “um dia, acho que ele 

tinha uns 14 anos, virou e falou: ‘um dia vou ser muito rico’. Eu falei: ‘só se você 

começar a trabalhar agora e quando você tiver tantos anos, guardando o seu dinheiro e 

formar, estudar...’ Ele: ‘mas um dia vou ser’”, “meu filho, você só tem 16 anos você 

tem uma vida pela frente. Você pode ainda conseguir suas coisas, da forma que sua 

família conseguiu as coisas de pouquinho, você é novinho”. Todavia, nem sempre 

conseguiam persuadi-los: “Quando saía pra festa e não tinha roupa boa, e os amigos 

tendo, ia lá no varal [do vizinho] e catava roupa pra ir pra festa e devolvia a roupa no 

outro dia.”  

                                                           
93 Ver Guia de Viagem. 
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Conectando essas falas com os estudos que demonstram que a maior parte dos 

atos infracionais cometidos por adolescentes no Brasil, e em Goiânia, são ligados a 

crimes patrimoniais (Santibanez, Frattari e Oliveira, 2015), sou levado a pensar que, 

aqueles que os cometem, são afetados por uma dinâmica de “criminalização dos 

consumidores falhos”, ou seja, por um processo de punição “daquela massa de 

excluídos que não tem recursos para acessar o mercado de consumo – ‘aqueles cujos 

meios não estão à altura dos desejos’” (Bauman, 1998, p. 57, apud Zaccone, 2011, p. 

25). Ademais, devido a todo conjunto de vulnerabilidades a que estão expostos, eles 

parecem viver o que Sanchez e Pedrazzini (1996, apud Castells, 2001, p. 83), 

denominam “cultura de urgência”, uma cultura em que “a perspectiva do fim da própria 

existência é uma constante, embora não seja uma cultura de negação, mas de celebração 

da vida. Assim, tudo tem de ser experimentado, sentido, vivenciado, conquistado, antes 

que seja tarde demais, pois não existe amanhã”. 

Neste ponto, é válido mencionar que, desde o início da pesquisa, eu pretendia 

dialogar com manifestações que tivessem legitimidade para representar os 

posicionamentos e as identidades dos adolescentes Z- enquanto ainda estavam vivos.  

Considerando que não tive acesso a eles, sempre me perguntei sobre como fazê-lo. A 

resposta surgiu quando, em determinado dia, enquanto eu aguardava na porta da casa de 

uma das mães que seria entrevistada, fui presenteado com um portal de entrada para 

esse outro mundo. Na ocasião, percebi que vários adolescentes se amontoavam às voltas 

de um carro para ouvir uma música do gênero rap. Passei a também escutar 

atentamente. Guardei pedaço da letra comigo e, ao chegar em casa, a ouvi 

integralmente, além de muitas outras do mesmo estilo, quando percebi que as letras 

evidenciavam, sem disfarces, ‘em alto e bom som’, suas realidades e denunciavam a 

exclusão social, o racismo e a violência – em especial a violência policial. Ouçamos 

parte de uma delas, do grupo alagoano Raciocínio Agressivo (2012): 

 

Vai vendo eu sei não é fácil, a dor que você ostentou 
Camisa ensopada os furo na nuca da Taurus do opressor 
O fim na ponto quarenta, seu sangue que escorreu 
Enterro sem salva de tiros só com parentes clamando a Deus 
Não entendo porque opitou [sic] pela gaveta fria 
Pela morte dolorosa no HGE sem cirurgia 
Optou pela faca na nuca, do refém na Biofarma 
Na ilusão da moto zerada, os pano Cyclone, corrente de prata. [...] 

 
É um exemplo pra quem tá chegando só um alerta que o final é triste 
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Mesmo assim tem uma pá que prefere arriscar e pagar de soldado do crime 
Pra usar os pano da vitrine, pelo menos uma vez na vida 
E não ver a coroa aos 40 lavando banheiro pra comprar comida. (Grifos meu) 

 

Nestes fragmentos, nota-se que as letras são capazes de alcançar a realidade 

desses jovens, expressando suas reivindicações culturais, políticas e sociais, inclusive as 

expectativas de consumo. Neste quesito, como suas identidades se revelam - além dos 

modos de falar, cantar e se portar - pelas vestes, calçados, pinturas corporais, arrumação 

dos cabelos, meios de transporte, certamente, recursos financeiros se tornam 

imprescindíveis para possibilitar que se adequem ao perfil exigido por suas 

convivências. Deste modo, a carência de recursos financeiros, própria da “ralé”, 

interpolada com a expectativa de consumo, passa a ser ferramenta central na 

caracterização de suas identidades. 

Percebe-se nas letras da música e nas falas dos adolescentes Z- o desejo dos 

filhos em proporcionarem um futuro melhor para as mães. Quanto a esta questão, pude 

sentir que ‘ajudar’ a mãe funcionaria como sinônimo de ‘ajudar a si mesmo’, visto que a 

sensação pode reconfortá-los ao lhes permitir olhar para dentro de si e encontrar alguém 

capaz de cuidar de quem lhes cuidou. Em um misto de gratidão e vontade de se mostrar 

‘crescido’, as frases “mãe, eu não sou neném”, “mãe, eu tenho vontade de ajudar a 

senhora, eu quero dar uma casa para a senhora” e “não ver a coroa aos 40 lavando 

banheiro pra comprar comida”, tem valor simbólico semelhantes. 

No que concerne ainda às expressões culturais dos adolescentes Z-, percebi a 

presença da pichação na vida deles como uma oportunidade de experimentar com mais 

intensidade a abundante adrenalina da juventude, mas, sobretudo, a vi como uma 

maneira de protestar e buscar reconhecimento social. No documentário Pixo (2009, 

54’), um dos participantes definiu esse fazer como sendo “a arte da pobreza, que expõe 

tudo que a gente sente, sentimentos que ninguém quer ver, sentimentos que todo mundo 

fecha os olhos, que não quer prestar atenção”. A fala de um especialista, no mesmo 

longa-metragem, elucida a origem da enigmática caligrafia por eles utilizadas: 

 

O pichador, quando vai criar a logomarca dele, busca uma originalidade para 
chamar a atenção nas ruas. Então não é só rabisco. Existe um processo 
criativo, um processo artístico muito bem elaborado para ele criar a marca 
dele. Quando a pichação em São Paulo surgiu, na década de 80, esses jovens 
eram muito influenciados pela cultura do Havy Metal, Punk Rock, Hard 
Core, Rock. [...] Eles se inspiraram, pra criar os logos deles, nos logos das 
bandas de rock, Iron Maden, Kiss [...]. E, por sua vez, esses logos foram 
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inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás, porque, na 
verdade, essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o alfabeto dos 
povos germânicos, escandinavos e anglo-saxões. Os pichadores se 
apropriaram dessa escrita e criaram em cima. É uma antropofagia, não é uma 
simples cópia das runas, é uma criação em cima disso e uma evolução em 
cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de 
milhares de anos atrás migrou pra São Paulo pros povos bárbaros de São 
Paulo, os pichadores (Pixo, 2009, 9’). 

 

Na pesquisa, pude constatar que o caminho das escritas rúnicas em terras 

brasileiras não parou em São Paulo. Tanto Asfeu quanto Falso eram adeptos dessa 

estratégia de manifestação. A respeito delas, inicialmente, eu me senti tentado a 

desvendar o que estariam por dizer, especialmente aquela desenhada no muro da casa da 

Mãe de Falso. Posteriormente, entendi que essas manifestações culturais fazem parte de 

um ritual elaborado para ser acessado pelos iniciados e que elas guardam profunda 

noção de reconhecimento e respeito entre os pares, portanto, acreditei ser mais ético não 

descobrir nem revelar o que cada frase queria dizer. 

Quanto à raça (item 4 da Tabela 2), comungo do entendimento de Guimarães 

(1999) e Munanga (2006), no sentido de tratar-se ela de conceito socialmente 

construído, limitado ao mundo social, em nada ligado a uma realidade biológico-natural 

com potencial para predeterminar predicados morais ou habilidades específicas. De toda 

sorte, mesmo não biológico, o elemento raça continuará problematizável enquanto 

perdurar como agente capaz de expor pessoas a situações de preconceito e 

“sobredeterminações baseadas na aparência exterior”, que tornam pessoas escravas, não 

da ideia que os outros fazem delas, mas de sua própria “aparição” pública (Fanon, 2008, 

p. 108). 

Dentro deste aspecto, talvez se os Z- questionados fossem, algum poderia se 

identificar enquanto branco, mas a maioria certamente está inclusa no mundo dos não-

brancos e, mais especificamente, entre aqueles que são sociologicamente definidos no 

Brasil por ‘negros’, como suas mães, já que, apesar de não serem pretos, carregam 

fenotipia e traços culturais que os fazem mais disponíveis no mercado dos preconceitos. 

Talvez, até mais que isso, eles parecem ser os mais acessíveis na economia da ‘morte 

matada’, posto que, apesar de ‘libertos’, os jovens pretos e pardos, pobres, continuam a 

ser o alvo preferencial da caçada dos, agora republicanizados, capitães do mato. Nessa 
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toada, é de se dizer que a tropa dos remodelados ‘capitães de estrada e assalto94’ parece 

composta por grande parte da ‘nação’95, já que quando os adolescentes são abatidos, por 

si mesmos - ao insistirem em atirar no espelho - ou por rifles estatais, o são à sombra de 

aplausos de uma multidão que acredita que o Estado apenas os ‘engordava’ com bolsas 

e ‘privilégios’. 

Ainda quanto à importante questão racial no Brasil, segundo Waiselfisz (2015) 

e Melo e Cano (2014), os adolescentes negros têm três vezes mais chances de serem 

vítimas de homicídios que os brancos no país. Eles vivem situação muito próxima à dos 

jovens negros nos Estados Unidos da América de 1990, relatadas por Castells (2001), 

que subsistiam em condições de moradia abaixo dos padrões aceitáveis e eram os mais 

vigiados, encarcerados e mortos. Quanto à religião (item 5), como suas mães, a presença 

de evangélicos supera a de católicos, o que vai de encontro à média brasileira, que é de 

três católicos para cada evangélico (IBGE, 2010)96.  

