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Ao Cristo crucificado e ressuscitado cuja presença confortadora é palpável na vida da missão 

Às mães órfãs cuja esperança brota da perda dolorosa e aponta o caminho missionário 

Às amigas soteropolitanas e às irmãs da fé cuja companhia é fonte de coragem  

A você que se interessa pela missão em contextos de crucificados 
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And then again as it was in the beginning 

I saw the soul like a white cloth snatched away 

Across dark galaxies and felt that shot 

For the sin it was against eternal life  

 

E então como era uma vez 

Eu vi a alma como um pano branco raptado 

 Através das galáxias escuras e senti aquele tiro 

 Pelo pecado que foi contra a vida eternal 

(Seamus Heaney - Settings xxi) 
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Resumo 

 A pesquisa identifica os principais elementos da problemática da violência e procura 

uma saída adequada e efetiva. Ela elabora uma discussão sobre a violência em sua 

complexidade, em suas raízes na história e em sua presença no cotidiano brasileiro. Esta 

dissertação apresenta mães cujos filhos foram assassinados, aqui chamadas mães órfãs, como 

protagonistas. A morte violenta dos filhos e as suas consequências na vida da mãe, na família 

e na sociedade são o cerne da investigação. 

 A contextualização e a análise da violência baseadas em um estudo interdisciplinar 

trazem uma ampla discussão entre psicólogos, historiadores e sociólogos sobre a estrutura, a 

gênese e a configuração da violência. Em seguida, são abordadas as ricas partilhas de mães 

cujos filhos foram vitimados num bairro popular da cidade de Salvador/Bahia, aqui 

cuidadosamente diagnosticado. Essa análise da violência e os depoimentos da pesquisa 

qualitativa no campo formam o ponto de partida para uma ação pastoral. 

 A complexidade do fenômeno da violência é ilustrada através dos seguintes eixos 

temáticos: a violência policial, o narcotráfico, a falta de estrutura familiar e o sistema precário 

da justiça. Essa articulação estruturada procura fortalecer a esperança destas mulheres 

sofridas, para que a vida delas se torne fonte de justiça, trazendo a paz. 

.  A parte pastoral traz contribuições ao acompanhamento das mulheres que sofreram a 

perda dos próprios filhos, como também à compreensão e ao enfrentamento da violência. As 

propostas concretas trazidas pelas mães das vítimas em relação à escuta empática, à 

ritualização da perda e à organização da luta ajudam na atuação pastoral no campo. 

 Destaca-se a esperança, tema que é fio condutor durante toda a pesquisa. Essa 

dissertação sobre a experiência da morte violenta procura ressignificar a perda e a dor 

colocadas nas narrativas das mães. A fundamentação teórica da análise da dissertação surge 

dos escritos de teólogos Johann Baptist Metz, Jon Sobrino e Jürgen Moltmann e dos cientistas 

sociais Rosa María Moreno Rodriquez, Walter Truett Anderson, Maria Antonieta Pisano 

Motta e Luzia Fátima Baierl. A ênfase central é dada à memória das vítimas, no processo do 

trabalho de luto, que leva à elaboração da teologia da reconciliação e da esperança, contexto 

adequado para a ação missionária na construção do Reino de Deus. 

 

 

Palavras-chaves: violência, esperança, mães, pastoral de escuta, luto, luta, missão 
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Abstract 

 The research identifies the main elements of the problematic topic of violence and 

seeks an adequate and effective response. It discusses the complexity of violence, its roots in 

history and its presence in daily Brazilian life. The protagonists of this dissertation are 

mothers whose sons and daughters were murdered, here referred to as orphaned mothers. The 

violent death of those children and its consequences in the life of the mother, the family and 

the society are the kernel of my inquiry.  

 The contextualization and analysis of violence based on interdisciplinary study bring a 

broad dialogue between psychologists, historians and sociologists on the structure, genesis 

and configuration of violence. The interviews given by mothers whose children were 

murdered in a low income neighbourhood in the city of Salvador/Bahia, will be structured and 

carefully diagnosed here. This analysis of violence supported by the results of the qualitative 

fieldwork will be the starting point for a pastoral engagement.  

 The intricacy of the phenomenon of violence will be illustrated by the following 

chosen parameters: police abuse, drug trafficking, the lack of family structure and a 

precarious justice system. This structured articulation seeks to strengthen the hope of these 

suffering women so that their lives become a source of justice leading to peace.  

 The pastoral part will suggest initiatives in the accompaniment of the women who 

suffered the loss of their own sons and daughters as well as enabling them to cope with 

violence and confront it. Concrete proposals by mothers of victims in relation to empathetic 

listening, ways of ritualizing their loss and organizing their struggle will help in the pastoral 

engagement at grass-root level.  

 The theme of hope is central throughout the research. This dissertation on the 

experience of violent death seeks to give new meaning to the loss and pain shared in the 

mothers´ narratives. The theoretical underpinnings of the dissertation´s analysis come from 

the writings of theologians Johann Baptist Metz, Jon Sobrino and Jürgen Moltmann, and 

social scientists Rosa Maria Moreno Rodriquez, Walter Truett Anderson, Maria Antonieta 

Pisano Motta and Luzia Fátima Baierl. A lot of emphasis will be given to the role of memory 

in the processing of bereavement. This will lead to the elaboration of a theology of 

reconciliation and hope, the appropriate context for the missionary effort to build the Reign of 

God.  

Keywords: violence, hope, mothers, empathetic listening, bereavement, struggle, mission 
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Introdução geral 

 Ao introduzir esta dissertação gostaria de comentar que desde agosto de 2000, atuo em 

regiões urbanas, tanto na periferia de São Paulo (região do Jardim Ângela, Zona Sul), quanto 

em Salvador (bairros populares de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e 

Areal, que formam a Paróquia Santo André).  

 Foi meu desejo aprofundar-me na matéria de missiologia. A vontade foi aumentando 

depois de conhecer os escritos missiológicos do Prof. Dr. Dr. h.c. Paulo Suess e ele 

pessoalmente. Através da participação em congressos missionários (I Congresso 

Missionário/São Paulo em 2004, Congresso Missionário/Feira de Santana – nível local em 

2005), alimentei este desejo. Durante estes anos todos me engajei em vários grupos de 

reflexão missionária. Fui participante e monitora do Curso de Verão (Cesep
1
) durante oito 

anos (2001-2008). Continuei me atualizando através de leituras teológicas e missiológicas 

(Michael McCabe, Michael Amaladoss, Robert Schreiter, Sandra Schneiders, entre outros).  

 A realidade da violência me acompanha há muitos anos. Durante o início da minha 

tragetória missionária vivi em regiões de guerra (por exemplo, na fronteira ugandesa com 

Ruanda), de conflitos étnicos e de violência urbana. Tanto na Europa quanto na África e nos 

últimos quase dez anos no Brasil, experimentei a violência de perto. O acompanhamento de 

pessoas e de famílias vítimas de violência forma a base empírica desta pesquisa. 

Constantemente busquei aprofundamento através de cursos que trabalharam os temas de 

justiça, de paz, de solidariedade e de terapias comunitárias. Dias de formação sobre temas 

específicos como violência sexual, violência doméstica e violência na Bíblia me levaram a 

apreciar a complexidade do tema em geral. Durante os meus últimos nove anos no Brasil, 

morei em bairros com altos índices de violência (na região de Jardim Ângela, no bairro 

chamado Jardim Vila Gilda/Aracati, Zona Sul de São Paulo e Salvador, Bahia).
2
 Meu trabalho 

incluiu um acompanhamento pessoal e comunitário. Procurei estimular uma articulação da 

                                                 

1
 Cf.: http://www.cesep.org.br. Acesso: 08.03.2010, 11:10:30. (O Curso de Verão é um Curso de espiritualidade 

ecumênica, realizado através de uma metodologia de educação popular, feito em mutirão e oferecendo um 

espaço de partilha, que propicia uma formação básica no campo bíblico, teológico, pastoral e em temas 

emergentes, seja nas igrejas, seja na sociedade). 

2
 Antes disso, eu morei por cinco anos na África, em regiões de violentos e de pesados conflitos tribais, como 

também trabalhei em regiões urbanas, com alto índice de violência, (por exemplo, centro de Dublin - Seán 

McDermot Street/Henrietta Lane na Irlanda). 
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dor e da esperança através da terapia comunitária e da reflexão teológica, a partir das 

mulheres e da realidade cotidiana delas. Busquei descobrir o sentido da missão e da ação 

evangelizadora nestas regiões. Dedicada à cura, procurei viver o desempenho missionário 

neste contexto violento. 

Um bairro popular de Salvador foi território dos meus últimos cinco anos de presença 

missionária no Brasil. De 2004 até fim de 2008, trabalhei no bairro de Nordeste de Amaralina, 

Salvador. Lá, desenvolvi um trabalho pastoral junto com as mulheres, sendo que muitas delas 

sofreram a perda do filho por causa da violência. Começamos com cinco mulheres e aos 

poucos se juntaram mais de oitenta ao grupo. Dias de reflexão com temas relevantes à nossa 

realidade e encontros semanais ofereceram um espaço de partilha e de escuta, fortalecendo 

laços de amizade e quebrando o silêncio. As próprias mulheres deram ao grupo o nome 

“Árvore da Vida”, sendo, este, um símbolo de vida. Foi neste grupo que percebemos a 

necessidade de assumir a dor da perda, de acompanhar as famílias vítimas de violência e de 

apoiar a luta pela justiça e pelos direitos humanos.  

 Outro aspecto central desta dissertação, que também representa parte do meu projeto 

de vida, é a memória. Estudar história, buscar entendimento através da análise de contextos e 

fazer memória, em particular, de pessoas vítimas de violência, constituem parte da minha 

trajetória. Observo dias memoriais de vítimas e de mártires. Acompanho a literatura de 

sobreviventes de guerras e de violência. Tendo como carisma congregacional e pessoal o 

cuidado de pessoas sofridas, eu me dedico às mesmas no contexto brasileiro, onde a violência 

aumenta a cada dia. Observamos outros países, onde mães corajosas recusam-se a deixar os 

filhos vítimas serem esquecidos, manifestando-se. Em Buenos Aires, semanalmente as mães 

da Plaza de Mayo marcam a sua presença com determinação nesta praça. Com fotos nas mãos 

e lenços brancos nas cabeças, elas fazem memória dos filhos perdidos e injustiçados. Elas 

vivem como símbolo da esperança no horizonte da sociedade argentina. Por mais de três 

décadas, elas são movidas pela esperança e a expressam de um jeito pacífico e feminino na 

praça da capital, num espaço dominado pela economia, pela política e pela cultura, em frente 

à Câmara Municipal. No continente asiático, escutamos o mesmo grito: lembremo-nos 

solenemente do massacre no Tienanmen Square, China (Pequim), há mais de vinte anos atrás. 

A partir do choro doloroso de uma mãe das vítimas, Ding Zilin, as Tienanmen Mothers 

começou uma longa caminhada de luta pela justiça, pela qual a pioneira recebeu o Prêmio 
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Nobel da Paz em 2003
3
. Tenho o sonho de que um dia as mães soteropolitanas também se 

manifestem de um jeito visível e esperançoso na Praça da Piedade ou nas ruas onde os filhos 

foram assassinados. De uma maneira tímida isso já acontece através de nossa animação. 

Minha trajetória motivou-me a trabalhar o tema desta dissertação, que emerge da dor para 

gerar esperança.  

 Ter como enfoque as mães órfãs
4
, cujos filhos foram vitimados pela violência é um 

campo específico. Entretanto, alguns estudos constituem o ponto de partida deste trabalho, 

pois, contêm um conhecimento prévio a respeito do tema. Analisar a violência e articular o 

nascimento da esperança a partir dela foi tema de outros autores. Em resumo, citamos aqui 

artigos e obras de autores da bibliografia desta pesquisa. 

 Como pano de fundo e no sentido preliminar e explicativo, utilizamos autores como o 

sociólogo Yves Michaud
5
, a filósofa brasileira Marilena Chauí

6
, a antropóloga Alba Zaluar

7
 

(1999) e o antropólogo e crítico literário René Girard (1990). Na sua leitura etimológica do 

verbo violare (transgredir, profanar, tratar com violência), Michaud analisa a violência diante 

do processo civilizatório, incapaz de impedir a barbárie dos nossos dias. Chauí acrescenta a 

dimensão ética, como ferramenta de análise e olha para todas as formas de violência. Segundo 

                                                 

3
Cf.: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/dissidente+chines+ganha+premio+nobel+da+paz/n1237794992159.html. 

Acesso: 14.10.2010, 15:58:20. O chinês Liu Xiaobo recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2010. Liu cumpre uma 

sentença de onze anos por "incitar a subversão ao poder do Estado", após assinar um manifesto em 2008, no qual 

defende uma reforma democrática na China. O poeta e também professor de literatura Liu receberá o prêmio 

"por seu longo trabalho não violento em favor dos direitos humanos na China", disse a comissão da premiação. 

“Nas últimas duas décadas, Liu Xiaobo foi um grande porta-voz em favor da aplicação dos direitos fundamentais 

na China", afirmou a instituição, que lembrou a participação do ativista no protesto da Praça da Paz Celestial de 

1989, em Pequim, reprimida pelo regime chinês. 

4
 Mães órfãs:um termo que uso para descrever as mães que perderam os seus filhos por causa da violência, o 

inverso das crianças órfãs. Não é um termo muito usado. Poucas vezes escutei este termo ser usado por mães 

nesta situação. Ele descreve o sentimento correspondente ao de uma criança depois da morte da mãe ou do pai. O 

termo “mãe” exige a existência de um/a filho/a. A perda de sua criança faz a mãe sentir um grande vazio, num 

certo sentido como o da criança “órfã”. 

5
 MICHAUD, Yves. A violência. São Paulo: Ática, 1989. 

6
 CHAUÍ, Marilena. Ética e violência, colóquio e interlocuções. Londrina: s.n., 1998. 

7
 ZALUAR, Alba, “Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização”. São Paulo em 

Perspectiva: Revista da Fundação Seade. São Paulo: Fundação Seade, 1999, p. 3-17. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/dissidente+chines+ganha+premio+nobel+da+paz/n1237794992159.html
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Chauí, violência se caracteriza por todo ato que vai contra a liberdade de alguém, podendo ser 

de ordem física ou psíquica. Zaluar lê a violência como emprego da força, ultrapassando os 

limites socialmente estabelecidos, inclusive o descumprimento de regras em sociedades 

democráticas. René Girard
8
 se aproxima da violência a partir do sagrado, com foco nas 

sociedades primitivas, vendo a violência como base das relações sociais e como manifestação 

das mesmas. Na nossa análise, baseamo-nos também no texto de Márcia Regina da Costa e de 

Carlos Alberto Máximo Pimenta, que consultaram os autores mencionados e examinaram a 

violência humana com um olhar geral, mundial, e, em particular, com um olhar brasileiro.
9
  

 Nessa pesquisa, que tem como tema a missão em contextos de violência, buscamos, 

como primeiro passo, uma familiarização com o status quaestionis formado por autores como 

meu orientador Paulo Suess e os teólogos Johann Baptist Metz (enfatizando o valor de fazer 

memória) e Jon Sobrino (por sua, assim chamada, honradez com a realidade e convicção da 

suma importância da pessoa pobre e vulnerável), como também Jürgen Moltmann 

(priorizando a utopia e a teologia da esperança).  

 O tema da missão em contextos violentos é algo desafiador. Conviver com a realidade 

dura da violência, enquanto missionário(a), não é fácil. Embora o encontro entre a mãe que 

sofre a perda do seu filho e nós, missionários(as), pedir uma ação concreta e solidária, precisa 

ser bastante refletida a maneira como se atua na missão. O objetivo de tal missão é levar à 

justiça e ao empoderamento estas famílias vítimas.  