 

3.2.1. A Droga da Guerra às Drogas 

 

Quanto à proximidade com as drogas tornadas ilícitas, ainda tomando como 

referência a Tabela 2, em seu item 6, pude verificar que a totalidade dos adolescentes Z- 

pesquisados era usuária delas, conforme Gráfico 5. 

 

 

 

                                                           
94 Nome oficial para capitães do mato, segundo as Ordenações Filipinas, de 1603. 
95 Conceito difícil por fazer referência a um espaço geográfico-cultural também socialmente construído, 
naturalizado entre nós. 
96 Acredito que alguns adolescentes que professam religiões de matriz africana ou afro-brasileira 
comporiam o perfil da pesquisa, entretanto, não apareceram entre os casos analisados. 
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Os dados relativos ao uso e comércio dessas substâncias postas na ilicitude 

foram extraídos a partir do somatório daqueles que constavam dos prontuários das 

SEMAS com as falas das ‘Mães que Inspiram’. Deles, retirei a informação de que todos 

eram usuários da Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. Outros dois 

usariam, além dela, cocaína, crack, lança-perfume, exctasy e LSD. No dizer das mães, 

cinco teriam se tornado “dependentes”, inclusive três deles foram encaminhados para 

projetos de fortalecimento de vínculos familiares e tratamento contra a adição às drogas 

como os desenvolvidos pelo Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas - 

CAPS/AD, Narcóticos Anônimos, Projeto Interagir - mantido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS, dentre outros. Quanto a esses 

encaminhamentos, em que pese a importância que possuem para as famílias, é 

importante fazer notar que, segundo Ronzani, Noto e Silveira (2014), uma das razões 

que mais interferem no atendimento aos usuários dessas substâncias é o estigma que 

carregam consigo, que leva os próprios profissionais da saúde a os enxergarem como 

irresponsáveis, perigosos e violentos, o que “afeta negativamente a qualidade dos 

serviços prestados”, restringindo as possibilidades de acolhimento pelos equipamentos 

públicos de saúde e assistência, constituindo-se em uma verdadeira “barreira para a 

busca por ajuda”. 

 Complementando tal raciocínio, a partir das leituras de Goffman (1982), pude 

inferir que estigma é uma construção social que atribui ao portador de determinada 

marca um status social desvalorizado em relação a outros membros da sociedade. Para o 

autor: 

 

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 
reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do estigma; uma 
ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 
representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em 
outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos 
específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso 
diário como fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem 
pensar no seu significado original. (Goffman, 1982, p. 15) 

 

Para ele, o processo estigmatizante é “um tipo especial de relação entre atributo 

e estereótipo” que ocorre na medida em que o indivíduo vai sendo identificado com 
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base em uma característica indesejável e, a partir dela, discriminado. Entendimento que 

é refinado por Dias (2009): 

 

Lançar mão de um signo estigmatizado pode implicar situações de 
preconceito, discriminação e subordinação, para o sujeito que o 
dramatiza. Ainda que consideremos as possibilidades de 
ressignificação, não há como negar que sujeitos que acionam signos 
estigmatizados tendem a sofrer situações de preconceito e 
discriminação, já que são tomados como desviantes do que é 
estabelecido como a norma. Sobre as normatizações e seus desvios, 
vale uma ênfase na concepção de que o reconhecimento do desvio da 
norma é fundamental inclusive para a reafirmação da normalidade. 
Assim sendo, ao formalizar o normativo, estabelece-se também o seu 
desvio. (Dias, 2009, p. 18-19) 

 

Acredito que esse processo contribuiu para que as interações sociais dos jovens 

Z- fossem restringidas e suas perspectivas de vida limitadas. Isto porque, se 

considerarmos que a pessoa que mantém contato com substâncias colocadas no campo 

da ilicitude, para consumo próprio, é estigmatizada, em situação mais grave estará 

aquele que comercializa tais substâncias, como ocorrera com esses adolescentes. Na 

pesquisa eu pude constatar que todos realizavam tal mercancia o que os levara a, aos 

olhos da sociedade, subsumirem-se ao lugar do “traficante”, ainda que algumas mães 

não soubessem ou negassem tal condição. Quanto ao tema, a Mãe de Falso, de maneira 

comedida, diz: “Lá na DEPAI ele falou que tinha seis meses que ele estava levando as 

drogas pro povo [...]. A expressão que ele falou foi ‘traficando’. A expressão que ele 

usou lá, eu não vou mentir, foi essa”. A Mãe de Lipin, por sua vez, informou que o filho 

não comercializava tais substâncias, entretanto, no prontuário da SEMAS consta o 

envolvimento dele com o comércio de “drogas” em duas diferentes ocasiões. Além 

disso, em visita a sua casa, uma vizinha teria informado ao assistente social que ele 

repassaria “drogas para outros meninos”. Outras mães assumiram tal situação com 

maior tranquilidade. A Mãe de Luquinha informou que o filho “falava que ia vender pra 

ganhar dinheiro”. Diz ainda que quando encontrava drogas “nas coisas dele, jogava 

fora”, o que o deixava nervoso e preocupado por não saber onde conseguir dinheiro para 

pagá-las. A Mãe de Talira diz que o filho comercializava muito, principalmente crack: 

“A primeira vez que eu peguei a droga lá em casa quase passei mal, porque era uma 

sacola de supermercado cheia de drogas e eu tinha mais crianças, [...] fui no serviço dele 

e entreguei pra ele e xinguei ele tudo”. Segundo ela, iria chamar a polícia, mas o pai 



|135| 

 

 

teria dito que seria pior, pois colocaria a vida do filho em risco. A Mãe de Quicéu, 

quando encontrava tais substâncias em sua casa, “jogava dentro do vaso e dava 

descarga”, mas o filho “não falava nada”. A Mãe de Neném, diz que alertou muito o 

filho para não “entrar nessa”, pois ele já tinha o pai “de experiência nessa vida”. 

Quando ele passou a vender, ela também sempre o avisava de que, se encontrasse, iria 

jogar fora: “eu futrico o quarto dele todinho. Se eu achar eu jogo fora. Aí eu achava eu 

jogava tudo fora. Ele falava: ‘mãe, não joga fora porque depois eu tenho que pagar’”. A 

Mãe de Dentinho informou que o filho vendia para usar e se manter. A Mãe de Juninho, 

por sua vez, diz que o filho vendia porque se sentia pressionado pela namorada, “pra ele 

levar ela algum lugar”. A Mãe de Caioba achava estranho o filho aparecer com dinheiro 

de origem desconhecida: “Não vou mentir que ele não estava vendendo. Porque para 

chegar e ficar com dinheiro assim...” 

Para entendermos as atuações deles nesse mercado posto na ilicitude, pode-se 

dizer que elas oscilavam entre o frequente e o esporádico e se encaixariam à perfeição 

nos conceitos de Tráfico Atomizado e/ou Tráfico Associado, criado por Da Silva (2014). 

Para este sociólogo goiano, o sistema de produção e distribuição do mercado ilegal das 

drogas em Goiânia pode ser dividido conforme a atuação de quatro figuras principais: o 

Produtor-Fornecedor, que está, principalmente, fora do Brasil; o Tráfico Organizado, 

que se encontra especialmente nas regiões de fronteira e possui relações hierárquicas 

com caráter empregatício; o Tráfico Associado, com relações hierárquicas sem caráter 

empregatício e que comercializa principalmente no varejo e, por fim, o Tráfico 

Atomizado, com indivíduos que atuam sozinhos em relações horizontais pulverizadas 

pela cidade.  

Nesse sentido, o rótulo ‘traficante’ que passaram a ocupar parece ter sido capaz 

de esconder quaisquer outros atributos que jovens comerciantes das “arbitrariamente 

selecionadas drogas tornadas ilícitas” (Karam, 2012) carregam consigo. Para muitos, 

eles podem ter deixado de ser filhos, cidadãos, pessoas com sonhos e experiências, 

defeitos e qualidades - como as apresentadas pelas mães, “meigo, carinhoso”, 

“humilde”, “inteligente”, “verdadeiro”, “alegre” – à maneira dos demais humanos, para 

resumirem-se à nudez de um ser cuja vida não merecia ter sido vivida e cujo luto não 

era digno de ser chorado. Para esses jovens, a sociedade, ao estabelecer os limites do 

aceitável - dentro de narrativas que marcam pessoas como pecaminosas, doentes ou 

perigosas - confere grande elasticidade à sua capacidade de sancioná-los. Nesses casos, 
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as penalidades contra os gravemente “desviados” (Becker, 2009) podem avançar, de 

maneira cruel e profunda, para um processo de exclusão, banimento do convívio social 

ou, até mesmo, extermínio de sua precária vida física (Butler, 2006).  

As atuações deles certamente assumiram um caráter de maior risco devido à 

atual conjuntura de intensificação da ‘guerra às drogas’, fator importante para analisar a 

causa de suas mortes. Segundo suas mães, 5 deles, ou 42%, perderam a vida em 

situações conflituosas com os chamados ‘traficantes’. Outros três, ou 25%, foram 

alvejados por munições estatais, em ocorrências envolvendo a Polícia Militar. Em duas 

dessas três ocorrências não restou claro os motivos que levaram à intervenção da 

polícia, o que não exclui, para esses casos, a influência do mercado ilegalizado das 

‘drogas’, pois, não raras vezes, o ‘policial-guerreiro’ se sente legitimado 

simbolicamente a exterminar o inimigo público número um, o rotulado ‘traficante’. Em 

outros três casos, os jovens faleceram quando teriam tentado subtrair patrimônio de 

policiais em folga - ou de seus conhecidos - que se encontravam armados e reagiram 

fatalmente97.  

 

 

Quanto à ‘guerra às drogas’, na visão de Karam (2013, p. 4) é preciso 

compreender que não se trata de um combate, propriamente, “contra às drogas”, posto 

que “não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, é sim 

uma guerra contra pessoas: os produtores, comerciantes e consumidores das 

arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas”. E também não se trata de uma 

guerra contra todos eles. “Os alvos preferenciais da ‘guerra às drogas’ são os mais 

                                                           
97 Vale lembrar que as fontes são os relatórios da SEMAS e as falas das mães. Não houve confirmação da 
autoria com a polícia ou o judiciário. 
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vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores das substâncias 

proibidas. Os ‘inimigos’ nessa guerra são os pobres, não brancos, os marginalizados, os 

desprovidos de poder”. Zaccone (2011, p. 58) a complementando, e também a Goffman 

(1978), assevera: “o traficante estigmatizado, ou seja, aquele que apresenta uma relação 

entre o atributo presente na venda de substância entorpecente e o estereótipo do 

criminoso (preto, pobre, favelado) é um verdadeiro passe livre às ações policiais 

genocidas”, conforme ficou evidente nesta pesquisa. Nesse mesmo sentido, para 

Dimenstein (2004, p. 14) “é possível dizer e provar que hoje no Brasil existe um 

processo fragmentado e em crescimento de extermínio de menores infratores ou 

supostos infratores”, segundo ele, trata-se de “uma política que conta com o apoio ou 

conivência de amplos segmentos sociais, apavorados com a insegurança dos grandes 

centros urbanos. Conta, sobretudo, com a participação, apoio ou conivência da polícia”. 

Wacqüant, (2011), completa o raciocínio com alguns elementos explicativos, também 

percebidos nas falas das mães, quanto à necessidade de exercício das masculinidades e 

dos códigos de honras pelos filhos: 

 
A difusão das armas de fogo e o desenvolvimento fulminante de uma 
economia estruturada da droga ligada ao tráfico internacional, que mistura o 
crime organizado e a polícia, acabaram por propagar o crime e o medo do 
crime por toda parte no espaço público. Na ausência de qualquer rede de 
proteção social, é certo que a juventude dos bairros populares esmagados 
pelo peso do desemprego e do subemprego crônicos continuará a busca no 
“capitalismo de pilhagem” da rua (como diria Max Weber) os meios de 
sobreviver e realizar os valores do código de honra masculino, já que não 
consegue escapar da miséria do cotidiano. (Wacquant, 2011, p. 10) 

  

Em outro giro, em busca de delimitar um espaço teórico que permita auxiliar no 

estancamento do processo de estigmatização contra um mercado que nem sempre esteve 

na ilicitude, e visando conferir historicidade à ‘questão das drogas’, vale aproveitar a 

discussão para esclarecer que o uso de “substâncias que modificam uma ou mais 

funções do organismo”98 acompanha o caminhar da humanidade. Há registros de 

consumo delas no Egito, na China e na Índia antigos, na Grécia clássica, passando pela 

Renascença europeia (Conrad, 2001). Elas não deixaram de estar presentes entre os 

povos originários da América, quer entre os atuais, espalhados pela região amazônica 

(Echeverri e Pereira, 2005), ou nas civilizações mais antigas. Nestas, o consumo não 

nasceu com a chegada dos espanhóis: 

                                                           
98 Conceito de droga para a Organização Mundial da Saúde (Del Omo, 1990). 
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Já existia no tempo dos incas. A coca, no entanto, era distribuída com 
parcimônia; o governo incaico a monopolizava e só permitia seu uso 
para fins rituais ou para o duro trabalho nas minas. Os espanhóis 
estimularam intensamente o consumo da coca. Era um esplêndido 
negócio. No século XVI, em Potosí, gastava-se tanto em roupas 
europeias quanto em coca para os oprimidos. Em Cuzco, 400 
mercadores espanhóis viviam do tráfico de coca; nas minas de prata 
de Potosí entravam anualmente 100 mil cestos com 1 milhão de quilos 
de folhas de coca. A igreja arrecadava impostos da droga. O inca 
Garcilaso de la Vega nos conta, em seus “comentários reais”, que a 
maior parte da renda do bispo, dos cônegos e demais ministros da 
igreja de Cuzco provinha dos dízimos sobre a coca, e que o transporte 
e a venda deste produto enriqueciam muitos espanhóis. (Galeano, 
2010, p. 34) 

 

Wilson (2013, p. 317-318) explica que os locais de sepultamento mais antigos 

conhecidos e com quaisquer sinais de rituais datam de 95 mil anos. Para ele, os vivos 

daquela época sempre se indagaram para onde iriam todas as pessoas mortas e a 

resposta óbvia viria no sentido de que os defuntos ainda viviam, fato que poderia ser 

confirmado “no mundo espiritual dos sonhos e ainda mais vivamente nas alucinações 

induzidas por drogas” o que os faria crer que os “parentes falecidos residiam, junto com 

aliados, inimigos, deuses, anjos, demônios e monstros”. Em uma interpretação livre do 

último livro da Bíblia, o sociobiólogo e entomologista estadunidense revela acreditar 

que o mais provável é que o autor do Apocalipse, João, tenha o escrito ao ingerir drogas 

alucinógenas, “uma prática generalizada no sudeste da Europa e no Oriente Médio”, 

sendo, à época, as mais poderosas aquelas feitas de beladona, datura, esporão-do-

centeio e haxixe.  

Essa caminhada pela realidade multimilenar que nos antecede é capaz de nos 

fazer acreditar que o uso e o repasse dessas substâncias talvez seja tão antigo quanto a 

própria sociedade humana. Muito recente, em verdade, é a tentativa estatal de 

arbitrariamente selecionar algumas substâncias e proibir seu uso e produção. Quanto à 

matéria, vale frisar que as discussões que levaram à implantação da atual política 

proibicionista às drogas se iniciou dentro de um movimento moralizador ocorrido 

simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos da América no início do século XX. 

Como relata Hart (2014, p. 235) “as medidas de proibição do uso de drogas 

inevitavelmente eram antecedidas de uma cobertura noticiosa histérica, cheia de 

histórias assustadoras sobre o uso de drogas entre minorias desprezadas, não raro 

imigrantes e pobres”. Segundo ele, “no caso da cocaína os temores estavam ligados aos 
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negros do Sul, no da maconha eram os negros e mexicanos os bichos-papões e no do 

ópio, os ferroviários chineses” e, em todos os casos, “o noticiário sensacionalista era 

acompanhado de perfis lascivos de homens desses grupos fazendo uso de drogas para 

facilitar o estupro ou a sedução, ou ambos, de mulheres branca”.  

Burgierman (2011, p. 63-65) corrobora com o argumento, acrescentando que 

Harry Anslinger, “czar antidrogas dos Estados Unidos”, influenciou grandemente os 

veículos de imprensa para que produzissem matérias sensacionalistas sobre o grande 

mal da “marijuana”, que estaria invadindo aquele país e fazendo com que jovens se 

suicidassem ou assassinassem outras pessoas, conforme pode se apreender das capas de 

jornais da época. O autor explica que, Anslinger, trabalhava anteriormente no escritório 

encarregado de aplicar a proibição do álcool, mas “com o fim da proibição, em 1933, a 

burocracia governamental responsável por combater as bebidas correu o risco de perder 

seus empregos”, o que fez com que ele migrasse para a agência de narcóticos, onde 

permaneceu por 32 anos, até ser demitido por John Kennedy, em 1962. Ocorre que o 

escritório federal de combate aos narcóticos possuía “muito menos pessoal e orçamento 

que a agência que lidava com álcool, o que é natural, já que álcool era um problema 

imensamente maior [...]”, o que fez com que servidores ligados à máquina estatal da 

repressão buscassem criar uma cultura de amedrontamento acerca da maconha e de 

outras drogas, utilizando-se dos meios de comunicação para lhes propiciar o ambiente 

ideal que lhes abriria espaço para ir ao Congresso Nacional em busca de orçamento. 

Quanto à chamada Lei Seca, que vigorou nos Estados Unidos da América entre 

1920 e 1933, vale ressaltar que se tratava de legislação que bania qualquer forma de 

fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólica no território daquele país, 

implementada pela 18ª Emenda à Constituição, colocando na clandestinidade todos os 

produtores e comerciantes do produto. Conforme Karam (2013, p. 2), naquela época, 

“Al Capone e outros gangsters trocavam tiros nas ruas, enfrentando a polícia, se 

matando na disputa do controle sobre o lucrativo mercado do álcool tornado ilícito, 

cobrando dívidas dos que não lhes pagavam; atingindo inocentes no fogo cruzado”. 

Após a derrocada do movimento que manteve a criminalização da produção do álcool 

por quase catorze anos, foi a vez de a maconha ser colocada no campo da ilicitude, em 

1937, pelo Marijuana Tax Act (Karam, 2012 e 2013), lei também apoiada pelo lobby 

das indústrias de madeira e de fibras sintéticas, que buscavam eliminar a concorrência 

oferecida pelo cânhamo industrial (Conrad, 2001).  
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No Brasil, a criminalização oficial do uso da maconha ocorreu também na 

década de 1930 em virtude de um processo encabeçado por médicos e juristas que 

relacionavam o uso dessa substância a hábitos de ex-escravos. Naquele contexto, 

também teriam sido criminalizadas outras práticas culturais, como os cultos afro-

brasileiros, a exemplo do candomblé, e a capoeira. Saad (2014) apresenta inúmeros 

documentos e discursos de especialistas da época que acreditavam ser o consumo de 

maconha um dos empecilhos à modernização e ao ‘progresso’ do país, uma vez que 

seus usuários tenderiam a adquirir comportamentos violentos, imorais ou insanos. Tais 

discursos prepararam o solo para a formação do aparato legislativo repressivo, que 

ocorrera a partir da autonomização das leis criminalizadoras, em especial os Decretos 

780/36, 2.953/36 e o Decreto-Lei 2.848/40, o Código Penal Brasileiro (Carvalho, 2010). 