 O aspecto da memória, depois da perda violenta do filho, é essencial.  Fazer memória 

dos filhos assassinados e narrar o sofrimento tem um efeito terapêutico. Relatar os 

acontecimentos dolorosos e articular a aflição insuportável frente à injustiça são os meios para 

a cura no coração destas mães. Juntar mulheres que sofreram o mesmo prejuízo e conduzi-las 

a narrar acontecimentos, como também esperanças, cria vínculos de solidariedade que 

oferecem novas perspectivas. Neste ato se vive o mandamento cristão, que consiste e resulta 

na justiça, gerando a paz e a construção do Reino de Deus.   

 Nesta dissertação se unem dois grupos extremamente machucados pela sociedade 

contemporânea: as mulheres e os jovens. Ela se dedica ao tema da missão direcionada às mães 

órfãs, que é urgente em nosso país. Embora a Igreja inserida caminhe cotidianamente com as 

mulheres, que sofrem as dores da perda do próprio filho, ainda não existe uma pastoral 

                                                 

8
 GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra/UNESP, 1990. 

9
 COSTA, Marcia Regina da; PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. A violência: natural ou sociocultural? São 

Paulo: Paulus, 2006, p. 8-10. 
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específica. É alarmante a necessidade de um acolhimento cuidadosamente trabalhado, para 

que a missão samaritana da Igreja seja cumprida.  

 

O objeto da pesquisa 

 O tema, a minha motivação e a justificativa formam a moldura do levantamento da 

realidade de Salvador/Bahia frente à violência da morte violenta. Em grande parte do mundo, 

observamos um aumento da violência. Esta dissertação se delimita geograficamente à 

realidade urbana de um bairro popular da região Nordeste de Amaralina, em Salvador/Bahia. 

Ela traz dados concretos sobre os assassinatos entre os anos 2004-2008, durante os quais eu 

morei no bairro. Sociologicamente, o enfoque são mulheres, na maioria negra e de baixa 

renda, que violentamente sofreram a perda de um(a) filho(a) ou de um(a) neto(a). Meus 

interesses são a esperança diante dessa realidade e o papel missionário nesse contexto, 

lembrando-se que: 

 

“[a] mensagem fundamental da missão é a esperança contida na ressurreição de Jesus Cristo 

com vitória da vida e da justiça [...]. Essa esperança não é nossa obra, mas nosso dom. Nós não 

construímos a esperança, nós a recebemos como dom, como energia que vai além de cálculos e 

benfeitorias humanas [...]. Ela é o permanente anúncio da vida como possibilidade num mundo 

de conflitos, de miséria, violência e mortes que não fazem sentido”.
10

 

 

 No contexto soteropolitano, do ponto de vista da Missão Inter Gentes, a elaboração 

dos desafios da evangelização, junto com a compreensão da esperança, ou seja, com a 

recepção do dom da esperança pelas mulheres, forma o objetivo específico.  

 A esperança em si é autônoma, porém a esperança cristã traz algo específico. Jürgen 

Moltmann articulou esta esperança a partir do sofrimento no contexto da Segunda Guerra 

Mundial. Pretendemos, diante do sofrimento da perda de um filho assassinado, fazer o estudo 

da esperança depois de um ato criminoso, como também mostrar o imperativo que isto 

apresenta para a ação missionária. Textos bíblicos, documentos da Igreja, assim como 

teólogos latino-americanos, como Jon Sobrino, serão consultados. Será estudado o fenômeno 

religioso e avaliada a importância da comunidade. A perspectiva da esperança ganha uma 

nova luz através da intensificação da escuta, da ritualização da perda e da organização da luta.  

                                                 

10
 SUESS, Paulo. Introdução à teologia da missão. Convocar e enviar: servos e testemunhas do reino. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2007, p. 18. 
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 Esta pesquisa enfrenta os questionamentos que surgem desta violência: o que faz essas 

mulheres sobreviverem emocionalmente e em muitos outros sentidos? O que sustenta essas 

mães? Como elas veem e vivem a vida a partir da morte brutal do filho? Se tiver, qual é o 

conceito de esperança no cotidiano dessas mulheres? Elas também têm perguntas próprias. 

“Por que meu filho?”, gritou uma mãe durante o enterro: “O que ele fez para ter uma morte 

dessas? O que eu não fiz? O que faltou na criação deste meu filho?” Muitas vezes, se o filho 

foi envolvido no tráfico, ela sofre grande estigmatização. Mas, independente do 

comportamento do filho em relação às drogas, a perda e a dor da mãe é muito real e nos 

impele a ajudá-la. 

 A realidade “pesada” e os muitos contatos, tanto com as pessoas responsáveis pela 

Arquidiocese de Salvador quanto com as famílias vítimas, fazem-nos acreditar que esta 

dissertação pode apontar para uma pastoral da esperança e da consolação. Elaborarei a criação 

de um espaço para estas mulheres, onde elas possam se expressar e partilhar as suas dores. 

Assim, a esperança se tornará fonte de novos caminhos rumo à construção de uma cultura de 

justiça, que gera a paz. A proposta é um programa pastoral que atinja especificamente estas 

mulheres sofridas e atenda às suas carências. O desenvolvimento de uma pastoral desse tipo 

seria algo novo na realidade baiana.  

  Esta dissertação procura a articulação da esperança dessas mulheres, à luz da 

esperança cristã e do papel missionário neste contexto, como também uma articulação maior 

da ação evangelizadora. Muitas vezes ela acontece de uma maneira imediatista. Em vez de 

agir organizadamente, a atividade missionária ocorre de um modo espontâneo e é mais um 

reagir à situação de emergência do que uma ação planejada. As mortes violentas provocam 

ações pastorais provisórias. Um agir caritativo da parte do(a) agente missionário(a) leva-o(a) 

ao encontro da mulher sofrida. A dissertação proporciona um estudo da violência sofrida 

pelas mulheres, moradoras de um bairro popular de Salvador/Bahia. O objeto de estudo 

focaliza os desafios que a situação de angústia e de desamparo em que vivem suscita à ação 

evangelizadora, norteada pelos Documentos da Igreja e pela reflexão teológica. A pesquisa se 

limita territorialmente ao bairro da paróquia Santo André e se restringe aos depoimentos de 

mulheres, que acompanhei durante os anos 2004-2008 e as quais eu entrevistei no mês de 

julho de 2009.  

 Em primeiro lugar, esta pesquisa é uma reflexão e uma proposta missiológica. A 

ênfase é no papel missionário em contextos de violência. Missiologia é a sistemática 

ponderação em cima da “missão de uma comunidade eclesial em defesa da vida [...]. É a luta 
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por algo absoluto [...]. A missão é histórica, com passado, presente e futuro, e é ambivalente, 

com santos e pecadores. Nas sandálias da comunidade missionária há poeira e sangue”
11

. Nas 

sandálias da realidade descrita nessa dissertação existe concretamente muito sangue. Essa 

pesquisa contém imagens de jovens caídos no chão, mortos, e deixados na rua em cima do 

próprio sangue. Vê-se as vítimas nos caixões, cercados pelos parentes queridos, e a mãe quase 

desmaiando de tanto desespero. Temos as cenas do cemitério, muitas pessoas chegando no 

último momento, antes de enterrar o jovem fora dos muros em um túmulo provisório, que 

depois de poucos anos será removido e substituído por novas vítimas. 

 O contexto da violência é de caráter histórico e ao mesmo tempo social, pensando no 

narcotráfico, na violência policial, na falta de estrutura familiar e no sistema capitalista. Uma 

postura interpretativa acompanha toda pesquisa. Como se lê essa violência sob o prisma 

soteropolitano e missiológico? Será a questão trabalhada no primeiro capítulo. Ele traz o 

cenário sociológico do contexto vitimário. Incluem-se os aspetos da estrutura psico-

antropológica da violência, a colonização, como gênese da violência estrutural, e também o 

capitalismo tardio no Brasil. O segundo capítulo dá atenção à pergunta: Como se posicionam 

as mães e as avós que tiveram seus filhos vitimados diante do panorama de violência que as 

aflige e quais são as suas reclamações à sociedade e à ação missionária? Através das 

narrativas das mães órfãs entramos no mundo da dor e do clamor por justiça. O terceiro 

capítulo se dedica à identificação de elementos para uma Teologia da Esperança, 

contextualizada a partir da memória, da realidade e da utopia do Reino. O quarto capítulo traz 

a pergunta: Qual deveria ser a resposta do trabalho missionário diante do contexto de 

violência e de dor, diante da desesperança das mães órfãs e das suas reclamações? Aqui 

serão trabalhadas propostas concretas, que surgiram a partir das entrevistas, e que serão 

comentadas e sustentadas pela visão teológica e pastoral dos documentos da Igreja e das 

posições da teologia de missão. Para contextualizar a pesquisa, como primeiro passo, segue a 

hipótese e os objetivos, como também o método da realização da investigação. 

 

Hipótese e objetivos
12

 

 Como a hipótese é uma posição preliminar que se assume diante dos problemas da 

violência, procuro comprovar que as mães órfãs se posicionam frente à violência vitimária 

                                                 

11
 SUESS, Paulo. Introdução à teologia da missão, p. 15. 

12
 Cf. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1995, p. 99-113. 
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com desespero, presas em suas dores e ao mesmo tempo tentando buscar uma saída. As suas 

partilhas comprovam a perda irreparável, a revolta, a indignação e o clamor por justiça. A 

postura missionária, com sua proposta de utopia e de esperança, está sendo desafiada por esta 

realidade e, ao mesmo tempo, enriquecida pelos depoimentos das mães órfãs. Como a 

esperança se resgata a partir desta perda na visão cristã? Nesta pesquisa discute-se a esperança 

cristã, em particular, no contexto violento.  

 Para que o papel do(a) agente missionário(a) e da comunidade eclesial seja cumprido, 

precisa-se fazer entender a situação na qual a mulher se encontra. Sugere-se a criação de um 

espaço para estas mulheres, onde elas possam se expressar e partilhar a via crucis. Assim, a 

esperança se torna fonte de novos caminhos rumo à construção de uma cultura de justiça, que 

gere a paz. Propomos um programa pastoral que atinja estas mulheres sofridas e atenda às 

suas carências. O desenvolvimento de uma pastoral deste tipo seria um trabalho novo. 

 O aspecto da memória, depois da perda violenta do filho, é importante. Fazer memória 

dos filhos assassinados e narrar o sofrimento tem um efeito terapêutico. Relatar os 

acontecimentos dolorosos e articular a aflição insuportável frente à injustiça estrutural são 

meios para a cura no coração destas mães. Unir mulheres que sofreram o mesmo 

aniquilamento e conduzi-las a narrar os acontecimentos, como também as esperanças, cria 

vínculos de amizade que oferecem novas perspectivas. Esse ato resulta na justiça, na 

solidariedade e na construção do Reino de Deus.  

 Outra hipótese que procuro demonstrar é o que cabe à ação pastoral missionária: 

acolher o sofrimento das mães órfãs, alimentá-las com a esperança cristã na ressurreição, não 

só na vida futura, mas nesta vida, intensificando a acolhida, a escuta, a memória, a 

ritualização da perda e a organização da luta pela justiça. O primeiro capítulo prepara esta 

hipótese e ela será alvo principalmente do quarto capítulo.  

 Esta pesquisa leva os agentes de pastoral a um entendimento mais claro do sofrimento 

destas mulheres, das suas causas e das suas reclamações. O objetivo é reavivar a memória dos 

acontecimentos através da escuta empática e terapêutica, trazendo alívio da situação de vazio, 

angústia e desamparo em que elas vivem. Urgente é a criação de um espaço de acolhida na 

comunidade, que possibilite a manifestação da dor e da esperança das mães órfãs com o 

intuito de elaborar um projeto missionário de resposta às suas necessidades. Suspeita-se que 

uma pastoral específica em relação ao sofrimento dessas mulheres desperta um forte apelo à 

solidariedade por parte da comunidade eclesial. 
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 As categorias teóricas, aqui sinteticamente e sumariamente descritas são as bases para 

as análises: a esperança humana e cristã, a justiça, a solidariedade, o conceito teológico de 

memória, a utopia e o eschaton, conceitos que serão desenvolvidos no decorrer do trabalho. 

  

Método
13

  

 Entrevistas com mulheres – por mim gravadas e transcritas no contexto da pesquisa 

qualitativa de campo – oferecem a própria voz. Depoimentos de dois bispos auxiliares, como 

também uma entrevista com a representante da Ação Social da Arquidiocese, ajudam a 

apresentar o panorama atual e indicam o desejo por uma pastoral voltada às mães que 

perderam os seus filhos. A construção desta pesquisa, primeiramente baseada nessas 

entrevistas, oferece matéria prima e apresenta algo novo para futuras investigações.  

 As narrativas de dor e de esperança, junto com as preocupações na voz dos bispos e da 

representante da Ação Social Arquidiocesana, dão valor à verdade e à memória. A ausência 

da justiça, mostrada nesta dissertação, traz uma análise do fenômeno da violência. É forte o 

clamor destas mães sofridas pela justiça. Elas desejam continuar lutando por seus direitos e, 

ao mesmo tempo, necessitam de apoio e de acompanhamento. Todas as entrevistadas fizeram 

distinção entre a justiça de Deus que tarda, mas não falha, e a justiça da terra, do ser humano, 

que falha. O conceito de justiça destas mulheres é algo bastante diverso e é um dos pontos 

chave de análise. Umas entendem justiça como aplicação da lei e como respeito dos direitos 

humanos, outras como punição do criminoso e como sofrimento daquele que inflige a perda 

irreparável do filho. É estudado o fenômeno religioso e avaliada a importância da 

comunidade. A perspectiva da esperança ganha uma nova luz através da intensificação da 

escuta, da ritualização da perda e da organização da luta.  

 A parte teórica é baseada numa sistemática consulta de livros relacionados aos temas 

da esperança, da fé e da justiça, como também sobre o tema da evangelização e da teologia da 

libertação, da violência e da morte (cf. bibliografia). Entrevistas com mulheres que passaram 

pela experiência da perda de um filho oferecem informações privilegiadas, de “primeira 

mão”, e um entendimento específico de Deus nos tempos de dor. A pesquisa tem caráter 

qualitativo com uma entrevista semi-dirigida. Os depoimentos das mulheres relatam os 

momentos fortes de perda, a experiência da violência e o posicionamento frente à vida a partir 

da morte do filho. No mês de julho de 2009 realizei as entrevistas com quinze mulheres, as 

                                                 

13
 Cf. DENSCOMBE, Martyn. The good research guide: for small-scale social research projects. 2. ed. 

Philadelphia: Open University Press, 2003, p. 83-138. 
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quais eu acompanhei durante os últimos cinco anos. Entre elas tive vinte e uma vítimas de 

mortes violentas.  

 Com nossa relação já pré-estabelecida, as entrevistas ofereceram um momento de 

desabafo às mulheres, que agradeceram por terem tido uma oportunidade de lembrar do(a) 

filho(a) verbalmente. Anotei os dados pessoais (nome, idade, religião, estado civil, número de 

filhos, escolaridade, ocupação, moradia) e usei as seis questões abaixo durante as entrevistas 

semi-estruturadas: 

1) Fatos: O que você gostaria de contar a respeito da morte do seu filho? (Data da 

morte, como morreu, quem matou, o estado atual do crime, se aconteceu 

punição do assassino).  

2) Sentimentos: Quem foi o seu filho para você? (Sentimentos pelo filho durante 

a infância, a adolescência, antes da morte e depois da morte dele). 

3) Apoio: De quem você teve ou ainda tem apoio para lidar com a morte do seu 

filho? (O que a sustenta emocionalmente na vida cotidiana? Quais são as suas 

necessidades quando pensa no seu filho e o que aliviaria o peso da perda? 

Quais são os seus maiores problemas em relação à morte do seu filho?). 

4) Esperança: Depois desta experiência tão dura, ainda dá para falar e ter 

esperança na vida?  

5) Religião: Em algum momento a religião ajudou você nesta situação? (Conte 

algo da sua história de fé e da imagem de Deus. Você lê a Bíblia? Como você 

expressa ou vive a sua fé? Como você vê o papel da missionária, em particular 

da missionária estrangeira?).  

6) Contribuição: Como você pode contribuir para que outros filhos não sejam 

assassinados? (Como você se vê no processo de redução da violência? Sua 

contribuição na saúde pública?). 