Nessa toada, o movimento de repressão às drogas ganhou força e notoriedade 

nas décadas de 1960 e 1970, quando ocorrera a “transnacionalização do controle”, após 

a popularização do consumo da cannabis e do LSD, vinculados a movimentos de 

contracultura e contestação (Carvalho, 2010). Em 1961, depois de pressões políticas dos 

Estados Unidos da América, diversos países assinaram a “Convenção Única sobre 

Estupefacientes”, primeiro documento a introduzir o modelo médico-jurídico e a 

ideologia da diferenciação entre traficante, como criminoso, e consumidor, como doente 

(Del Omo, 1990). Após grande campanha de Richard Nixon, que declarou as drogas 

como “inimigo público número um dos Estados Unidos” e inaugurou a autointitulada 

“Guerra às Drogas”, o citado pacto foi ampliado, em 1971, com a “Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas”, que estabeleceu um sistema de controle internacional para 

essas substâncias, cujas medidas de combate foram tornadas mais abrangentes, em 

1988, pela “Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas”99. 

É importante esclarecer também que o termo ‘Guerra às Drogas’ revela as 

incoerências e oscilações da geopolítica mundial, visto que há menos de dois séculos ele 

poderia ser substituído, com grande aceitação pela comunidade internacional, por 

‘Guerra pelas Drogas’. Conforme ensina Zaccone (2011), as primeiras guerras 

envolvendo a questão das drogas foram, na verdade, disputas bélicas e políticas a favor 

do livre comércio destas substâncias: 

                                                           
99 O Brasil é signatário das três convenções, conforme Decretos nº 54.216/64, 79.338/77 e 162/91. 
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As “guerras do ópio”, em 1839 e 1856, respectivamente, trazem a 
marca de uma política que vislumbrava uma enorme lucratividade no 
comércio legal do ópio. Os ingleses realizavam grandes lucros com o 
fomento da produção de ópio na costa oriental da Índia e, 
especialmente, com a exportação do produto para a China, onde cerca 
de dois milhões de pessoas chegaram a se tornar opiómanas e as 
vendas do ópio, promovidas pela East India Company, chegaram a 
representar a sexta parte do total das rendas da Índia Britânica. Isto 
sem falar nos opiários, espécie de botequins do século XIX, 
disseminados nas principais cidades da Europa, onde as pessoas 
consumiam livremente o ópio. (Zaccone, 2011, p. 77) 

 

De todo modo, nunca será demais relembrar que o atual modelo de gestão das 

drogas foi colocado em execução com vistas a reduzir os danos à saúde da população e 

diminuir a violência (Saad, 2013). Ao longo dos anos, no entanto, essa fórmula tem 

alcançado efeitos exatamente opostos aos desejados, dentre eles o encarceramento em 

massa da população; o fortalecimento de um poder paralelo, financeirizado e armado, 

que disputa a soberania do Estado (Bucher, 1994); a retomada da política manicomial e 

de internação compulsória; o aumento da violência e da morte de pessoas, 

especialmente jovens, negros e da periferia; e a consequente imposição de sofrimentos, 

dores e lutos a seus familiares. Conforme novamente ensina Karam (2012): 

 
Valendo-se da ilegítima intromissão estatal na liberdade individual, da 
desastrada intervenção do sistema penal sobre o mercado produtor e 
distribuidor e até mesmo da declaração de uma nociva, insana e sanguinária 
guerra (como nocivas, insanas e sanguinárias são todas as guerras), a política 
proibicionista vem destruindo vidas e espalhando violência, mortes, prisões, 
estigmas, doenças, sem sequer obter qualquer resultado significativo em seu 
declarado objetivo de erradicar ou reduzir a circulação das selecionadas 
drogas tornadas ilícitas. (Karam, 2012, p. 1) 

 

 Além da enorme quantidade de mortes devido à “guerra às drogas”, o 

encarceramento de pessoas por esse motivo teve crescimento vertiginoso nos últimos 

anos. Analisando os dados de apenas um dos órgãos da segurança pública do Brasil, a 

Polícia Rodoviária Federal, pode-se verificar que, em 2001, foram apreendidas 18 

toneladas de maconha e 285 quilogramas de cocaína, enquanto que, em 2014, esse 

número já havia subido para 168 toneladas de maconha e 7,8 toneladas de cocaína, o 

que representa um aumento de 933% para a primeira e 2.737% para a segunda (PRF, 

2015).  

No mesmo sentido, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, a 

população carcerária brasileira já ultrapassou a marca de 607 mil presos (DEPEN, 
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2015), levando o Brasil a possuir a quarta maior população carcerária do mundo, com 

uma taxa de 300 pessoas encarceradas para cada 100 mil habitantes. Apenas Estados 

Unidos, China e Rússia possuem população carcerária maior que a brasileira, todavia, as 

taxas de encarceramento nesses países diminuíram 13,6%, na média, nos últimos 8 

anos. Quando analisada a variação da taxa de aprisionamento no período de 1995 a 

2010, com um crescimento na ordem de 136%, o Brasil apresentou a segunda maior 

elevação entre os cinquenta países de maior população prisional, ficando atrás apenas da 

Indonésia. A situação se torna mais alarmante ao ficar evidenciado que 41% dos presos 

no Brasil ainda não tiveram condenação judicial. É de se ressaltar que 24% desses 

presos, ou seja, mais de 160 mil pessoas, estão atrás das grades por terem cometido 

crimes de ligados à comercialização/produção de entorpecentes, percentual em ascensão 

exponencial nas últimas décadas que influenciou o crescimento geral do número de 

presos. Segundo as mesmas fontes, ao realizarmos um recorte de gênero, constataremos 

que 63% das mulheres presas no país encontram-se encarceradas por terem cometido 

delito relacionado à comercialização de substâncias colocadas na ilicitude.  

Para concluir essa discussão, vale ainda ressaltar que contra a este modelo de 

gestão de drogas, surgiu, nas últimas décadas, um movimento mundial que milita a 

favor de uma política mais razoável, mostrando que os amargos remédios utilizados na 

guerra a tais substâncias não possuem eficácia para combater os supostos males a que se 

destinam. Para citar alguns exemplos da diversidade mundial da forma de gestão dessas 

substâncias, conforme Buergierman (2011), nos Países Baixos, seus negociantes são 

considerados empresários do ramo de coffeeshop, lojas criadas especificamente para o 

consumo de algumas delas. Na Espanha e no Uruguai, aqueles que plantam e repassam 

tais ingredientes, recebem o status de cooperados, e trabalham em associação para 

cultivo e uso comum. Na Califórnia, e em vinte um estados dos Estados Unidos da 

América, aquele que trabalha na especialidade é proprietário de algo similar a uma 

farmácia, conhecida como ‘dispensário’. Em outros lugares, o poder público optou por 

realizar políticas de substituição de uma substância por outra, para reduzir-lhes os 

efeitos danosos, como na Suíça, ou de anistiar aqueles que realizaram pequenas 

transações, como no Equador (CBDD, 2011). Essas situações nos levam a constatar 

que, sob certas circunstâncias e em diferentes localidades, o comerciante de algumas das 

“arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas” pode não ser enxergado como 
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“traficante” ou grande criminoso como foram os filhos das ‘Mães que Inspiram’, fato 

que intensificou suas vulnerabilidades, conforme veremos a seguir. 

 

3.3. As vulnerabilidades das ‘Más Companhias’ 

 

A palavra vulnerável deriva do latim vulnus, ‘ferida’. Segundo Houaiss (2009) 

vulnerável é aquele que pode ser atacado, ferido ou ofendido e, vulnerabilidade, seria a 

qualidade de quem é passível de ser prejudicado ou agredido. Não obstante todas as 

criaturas vivas sermos ‘feríveis’, o que poderia nos levar a concluir que somos todos 

vulneráveis, o vocábulo em questão parece trazer consigo, na presente altura, certa 

noção de fragilidade. Isto quer dizer que o fato de todos estarmos à vista dos acidentes, 

das doenças e da morte, não nos coloca em idêntica proximidade deles. Determinadas 

condições fazem com que alguns sejam tocados por essas desventuras com mais 

facilidade, conforme os foram os adolescentes Z-, pela conjunção de características 

elencadas até aqui. 

Com o significado que conhecem os militantes e estudiosos dos direitos 

humanos, vulnerabilidade é construção do último quartel do século XX, daí não 

encontrarmos a expressão em importantes documentos como a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, ou os Pactos Internacionais pelos Direitos Civis e 

Políticos ou Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. O termo também não consta do 

Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1969, ou da Constituição Federal brasileira de 

1988. 

Ao passear pelos alcances semânticos do vocábulo, percebemos sua presença 

nos diferentes campos do saber. Porto (2012) nos indica que, do ponto de vista da Física 

e das Engenharias, a noção de vulnerabilidade está ligada ao de funcionalidade. 

Vulnerável seria aquilo que corre maior risco de sofrer acidentes ou falhas, com 

superiores possibilidades de apresentar disfunções. Para a Biologia e para a Ecologia, 

vulnerabilidade se apresenta no contexto das discussões sobre vitalidade e continuidade 

da vida, aparecendo como perda de vigor ou incapacidade adaptativa, a exemplo de 

doenças ou mortes. Para ele, nas Ciências Sociais e Humanas, vulnerabilidade estaria 

ligada à liberdade humana e seu abuso diante de situações de poder.  