  Os encontros com as mulheres foram realizados individualmente na casa de cada uma 

delas ou no centro comunitário. Fui muito bem recebida pelas mulheres. As entrevistas 

gravadas têm em média trinta minutos de duração. No total gravei mais de quinhentos e 

setenta minutos. Durante o mês de agosto transcrevi as entrevistas. A gravação registrou não 

apenas os depoimentos das mulheres, mas também as pausas em razão de lágrimas e o 

barulho em volta. A linguagem baiana se apresentou como um desafio na transcrição, pois 

consiste em frases não terminadas e com uma fala típica da região (substantivo sem plural, a 

conjugação dos verbos não corresponde com o sujeito da frase e uma gíria característica). Nas 
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citações destas partilhas, eu mantenho as frases originais das mulheres, segundo os requisitos 

de citações e de pesquisas qualitativas.
14

  

 Nos meses de janeiro e de fevereiro de 2010, entrevistei dois bispos auxiliares da 

Arquidiocese Salvador, Dom João Carlos Petrini (a entrevista durou trinta e cinco minutos) e 

Dom Gregório Paixão, OSB (respondeu as perguntas por escrito, pois um encontro pessoal 

não foi possível por razões de compromissos diocesanos). O enfoque de Dom Petrini é a 

família na pós-modernidade. Ele tem um interesse específico pelo tema da violência. Estão 

sob os seus cuidados os estudos de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador 

(Ucsal), com especialização em Família na Sociedade Contemporânea. As pesquisas sobre a 

família são interdisciplinares, investigando suas configurações internas, face às 

transformações da sociedade, e estudando a interface entre família e sociedade, tanto no que 

diz respeito aos impactos das mudanças sociais, que incidem nas relações familiares, quanto 

no que se refere ao lugar da família, suas formas e suas necessidades na estrutura social. Dom 

Gregório é muito engajado na pastoral social da Arquidiocese e tem um carinho especial pelas 

comunidades da periferia e dos bairros populares, que se revela na intensa convivência e 

visitação regular às nossas paróquias. Ele nunca se cansa de responder positivamente aos 

inúmeros convites das comunidades e é uma presença solidária nos encontros, nos seminários, 

nos retiros e nos dias de formação.  

 As seguintes questões foram respondidas pelos bispos: 

1. No ano de 2008, na cidade de Salvador, houve mais de 1.732 mortes violentas. 

As famílias dos nossos bairros sofrem. A vida das mães, cujos filhos foram 

assassinados, nunca mais é a mesma. O que o senhor tem que dizer sobre a 

situação da violência?  

2. O que a Igreja Católica pode fazer para combater a violência?  

3. O que existe em relação ao combate das drogas?  

4. Logo depois da morte violenta, segue o enterro, depois a tradicional missa do 

sétimo dia. Mas isso, certamente, não basta. O que está sendo oferecido aos 

padres diocesanos e aos agentes pastorais na linha de preparação ao 

acompanhamento pastoral das famílias das vítimas?  

5. Como apoiar a "mãe órfã" (assim eu chamo as mães que perderam os seus 

filhos, elas se tornam órfãs no sentido inverso)? Quais seriam os passos que o 
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 Cf. DENSCOMBE, Martyn. The good research guide, p. 83-138. 
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senhor sugeriria para ajudar as famílias das vítimas? Um programa pastoral já 

existe ou deveria ser desenvolvido?  

6. O senhor tem experiência no âmbito nacional – internacional em relação ao 

fenômeno da morte violenta?  

7. O senhor tem uma mensagem para nós? 

 Sra. Josilene Nascimento Passos é a voz da Ação Social da Arquidiocese (ASA). Eu a 

entrevistei no mês de janeiro de 2010 (a entrevista durou vinte e três minutos). A sua reflexão 

sobre as seguintes perguntas, sendo ela representante da ASA e também moradora da 

periferia, levou a uma visão mais ampla da situação soteropolitana: 

1. Introdução da própria pessoa 

2. A violência ao nosso redor – em que consiste? 

3. Você tem noção do número de assassinatos na cidade de Salvador?  

4. O que está sendo feito pela Arquidiocese para atingir esta população, no caso, 

as famílias que perdem os seus filhos, para ritualizar a perda e para combater a 

violência? 

5. Em relação à justiça, o que você tem a dizer?  

6. O papel missionário no contexto da violência, em que consiste?  

7. Se você tivesse que construir uma pastoral da mãe órfã, o que você faria?  

8. Quais são as causas desta violência toda?  

9. Como proteger o jovem das drogas? 

10. Além da missa de sétimo dia, o que você faria para ritualizar a perda?  

 Durante o mês de fevereiro de 2010, eu transcrevi as entrevistas do Dom Petrini e da 

Sra. Josilene N. Passos. O apêndice 1 contém todas as entrevistas com uma breve introdução e 

uma amostra do termo de consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa. As 

entrevistas gravadas e transcritas acompanham este apêndice na forma de disco compacto, 

armazenando os dados digitalmente. Assim, ficam disponíveis para os leitores da banca como 

quaisquer outros interessados. Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste 

trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde 

que citada a fonte. 
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Capítulo 1 

Configuração da violência 
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 “Que nunca se diga: isso é natural, para que nada passe por imutável [...].” 

Bertolt Brecht 

Introdução 

 A violência contra as mulheres e seus filhos é onipresente e atravessa as diferenças 

sociais e as fronteiras de status. Ela é palpável no bairro da minha investigação. Essa violência 

é uma construção social, cultural e religiosa, como veremos nas páginas seguintes. Ela tem 

várias dimensões: verbal, emocional, física, sexual, econômica e política. Ela leva à morte, 

que é a forma da violência no nosso enfoque. Como é possível que seres humanos cometam 

violência com outros seres humanos? Esta crueldade é inata ou construída? Como é possível 

um pai agindo violentamente contra um filho, o filho contra o próprio pai e os dois contra a 

esposa e a mãe? A questão da estrutura antropológica da violência é aprofundada na primeira 

parte deste capítulo e se concentra nos seus aspectos psicológicos e sociológicos. É necessário 

que se coloque a violência dentro de um contexto antropológico, pois o ser humano por si 

mesmo carrega uma agressividade, que o faz se defender diante do perigo ou atacar o inimigo. 

A violência percorre toda a história humana. Na maioria das vezes, os grandes conflitos 

humanos são enfrentados não pacificamente, mas violentamente. Esta primeira parte traz 

pensamentos e escritos de Sigmund Freud (O mal-estar na civilização), Maria Rita Kehl, 

Hermann Häring, Gregory Baum, René Girard, entre outros. Os documentos do Celam 

também foram consultados. 

 Examinar a violência com as suas raízes no colonialismo, no militarismo, e 

consequentemente no racismo, é o objeto de análise na segunda parte deste capítulo. No 

contexto brasileiro, com sua história de escravidão, as autoridades se aproximaram das 

tensões sociais de um modo violento. Basta ler os relatos dos primeiros jesuítas ou estudar os 

textos históricos dos séculos passados, como a abolição da escravidão, para perceber a 

complexidade da violência policial, sendo consequência da violência social, que tem a sua 

origem no passado. Para aprofundar o estudo histórico foram consultados autores como os 

filósofos Frantz Fanon, Hannah Arendt e Marilena Chauí, e os historiadores Luís dos Santos 

Vilhena, Donald Pierson, Caio Prado Júnior, Luiz Felipe de Alencastro, Raymundo Faoro e 

José Oscar Beozzo. 

 A violência não é simplesmente uma espécie de manipulação local, que se limita ao 

caso de um Estado, como a Bahia, mas uma peça fundamental dentro do sistema capitalista 

com a exploração econômica e seu mercado atual. Tais aspectos compõem o tema da terceira 
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parte do presente capítulo. Aqui servem, entre outros, os estudos de Istvan Mészáros, Richard 

Sennett e Hans Magnus Enzensberger.  

 Nas páginas seguintes contextualizaremos a violência através da sua estrutura 

antropológica, da sua gênese num país colonizado, como o Brasil, e da análise da democracia, 

que abraçou o capitalismo como sistema econômico frente à violência em torno do mercado e 

do lucro. Estes três passos – estrutura antropológica, gênese da violência no contexto da 

colonização e violência em torno do capitalismo – nos preparam para entender melhor a 

configuração da violência expressa concretamente nos dias de hoje. Um quarto passo dá 

atenção à manifestação da violência no Brasil, em geral, e em Salvador/Bahia, em particular. 

Estatísticas reais e análises atuais de Julio Jacobo Waiselfisz e outros pesquisadores formam o 

pano de fundo desta quarta seção, completando, assim, o primeiro capítulo da dissertação. 

   

1.1. Estrutura psico-antropológica da violência  

 Há uma falta de consenso sobre a definição de violência. Alguns autores se restringem 

à violência física, descrevendo o uso ilícito da força física, e, entre eles, há alguns poucos que, 

até talvez, incluem o uso legítimo da força pela polícia e pelo exército. Outros veem em toda 

miséria certo tipo de violência: desde a fome até todos os atos de homicídio. De fato, estes 

autores identificam toda violação da pessoa na sua identidade, nos seus direitos e no seu corpo 

como violência. A complexidade da violência já se revela na diversidade de definições. O 

termo é derivado do latim violentia e vis que significa a aplicação de força e de vigor contra 

qualquer coisa ou ente. Os termos “homicídio”, “etnocídio” e “genocídio” descrevem 

respectivamente assassinatos de indivíduos, de povos ou de massas no contexto de massacres, 

de conflitos sangrentos e de guerras. Nos últimos anos surgiriam neologismos como, por 

exemplo, o “feminicídio”, que se refere aos assassinatos de mulheres
15

. Atualmente, há uma 

                                                 

15
 Cf.: SCHUESSLER-FIORENZA, Elisabeth. “Violência contra a mulher”. Concilium/252. SCHUESSLER-

FIORENZA, Elisabeth; COPELAND-SHAWN, Mary (org.): Teologia Feminista. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994, p. 

5[163]-25[183]. “O feminicídio - assassinato de mulheres – é o resultado fatal de tamanha violência. Muitíssimas 

mulheres em todo o mundo são assassinadas em seus lares por homens com quem compartilharam sua vida 

diária”, p. 8[166]. Cf. também: http://es.wikipedia.org/wiki/Femicidio. Acesso: 24.04.2010, às 10:42:30. Diana 

Russell e Jim Radford escreveram sobre esta matéria no livro titulado: "Femicide. The politics of woman killing". 
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campanha nacional que luta contra o “extermínio de jovens”, que poderia ser descrito como 

“juvenicídio”. Temos a violência da fome, que mata milhares de crianças e, no nosso 

entendimento, é camuflada por “estabilidade econômica”, enquanto o roubo das riquezas 

naturais dos países do sul continua e é chamado desenvolvimento. A fabricação de armamento 

nuclear com a única finalidade de destruir a vida em escala maciça é proclamada como obra 

de paz. O aumento do orçamento militar para defesa nacional é aplaudido como progresso e a 

argumentação da segurança e da defesa fala mais alto. A interpretação do quinto mandamento, 

“não matarás”, é fluída. A humanidade civilizada se torna cada vez mais violenta. O 

fenômeno da violência atinge governos e populações a nível local e global, no espaço público 

e privado. Ele está em constante intensificação e mutação, expressando-se nas várias atitudes 

e comportamentos que podemos considerar formas de violência. Vimos que a violência não 

mais se restringe a determinados nichos sociais, raciais, econômicos e geográficos, mas é um 

fenômeno social generalizado. Apresentam-se questões em relação ao gênero, à idade, à etnia 

e à classe social, pois, observamos que, em particular as mães das vítimas, muitas delas sendo 

mães solteiras, sofrem intensamente. O que transparece em seus depoimentos é que o seu 

sofrimento tem fortes vínculos com a condição de vulnerabilidade da região e da moradia. 

Pobreza, desemprego, crise econômica e desigualdade social são aspectos colocados pelas 

mães órfãs.
16

 

 Os seres humanos são seres livres e responsáveis por sua atitude frente à vida. Temos 

o potencial de fazer o bem e o mal. Tenho infinita possibilidade de construir um mundo 

melhor e posso ter fortes inclinações para destruir tudo ao meu redor, inclusive a mim 

mesmo/a. Ou, como diz Maria Rita Kehl: “[s]e não quero admitir o ‘mal’ e a contradição em 

mim mesmo, vou projetá-los no outro, e eliminar no outro aquilo de que não quero saber, em 

mim”
17

. A educação do nosso desejo cabe à área da ética, mas tem uma consequência 

essencial na área social e política. O ser humano necessita de ajuda no mundo moderno, cujo 

ambiente social é carente de paz. Não somos suficientemente incentivados a pensar no além, 

                                                                                                                                                         

Outro termo é o “ecocídio” cujas consequências se mostram na destruição da natureza e na mudança climática 

que ameaça espécies de flora e de fauna. 

16
 Como a polícia se posiciona e qual é o ponto de vista dela diante do fenômeno da violência, que ela mesma 

exercita, seria o próximo passo lógico e levaria à outra pesquisa. Sentimos fortemente as consequências do 

“ecocídio” aludindo à destruição da natureza e à mudança climática que ameaça espécies de flora e de fauna. 

17
 KEHL, Maria Rita. “Civilização partida”. In: NOVAES, Adauto (org.). Civilização e barbárie. São Paulo: 

Companhia de Letras, 2004, p. 122. 
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no amanhã (que o exemplo do nosso tratamento com o planeta Terra é ilustrativo), mas somos 

egoístas querendo segurar o nosso maior proveito no “aqui e agora”. Somos ambivalentes nas 

nossas atitudes. Em termos orgânicos, muitas vezes somos mais parasitas do que seres 

simbióticos em uma relação mutuamente proveitosa.  

 A violência constitui um autêntico fenômeno da história humana e não pode ser 

reduzida a algo meramente passageiro. Durante toda a história humana, vemos a manifestação 

do mal e os seus muitos rostos: dores e doenças, feridas e fome, golpes e guerras, vingança e 

violência. “Do mal são também os danos que nós nos causamos uns aos outros, [...] seja pelo 

emprego da violência ou da manipulação. É do mal a exploração dos indefesos”.
18

 A 

agressividade e o altruísmo levam o ser humano a ser ambíguo. A capacidade e o impulso 

biológico da agressividade competem com o potencial de servir o mais fraco, solidarizando-se 

com as vítimas e amando o próximo. Distinguindo entre Eros e Thanatos. Freud descreve esse 

“potencial de sublimação” como força criadora da cultura.
19

 A violência, segundo Freud, é 

entendida como tendo um papel fundador e social e uma função na relação dominação-

submissão, que constitui a estrutura da maioria das sociedades. No domínio, a violência está 

sendo utilizada para designar o uso da força, que, no contexto de hoje, impregnou-se de 

negatividade, mas, na origem, foi entendida como fator gerador e estruturante das sociedades 

humanas. A dimensão antropológica da violência manifesta-se a nível jurídico e político, 

como também nos atos brutais de indivíduos e nos crimes desastrosos de gangues. Em todas 

as relações interindividuais, a violência parece onipresente, seja a física, a verbal e a 

ideológica, ou seja, a mais sutil ou descarada. Ganha caráter quase ontológico, como 

constitutivamente pertencente ao ser humano. Por definição, a violência é interminável, pois 

gera a si mesma. Mesmo tentando ir contra a atitude de vingança e encontrando soluções 

eficazes, a violência continua sendo um elemento na configuração da estrutura humana. 