Para o estudo das cidades e do meio ambiente, o conceito de vulnerabilidade 

existe desde a década de 1980. Hogan e Marandola Jr. (2005), demonstram a 
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multidimensionalidade da expressão, apontando os processos de construção dela desde 

aquela década, tanto nas discussões sobre os fenômenos da natureza, quanto para as 

questões sociais, como a pobreza e a fome. Para a geógrafa estadunidense Susan Cutter 

(2011), ao voltar atenção especial para os perigos e desastres ambientais, 

vulnerabilidade seria “potencial para a perda”, o que inclui elementos de exposição e de 

propensão ao risco, ou seja, seriam as circunstâncias que colocam as pessoas em maior 

probabilidade de perigo e aquelas que aumentam ou diminuem a capacidade de resposta 

às ameaças. Para ela, a vulnerabilidade social traduziria a propensão da população para 

os impactos negativos dos perigos e dos desastres. 

O termo vulnerabilidade parece ter se aproximado do conteúdo que lhe 

emprestamos na perspectiva dos direitos humanos atualmente, a partir do olhar da saúde 

pública, dentro do movimento de luta contra a Aids, nos anos 1980, quando buscou-se 

compreender os componentes estruturais que envolviam a dinâmica da epidemia. Em 

substituição aos termos ‘grupo’ e ‘comportamento’ de risco, que traziam uma ideia 

individualizante e culpabilizadora da responsabilidade pela doença, procurou-se 

demonstrar a que “condições de vulnerabilidade” se encontravam expostos algumas 

pessoas, dentro de contextos coletivos que poderiam aumentar as fragilidades de quem a 

eles estavam subordinados (Mann, 1993). 

De todo modo, independentemente do terreno disciplinar, quando nos 

referimos à vulnerabilidade, parece que estamos fazendo referência a um conceito em 

que estão presentes, no mínimo, esses elementos: agentes vulneradores e agentes que 

sofrem a vulneração, que se põem em contato dentro de uma relação com forças 

assimétricas. Ocorre que os agentes que sofrem a vulneração também o sofrem a partir 

da linguagem, que estabelece para ele locais sociais de subalternidade. 

No que concerne ao item 8, ainda da insistente Tabela 2, antes de nele 

ingressar, é importante destacar que os diversos documentos elencados nos prontuários 

da SEMAS são produzidos por muitas instituições do sistema de garantia de direitos das 

crianças e dos adolescentes, tais como: Juizado da Infância e Juventude, Ministério 

Público da Infância e Juventude, Centro de Referência Especializada em Assistência 

Social - CREAS, Centro de Internação de Adolescentes, Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS etc. Os profissionais que os relatam provêm de distintos ramos dos saberes, 

principalmente do Direito, da Psicologia, da Assistência Social, da Pedagogia e da 

Medicina. Acontece que, nesses prontuários, percebi o uso normalizado, repetitivo e 
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inquietante do termo ‘má companhia’ (item 8) por parte dos especialistas que 

acompanham os ‘socioeducandos’ e pelos pais dos adolescentes, para se referirem aos 

outros adolescentes/jovens que com eles compartilham experiências e se sintonizam em 

laços de amizade e afeto. 

Um dos documentos que constam de todos os prontuários analisados, por 

exemplo, o Termo de Compromisso Assumido pelo Adolescente e Responsáveis, 

declaração assinada pelo adolescente e por seu responsável no Juizado da Infância e 

Juventude para que tenha acesso ao cumprimento de algumas medidas socioeducativas 

em meio aberto, exige que sejam observadas uma série de obrigações. Dentre elas estão: 

comparecer nas reuniões que for convocado; matricular-se e frequentar a escola; não se 

envolver em práticas de atos infracionais; não usar bebidas alcóolicas ou drogas; 

recolher-se em sua residência a partir das 20 horas; não frequentar bares, boates e outros 

ambientes similares; e não se envolver com ‘más companhias’. 

O emprego constante e acrítico do termo me levou a indagar sobre o que seria, 

de fato, uma ‘má companhia’. Restringindo-me à leitura conceitual da palavra, Houaiss 

(2009) nos informa que mau é “aquilo que se distingue pelo caráter ruim” ou “que 

contradiz a justiça, o dever”. Já companhia, segundo o mesmo dicionarista, teria origem 

no latim vulgar, formado pela bonita junção de cum, ‘com’ + panis, ‘pão’. Para ele, 

seriam companheiros, “aqueles que seguem juntos”, ou, ‘ao pé da letra’, aqueles que 

partilham o pão. 

Pois bem, a partir dessa perspectiva, compreendendo que esses adolescentes 

possuem como companheiros, no percurso de seus quotidianos, apenas eles próprios, 

estaríamos a dizer que um é a ‘má companhia’ do outro? Se sim, estaríamos a inferir 

que todos eles são essencialmente ‘más companhias’? Desta forma, estaríamos a, ávida 

e impiedosamente, desejar que se separem uns dos outros, quando, a eles, restam-se 

apenas a si mesmos? Ou, estaríamos a inculcar-lhes, enviezadamente, que são maus por 

natureza? 

Em meu sentir, o perpétuo uso da expressão pode carregar certo egoísmo por 

parte do julgador e revelar dificuldades em transferir o que ocorre em seu próprio 

domínio para o universo do objeto de sua crítica. E, do mesmo modo que as expressões 

‘grupo de risco’ e ‘comportamento de risco’, trazem uma ideia individualizante e 

culpabilizadora. Esse quadro talvez ocorra por dois motivos fundamentais. O segundo 

deriva da permanente insistência em etiquetar no filho do outro o lugar do ‘mau 
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educado’, do ‘custoso’, do desobedecedor das regras, daquele ‘que mexe em tudo’, ‘que 

quebra coisas alheias’, ‘que não tem horários’, o qual seria, na visão do julgador, o 

oposto do seu próprio filho – ou de si mesmo, ou do que ele gostaria que o filho fosse. 

Durante as entrevistas, pude perceber que todas as mães me transmitiam plena 

confiança em serem seus filhos ‘pessoas de bem’, idôneas, decentes. Como forma de 

sustentar tal entendimento, dizem elas: “adora animais, idosos e ajudar mulheres 

grávidas”, “Mãe, tem um homem pedindo comida [na porta da casa] dá pra senhora 

levantar e esquentar comida?”, “Ele nunca fez mal para ninguém, nunca machucou 

ninguém com arma de fogo, nem com faca e nem com nada”, “Ele era inocente até 

demais”. A mesma posição foi defendida pelas mulheres entrevistadas por Bussinger e 

Novo (2008) durante pesquisa em que acompanharam trajetórias de sete mães que 

perderam os filhos e se aproximaram da Associação de Mães e Familiares de Vítimas da 

Violência do Espírito Santo. Para as pesquisadoras (2008, p.117) “a certeza, por parte 

das mães, de que os filhos eram pessoas de bem quase anula qualquer prova ou 

testemunho que atente contra a idoneidade e o caráter das vítimas [os filhos][...]. Elas os 

conheciam, os educaram”.  

Essa constatação também pode ser percebida na comovente fala de uma mãe, 

no filme, baseado em fatos, O que se move, do brasileiro Caetano Gotardo (2012). Ela 

acabara de presenciar o suicídio do jovem filho, que pulara da janela do prédio onde 

moravam logo após receberem visita da polícia, que cumpria mandado de prisão por 

crimes ligados à pedofilia. Depondo na delegacia de polícia, aos prantos, a mãe informa 

para o delegado: “Isto não diz tudo sobre ele. Nada disso consegue defini-lo. Havia 

outras coisas em que ele pensava. Eu sei que havia. Não sei dizer quais eram todas elas. 

Mas havia.” 

O maior fundamento egotista, contudo, estaria no fato de usar o termo sem 

fazer-se sensível para compreender que, tal qual eu me conecto ao mundo por laços de 

afinidade - por ser mais seguro estar ao lado de pessoas que carregam noções que 

também possuo, o que colabora para que minhas incertezas fiquem menos incertas -, os 

adolescentes também assim procedem. Desta forma, o que alguns enxergam como ‘más 

companhias’, pode ser, na ótica dos ‘mal acompanhados’, simplesmente, quem lhes 

aparenta agradável repartir o pão por haver sintonia e entendimento, sem precisar dizê-

lo, uma vez que os olhares, os sorrisos e as aflições denunciam, apressadamente, a uns e 

outros, que suas histórias são preenchidas por idênticas provações. No caso dos 
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adolescentes Z-, essas tribulações parecem os fazer tão jovens quanto experimentados e 

o cunho pré-elaborado do termo, bordado pelos pais e pelo sistema de justiça, talvez não 

possua o mesmo viés generalizante, construído a partir de um olhar que sentencia o 

mundo, mas sim a partir da necessidade de compartilhar a própria história. 

Em outro giro, sob o ponto de vista jurídico, o uso do termo ainda pode estar 

contaminado por resíduos do chamado “direito penal do autor”, que julga a pessoa por 

suas características particulares e não por suas condutas. Sobre o tema, Zaffaroni 

leciona que (2006, p. 105): 

 
ainda que não haja um critério unitário acerca do que seja o direito penal do 
autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma 
corrupção do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como 
manifestação de uma forma de ser do autor, esta sim considerada 
verdadeiramente delitiva. O ato teria valor de sintoma de uma personalidade; 
o proibido e reprovável ou perigoso, seria a personalidade e não o ato. Dentro 
desta concepção não se condena tanto o furto, como o ser ladrão. 

 

Dessa forma, com a reiteração no uso da expressão, porventura, ainda 

desejemos, proibir uma forma de ser, uma subjetividade, uma identidade e não certas 

práticas específicas. Talvez estejamos a agir de modo similar ao que preceituava o 

Código Mello Matos, quando considerava abandonados os menores de 18 anos que 

“frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na companhia de 

gente viciosa ou de má vida” ou que fossem “excitados habitualmente para a gatunice, 

mendicidade ou libertinagem”100. Ou, ainda, as Ordenações do Reino, que dividia as 

pessoas entre aquelas “de maior qualidade” - “pela distinção do seu nascimento” e as 

“outras” (Silva, 1830). 

Repensar seu uso, portanto, pode significar o reconhecimento de não estarmos 

a lidar com boas ou más companhias - já que elas não são intrínseca e essencialmente 

pré-formatadas, e de que as virtudes e pecados são também coletivamente construídas 

pelos lugares, afazeres, crenças, sabores, ouvires, e pelos contatos e aceitações das 

outras pessoas e instituições.  

De outro modo, enquanto os futuros adolescentes Z- permanecerem, para 

aqueles que querem lhes ditar as regras, apenas como ‘más companhias’, pode ser que 

eles continuem disponíveis para ter suas vidas quintadas (item 9). Todavia, antes disso 

ocorrer, “como seus apelos não são atendidos”, como “novos caminhos políticos 

                                                           
100 Art. 26, incisos VI e VII do Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 
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permanecem fechados”, eles “retornarão, mas, dessa vez, como sombras urbanas, ávidas 

por destruir as muralhas cerradas de sua cidade cativa” (Castells, 2001, p. 82). 

Para finalizar, acredito que, como já dito, em comum com os outros 

adolescentes menos vulnerabilizados, que não são ‘más companhias’ - ou que não 

tiveram suas existências quintadas, e que, em geral, não foram alcançados pelo sistema 

de justiça e de socioeducação - os adolescentes da Geração Z- têm o gosto pela zoação e 

pelo incansável zapear na TV. Mas as coincidências, infelizmente, param por aí. Os Z- 

são qualificados por muitos outros zês. Filhos do zé-povinho e das zelosas moças das 

zonas e dos zepelins, eles são zambos, zarolhos, zambetas. Estreiam no 13º signo do 

zodíaco na ziquizira da vida. Crescem zangados, zanzando por onde o zoneamento não 

chegou. Gostam de zoadas e ziriguiduns, mas vivem zerados. ‘Aprontam o zetelo’101. 

São zombados zé-ninguéns, zagueiros num jogo de atacantes. Zebrados, nos presídios 

ou nas ruas. Zagaieiros. Zurzidos zumbis que não viveram, matam e morrem com um 

zilhão de zagalotes no peito ou com o zunido do facão no pé da ‘orêia’. 

                                                           
101 Ver Guia de Viagem. 
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UM ESFORÇO POR CONCLUIR, MAS SEM ENCERRAR 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quando eu fui no 7º Batalhão fazer a visita pra ele, ele 
veio, me abraçou, e pediu perdão: ‘Mãe, me perdoa 
por ter passado vergonha na senhora’. Fui e abracei 
ele. Ele estava descalço: ‘Menino, cadê seu chinelo?’ 
Ele: ‘Mãe, não pode usar esse tipo de chinelo aqui 
não’. Porque ele usava dessas Olympikus. Aí, eu tirei 
minha Havaiana, que estava no pé, e dei para ele 
calçar. Na hora que tirei a chinela para ele, e fui 
embora descalça, ele me abraçou e chorou. Ele falou: 
‘Mãe, eu te amo’.  

 
Mãe de Neném, Goiânia, 2016. 

 

Nesse esforço por concluir, sinto-me descalço e em luto como a Mãe de 

Neném. Descalço, por abandonar calçados que a tantos aprendizados me levaram, o que 

deixa meus pés livres para serem revestidos por outras sandálias ao passo que os 

calçados ficam disponíveis para outras pessoas usá-los. Em uma espécie de luto mal 

elaborado, carregarei uma saudade imensa do período em que mais me debrucei sobre 

escritos que verdadeiramente gostei e quis conhecer, que me aproximaram de estudiosos 

com quem eu facilmente “partilharia o pão”, por sintonizar-me com seus sentimentos e 

compreensões. Sigo em luto também pela dor da separação de companheiros dessa 

caminhada - mestrandos, técnicos, professores, orientadora, mães – que são, sobretudo, 

amigos. Por fim, e mais importante, um luto antecipado e terrível por saber que muitos 

adolescentes verão suas existências quintadas e que a sociedade pouco se enlutará 

dessas precárias vidas normativamente menos humanas (Butler, 2006). Essa sensação, 

contudo, não me retira a esperança, pois acredito nela como “uma espécie de parteira do 

futuro desejado” (Soares, 2005, p. 119). Sem ela, nada do que fora escrito teria razão. 

Do mesmo modo que a Mãe de Neném, não tenho vergonha de seguir com os 

pés descalços e, muito menos, do filho que produzi. Pelo contrário, ainda que 

imperfeito, limitado e incapaz de alcançar a complexidade do real, pela dificuldade de 

atribuir explicações lineares em uma relação causa-efeito, a cria me trouxe muito gosto. 

Vale lembrar que, em sua criação, inicialmente, busquei elementos que pudessem 

compor uma espécie de essência da maternidade, quando aprendi que ela é uma 

experiência individual, relacional, socioculturalmente construída, irrepetível, vitalícia, 

ressignificadora, de consideração pública diferenciada, mas tendente à 

hiperresponsabilização da mulher, à medida que pode ser compreendida como destino 
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social para elas. Em seguida, com o filho em crescimento, realizei breves discussões 

sobre feminilidades, masculinidades e as condições da mulher, para fazê-lo atento às 

hierarquias de gênero que a todos engloba e a tantos exclui. Depois, em busca de torná-

lo tão forte quanto sensível, apresentei como se sucederam os principais movimentos de 

mães no Brasil, desde o chamado ‘Estado Novo’ até a denominada redemocratização. 

 Em seguida, desenvolvi um modelo para nomear individualmente as ‘Mães 

que Inspiram’, de forma que, à medida que preservava suas intimidades, também 

ocupava, com a menor intensidade possível, o papel do “nomeador”, posto que esta 

relação pode se afigurar hierarquizada e estigmatizante (Dias, 2009; Varikas, 2010). 

Depois disso, apresentei os registros mais marcantes que fizeram delas quem são, 

passando pelas violações especialmente vividas na infância, como as agressões físicas, o 

trabalho infantil e as explorações conectadas à migração para a ‘cidade grande’. 

Constatei que se tratam de mulheres operárias, com baixa escolaridade formal, negras e 

majoritariamente pobres, dado que, se não revela algo novo, reafirma a contundência de 

suas realidades de exclusão e demonstra que a soma de vulnerabilidades não é a simples 

adição dessas circunstâncias, mas a criação de renovada dimensão, com características 

próprias. No dizer de Saffioti (2009, p. 19), “o nó formado por estas três contradições, 

apresenta uma qualidade distinta das determinações que o integram. Não se trata de 

somar racismo + gênero + classe social, mas de perceber a realidade compósita e nova 

que resulta desta fusão”. 

Neste ponto, evidenciou-se uma tensão no apertado entrelaçamento das citadas 

circunstâncias com outras como a feminização da pobreza, a quantidade de filhos 

superior à média, a precarização das relações trabalhistas, a gravidez indesejada e 

precoce, as violências experimentadas pelos filhos e sua morte. Quanto a esta, restou 

claro que resultou em diversas transformações nas vidas das mães: na saúde, na 

mudança de casa, nos paladares, nos sonhos, nas saudades, nas lágrimas e na 

culpabilização pela morte do filho enquanto renovada face da anterior 

hiperresponsabilização pelo seu sustento. A força das religiosidades, do sagrado e do 

transcendental em suas vidas, sustentados por comunidades religiosas que lhes foram as 

principais instâncias de cuidado emocional, comunitário e material, apresentaram-se, 

por vezes, como as únicas chaves explicativas para seus sonhos e existenciais 

indagações, como também faziam seus antepassados (Wilson, 2013). 



|151| 

 

 

Restou provado que inúmeros fatores estão a obstaculizar-lhes o exercício da 

maternidade, como a pobreza, a violência policial, o ilegalizado mercado das drogas, a 

ausência paterna, o preconceito e o estigma contra quem habita a orla da cidade. E 

também as ausências de políticas públicas para a juventude, que deveriam ser hábeis a 

lhes proporcionar cultura com valorização de sua cultura, lazer com compreensão aos 

seus modos de diversão e educação diferenciada para meninos cuja coragem é 

inversamente proporcional ao medo de morrer. Entretanto, destacou-se que, apesar da 

importância das categorias analisadas, as mães não se resumem a elas. A despeito da 

saudade, continuam a sorrir, sonhar, cuidar de outros filhos, se enamorar e a enfrentar os 

diários desafios. Entendi que elas jamais podem ser compreendidas como um simples 

“fenômeno sociológico, ou um número estatístico das Nações Unidas”, cuja capacidade 

de amar e ser feliz possa ser medida em “dólar” (Larrucea e Polanco, 2008, p. 48). 

No que concerne aos adolescentes Z-, eles morreram em especial momento da 

vida, quando os sonhos permeiam a cabeça com muito mais intensidade que as 

realizações. Ocorre que a vontade de ser o herói de seu próprio “joguinho”, de sair do 

anonimato, de deixar a pobreza, de “ajudar a mãe”, de ir mais vezes a um pit-dog, de 

possuir outras cores de sandálias Kenner e roupas Maresia, não foram acompanhadas 

por incentivos para ampliar suas potencialidades. Em verdade, eles carregam múltiplos 

signos vulnerabilizantes, como a privação das capacidades elementares (Sen, 2000), a 

não branqueza e o viver periférico que, juntos, entronizam neles o que se chama ‘má 

companhia’. 

Essas ‘más companhias’, para muitos, personificam, na imprevisibilidade de 

suas atitudes juvenis e na robustez de seus já crescidos corpos, o mal absoluto, a 

monstruosidade do vândalo, a hediondez do que nos causa o medo maior. Quanto a eles, 

a lição de Soares (2005, p. 121) nos indica que “apraz-nos construir a imagem do 

criminoso sem face humana, coberto pela máscara da infâmia, da abjeção extrema, 

desprovido do sentimento de culpa e do mais leve senso de limite”. Para o antropólogo, 

estudioso da segurança pública, compreendendo-o assim, fica “alargado o abismo que 

nos separa desse personagem animalizado, melhor nos protegemos do risco de 

confundirmo-nos com ele, identificarmo-nos com ele, encontrarmos em nós mesmos 

traços dessa inumanidade que nos repugna e aterroriza”. 