Violência entendida como força vital tem a capacidade de criar uma ordem construtiva e, 

segundo nossa compreensão, pode ser considerada não mais como violência, mas energia da 

força vital. Entendemos, nesta dissertação, a violência restritivamente como violência-força 

destrutiva. A violência, como raiz de uma religião, no nosso caso da fé cristã, tem uma morte 

violenta como momento fundador da comunidade cristã. Mas, essa morte violenta libera uma 

                                                 

18
 HÄRING, Hermann. “Entre a teoria, a prática e a imaginação”. CONCILIUM. TRACY, David; HÄRING, 

Hermann (org.): O fascínio do mal. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998, p. 33 

19
 Cf.: WILS, J.-P. “A violência como constante antropológica”. Concilium. KUSCHEL, Karl-Josef; BEUKEN, 

Wim (org.): Religião – Fonte de Violência?. Petrópolis/RJ: Vozes, 1997, p. 145[721]. 
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energia benfazeja para a vida comum e estabelece um novo modo de ser. Interessante ver o 

paradoxo nesta dinâmica religiosa:  

 

[a] violência, assim como o sagrado, também é ambivalente; os homens não a adoram enquanto 

tal, e sim enquanto portadora de paz, da única que conhecem. A não-violência aparece como 

um dom gratuito da violência e, esta aparência de gratuidade deve-se ao fato de que os homens 

somente são capazes de se unir; de se reconciliar; se for contra terceiro; são unânimes contra 

alguém. Cada sacrifício repete no seu ritual o mecanismo eficaz que restaurou a ordem pela 

primeira vez: a unanimidade violenta contra a vítima.
20

 

  

No contexto cristão convém que uma pessoa morra por todos. Teólogos como Lohfink 

e Häring concordam com Girard e leem figuras como Gandhi, Martin Luther King, Ignacio 

Ellacuría e dom Ocsar Romero e muitos outros mártires, a partir desta teoria.   

 No seu livro O mal-estar na civilização
21

, Freud apresenta como idéia principal a 

discussão da repressão que é imposta pela sociedade. Nesse contexto, cada indivíduo está 

exposto ao policiamento e essa alienação diante das regras inibe o desenvolvimento humano. 

Freud vê o instinto humano como agressivo e ao se livrar deste sistema repressivo, a 

tendência humana é a destruição do mundo em que habita. O individuo e a civilização 

experimentam progresso a partir do controle das pressões impostas. Dois princípios 

competem: o do prazer e o da realidade, o instinto de vida e o instinto de morte. O primeiro 

busca a aproximação com próximo, o último age de forma oposta e contra a civilização. 

Felicidade é temporária. Amor e dor são os dois lados da vida, ou seja, os dois princípios. 

Freud insiste na forte inclinação do ser humano para a agressividade. Ele espera que esse 

impulso para a agressividade acabe e o ser humano se mostre como ele é na realidade. A 

instituição de uma autoridade interna, o superego, altera radicalmente a situação. Para Freud, 

algumas dificuldades que dizem respeito à natureza da civilização não têm solução fácil. 

 Freud se dedica a dois termos na sua obra: ao sofrimento e à felicidade. O sofrimento, 

segundo Freud, tem basicamente três fontes: 1) nosso corpo e suas fragilidades; 2) o mundo 

externo ao nosso corpo; 3) nossos relacionamentos
22

. Existem várias maneiras de evitar o 

                                                 

20
 PLAZA, Ángel Barahona. “Violência”. IN: VILLA, Mariano Moreno. Dicionário de pensamento 

contemporâneo. São Paulo: Paulus, 2000, p. 773. 

21
 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1974. 

22
 Cf.: Ibid. 
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sofrimento, o que faz com que busquemos a felicidade na quietude; ou lutemos pelo bem de 

todos; ou, finalmente, evitemos o sofrimento, influenciando o nosso próprio organismo, ou 

seja, nos intoxicando, suprimindo o sentindo do nosso sofrimento, uma vez que ele é 

basicamente sensação. Para Freud, a felicidade é fundamentalmente a satisfação do instinto. A 

não-satisfação do instinto é o contrário da satisfação, do bem-estar e da felicidade. A atração 

pelas coisas proibidas é por ele explicada como sendo a atração de satisfazer os instintos não 

domados. Freud deu um papel muito importante à sublimação do instinto, um aspeto 

particularmente evidente do desenvolvimento cultural. Esta sublimação do instinto é que torna 

possível o desempenho de um papel importante na vida civilizada. Ela leva às atividades 

psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas. Segundo Freud, a arte nasce da 

sublimação dos instintos. A satisfação que sucede da arte não agita o nosso ser físico como os 

impulsos grosseiros e primários. 

 No nosso contexto é interessante a posição de Freud, pois alude à complexidade 

antropológica do nosso ser. Em circunstâncias ideais, com todas as necessidades satisfeitas de 

uma maneira pacífica, haveria menos violência. Mas, na situação global e local, não temos 

essas condições favoráveis de um modo justo e pleno, que atenda a todos os seres humanos. A 

teoria de Freud junto com uma análise sociológica tem algo a oferecer ao nosso diagnóstico.  

 Na sua leitura, não menos psicológica, mas inclusivamente bíblica e cultural, o teólogo 

Gregory Baum comenta a respeito da violência no contexto hebraico. Ele detecta muita tensão 

na interpretação bíblica, criticando e discordando fortemente da punição física, já que ela 

tendo sido apoiada pela Igreja por muito tempo.
23

 Para ele, causa de injustiça, de opressão e 

de exploração são os, assim chamados, “pecados estruturais”, que levam a atos violentos:  

 

Pecados estruturais geram uma infinidade de pecados pessoais, inclusive atos violentos. 

Aqueles que tiram vantagens de estruturas injustas endurecem seus corações, defendem o 

eticamente indefensível, e frequentemente estão prontos a usar de violência para proteger seus 

privilégios, enquanto as pessoas que sofrem sob instituições injustas são tentadas a agir com 

violência a seu próprio modo. Se não veem um modo de lutar pacificamente para a criação de 

maior justiça, muitas vezes os oprimidos se tornam excessivamente irritados, descarregam sua 

                                                 

23
 BAUM, Gregory. “Pode haver uma sociedade sem violência?”. CONCILIUM. TRACY, David; HÄRING, 

Hermann (org.): O fascínio do mal. Petrópolis/RJ: Vozes, 1998, p. 27.  
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frustração sobre os fracos e inocentes ou optam por violência desenfreada para superar o 

sistema que os oprime.
24

 

 

 Baum fala de maior justiça e de um modo de lutar pacificamente. Estes dois aspectos 

são praticamente impedidos pelas estruturas baseadas na violência. De modo óbvio, existe um 

real medo diante da violência. Todos nós somos vulneráveis. Temos medo da força 

machucadora. Desejamos um mundo de paz sem ameaças. Mas somos conscientes do próprio 

potencial de agir violentamente. Reagindo bruscamente a ataques e desejando punição à 

pessoa que ameaça, estas são atitudes humanas que veremos nas mulheres entrevistadas.  

 Observamos a tensão entre duas posições:  

 A teoria da evolução de Darwin, que descreve a agressividade dos animais e 

também dos seres humanos, como meio de sobrevivência que resulta na vitória 

do mais forte sobre o mais fraco e; 

 A teoria da herança da inclinação natural para a cooperação (Peter Kropotkin), 

que vê os seres humanos, por natureza, colaboradores pacíficos que “incluem 

altruísmo e autosacrifício, e que são capazes de criar uma sociedade sem 

violência”
25

.  

 Entre estas teorias existe uma tensão que a dolorosa realidade local-global questiona, 

principalmente em relação à teoria da herança da inclinação natural para a cooperação. Para 

alguns pensadores, a solução da violência é uma questão política. Necessita-se “um governo 

que regule o comportamento social das pessoas e castigue os transgressores da lei, [...] que 

proteja a lei e a ordem”
26

. Hobbes, Locke, Weber, Freud, os utilitaristas e os existencialistas 

veem a saída da violência arbitrária em regras e em normas jurídicas que “sempre serão 

experimentadas pelos cidadãos como restrições impostas a eles, frustrando seus próprios 

impulsos e desejos, [...] limitando suas aspirações”
27

. Muitos pensadores acreditavam que a 

solidariedade é inata ao ser humano. Aristóteles viu os seres humanos orientados para a 

verdade, para o bem e para o belo. Rousseau entendeu a humanidade com simpatia e com 

                                                 

24
 Ibid., p. 28. 

25
 BAUM, Gregory. “Pode haver uma sociedade sem violência?”, p. 25. 

26
 Ibid., p. 25-26. 

27
 Ibid., p. 26.  



33 

 

impulsos de compaixão. O pacifista Gandhi
28

, o anarquista Kropotkin ou o intelectual, 

economista e revolucionário alemão Marx também eram convictos da bondade no ser 

humano. Segundo eles, a violência nasce da falta da autodisciplina e da aspiração mais 

profunda, como também através do contato com instituições economicamente injustas, que 

criam desigualdade, através do mercado livre e do impacto da competição entre povos (o 

parágrafo 1.3. se dedica à discussão do mercado).  

 A todos nós se põe a questão: é possível ter uma sociedade sem violência? Teólogos e 

economistas, políticos e o povo simples, todos debatem - dentro das próprias disciplinas - as 

causas da violência e as suas soluções.
29

 Todos enfrentam perguntas antigas e muitas atuais. 

Uma das mães órfãs questiona: “Que coração é esse, que eles tiram a vida de um jovem 

inocente? Que mesmo que fosse envolvido, acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de 

ninguém. Deus que deu a vida e só Deus tem o direito de tirá-la”
30

. Entre as quinze mulheres 

entrevistadas há um total de vinte e uma vítimas. Por causa da violência, três mães perderam 

                                                 

28
 Interessante observar que Gandhi e Martin Luther King foram assassinados por fanáticos, os quais, contudo, 

não puseram fim às ideias desses grandes homens.   

29
 Cf.: BÍBLIA. Tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Bíblia Sagrada. São 

Paulo/Aparecida/Petrópolis/: Loyola, Ave Maria, Salesiana, Paulus, Paulinas, Santuário, Vozes, 2002. O 

homicídio de Abel por Caim é um exemplo clássico: “Caim disse a seu irmão Abel: ‘Vamos ao campo!’ Logo 

em seguida o forte diálogo entre Deus e Caim: “O Senhor perguntou a Caim: ‘Onde está teu irmão Abel?’ Ele 

respondeu: ‘Não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão?’ (Gn 4,9)”. Mas, quando estavam no campo, Caim 

atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou” (Gn 4,8). Também: DOMIN, Hilde. Gesammelte Gedichte. Frankfurt 

am Main: S. Fischer, 2006, p. 364-365.  Aprecio muito a escritora e poetisa alemã e judia, Hilde Domin, que 

viveu por vinte e dois anos no exílio (incluindo a República Dominicana, de onde tirou o seu nome artístico), e o 

seu poema Abel steh auf (Levante-te Abel) que diz: “Abel, levante-te/Abel, levante-te/outra vez deve ser 

jogado/diariamente deve ser jogado outra vez/diariamente ainda a resposta deve estar diante de nós/a resposta 

deve ser permitida a ser/se tu não se levantas, Abel/como deve ser a resposta/esta somente importante 

resposta/uma vez mudar-se/podemos fechar todas as igrejas /e abolir todos os livros da lei/em todas as línguas da 

terra/somente quando tu te levantas/e a desfaz/a primeira resposta errada/à única questão/que importa/levante-

te/para que Caim fale/para que ele possa falar/eu sou teu guardião/irmão/para que os filhos de Abel/não mais 

temam/porque Caim não se torna Caim/eu escrevo isso/eu, uma filha de Abel/e cotidianamente tenho medo 

/frente à resposta/o ar nos meus pulmões diminui/quando espero a resposta/Abel, levante-te/para que tudo 

comece diferente/entre nós todos/os fogos que queimam/o fogo que queima na terra/deve ser o fogo de Abel/e no 

rabo dos foguetes/devem ser os fogos de Abel”. (tradução da pesquisadora). 

30
 Entrevistas transcritas, A1- 6-7. 
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mais que um filho. Em um caso, a mulher perdeu cinco filhos ou netos em duas chacinas 

durante dois anos. Na maioria dos casos, as vítimas foram assassinadas por policiais. Alguns 

desses policiais também já perderam a vida. A agressão e a vingança são ligadas à violência 

do indivíduo e da sociedade, seja inata, religiosa ou cultural.  

 Estas perguntas levaram a muitas reflexões. A justificativa da violência não é algo 

novo. Já as tradições religiosas abraçam um fim violento e glorificam heróis que deram a sua 

vida por uma causa. Para Freud, assim explica Felix Wilfred, estes elementos religiosos da 

violência dão abertura para uma sociedade pacífica: “[o]s ritos sacrificais e outros 

semelhantes são canais para extravasar a agressividade humana”
31

. Outro pensador, René 

Girard, escreveu muito sobre a ligação entre religião e violência e o nosso desejo mimético, 

querendo imitar um modelo de comportamento, que ao mesmo tempo, é o seu obstáculo para 

a assimilação dos elementos. Girard traz as duas dimensões, a antropológica e a religiosa. Nas 

relações humanas, muitas vezes, o conflito explode. Quando, por exemplo, pessoas brigam, ao 

mesmo tempo, por um mesmo objeto raro ou caro, elas acabam suscitando agressão e usando 

a própria força. A violência, de caráter mimético, é atualíssima frente à economia do mundo 

de hoje. A ambiguidade é ainda mais palpável no campo religioso. Numa das obras mais 

comentadas destas últimas décadas, Girard
32

 descreve o sagrado como violento. Para ele, a 

identidade da violência e do sagrado é correlata. Não faltam exemplos de pessoas motivadas 

pela ideologia ou pela crença religiosa que dão a própria vida por uma causa e, em muitos 

casos, levam outras pessoas inocentes consigo. Seja por razões políticas ou por razões 

econômicas, a vida dessas pessoas termina por um ato violento. Mártires e vítimas de todos os 

tempos apresentam uma realidade humana. As suas mortes são, no mínimo, ambíguas, mas, 

muitas vezes, vistas, interpretadas e espiritualizadas num sentido sagrado. No entanto, 

nenhuma morte desse tipo deixa de ser uma morte violenta.  

 Podemos dizer que o desenvolvimento no sentido de “vida plena para todos”, tanto da 

pessoa, como indivíduo, quanto das sociedades humanas é relativo. Progresso e regresso 

andam juntos. O avanço tecnológico, econômico e científico não necessariamente iguala uma 

melhora no âmbito da segurança pública e da estabilidade social. Pessoas excluídas dos 

benefícios desses avanços olham nos nossos olhos e passam pela mídia cada segundo: “No 

mesmo campo e na mesma cultura crescem trigo e joio e convivem ‘justos’ e ‘pecadores’, 

                                                 

31
 WILFRED, Felix. “Martírio nas tradições religiosas”. Concilium. OKURE, Teresa ; SOBRINO, Jon; 

WILFRED, Felix (org.): Repensando o martírio. Petrópolis/RJ: Vozes, 2003, 80. 

32
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com suas forças construtivas e destrutivas, ou como Freud diria, não existe eros sem tanatos’. 

Onde há vida existe também a morte”
33

. O desafio está no entendimento desta estrutura 

antropológica dirigindo-a para o bem, para um destino de vida e não da morte, conduzindo a 

humanidade pelo caminho da não-violência. 

 Como reconciliar as inclinações para a paz e os impulsos agressivos dentro de nós? 

Como dirigir as energias agressivas e educar nosso instinto violento? O primeiro passo é 

reconhecer a natureza violenta e não agir em cima dela. Interessantes estudos feitos, 

principalmente por Frans de Waal, com chimpanzés mostram “que não raro o matar por pura 

agressão, sem nenhuma motivação funcional e apenas por prazer no sofrimento de outros, 

também ocorre entre os animais”
34

. A violência pode ser definida como sendo a agressividade 

que não possui “utilidade biológica ou legitimidade civilizatória” e não serve “para  matar a 

fome nem para as necessidades de defesa, onde ela não é de utilidade nem para a procriação 

nem para a constituição de uma ordem de precedência, não serve nem à legitima defesa da 

prole nem à vazão lúdica dos instintos”
35

. Nessa disfunção da violência já recebemos pistas 

para o combate da mesma. Nesses sistemas patológicos não temos “regras para a mudança das 

regras”
36

, ou seja, as regras impróprias que não nos permitem enfrentar a situação violenta e 

que perpetuam o círculo vicioso da violência. Em outras palavras, a violência é “um 

comportamento sem regras ou um comportamento des-regulado”
37

. A violência se combate  

na aplicação de novas regras que se orientam pelas, assim chamadas, “meta-regras”, e que 

oferecem estratégias cognitivas de solução.
38

 Walter Benjamin fez a pergunta: “Será 

realmente possível a eliminação não-violenta dos conflitos?”
39

. O sistema político no mundo 

atual abraça conceitos jurídico-políticos da violência, através de meios que adotam a 

agressividade funcional. Basta dar uma olhada nas democracias dos países latino-americanos, 

                                                 

33
 SUESS, Paulo. Introdução à teologia da missão, p. 169. 

34
 WILS. “A violência como constante antropológica”, p. 147[723]. Titulo do livro do Frans de Waal: “Bom por 
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 Ibid., p. 148[724]. 
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 Cf.: Ibid., [teorias de Paul Watzlawick]. 
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com os seus órgãos de repressão, que legitimam uma agressão funcional com o objetivo de 

estabelecer a ordem.  