É importante dizer que este trabalho não é uma ode aos atos dos adolescentes, 

nem uma negação de seus erros. É fato que eles, em algum momento, também erraram. 
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Mas, como frisaram suas mães, não apenas os erros lhes compunham. Por isso eles não 

podem ser reduzidos à falha, ao crime ou à perversidade que cometeram. Acredito que 

qualquer busca em entender as razões e as desrazões que os levaram a proceder de 

determinadas maneiras, deve passar necessariamente pela compreensão. E, acaso 

queiramos instituir um anteprocesso àquele de rotulação e de estigmatização, parece 

inexistir caminho longe da compreensão e do perdão. Como ensinam as mães, que são 

fartamente praticantes deles, por serem as maiores compreendedoras das histórias e da 

plasticidade da condição humana de seus filhos, é preciso ouvi-los, como fez a Mãe de 

Neném e tantas outras, e, quem sabe, entregar-lhes provas de nossa compreensão. Neste 

ponto, Morin, ensina (2003, p. 123 e 125) ser primordial considerar o perdão como uma 

aposta ética, “uma aposta na regeneração daquele que falha, uma aposta na 

possibilidade de conversão e transformação ao bem, daquele que cometeu o mal”. A 

ética do perdão é “uma resistência à crueldade do mundo, da vida, da sociedade, do ser 

humano”, fazendo-se necessário que “os humilhados, as vítimas, os odiados” não se 

deixem transformar “em humilhadores, em execradores, em opressores” e que não se 

abstenham da compreensão, da magnanimidade e da clemência inclusive quando da 

construção de políticas públicas. 

Vale pontuar que, da mesma forma que Lima (2013, p. 18), não realizei uma 

abordagem mais acurada do fenômeno da violência, porque ele não foi o objeto 

específico da pesquisa, entretanto, ao deflagrar “o evento morte que, por sua vez, 

instaura a situação de perda que leva à dor e ao luto”, ele foi tratado no estudo como 

elemento importante, mas não fundamental para os resultados da pesquisa.  

Restou-me, por fim, o desejo de unir as ‘Mães que Inspiram” a tantas outras em 

igual condição, que são invisibilizadas pelo apartheid social escondido pela 

horizontalidade das largas e verdes avenidas de Goyania. Isto porque, vejo que para 

elas, como apontado por uma das mulheres entrevistadas por Lira (2001), restam apenas 

dois caminhos: manter-se de braços cruzados frente às injustiças que lhes operam ou 

“descruzar os braços” e “transbuscar”, ou seja, conforme a criadora do termo, 

“transformar a dor em ação”. Nesse sentido, na certeza de que “o acionamento da 

condição de mãe como elemento de autoridade moral em atos políticos nos fala de 

trânsitos relevantes em cenários contemporâneos: entre dor pessoal e causa coletivas; 

entre sofrimentos e direitos” (Vianna e Farias, 2011, p. 83), sinto que esse caminho 

deve ser trilhado. E ele já começou, em um pequeno grupo de discussões onde elas se 
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encorajam e se cuidam mutuamente. Todavia, é preciso ir além, levando-as a ocuparem 

as arenas públicas e a denunciar as injustiças, em busca de reparação e de não repetição 

desses atos com outros filhos. Vale relatar que na tentativa de construção desta senda, 

temos encontrado alguns parceiros dispostos a ‘transbuscar’ com elas, emprestando suas 

atuações para colaborar com elas, como o Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia 

– CEPSI, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás; o Programa de Pós-Graduação 

em Direitos Humanos da UFG; a SEMAS, que, inclusive, vem me apresentando outras 

mães; o Centro de Referência em Direitos Humanos do Cerrado, para que consigamos 

fazer do trabalho uma ‘ação pós-pesquisa’, visto que não teve fôlego para ser uma 

pesquisa-ação (Severino, 2007, p. 129). 

Para finalizar, preciso confessar que, mesmo após percorrer esse emaranhado 

de artérias que se entrecruzam para formar as estruturas políticas, emocionais e sociais 

do ser chamado ‘mãe’, ainda me pergunto: quem é essa que a outro faz brotar? Que, 

como demonstrou a pesquisa, tem abdicado de seu próprio alimento, de sua água, de sua 

carne para ao outro garantir a existência? Que, muitas vezes, renuncia ao sono e a 

oportunidades de revigoramento e, somente após certificar-se de que ele está em 

completa segurança, é capaz de descansar? Que, em muitos casos, redimensiona 

conquistas pessoais para experimentar a arriscada aventura de cuidar? Que, não raro, é 

capaz de traduzir o pedido escondido no choro, na frase balbuciada ou na expressão que 

não significa o que enuncia? Que é culpada por não ter maior presença na vida daquele 

que a levou a ‘optar’ pela improrrogável necessidade de mantê-lo vivo? Que luta para 

que essa vida esteja recheada do que se nomeou felicidade? Que se enluta e luta 

eternamente pela memória e pelos direitos do insubstituível filho morto? Que, em 

muitos casos, sacrificaria sua existência pela continuidade da dele? “Quem é essa 

mulher que canta sempre esse estribilho?”102 O que é esse fazer chamado maternidade?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Da música Angélica, de Chico Buarque (1981), com a qual ele homenageou a Zuzu Angel. 
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Epígrafe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meninos de memória e sangue, 
no útero de Goyania, 

saudosos por novos nomes, 
 

prometer-lhes mais que escrita, 
indignação e luta 

é iludir-lhes como quando nascidos. 
 

Compreendam, porém. 
De vocês herdo a coragem e, 

de suas mães, 
a esperança e a resiliência 
de quem enfrentou a dor 

da perda maior. 
 

Por elas, 
juro à terra que vos acolhe, 

descansar apenas 
quando convosco me deitar. 

 
 
 
 
 

Gestante. De Leia Leal, em bronze fundido. Foto: Fabrício Rosa. Fevereiro de 2015. 
Disposta na Praça Universitária de Goiânia, em frente à sede do Núcleo de Direitos Humanos da UFG.  
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ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
 

Projeto de Pesquisa: Mães em Luto – narrativas de sofrimento decorrentes do 
extermínio de jovens em Goiânia 
Pesquisador: Fabrício Silva Rosa 
Orientadora: Prof. Dra. Luciana de Oliveira Dias 
 
DADOS DA ENTREVISTADA  
Nome: 
Nome do filho: 
 
1. Prefere que eu te chame de você ou de Senhora? 
 
2. Sobre antes da maternidade 
- Onde a Sra. nasceu? 
- A sra. estudou até que série? 
- Qual sua religião? Qual igreja? 
- Qual sua raça? 
- Como foi sua infância? 
- Como era a relação com seus pais na infância? 
- Trabalha? Com que? Trabalhou durante a criação do filho? Jornada dupla? 
- Tem alguma bolsa ou ajuda do “governo”? 
- A Sra. usa álcool ou outras drogas? 
- A Sra. é casada? Há quanto tempo? 
- Engravidou em qual idade? Ou, quais idades? 
- Como foi a decisão de ser mãe? Era casada? 
 
3. Sobre o pai e outras figuras que ajudam a mãe no cuidado dos filhos 
- O pai ajudou na decisão de ter filho? 
- O pai ajudou na criação? O pai reconheceu o filho? Teve que fazer exame de DNA? 
- Alguém ajudou a cuidar do seu filho?  
- Faltou apoio de alguém na criação do seu filho? De quem? 
 
4. Sobre a criação dos filhos 
- A Sra. tem quantos filhos? Como foi a criação deles?  
- Ter essa quantidade de filhos foi escolha própria, foi planejado? 
- Utilizava quais métodos para incentivá-los ou corrigi-los?  
- Como são os outros filhos, sem ser o que faleceu? 
- Depois que a Sra. virou mãe, suas prioridades mudaram? 
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- Já teve outro filho morto? 
- A criação do seu filho que morreu foi diferente da dos demais? 
 
5. Sobre o filho morto 
- Quem escolheu o nome dele? 
- Ele tinha algum apelido carinhoso? Como a Sra. o chamava? 
- Como era o relacionamento dele com o pai, com a Sra. e com os irmãos? 
- O que ele queria ser profissionalmente? 
- Qual a maior qualidade dele e o maior defeito? 
- O que ele gostava de fazer como hobby? 
- Ele usava álcool? Com que frequência? 
- Como foram os estudos? 
- A Sra. sabe dizer se seu filho já teria lido algum livro completo (fora os livros 
didáticos da escola e as revistas)? Livros literários ou acadêmicos? 
- Frequentava alguma igreja? Qual? 
- Ele te ajudava nos afazeres domésticos? 
- Ele trabalhava? Com quê? 
- Ele tinha filhos? O fato de ele ter filho influenciou no comportamento dele? 
- Ele tinha namorada ou era casado? Este fato influenciou no comportamento dele? 
- A Sra. sabe quanto ele ganhava por mês? De onde provinha o dinheiro? 
- Como ele gastava os recursos que obtinha? Namoradas, festas, carro ou moto? 
- Ela já tinha se envolvido em brigas? Já foi ameaçado ou lesionado? 
- Ele exigiu de você mais cuidados que os demais filhos?  
- Quanto mais crítica era a situação dele, mais você cuidava? 
- A Sra. acha que ele poderia estar cometendo os delitos por necessidade (crime 
famélico)? 
- A Sra. acredita naquilo que imputam a ele? Os erros, os crimes? 
- Ele tinha dificuldades em cumprir as medidas de prestação de serviço à comunidade, 
de fazer os cursos que o CREAS recomendava ou de cumprir as medidas 
socioeducativas em geral? 
- Ele já ficou internado? Por quanto tempo? Por qual motivo? 
- Ele já reclamou de abordagens da polícia? Como se deu a abordagem? Como foi o 
tratamento dispensado pelos policiais? 
- Ele possuía arma de fogo? 
- Ele tinha medo de morrer? Chegou a comentar com a Sra. sobre alguma ameaça antes 
da morte? 
- A Sra. guarda os pertences dele? Como? E o quarto? Ainda está arrumado? Posso ver? 
- Dentro do que você entende, você considera seu filho uma “pessoa de bem”? 
 
6. O filho morto e as drogas 
- Ele usava drogas? Mas era dependente ou apenas usava recreativamente? 
- A experiência dele com as drogas modificou sua vida ou a relação com ele? Como? 
- Ele já foi internado ou fez algum tipo de tratamento para reduzir ou parar o uso de 
drogas? 
- A Sra. sabe como ele adquiria a droga? Ele já traficou? 
- A Sra. acha que o tráfico de drogas tem alguma relevância nos processos de violência 
que a sra. passou? 
- A Sra. acha que o tráfico de drogas tem alguma influência na morte dele? 
- Ele falava em parar de traficar? 
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- Outros filhos usam drogas? Traficam? 
- A Sra. tem algum pensamento acerca da política de drogas no Brasil? 
 
7. Estratégias maternas de proteção 
- O que a Sra. já fez de diferente para protege-lo? 
- Já fez “barraco” ou brigou, ou teve que mentir para protegê-lo? Prendê-lo em casa, 
mandar para outra cidade, ameaça de abandoná-lo? Entregá-lo pras autoridades? 
Investiu em algum negócio para ele cuidar? Assumiu dívidas? 
 
8. Sobre a morte do filho 
- Como a Sra. ficou sabendo da morte? 
- Como se deu a morte dele? 
- Onde foi o velório? E o enterro? 
- Como foi o velório? Quantas pessoas vieram? Durou quanto tempo? E o enterro? 
- Como se deu o processo relacionado ao velório (IML, hospital, cemitério, prefeitura 
etc)? Os profissionais te trataram bem? 
 
9. Sobre o luto  
- A morte dele foi o pior momento de sua vida? 
- Como foram os dias logo após a morte? 
- A Sra. ainda se sente em luto? Como está sendo? 
- Você ainda chora? Tem problemas de chorar na frente dos outros? Alguém mais 
chora? 
- Onde a Sra. busca forças? Família, amigos? 
 
10. Outras consequências das violências e da morte 
- Sente culpa pela situação do filho? Faria algo diferente? 
- A Sra. já teve problemas de saúde decorrentes do acompanhamento da história do seu 
filho? Toma remédio? - Teve algum tipo de apoio psicológico? 
- A Sra. adquiriu algum vício depois da morte dele? 
- A Sra. teve que assumir algumas funções que antes ele exercia? Encargos financeiros? 
- A Sra. teve que assumir dívidas deles? Junto a quem? 
- A Sra. tem algum sentimento de culpa? A Sra. culpa alguém pela morte do seu filho? 
- A Sra. acha que deveria ter feito algo diferente na criação dele? 
- O que mudou na sua vida com a morte dele? 
 
11. Sobre os olhares externos 
- Seu caso (a morte do filho) foi pra imprensa? Como foi tratado? 
- Teve alguém que te apoiou? Político, igreja, ONG? 
- A Sra. sente vergonha? Passa por algum constrangimento ao reviver o caso? 
- Como seus conhecidos analisam seu caso? Acham que era um menino-problema, que 
tinha grande possibilidade de morrer?  
- Em algum momento você foi culpada por alguém por ser uma mãe má ou que não teria 
cumprido bem o seu papel? 
- A Sra. passou por processos de sofrimento e humilhações pela situação de seu filho? 
 
12. Sobre a descoberta da autoria e o funcionamento do Sistema de Justiça 
Criminal 
- A polícia conseguiu descobrir a autoria de quem o matou? A pessoa foi/está presa?  
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- A Sra. acompanha o processo? Já falou com alguma autoridade (delegado, promotor, 
advogado)? Como está o processo? 
- A Sra. correria riscos para buscar a verdade? Vai atrás? 
- A descoberta da autoria te deixaria com uma sensação maior de justiça? 
- O que você sente em relação a quem matou seu filho? Você conseguiu/conseguiria 
perdoá-lo? 
- O que você deseja pra o autor do assassinato? 
 
13. Sobre as violências e ameaças de traficantes, “bandidos” ou policiais 
- Já foi ameaçada? 
- A Sra. sempre morou nessa casa? Já teve que se mudar em virtude da situação do 
filho? 
- Houve algum tipo de retaliação de familiares/amigos do seu filho contra o autor da 
morte? 
 
14. Sobre as violências de gênero, étnico-racial e preconceito social 
- A Sra. acha que pode ter sofrido algum tipo de racismo? Na família, pela polícia, nos 
órgãos públicos?  
- A Sra. sofreu, durante o processo de tentar ajudar seu filho, alguma violência de 
gênero? Ou seja, acredita que se fosse o pai, ou um homem, que estivesse reivindicando 
direitos, o tratamento teria sido melhor? 
- Já sofreu violência por parte do marido/companheiro? 
- E preconceito por não ter dinheiro?  
 
15. Contatos da mãe com o sistema de justiça criminal 
- A Sra. já teve contato com a polícia ou já foi presa? 
- A Sra. já foi abordada pela polícia? Como foi o tratamento? 
- A Sra. denunciou em órgão de controle (Corregedoria, Ministério Público, Defensoria, 
Comissões de Direitos Humanos)? O que ocorreu depois? 
 
16. Sobre uma possível militância e o contato com outras mães 
- A Sra. gosta ou sente necessidade de contar sua história? Tem algum problema em 
contá-la? 
- A Sra. já se envolveu em algum projeto para combater a violência? Manifestações, 
passeatas, conversas com autoridades? 
- Conhece outras mães que também perderam os filhos? Já pensou em procurá-las? 
- Se houvesse um projeto com mães em condições iguais à sua, a Sra. participaria dele? 
- O que o poder público ou a sociedade pode fazer para que histórias como essa não se 
repitam? 
- O que é ser mãe pra você? 
- Você daria a sua vida pela vida de seu filho? 

 
Obrigado! 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A Sra. está sendo convidada a participar, como voluntária da pesquisa 

intitulada “Mães em luto: narrativas de sofrimento decorrentes do extermínio de 

jovens em Goiânia”. Meu nome é Fabrício Silva Rosa, sou o pesquisador responsável e 

minha área de atuação é Direitos Humanos. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se a Sra. aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra pertence aos pesquisadores responsáveis.  

Esclareço que em caso de recusa na participação a Sra. não será penalizada de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelos pesquisadores responsáveis, via e-mail (fabriciorosa@me.com ou 

professoralucianadias@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através 

dos seguintes contatos telefônicos: (62) 8111-8411 ou (62) 9364-9807.  

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

- Título: Mães em luto: narrativas de sofrimento decorrentes do extermínio de 

jovens em Goiânia. 

- Justificativa: Nosso país tem se tornado, a cada dia, um lugar mais violento. Goiânia 

segue no mesmo caminho, entretanto, muitos estudos demonstram que na capital goiana 

a violência tem crescido com mais vigor. Estudar esse fenômeno, especialmente sob a 

ótica das mães que perderam seus filhos neste contexto é de fundamental importância. 
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- Objetivos: Pesquisar as narrativas de sofrimento e luto de mães que vivenciaram a 

maternidade em condições de pobreza e marginalidade, e viram seus filhos serem 

mortos, na última década, na região metropolitana de Goiânia. Delinear um perfil das 

mães que vivenciaram o processo de luto pela perda de seus filhos e conhecer como elas 

atuaram no contexto de vida e morte deles; Examinar como as mães dos jovens mortos 

elaboraram a violência e o luto em seus quotidianos; 

- Procedimentos: Serão realizadas entrevistas com mães residentes na região 

metropolitana de Goiânia, acerca de suas experiências com a violência e com o luto, 

devido ao fato de terem perdido seus filhos em situação de violência. As entrevistas 

serão gravadas e acontecerão em ambientes previamente agendados. Serão transcritas e 

as identidades das participantes serão preservadas por meio do uso de pseudônimos. 

Todos os dados coletados serão mantidos em sigilo e guardados por um período de 

cinco anos, sob responsabilidade do pesquisador, a partir de quando serão incinerados. 

As entrevistas serão realizadas por meio da utilização de um roteiro semiestruturado. 

- Desconforto e riscos possíveis e os benefícios decorrentes da participação da 

pesquisa: A situação de narrar sua história e reviver a dor da perda do filho pode levar a 

algum desconforto. Caso necessite de acompanhamento psicológico, o pesquisador 

poderá auxiliar no encaminhamento a alguns centros de atendimento psicológico 

gratuito do Sistema Único de Saúde, inclusive com socorro imediato, se necessário. 

Quanto aos riscos posteriores, o pesquisador adotará postura ética do início ao fim do 

processo, resguardando os sigilos necessários. Os benefícios da pesquisa ocorrem na 

medida em que ao analisar as narrativas de sofrimento das mães, perceber-se-á as 

principais dificuldades por elas enfrentadas, especialmente quanto às falhas no sistema 

de garantias de direitos e de justiça criminal. De mais a mais, analisar e dar visibilidade 

para tal fato é buscar também uma melhoria do sistema. Portanto, os benefícios para a 

sociedade e para o conhecimento científico ultrapassam os riscos. 

- A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA  

COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

Eu, ___________________________________________________, RG/ CPF/ n.º de 

prontuário/ n.º de matrícula _______________________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Mães em luto: narrativas de 

sofrimento decorrentes do extermínio de jovens em Goiânia”, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Fabrício Silva Rosa 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:____________________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ______________________________________________ 
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ANEXO III – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA PÚBLICA DA UFG 
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