 Depois de ter dado atenção à estrutura da violência, oferecemos, agora, uma análise 

histórica desse continente latino-americano e do Brasil, em particular, para que possamos 

entender melhor o fenômeno da violência. 

 

1.2. Colonização como gênese da violência estrutural  

Ao longo da história da escravidão e da ocupação europeia no atual território 

brasileiro, a violência, em suas diversas formas, foi uma variável fundamental na constituição 

da sociedade brasileira. Ela levou à destruição de centenas de culturas indígenas e à morte de 

milhões de ameríndios. A instituição da escravidão implicou uma dominação violenta, tanto 

física, quanto simbólica, e atingiu inicialmente os índios e depois a mão-de-obra africana que, 

durante quase quatro séculos, foi objeto do tráfico.  

A história colonial do Brasil, aqui brevemente recordada, está intimamente ligada à 

época da escravidão, ao tráfico de escravos, aos navios negreiros e à utilização de mão-de-

obra escrava. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira 

metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África 

para utilizá-los como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os 

comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui 

no Brasil. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. 

Amontoados, em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que 

os corpos eram lançados ao mar.  

A partir do século XVIII, nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, os escravos 

eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas 

trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas 

acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente e proibidos de 

praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e seus rituais africanos. 

Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, e adotar a língua 

portuguesa na comunicação. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, 
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sendo usadas, principalmente, para trabalhos domésticos: cozinheiras, arrumadeiras e até 

mesmo amas-de-leite 
40

. 

Mesmo com todas as imposições e as restrições, os africanos não deixaram a cultura 

africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram 

suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. Misto de 

dança, jogo e música, a capoeira, vinda para o Brasil por volta do ano de 1538, é uma 

manifestação cultural extremamente rica, que simboliza a luta dos escravos africanos pela 

manutenção de suas tradições e de sua dignidade na triste realidade das senzalas durante o 

período da escravidão no Brasil.  

As revoltas dos escravos nas fazendas levaram à formação de grupos nas florestas, os 

quilombos, comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através 

de uma organização comunitária como nos moldes do que existia na África. Nos quilombos 

podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso 

foi o quilombo de Palmares, comandado por Zumbi.   

A partir da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela 

Inglaterra. Interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, o 

Parlamento Inglês aprovou a “Lei Bill Aberdeen” (1845), que proibia o tráfico de escravos, 

dando poder aos ingleses de abordarem e aprisionarem navios de países que faziam esta 

prática. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a “Lei Eusébio de Queiróz” 

que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871 era aprovada a “Lei do Ventre 

Livre”, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data
41

. No ano de 

1885 foi promulgada a “Lei dos Sexagenários”, que garantia liberdade aos escravos com mais 

de sessenta anos de idade. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi 

mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com a 

promulgação da “Lei Áurea (Lei 3353)”, assinada pela Princesa Isabel. 

                                                 

40
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 Inegavelmente, ao longo dos séculos formou-se uma sociedade complexa e 

heterogênea. Lemos os detalhes dessa violência infligida nos escravos africanos no século 

XVIII no livro do historiador Luís dos Santos Vilhena:  

 

Na casa chamada de caldeiras, que é onde se coze o açúcar, estão atualmente empregados três, 

quatro, ou mais escravos, sendo aquele trabalho o mais violento de todo o laboratório não só 

por ser braçal, como por andarem sobre um pavimento abrasado com o fogo das fornalhas, [...] 

dever-se-ia de justiça e caridade providenciar sobre o bárbaro, cruel, e inaudito modo com que 

a maior parte dos senhores de engenho trata os seus desgraçados escravos do trabalho; [...] ele 

o manda atar a uma carro, e ali preso lhe manda dar com um chicote de três pernas, ou duas, 

feito de couro cru torcido, pelo menos duzentos açoites sobre as nádegas, que por boa conta, 

são quatro, ou seiscentos açoites. Se aqueles golpes sangram bem, lhes mandam lavar com sal, 

e vinagre, para evitar gangrena, e alguns lhe misturam pimentas malaguetas, por ser contra a 

corrupção.
42

 

 

No seu artigo “Evangelho e escravidão na teologia latino-americana”, José Oscar 

Beozzo conclui que a instituição da escravidão é a somatória de todas as opressões, da 

legitimação do domínio absoluto e da exploração de um homem sobre outro homem, da 

dominação masculina em relação à mulher, da dominação dos ricos em relação aos pobres, 

que tem a sua continuação na dominação e na exploração econômica atual. Em minúsculo 

estudo, Beozzo entende a escravidão como escândalo e como injustiça. O artigo traz a 

experiência dos primeiros jesuítas, como Manuel da Nóbrega, que fala dos dois grandes 

pecados: “a cidade que está cheia de escravos injustamente havidos”, que é descrito como 

engano, mentira e violência e incita uma proposta de liberdade a todos os índios injustamente 

cativos, que será a “única maneira de haver paz na terra e progredir a evangelização entre os 

mesmos”
43

. O sistema colonial, que inclui pais venderem os seus próprios filhos
44

, levou à 
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legitimação do sistema escravista
45

 e ao conflito entre doutrina e realidade, entre os princípios 

e a prática. Isto resultou no nascimento de uma “teologia” da escravidão: cativeiros injustos, 

denúncias e recusa de absolvição. A estruturação da ordem escravista, entendida como 

“guerra justa” possuía uma dupla função: politicamente: criar vassalagem para o rei, 

econômica e socialmente: fornecer escravos legítimos para o empresariado colonial - os 

senhores de engenho e de fazendas. O mecanismo de persuasão, de força e de convencimento 

da vontade e da razão levou a “legitimar” a negação e a violação do direito natural de 

liberdade
 46

. Nesse sentido, a “teologia” da escravidão, como obra da religião, legitimou a 

tomada da terra, o roubo das pessoas e a escravidão, como também representou a total 

subversão do evangelho. Porém, como reconheceu Viana, foram os escravos que construíram 

o Brasil: “Nem uma palha se movia neste país, nas fazendas, cidades, portos, rios e estradas; 

nas casas, igrejas e conventos, sem o braço, as mãos e os pés dos escravos”
47

. 

Beozzo vê até hoje que a violência tem as suas raízes na história dentro das relações 

escravistas de produção. As suas características têm os mesmos traços:  

 A escravidão está vinculada fundamentalmente ao trabalho: tarefas duras e 

difíceis, além daquelas de maior risco para a vida e para a saúde, trabalhos que 

ninguém quer fazer, pois são pesados, mal remunerados, desprezados ou 

humilhantes, desprotegidos pela legislação trabalhista, desconsiderados 

socialmente;  

 Forma extrema de exploração, imposta normalmente a pessoas estranhas de 

uma determinada sociedade, negando-lhes os direitos e os privilégios dos 

cidadãos daquele lugar; 

 A escravização processa-se sempre através de violência;  
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 A escravidão envolve sempre algum tipo de coerção, aberta ou disfarçada 

(trabalho sob vigilância do feitor e do chicote, que tem como consequência os 

castigos, podendo chegar à tortura e à morte); 

 O(a) escravo(a) está submetido(a) à absoluta falta de escolha e está 

submetido(a) ao seu senhor, que controla sua sexualidade e sua força 

reprodutiva; Partus sequitur ventrem (a prole segue a condição do ventre 

materno): se a mãe era escrava, o filho sempre era escravo.
48

 

Até os dias atuais observamos a manutenção, a expansão e a multiplicação do 

latifúndio, como forma de manter a dominação de poucos sobre muitos, iniciada com a 

história colonial, concluindo que, no Brasil, a escravidão tornou-se a alma e o eixo de todo o 

sistema, não só o econômico, mas também o jurídico, o social e o religioso, contaminando e 

moldando as outras instituições. A escravidão é uma pesada herança que ainda não acabamos 

de eliminar das estruturas, das mentalidades e das práticas do Brasil. As sequelas da 

escravidão, entre muitas outras, são o desprezo pelo trabalho e o menosprezo pela vida e pela 

dignidade de pessoas, sobretudo das negras e dos pobres. A não-remuneração do trabalho e o 

alto índice de acidentes no trabalho, principalmente nas fábricas, são outros aspetos deste 

sistema que herdamos. 

 O historiador, Donald Pierson, acrescenta outro aspecto violento no processo da 

formação da sociedade escravista brasileira: “os [escravos] gradualmente perdiam seus 

costumes e tradições africanas e assumiam cada vez mais as idéias, atitudes e pontos de vista 

europeus”
49

. Até na distribuição espacial das classes e das raças, Pierson nota uma clara 

distinção entre os bairros dos brancos e dos “mestiços mais claros”, que ele descreve como 

“mais confortáveis, saudáveis e cômodos” e os dos negros e dos “mestiços mais escuros”, que 

residiram “nas áreas baixas, menos convenientes e saudáveis, onde, portanto, os imóveis são 

mais baratos, bem como nas áreas mais afastadas, menos acessíveis”
50

. O bairro de 

investigação dessa dissertação pertence ao último espaço descrito.  

 Essa história violenta se manifestou nas estruturas deste país. Observa-se uma 

dimensão de exploração e de iniquidade social. No entanto, toda esta violência não impediu 

uma rica interação e troca sociocultural. As diferentes culturas ameríndias e africanas, mesmo 
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violentadas e fragmentadas, participaram intensamente na formação da sociedade nacional. 

Autores como Gilberto Freyre (1933-1975)
51

 e Sérgio Buarque de Holanda (1958-2000)
52

 

mostram isso nos seus escritos, apesar das práticas de dominação, como mecanismos de força 

física, que continuaram marcando profundamente a terra brasileira (vide a tortura por razões 

políticas dos regimes militares e a tortura policial).  Outros autores e historiadores iluminam a 

análise da violência a partir da colonização. Caio Prado Júnior
53

 esclareceu o sentido da 

história brasileira a partir do tipo de exploração econômica da colonização. Os seus livros 

mostram uma análise teórica, uma objetividade rigorosa e um conhecimento direto do país 

através de constantes pesquisas e viagens. Principalmente no seu livro Formação do Brasil 

Contemporâneo, este intelectual brasileiro escreve sobre as características econômicas, 

administrativas, populacionais e sociais do território brasileiro desde o início de sua 

colonização até os primeiros anos do século XIX. Para Prado, no início do século XIX, o 

colonizador já estava estabilizado no Brasil. A partir do momento em que considera uma 

ruptura do sistema colonial, Prado destaca como sua principal conclusão, que mais de um 

século após a Independência, o Brasil ainda mantém, em diversos aspectos, as características 

de colônia, principalmente na área da economia e da sociedade.  

 Outro autor é Raymundo Faoro. Com seu livro Os donos do poder, Faoro combina os 

instrumentos da sociologia, do direito, da história e da ciência política para elaborar um 

estudo amplo, desde a colônia até a revolução de 1930. Faoro fala principalmente das 

dificuldades em separar o patrimônio público dos bens privados e dos obstáculos para a 

construção de um Estado Moderno
54

. Outro historiador desta década, Luiz Felipe Alencastro 

(2000)
55

,  analisa o Brasil no contexto do Atlântico Sul. Alencastro formula a tese paradoxal 
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de que “o Brasil formou-se fora do Brasil”
56

. Como explicar isto? Alencastro diz que Brasil 

não parte da formação do território colonial português na América do Sul, mas do espaço 

econômico e social que se consolidou na área Atlântica (entre a costa litorânea brasileira e a 

africana). Dentro desse espaço, a produção escravista portuguesa do continente sul-americano 

conectou-se durante cerca de três séculos à área ocidental africana, manifestando-se no 

"negócio negreiro"
57

. Segundo Alencastro, examinando os meios de intercâmbio e 

sintetizando as trocas intercoloniais, foi nesse contexto que nasceu o Brasil no século XVIII. 

Alegorica e literalmente, as rotas do comércio negreiro português são reconstituídas saindo de 

Luanda, passando pelo Rio de Janeiro e indo em direção a Buenos Aires. Lisboa é integrada 

ao grande comércio negreiro do Atlântico Sul como “plataforma giratória das trocas entre a 

Europa e a África”; tudo para explicar a singularidade brasileira.
58

 As guerras angolanas e o 

comércio português da cachaça são lembrados nesta obra.  

 Esta violência vinda de uma história trágica e dramática, hoje faz parte de um sistema 

mundial que se estabeleceu durante séculos. Com a técnica desenvolvida e os meios de 

comunicação avançados, ela tomou um rumo que resulta nas estatísticas assustadoras. Os 

sistemas e as estruturas sociais determinam os atos e os eventos da população. Com foco na 

violência contra a mulher, mas igualmente aplicável à violência contra o jovem, Beatrix 

Schiele descreve ambientes férteis para a violência, dizendo:  

 

O lado violento de uma injustiça manifesta-se exatamente onde as condições políticas que 

podem ser modificadas são deixadas do jeito que estão, mesmo quando isto é causa de 

sofrimento; onde se inventam razões e justificativas, por exemplo, para privar de determinadas 

liberdades por causa de certas qualidades corporais; onde as mulheres, quando não tomam 

cuidado, são deixadas sem proteção contra ameaças, isto é, quando por causa do medo são 

forçadas a restringir elas próprias a sua liberdade.
59
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 A Bahia, certamente, mostra esta constelação precária de política e apresenta um 

ambiente fértil para a violência e uma atitude discriminadora. Schiele traz a complexa história 

da construção colonial que, nas suas raízes, já exercita um pensamento racista de “uma 

maneira mais ou menos declarada a valer como critério para justificar a injustiça”
60

. O 

aparelho político da violência contém meios como: 

 Penalidades corporais e psíquicas que forçam as pessoas a se comportarem de 

uma determinada maneira (armadilhas, vigilância, violência física, tortura, 

etc.); 

 Adoção de leis e de estruturas que negam direitos gerais a determinados grupos 

de pessoas (educação, posse de terra, direito à assistência médica, trabalho, 

autodeterminação etc.) e exercitam a exclusão de diferentes grupos frente às 

leis estabelecidas, quando se trata da aplicação das mesmas (por exemplo, a 

violência contra negras ou estrangeiras não recebe as mesmas penalidades que 

a violência contra brancas ou nativas).
61

 

 Que a violência é social e histórica e que não podemos reduzi-la às dimensões do 

biológico são afirmações colocadas pelos autores Márcia Regina da Costa e Carlos Alberto 

Máximo Pimenta. Eles abordam como a violência, no decorrer dos séculos IX e XX, adquiriu 

força material. Konrad Lorenz com a sua hipótese que relacionava agressividade a uma força 

vital existente no mundo animal, já não recebe tanto apoio desses dois autores, como o 

psiquiatra e filósofo Frantz Fanon com a sua exposição Os condenados da terra.
62

  

Fanon dá ênfase à violência dentro do processo das lutas de libertação nacional 

travadas pelos grupos que, principalmente após da Segunda Guerra Mundial, lutavam para 

libertar os seus países da dominação colonial de séculos pela Europa. Fanon, no seu livro, 

argumenta que somente a violência entendida como instrumento libertador, dentro da luta de 

descolonização dos países colonizados contra o colonizador europeu, seria capaz de romper a 

relação de dominação. Segundo Fanon, “a violência inicial não é do colonizado e sim do 

colonizador, o qual além de expropriar as riquezas e recursos naturais da colônia também 
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expropria o colonizado e o impede de ter acesso à língua e cultura de sua terra natal”
63

. Fanon, 

neste sentido, apoia os meios violentos utilizados pelo colonizado na luta pela libertação, 

dando à violência um papel criativo e importante: “la décolonisation est toujours um 

phénomène violent [...] [c]ar la violence, e c´est là le scandale, peut constituer, en tant que 

méthode, le mot d´ordre d´un parti politique”.
64

 Fanon examina a violência em si, a violência 

no contexto internacional e a violência frente às guerras coloniais, analisando a cultura 

nacional: “Il est banal, en effet, de constater que depuis plusieurs décades de nombreux 

chercheurs européens ont, en gros, réhabilité les civilisations africaines, mexicaines ou 

péruviennes”
65

. Podemos acrescentar a essas civilizações a civilização brasileira.  

Séculos de exploração e de dominação violenta não se recuperam milagrosamente. 

Abraçamos a perspectiva de Marilena Chauí que vê a ética e a violência como componentes 

opostos, uma vez que violência significa ir contra a vontade e a liberdade de uma pessoa, 

brutalizando-a, como também todo ato de transgressão e de violação, tanto na natureza quanto 

na sociedade. “A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de 

linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos e 

inertes ou passivos”
66

. O Brasil, neste contexto, para Chauí, apresenta uma situação 

paradoxal: “de um lado, grita-se contra a violência e pede-se um ‘retorno à ética’ e, de outro, 

são produzidas imagens e explicações para a violência tais que a violência real jamais possa 

se tornar visível e compreensível”
67

. O diagnóstico dessa filósofa traz quatro dispositivos 

principais que levam à atual estrutura violenta da sociedade: o dispositivo jurídico 

(localizando a violência apenas no crime contra a propriedade e contra vida); um dispositivo 

sociológico (considerando a violência um momento de anomia social
68

, um momento no qual 

grupos sociais "atrasados" ou "arcaicos" entram em contato com grupos sociais "modernos" e, 

"desadaptados", tornam-se violentos); um dispositivo de exclusão (distinguindo entre um "nós 

não-violentos" e um "eles violentos", "eles" sendo todos aqueles que, "atrasados" e 
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deserdados, empregam a força contra a propriedade e a vida de "nós não-violentos"); e um 

dispositivo de distinção entre o essencial e o acidental. Referindo-se ao Brasil, Chauí explica, 

esse último ponto como algo que “por essência, a sociedade brasileira não seria violenta e, 

portanto, a violência é apenas um acidente na superfície social sem tocar em seu fundo 

essencialmente não-violento”
69

. Consequentemente, os meios de comunicação se referem à 

violência com as palavras "surto", "onda", "epidemia", "crise", isto é, termos que indicam 

algo passageiro e acidental. Uma análise profunda da dinâmica da ética na sociedade leva 

Chauí a concluir:  

 

a vitimização faz com que o agir ou a ação fique concentrada nas mãos dos não-sofredores, das 

não-vítimas que devem trazer, de fora, a justiça para os injustiçados. Estes, portanto, perderam 

a condição de sujeitos éticos para se tornar objetos de nossa compaixão e, consequentemente, 

para que os não-sofredores possam ser éticos é preciso duas violências: a primeira, factual, é a 

existência de vítimas; a segunda, o tratamento do outro como vítima sofredora, passiva e inerte. 

Além disso, a imagem do Mal e a da vítima são dotadas de poder midiático: são poderosas 

imagens de espetáculo para nossa indignação e compaixão, acalmando nossa consciência. 

Precisamos das imagens da violência e do Mal para nos considerarmos sujeitos éticos.
 70

 

 

Vejo que a análise de Chauí joga luz na nossa discussão e a coloca no contexto 

sociológico. Acatamos a posição dela, como também da filósofa Hannah Arendt. No seu livro 

Sobre a violência
71

, Arendt critica concepções que unem violência e criatividade, 

argumentando que a violência nega o papel do social e da cultura na produção humana e na 

própria sociedade. A violência como ação, meio ou instrumento, representa o rompimento 

com a forma estabelecida e traz mudança, mas segundo Arendt “a mudança mais provável é 
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para um mundo mais violento”
72

. Esta posição também é percebida pelas mães órfãs como 

veremos no segundo capítulo. 

 Precisamos dar uma olhada na questão racial que, atualmente no Brasil, está sendo 

muito discutida. O racismo aqui praticado é bastante dissimulado e sutil, expressando-se no 

“embranquecimento” do negro
73

. Durante muito tempo, a população negra brasileira foi 

restrita à área de serviços ou de cozinha, aos piores postos de empregos e à pouca visibilidade 

social, cultural, política e econômica, a não ser por seu lado estético-erótico. As mulheres 

negras de Salvador me contaram da dura realidade, carregando trouxas nas cabeças, 

quebrando as costas, lavando roupas para as famílias brancas e servindo às madames nobres a 

vida inteira. As nossas elites aristocráticas e conservadoras evitaram explicar o ódio racial 

contra os negros e camuflaram esses conflitos forjando o que, na metade do século XX, 

institucionalizamos como “democracia cordial” ou “cordialidade racial”
74

. Porém, vemos que 

o preconceito no Brasil vai além do econômico, penetrando o sociocultural e o racial: 

 

Do período da escravidão à sua extinção, sabemos que os negros não foram incorporados à 

lógica do processo industrial, [...] [e]ssa segregação pouco ruidosa, em termos de resistência e 

conflito, empurrou a população negra para os morros ou bairros afastados da cidade, às 

precárias formas de subsistência, à rejeição dos valores da cultura negra, às limitações de 

acesso a lugares, clubes, escolas e espaços culturais frequentados por brancos.
75

 

 

 A passagem da colônia brasileira ao Império e, então, para a República, não resolveu 

os problemas raciais, socioculturais ou econômicos. Negros, mulheres, índios, operários e 

agricultores viviam constantemente conflitos violentos e preocupantes. O que está por trás 

desses conflitos é uma estrutura violenta com as suas raízes na história colonial: 

 

Se se quiser buscar um denominador comum com referência à violência entre as muitas e às 

vezes conflitantes teorias sociológicas hoje predominantes, é mais provável encontrá-lo no 
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tocante à gênese estrutural do conflito. Injustiças na distribuição das riquezas e privilégios na 

sociedade são geralmente consideradas entre os cientistas sociais como inevitáveis fontes de 

conflito. Além disso, já que os regimes políticos (refletindo as desigualdades sociais existentes) 

recorrem a sanções violentas para desafiar a autoridade.
76

 

 

 Pechey identifica as explicações principais para a violência nas sociedades:  

 A teoria da frustração-agressão, dizendo que a frustração leva a descarga da 

agressão e, 

 A teoria do aprendizado-social, que se refere à importância da cultura na 

formação do caráter.
77

  

 Este primeiro ponto alude ao mecanismo presente na relação linear entre a frustração 

de atividades orientadas a um fim e os atos agressivos. Em outras palavras: onde existe 

agressão, houve frustração antes. Ou seja: agressão segue frustração. A segunda teoria rejeita 

as noções de instinto como raiz da agressão e dá importância à cultura, explicando que 

agressão é um processo social. Violência é vista como consequência social. Entendemos que 

uma combinação destas duas teorias explica a realidade no nosso contexto.  

 Certo é que mecanismos de dominação levam a conflitos. Nas construções de 

organização política e econômica, é importante lembrar de componentes que provocam 

conflitos: produtos de matéria prima como terra, petróleo e ouro, ou o mercado de produtos 

agrícolas como açúcar, algodão, café e cacau, e a transferência dos mesmos, são objetos de 

guerra em grande parte do mundo. As relações internacionais com as suas estruturas 

econômicas revelam o fenômeno da agressividade e da exploração.  

 Vivemos em países com história colonial que até hoje sofrem com altos índices de 

vítimas. Milhões de pessoas sofrem mortes violentas. Não faltam exemplos de violências 

internacionais numa escala escandalosa. Tivemos Auschwitz/Buchenwald/Dachau, 

Hiroshima/Nagasaki, Camboja (the killing fields) e Ruanda/Congo Kinshasa. Deixamos um 

século de genocídio com duas guerras mundiais e inúmeras guerras locais, como, por 

exemplo, Iraque e Bósnia. Passamos por mais uma década de conflitos sangrentos nos níveis 
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nacionais. Impressionante, a quantidade de vítimas que a América Latina teve no século XX, 

dentre elas desaparecidos anônimos, indígenas, mulheres e crianças pobres. As lutas do povo 

sofrido por vida e por dignidade questionam as estruturas opressoras e desafiam os 

responsáveis nacionais e internacionais. 

 Um clássico exemplo da violência na raiz do colonialismo é o genocídio em Ruanda 

(1994). Na época, eu morei na fronteira do país vizinho (Uganda) e recebemos milhares de 

refugiados ruandeses. Conseguimos construir barracas simples para muitos deles e acolhemos 

mães e crianças, principalmente as gestantes e as idosas que necessitavam de atenção médica. 

Em Ruanda, cristãos mataram cristãos por motivos políticos. Não é a intenção de levar nossa 

discussão ao tema da religião e da violência como elementos intimamente ligados. Apenas 

quero enfatizar que no caso de Ruanda, a história colonial levou ao genocídio na terra 

colonizada. Com Ruanda reconhecemos não somente a própria natureza violenta e a 

capacidade de usar meios violentos para vencer o próprio irmão, como também as raízes 

histórico-coloniais dos conflitos étnicos. A história e a causa da guerra ruandesa foram muito 

estudadas. Assim também pesquisamos as raízes dos conflitos coloniais no nosso país e a 

função da violência neste contexto. O círculo vicioso da violência começa simultaneamente 

em nós, como indivíduos, e na sociedade em geral. Somente quando saímos deste círculo e 

assumimos nossa contribuição à violência, começamos o longo processo de reconciliação.  

 Vimos através da exposição acima que a estrutura antropológica da violência e o 

sistema colonial com a sua consequente gênese da violência estão na base da realidade 

violenta atual. Neste conjunto de leitura, podemos, como primeira conclusão, assumir nossa 

inclinação para o bem, uma vez que nossa agressão tenha uma saída construtiva. Mas, o 

sistema corrupto resultante da história da colonização nos levou a este ponto da violência 

pronunciada. O capitalismo contribuiu, no último século, fortemente para solidificar esta 

estrutura violenta, que já se encontrava sedimentada. Veremos no próximo item como 

aconteceu isso e analisaremos a situação na sociedade contemporânea.  

 

1.3. Violência em torno de mercado e lucro: o capitalismo tardio no Brasil 

 As estruturas da economia e do mercado, da injustiça e da corrupção organizada ligam 

mundialmente os países e os continentes. Poucos saem privilegiados, mas ao custo de muitos 

outros que sofrem. Experimentamos, nos nossos próprios bairros, os mecanismos do 

consumismo. As narrativas do mal apontam à violência que é agravada pela insignificância e 
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pela banalização do seu impacto nas vítimas. Estatísticas não mais impressionam o público. 

Caminhamos anestesiados pelos becos, acreditando que podemos fazer muito pouco para 

mudar a situação. A nossa sociedade está em crise que “não se reduz simplesmente a uma 

crise política, mas trata-se da crise estrutural geral das instituições capitalistas de controle 

social na sua totalidade”
78

. Segundo Mészáros, estas instituições capitalistas “são 

inerentemente violentas e agressivas: são edificadas sobre a premissa fundamental que 

prescreve a ‘guerra, se fracassam os métodos ‘normais’ de expansão’”
79

. Tanto na área 

ecológica, quanto sociológica, este intelectual marxista contemporâneo vê no sistema 

capitalista só dominação e destruição com calamitosas consequências: poluição da natureza, 

ameaça crescente de extinção de espécies, desemprego crônico e desintegração da família 

atual, célula da sociedade. O que parece ser o pior elemento nessa realidade capitalista é que 

essa estrutura nos condiciona a transferir nossa responsabilidade para as mãos das autoridades 

que agem, em muitos casos, violentamente. Nessa argumentação, Mészáros diz:  

 

A cega “lei natural” do mecanismo de mercado traz consigo o inelutável resultado de que os 

graves problemas sociais necessariamente associados à produção e à concentração do capital 

jamais são solucionados, mas apenas adiados e, de fato, transferidos ao plano militar, dado que 

o adiamento não pode se dar indefinidamente. Assim, o “sentido” das instituições 

hierarquicamente estruturadas do capitalismo é dado na sua referência máxima ao “combate” 

violento dessas questões na arena internacional [...] Crescimento e expansão são necessidades 

imanentes ao sistema de produção capitalista, e quando os limites locais são atingidos não resta 

outra saída a não ser reajustar violentamente a relação dominante de forças.
80

 

 

 Em tudo isso, o capitalismo se veste com teorias de avanço, de crescimento, de 

desenvolvimento e de modernização, enquanto o consumo substitui valores fundamentais para 

a vida social e resulta em desperdício colossal com suas montanhas de lixo e irrecuperável 

destruição ambiental. Não faltam exemplos no país de atuais projetos gigantescos, como a 

transposição do Rio São Francisco e a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA).  

 O sistema capitalista tem as suas características imanentes:  
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 A centralização e a acumulação do capital e, consequentemente, a miséria, a 

pobreza e o desemprego gerados por essa lógica;  

 O consumo desenfreado, que distorce as estruturas das necessidades humanas;  

 A divisão do trabalho, no assim chamado “livre mercado”, e as suas 

hierarquizações, que independentemente de suas características pessoais, 

obrigam os indivíduos a concorrerem uns com os outros. Até as próprias 

pessoas estão expostas à venda como mercadorias.  

 Em um texto sobre o capitalismo tardio, João M. C. Mello e Fernando Novais 

argumentam:  

 

O capitalismo cria a ilusão de que as oportunidades são iguais para todos, a ilusão de que 

triunfam os melhores, os mais trabalhadores, os mais diligentes, os mais “econômicos”. Mas, 

com a mercantilização da sociedade, cada um vale o que o mercado diz que vale. Não há 

nenhuma consideração pelas virtudes, que não sejam as “virtudes” exigidas pela concorrência, 

a ambição pela riqueza e a capacidade de transformar tudo, homens e coisas, em objeto de 

cálculo em proveito próprio. No entanto, a situação de partida é sempre desigual, porque o 

próprio capitalismo, a própria concorrência, entre as empresas e os homens, recria 

permanentemente assimetrias entre os homens e as empresas.
81

 

 

 A expressão do capitalismo tardio surgiu após a crise de 1929 como Spätkapitalismus, 

em livro de Natalia Moskovska (Zurique, 1943), e foi desenvolvido por Ernst Mandel nos 

anos 1970.
82

 O termo refere-se à continuada expansão da intervenção do Estado e ao boom na 

área da capacidade produtiva, do desenvolvimento tecnológico e da superprodução. O 

capitalismo tardio resultou numa diminuição da força de trabalho empregada na indústria e 

sua realocação em serviços, a assim chamada “terceirização”, que aconteceu paralelamente à 

“desindustrialização”. A saturação com o desenvolvimento das técnicas de produção e 

crescente automação levaram a uma crise de superprodução. A concentração de renda e o 
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insustentável endividamento para financiar o consumo resultaram no caos que observamos ao 

nosso redor. Esta fase se caracterizou também pelo surgimento das grandes corporações. Um 

pequeno número de grandes empresas controla segmentos inteiros de mercado, como petróleo 

e alimentos. Esta concentração de investimentos e de capitais num limitado grupo de macro 

empresas com a sua concentração no poder monopólico cristaliza um lucro, que passa a 

determinar a lógica da ação capitalista.
83

 Quando estudamos o fenômeno da violência, 

objetivo deste capítulo, temos que buscar principalmente os fundamentos sócio-econômicos 

do problema, pois a partir deles poderemos explicar o grave desrespeito aos direitos humanos 

e o aumento descontrolado da forma mais visível de violência: os assassinatos. De fato, na 

sociedade capitalista, não podemos estudar esse fenômeno sem analisar o aspecto político, 

social e econômico, partes próprias deste sistema. 

 O aumento da criminalidade na sociedade moderna parece ser uma preocupação de 

quase toda população brasileira. O crime organizado, o comércio ilegal de armas, os atos de 

terrorismo, o tráfico de drogas e de seres humanos são faces dessa violência. Apesar da 

mobilização internacional que busca garantir o respeito dos direitos humanos, notamos que 

são cada vez mais desrespeitados. Presenciamos as violações mais brutais à vida humana. 

Desconfiamos quando os próprios Estados, que se comprometem com a paz, são os primeiros 

a abandonar estes princípios em prol do atendimento de interesses particulares. Sabemos que 

grande parte da população no sistema capitalista vive na ausência de direitos e de dignidade 

humana. Já percorremos o caminho histórico que explica, em parte, as origens dessa 

violência. Veremos a realidade soteropolitana, com o seu quadro chocante, em relação aos 

direitos das famílias vitimadas.  

 O sistema político-econômico ilustra outro aspecto deste processo. Apesar dos avanços 

tecnológicos, não conseguimos evitar a crescente distância entre nações e povos, uma 

distância que separa os países desenvolvidos dos outros. A desigualdade econômica e as 

desigualdades mantidas por leis são dois lados da mesma moeda: o capitalismo. O crime 
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sempre existiu em qualquer tipo de sociedade e não é determinado pela pobreza ou pela 

marginalidade. Porém, é na sociedade capitalista que o crime mostra a sua face mais sutil. 

Notamos que a violência intrínseca ao capitalismo alimenta a criminalização, afinal, na lei do 

mercado vale a lei do mais forte. Existe no crime um mercado paralelo, onde o crime 

compensa mais do que o trabalho formal. Todos os dias, assistimos a uma verdadeira 

banalização da vida humana. No mundo capitalista, antes de pensar no coletivo, pensa-se na 

vantagem individual. A banalização da vida humana tem o seu nascimento no movimento 

capitalista, que resume a vida humana a uma busca pela riqueza. 

 No seu livro, A cultura do novo capitalismo, Richard Sennett analisa como as novas 

práticas econômicas estão moldando nossos valores pessoais e sociais. O autor mostra que a 

cultura do novo capitalismo demanda um indivíduo orientado para o curto prazo, focado mais 

nas capacidades potenciais do que nas habilidades reais, desvalorizando a experiência e o 

passado. As consequências do capitalismo são trágicas: a nova economia cria traumas sociais 

e emocionais. A doença dos nossos tempos é uma autoimagem idealizada e uma crescente 

diminuição da confiança social.
84

 Sennett aborda temas como a burocracia, o talento e o 

fantasma da inutilidade, a ética e a política do consumo, como também o capitalismo social 

em nossa época. No contexto capitalista se amplia o espectro da inutilidade frente ao 

indivíduo. O valor da pessoa se mede na remuneração da mesma. O voluntariado, o trabalho 

gratuito e o testemunho altruísta não têm mais espaço. Numa cultura de Wal-Mart, iPods e 

cyberspace, o individuo está perdido se não for visto como consumidor ou utilizador destes 

espaços. Mas, 

 

[s]entir-se útil significa contribuir com algo de importância para os outros [...] Status é talvez a 

palavra mais escorregadia do léxico do sociólogo [...] [a]lguém tem status quando as 

instituições conferem-lhe legitimidade. Ser útil enquadra-se nesse mesmo arcabouço; mais que 

fazer o bem em caráter privado, é uma maneira de ser reconhecido publicamente.
85

 

 

 É diante deste pano de fundo que lemos a violência urbana e, em nosso caso, a 

violência soteropolitana. Se o jovem da periferia tem que se encaixar nesse sistema capitalista, 

desde o início, ele já é excluído, pois não tem condições de competir nesses espaços 

consumistas, a não ser por meios irregulares. Trago apenas dois exemplos: um jovem 
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adolescente que honestamente quer ajudar a mãe a ganhar o sustento da casa, pode trabalhar 

na feira de domingo com seu carrinho de mão e ganhar em média R$ 20,00 durante seis ou 

sete horas de trabalho. Os traficantes oferecem R$ 200,00 por algum tipo de “serviço”. No 

início, ainda pagam, mas depois, os jovens recebem muito menos e até acabam, em muitos 

casos, sendo usuários de drogas e dependentes dos traficantes. A quantia de R$ 20,00 pela 

honestidade e pela atitude ética não compete mais com a quantia de R$ 200,00, que leva ao 

caminho de muito sofrimento, mas tem o rosto enganador de fazer parte desse espaço 

consumista e moderno. Outro exemplo da realidade soteropolitana: temos a megaloja do 

Sam´s Club sob a direção do Wal-Mart. Sennett fala dos seus produtos globais e baratos, mas 

as nossas famílias pobres não têm condição de comprar nessas lojas por falta de capital, sendo 

que a Sam´s Club vende só em quantias enormes e as famílias não têm o dinheiro necessário 

para comprar um estoque de alimentos ou de outros produtos, além de não ter como 

transportar e onde guardar e segurar a mercadoria, a não ser que façam ainda mais dívidas e 

corram o risco de roubo. Elas acabam comprando na esquina uma quantia menor, mas muito 

mais cara. São, assim, economicamente prejudicadas por duas vezes. Nesse contexto, o 

capitalismo é extremamente excludente e discriminador.  

 Com esta exposição de autores da área da história, da política e da economia, aludimos 

brevemente à posição da Igreja. Foram identificadas várias causas da violência pela última 

Conferência Episcopal latino-americano e do Caribe, entre elas:  

 A idolatria pelo dinheiro; 

 O avanço de uma ideologia individualista e utilitarista; 

 A falta de respeito pela dignidade de cada pessoa; 

 A deterioração do tecido social; 

 A corrupção, inclusive nas forças de ordem e; 

 A falta de políticas públicas de equidade social.
86

 

 Todos estes pontos se resumem numa palavra só: capitalismo. A descrição da atual 

realidade deste continente é assustadora. As sociedades latino-americanas, assim, segundo a 

Igreja, estão sendo marcadas pelo crescimento da violência comum, sobretudo na periferia das 

grandes cidades, e da violência do crime organizado, do narcotráfico e dos grupos 

                                                 

86
 Cf.: CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO (Celam). Documento de Aparecida: Texto 

conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, 13-31 de maio 2007. 

Tradução Luiz Alexandre Solano Rossi. 2. ed. São Paulo: Paulus/CNBB/Paulinas, 2007, DAp 78. 



54 

 

paramilitares. Essa violência “se manifesta em roubos, assaltos, sequestros, e o que é mais 

grave, em assassinatos que a cada dia destroem mais vidas humanas e enchem de dor as 

famílias e a sociedade inteira”
87

. 

 Os documentos como os de Puebla, Santo Domingo e Aparecida apontam a postura 

eclesial frente às estruturas injustas e aos sistemas corruptos como o capitalismo. Basta aqui 

citar alguns trechos desses documentos para perceber a posição: “a Igreja quer manter-se livre 

diante de quaisquer que sejam as misérias ou sofrimentos que aflijam ao homem; não através 

da violência dos jogos do poder, dos sistemas políticos, mas por meio da verdade sobre o 

homem, caminha para um futuro melhor”
88

. Puebla vê a violência gerada e fomentada, tanto 

pela injustiça institucionalizada em diversos sistemas sociais, políticos e econômicos, quanto 

pelas ideologias que a transformam em meio para a conquista do poder e que, por sua vez, 

provoca a proliferação de regimes de força, muitas vezes inspirados na ideologia da 

Segurança Nacional.
89

 De nenhum modo se justifica uma ideologia ou um crime que apelam 

para a violência como caminho de libertação. A violência gera novas formas de opressão e de 

escravidão e é um atentado contra a vida. Ela não é nem cristã nem evangélica. 

Transformações violentas das estruturas são enganosas, ineficazes em si mesmas e 

incompatíveis com a dignidade do povo. Com efeito, “a Igreja está consciente de que as 

melhores estruturas e os sistemas mais idealizados logo se tornam desumanos se as 

inclinações do homem não forem sanadas, se não houver a conversão do coração e da mente 

por parte daqueles que vivem nessas estruturas ou as dirigem”
90

. 

 O documento Gaudium et Spes diz claramente que não necessitamos recorrer a 

sistemas e a ideologias para amar, defender e colaborar na libertação da humanidade, pois a 

mensagem central da fraternidade, da justiça e da paz, coloca-se contra todas as dominações, 

escravidões, discriminações, violências e agressões contra o ser humano.
91

  

 Um olhar para a paisagem geopolítica da América Latina oferece um diagnóstico 

verdadeiro da erupção da violência coletiva. Os crimes organizados levam às escaladas de 

violência inteiramente incontroláveis. Parece impossível reprimi-las através do projeto 
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político. Mas a raiz dessa violência brutal, mostramos, está justamente na ideologia do 

capitalismo. Hans Magnus Enzensberger previu em suas Perspectivas da guerra civil
92

, “de 

maneira quase profética”, como diz Wils, que “o alastramento da violência anárquica, que 

consegue até mesmo questionar a máxima biológica da autoconservação”
93

. Enzensberger já 

logo cedo adotou uma posição crítica diante do “socialismo real” (comunismo) e ofereceu 

análises políticas e culturais da atualidade. Ele identifica os defeitos das sociedades de 

mercado e os debate nos eventos culturais e políticos.
94

   

 Trata-se de uma luta de classes, na qual o capital dispõe hoje de armas econômicas, 

políticas e ideológicas. Essa lógica é a do capital, como fator dinâmico de produção, resultado 

de uma acumulação que jamais pode ser contraditada pela exploração das sociedades, que ele 

domina. A colonização e, agora o seu manto moderno, a chamada globalização, leva à 

exclusão e à pobreza de pessoas vulneráveis, entre elas os migrantes, as vítimas da violência e 

do tráfico de pessoas, os desaparecidos, os tóxico-dependentes, as mulheres maltratadas, os 

excluídos pelo analfabetismo tecnológico, as pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades, 

os indígenas e os afro-americanos. 

 Esta pesquisa traz dois grupos extremamente machucados pela sociedade 

contemporânea: as mulheres e os jovens. Segundo o documento da 5ª Conferência Episcopal 

Latino-Americano e do Caribe, nesta hora é imperativo tomar consciência da situação precária 

que afeta a dignidade humana, principalmente a das muitas mulheres, crianças e adolescentes, 

que são submetidos às múltiplas formas de violência em suas várias facetas (tráfico, violação, 

escravização e assédio sexual; desigualdades na esfera do trabalho, da política e da economia; 

                                                 

92
 ENZENSBERGER, Hans Magnus. Perspectivas de guerra civil. Trad. Michael  

Faber-Kaiser, 1ª ed. Barcelona: Anagrama, 1994. (Aussichten auf den Bürgerkrieg. Frankfurt am Main, 1993). 

Neste livro, Enzensberger analisa o nosso mundo com as suas muitas guerras civis e a sua violência constante, 

como também as metrópoles industriais com seus conflitos. Diante destes problemas, falham todos os esquemas 

e explicações. Enzensberger explora este território moral e político sem prometer consolo ou algo definitivo, mas 

mais clareza. 

93
 WILS. “A violência como constante antropológica”, p. 145[721]-146[722]. 

94
 Cf.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Magnus_Enzensberger. Acesso 28.04.2010, 14:37:33. [Enzensberger 

reconhece inteligentemente tendências na sociedade e foi descrito por Habermas pela frase: “ele tem o nariz do 

vento”.] 



56 

 

exploração publicitária por parte de muitos meios de comunicação social, que as tratam como 

objeto de lucro).
95

 Precisamos urgentemente dar atenção às pessoas que sofrem:  

 

mulheres que são excluídas, em razão de seu sexo, raça ou situação sócio-econômica; jovens 

que recebem uma educação de baixa qualidade e não têm oportunidades de progredir em seus 

estudos nem de entrar no mercado de trabalho para se desenvolver e constituir uma família [...] 

Não nos esqueçamos também dos sequestrados e aqueles que são vítimas da violência, do 

terrorismo, de conflitos armados e da insegurança na cidade.
96

  

 

 Somos conscientes que a Igreja procura dar acolhida às mulheres esquecidas e 

acompanhamento aos adolescentes que constituem a grande maioria da população latino-

americana, mas que são expostos às falsas ilusões de felicidade e aos paraísos enganosos das 

drogas, do prazer, do álcool e de todas as formas de violência.
97

 A meta é que esses jovens 

tenham oportunidades neste sistema capitalista, principalmente no mundo do trabalho, mas 

igualmente no mundo social e cultural, para que não caiam nas drogas e na violência.  

 Arundhati Roy, autora indiana e lutadora pela justiça global, é convicta que, 

justamente este sistema capitalista, sob o nome da democracia, é profundamente violento. Ela 

faz estas afirmações através da documentação de tragédias gritantes do povo pobre de seu 

próprio país. No Fórum Social Mundial de 2004, ela traçou alguns paralelos com o Brasil e 

comentou:  

 

O capitalismo está se tornando cada vez mais brutal, e por isso não se trata de convencê-lo, 

mas de enfrentá-lo [...] Há décadas, os defensores do neoliberalismo lutam para conquistar a 

"liberdade" de circulação do dinheiro, para impor a hegemonia das finanças, para subordinar as 

nações ao mercado global. Agora, estão apelando para a tribalização social, como instrumento 

para viabilizar politicamente estas propostas [...] A democracia reduziu-se ao espetáculo das 

eleições. Todas as instituições que eram sensíveis às pressões sociais tornaram-se 

impermeáveis - porque o neoliberalismo não abre espaço para meios termos [...] Vocês estão 

                                                 

95
 DAp 48. Também: “Violência”: 8, 29, 48, 65, 73, 78, 95, 185, 197, 207, 239, 328, 402, 409, 410, 411, 414, 

427, 439, 443, 446f, 454, 461, 468, 514, 542, 543.  

96
 DAp 65. 

97
 Cf.: DAp 402, 443. 



57 

 

vivendo, no Brasil, um processo semelhante ao que os movimentos populares passaram na 

África do Sul. Luta-se anos, para levar ao poder um líder comprometido com as mudanças. E 

no entanto, quando este novo governo assume, ele se dá conta de que, na esfera internacional, 

seu poder é muito reduzido. Se ameaça reverter as políticas neoliberais, o capital bate em 

retirada e ameaça provocar um colapso econômico [...] Por isso, acredito na independência dos 

movimentos, em nossa capacidade de manter, mesmo sobre estes governos, a pressão pela 

mudança. Nenhum país, nenhum líder popular, por maiores que sejam, podem enfrentar este 

sistema sozinhos. Só a consciência e a mobilização da sociedade são capazes de fazê-lo [...] 

Estou de acordo, com uma única ressalva. Não podemos ficar indiferentes às disputas pelo 

poder tradicional. Para mudar o mundo, temos de recorrer também a esta forma de pressão e de 

luta. Só não podemos nos acomodar, nem acreditar que os governos farão a mudança por nós. 

Teria sido preciso, no caso de Mandela - e ainda será, no de Lula - deixar claro que não nos 

desmobilizamos, que estamos atentos, que temos independência e não vamos nos confundir 

com o governo. É a única saída para evitar frustrações.
 98

 

 

 Sem dúvida, o capitalismo não levou à diminuição da pobreza, mas aumentou a 

distância social. Embora não seja foco desta dissertação, a questão de gênero no contexto do 

sistema capitalista é central. É “necessário que todas as mulheres possam participar 

plenamente na vida eclesial, familiar, cultural, social e econômica, criando espaços e 

estruturas que favoreçam uma maior inclusão”
99

. A exposição do trajeto histórico da 
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colonização e a análise do capitalismo nos leva à configuração da violência no Brasil, em 

geral, e na Bahia, em particular, no item seguinte.   

 

1.4. Configuração da violência baiana 

 Aqui analisamos a configuração da realidade urbana para entender melhor a 

complexidade da violência que resulta nas mortes das vítimas, cerne da pesquisa. O Brasil, 

com a constante violação dos direitos humanos, com o alto índice de homicídios e, 

paralelamente, com um alto grau de impunidade, tem que se questionar. Na realidade 

brasileira atual, a questão social, cultural e econômica é muito discutida. Movimentos sociais, 

disputas pela hegemonia de classes, assimilação ou rejeição de valores étnicos, 

supervalorização da propriedade privada, desigualdade espacial e internalização da diferença 

fazem parte desta complexa questão.  

 Olhando para a história recente do país, percebemos violência e injustiça. Os governos 

militares (1964-1985) agiram com brutalidade contra os seus opositores. É nesta recente 

história que autores como Costa e Pimenta veem a raiz da violência e do racismo brasileiro, 

que poderíamos chamar o Apartheid brasileiro:  

 

o Brasil tem experimentado projetos diversos que vislumbram colocar o país no rol dos países 

desenvolvidos, porém tais projetos desprivilegiam ações sólidas e concretas no âmbito 

sociocultural que possibilitem promover a inserção de certos segmentos da sociedade na 

participação e nos “benefícios” do desenvolvimento [...]. Os militares [...] parecem ter criado, 

naquele período, um descompasso entre o progresso e as políticas sociais, gerando uma legião 

de despossuídos, marginalizados e miseráveis [...]. E esses problemas e muitas dessas questões 

mal ou insuficientemente resolvidas continuaram a retornar em nosso país, mesmo com o fim 

do regime militar e a volta da democracia no Brasil.
100

 

 

 Baseando-se na herança histórica, Pinheiro se aproxima da complexa realidade 

sociopolítica. O Brasil é marcado por mais de duas décadas (1964-1985) de ditadura militar, 

com milhares de casos de tortura e centenas de desaparecimentos políticos. Protestos contra 
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os direitos humanos e queixas sobre as violações de vida civil não foram poucos durante esta 

época. A partir de 1980, os movimentos sociais começaram a se mobilizar e lutaram pelo 

povo oprimido. Temas como saúde, educação, meio-ambiente e moradia começaram a ser 

discutidos. Grupos de minorias discriminadas, por exemplo, índios, negros e mulheres, 

começaram a se formar. Mesmo assim, Paulo Sérgio Pinheiro, na sua análise, diz:  

 

Apesar do governo democrático, a aplicação da lei ainda está longe de ser efetivamente 

implantada e a cidadania ainda não está garantida, para consideráveis setores da população que 

continuam a viver sob infames condições de pobreza e desigualdade social. No Brasil, a 

violência encontra-se profundamente enraizada na enorme brecha entre as elites e a população 

comum, na prolongada vigência da escravidão ou mesmo na sua continuação, na discriminação 

racial e nas profundas desigualdades sociais. Mas a violência contemporânea não pode ser 

explicada reportando-se exclusivamente a esses elementos. A incapacidade de os governos 

democráticos reformarem as instituições do Estado exerce certamente um impacto maior na 

presente conjuntura. Aqui no Brasil, [...] a (des)aplicação da lei continua a prevalecer para os 

menos favorecidos.
101

 

 

 Pinheiro pede uma prestação de contas, tanto das pessoas como das coisas ou de 

atitudes. Essa responsabilidade é descrita pelo termo inglês accountability, uma palavra que 

não conhece um vocábulo equivalente em português. Investigações sérias e denúncias, como 

também punições adequadas aos criminosos, são insuficientes. Além disso, o nível da 

corrupção é alto.  

 A transição do sistema militar para o sistema democrático passou a ser um tempo de 

crescimento de criminalidade e de formação de grupos violentos. Mesmo o Brasil sendo uma 

democracia com uma abrangente carta de direitos, vivemos num país de intensa negação da 

vida humana. A promoção de direitos humanos falha. Segundo Pinheiro, “[u]ma verdadeira 

impunidade para a polícia militar foi estabelecida mediante tribunais militares para crimes, 

comuns criados em cada Estado, que, com poucas limitações, continuam ativos até hoje”.
102
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 O mito de país pacífico se confronta com o medo nas ruas cotidianas dos brasileiros. 

Uma das formas com que podemos medir o aumento de violência é através dos índices de 

homicídios. E, ainda que o aumento deles atinja todos os setores da sociedade, os mais 

fragilizados da população formam a maior parte das vítimas. O número de homicídios expõe 

uma guerra urbana invisível. A mídia (sites, revistas, rádios, televisões e jornais) exibe a 

brusca expressão da violência que corre o risco de ser banalizada.  

 Alfredo Naffah Neto refletindo sobre a violência e ressentimento com enfoque na 

psicanálise diante do niilismo contemporâneo, liga a violência na sociedade com a mídia:  

 

Viver na grande metrópole significa enfrentar a violência que ela produz, expande e exalta, no 

mesmo pacote em que gera e acalenta as criações mais sublimes da cultura. [...] [T]alvez a 

primeira violência de que somos vítima, já no início do dia, é a do jornalismo, sempre muito 

sequioso de retratar e reportar, nos mínimos detalhes, o que de mais contundente e chocante a 

humanidade produziu no dia anterior: há um gosto exacerbado pelo sangue, pela corrupção, 

pelo escândalo.
103 

 

 Estimativas permitem afirmar que mais de um milhão de brasileiros foram 

assassinados desde 1979.
104

 Ou, em outras palavras, em três décadas de guerra nas ruas, o 

Brasil perdeu um milhão de homens e de mulheres, quase sempre jovens. Este alto índice de 

homicídios é um dado interessante que permite uma comparação com outros países: 

 

 

 Angola perdeu dois milhões de vidas durante quase quatro décadas (38 anos).  

 Os EUA e seus aliados perderam cinqüenta e quatro mil soldados durante onze 

anos de guerra com o Vietnã e deixaram 1,5 milhões de vítimas vietnamitas.  

 

                                                 

103
 Neto, Alfredo Naffah. “Violência e ressentimento: psicanálise diante do niilismo contemporâneo”. In: 

CARDOSO, Irene, SILVEIRA, Paulo (org.). Utopia e mal-estar na cultura: perspectivas psicanalíticas. São 

Paulo: Hucitec, 1997, p. 99.  

104
 Cf.: http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso: 05.10.2009, 22:23:30. 
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 No Brasil onde a população é na maioria urbana (81,2%, segundo o censo do ano 

2000
105

), registra-se um dramático aumento de homicídios: de 11.190 em 1979, para 40.470 

em 1997; em 2007 e 2008, a média anual de homicídios girou em torno de 47 mil. Durante 

dez anos, de 1996 a 2006, ocorreram 505.945 assassinatos (só em 2006 mais de 49 mil. No 

anexo se vê o mapa do ano 2006 e o número dos homicídios no país
106

). O IBGE registra 

598.367 assassinatos entre 1980 e 2000.
107

 Nos anos 80, os acidentes de trânsito eram a 

principal causa de mortes masculinas, na década de 90, os homicídios lideram como causa 

principal. Em vinte anos, o índice de mortalidade por homicídio cresceu 130%.
108

  

 Hoje, banalizou-se a violência de tal modo que se percebe claramente uma crise ética-

moral, em geral, e no contexto da violência policial, em particular, pois é ela a causa de 

inúmeras mortes. Pergunta-se qual foi o mecanismo que levou a sociedade brasileira, no 

sentido mais concreto a sociedade baiana, a situação atual? Existe um grande medo nos 

bairros periféricos das grandes cidades. O trabalho social e pastoral não está atingindo 

suficientemente as famílias vítimas da violência. Nenhuma instituição ou comunidade eclesial 

está dando conta de tantas pessoas que precisam ser escutadas e atendidas. O sofrimento é 

grande. A família, a escola e a religião não têm sido capazes, por sua vez, de evitar certa 

deterioração de valores. Na sociedade tradicional, com a sua violência constitutiva, existiam 

mecanismos de controle social que marcaram uma convivência e uma moralidade básica 

compartilhada. Mas, o atual clima de impunidade incentiva a utilização de recursos e 

estratégias criminosas. Cotidianamente, a mídia traz denúncias de acontecimentos criminosos 

e os relata publicamente.  

 A cidade de Salvador, como panorama soteropolitano, mostra um quadro cada vez 

mais chocante. Nos últimos doze anos, o Cedep registrou mais de 11.679 homicídios 

dolosos:
109
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

763 683 708 590 645 720 867 900 840 923 967 1.341 1.732 

 

 Quase doze mil famílias perderam os seus entes queridos nos últimos doze anos. Estes 

dados têm consequências psicológicas e sociais, que a sociedade soteropolitana inteira 

percebe e vive a cada dia. Esta estatística pede uma ação política, como também pastoral e 

missionária. O sistema judiciário, como vimos acima, é incapaz de dar conta de tantos 

processos. Muitas vezes, acompanhei as famílias das vítimas ao Fórum Rui Barbosa (Centro 

de Salvador e Sede da Justiça). Lembro-me que um dos juízes, uma vez, disse para o acusado 

policial que não gastasse o tempo precioso do juiz, pois ainda tinha que resolver, junto com 

seu único colega, mais de dez mil processos, e fez questão de acrescentar que o ano só tinha 

365 dias. 

 A região de Nordeste de Amaralina, relevante para esta pesquisa, ocupa uma área de 

dois km
2
 e é formada pelos bairros Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, 

Areal e Chapada do Rio Vermelho. Ela constitui uma espécie de miolo entre os bairros da 

Pituba, Itaigara, Amaralina e Rio Vermelho, e limita-se, a nordeste, com o Parque da Cidade. 

Oriunda de uma colônia de pescadores de Amaralina, a área, composta por 82.976 pessoas, 

abriga uma população caracteristicamente jovem: 49% têm menos de 25 anos e apenas 9% 

têm mais de 55 anos, sendo a faixa mais populosa entre 10-19 anos. Segundo o IBGE, ela é 

predominantemente afro-descendente: 88% das pessoas são negras ou pardas Uma pesquisa 

mostra que na região Nordeste de Amaralina, relevante a esta dissertação, apenas 38% dos 

moradores estão na escola, sendo que 61% ainda não completaram o Ensino Fundamental, 

correspondente a oito anos de estudos, e 24% sequer terminaram as séries iniciais. A situação 

de trabalho, consequentemente, é gravíssima. Somente 39% da população estão empregados 

ou desenvolvem uma atividade remunerada.
110

. Entre os principais problemas enfrentados, 

destacam-se a violência e o tráfico de drogas, responsáveis pela existência de barreiras de 

ruas, que impedem o livre trânsito das pessoas pela área. Um dos vizinhos fala do “corredor 

polonês”, que ele enfrenta cotidianamente, passando pelos policiais no seu caminho para a 

matriz, a igreja e a paróquia de Santo André. Outra vizinha idosa usou este mesmo termo 

                                                                                                                                                         

http://www.ssp.ba.gov.br/estat/2008/Capital/AISP_2008.pdf. Acesso: 26.02.2010, 20:20:00. Cf.: também anexo 

2: Mapas e estatísticas, A2 - 126-129. 

110
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numa conversa recente. Além da visível agressão nas ruas e nas ruelas, notamos outros fatores 

que contribuem para um clima difícil: a violência doméstica, o baixo nível de escolaridade e 

de renda, como também a precariedade de áreas de lazer e de atividades que atraiam os 

jovens. Na Arquidiocese Salvador (fundada em 1551), há muitas pastorais: a CARITAS 

diocesana, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, como também, a Pastoral da Mulher 

Marginalizada (Projeto Força Feminina)
111

. Baseada na experiência destes anos todos, nota-

se a necessidade da criação de uma pastoral especificamente direcionada às mulheres que 

perderam os seus filhos por causa da violência. Ainda não existe nenhum programa que atinja 

em particular as mulheres que são o enfoque desta pesquisa. Elas têm necessidades especiais e 

merecem um acolhimento próprio que inclui proteção, pastoral de escuta, atendimento 

psicológico, acompanhamento à justiça, ritualização da perda e orientação nas questões 

práticas e jurídicas.  

 É urgente a questão de uma pastoral concreta deste tipo, lembrando-se das chocantes 

estatísticas acima que foram confirmadas no ano 2009: só nas primeiras trinta e seis horas do 

ano passado, foram registradas dezenove vítimas na região metropolitana de Salvador.
112

 

Diversos grupos de extermínio, como também a polícia e os criminosos individuais, são 

responsáveis por estas mortes violentas. 

 Na entrevista “A violência institucionalizada: ausência do Estado e do poder 

público”
113

, Julio Jacobo Waiselfisz, coordenador do estudo “Mapa da Violência 2010”, fala 

sobre a anatomia dos homicídios no Brasil. Contra a noção de que a pobreza é o fator 

explicativo dos índices de violência e homicídios, ele diz: 

 

Se fosse desta forma, os países mais pobres do mundo deveriam ser os mais violentos, e isso 

não acontece. Os estados mais violentos do Brasil deveriam ser aqueles com elevados índices 
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de pobreza, e, no entanto, são [...] várias regiões metropolitanas que são os epicentros da 

violência.
114

  

 

O mapa deste ano mostra que homens, entre 15 e 24 anos, negros e pobres são as 

maiores vítimas da violência no Brasil. Numa cidade como Salvador, este fato não 

surpreende: “Os estados muito violentos são aqueles que oferecem grande contraste entre 

riqueza e pobreza, onde a riqueza mora no meio da pobreza. Esta contradição marca, por um 

lado, elevados índices de violência, e, por outro, afeta diretamente a juventude”, conta 

Waiselfisz.
115

 Estados como Bahia e cidades como Salvador expõem esta discrepância entre 

riqueza e pobreza. Segue um dado que assusta: no Brasil, como na América Latina inteira, se 

concentram os maiores índices de homicídios do planeta.
116

 As estatísticas mostram fatos 

gritantes: enquanto na Europa e na Ásia, o índice de homicídios não chega, em muitos casos, 

a um em cem mil habitantes, na América Latina passa de quinze. Este é um parâmetro do 

pouco valor que é dado à vida do próximo, levando a violência até suas últimas 

consequências.  

 Pensando na faixa etária das vítimas, temos que considerar que ela ainda não está 

totalmente inserida na sociedade: existe uma brusca exclusão social e uma clara falta de 

acesso a estudo e a trabalhos na sociedade baiana. Salvador oferece poucas oportunidades 

para os jovens. Os depoimentos das mulheres vão apoiar esse argumento. Cursinhos que 

servem mais como terapia ocupacional do que como base para uma vida independente não 

faltam. Mas programas que levam a um emprego concreto, oferecendo sustento à família e 

incentivo para construir a própria vida, simplesmente não existem ou são insuficientes.   

 Por último é importante mostrar um fenômeno que chama a atenção mais ainda: o 

crescimento nos últimos cinco anos da vitimização da população negra. Em 2002, havia 

aproximadamente 47% a mais de vítimas negras do que brancas. Em 2005, isso pula para 70% 
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e em 2007, para 107%.
117

 Em outras palavras: as vítimas negras duplicam em número o de 

vítimas brancas em homicídios.  

 Esse contexto e esse panorama permitem uma interpretação da atitude violenta da 

polícia no Brasil atual. É um verdadeiro desafio tentar analisá-la frente a um ethos nacional 

caracterizado pelo jeitinho brasileiro, pela manipulação de poder e pelas relações corruptas. O 

uso da violência, mais ou menos legitimada, se desenvolveu na sociedade brasileira. A 

urbanização acelerada, com o seu caráter consumista e com suas dificuldades no mercado de 

trabalho, e o conflito de valores são algumas variáveis que agravam este processo.  

 A insegurança é palpável tanto nas comunidades quanto nos indivíduos. Em todos os 

níveis e classes registram-se vítimas de roubo, de assalto, de sequestro e de assassinato. Dos 

casarões da elite brasileira à casa dos bairros populares, todos podem se tornar arena de crime. 

Não há lugar protegido. O poder público tem se mostrado, no mínimo, incapaz de enfrentar 

essa catástrofe. Mas, pior do que isso é constatar que toda essa violência só pode existir com a 

colaboração de grupos da polícia, de membros do Legislativo em todos os níveis, de setores 

do aparelho burocrático civil e até de autoridades do Judiciário, que se mostram cúmplices e 

têm uma ativa participação no crime. O alto número de homicídios com o envolvimento 

policial está sendo a outra face do crime organizado. Ao longo destas décadas, esse processo 

vem-se acelerando. O poder público não só não consegue mais controlar a criminalidade, mas 

aparece gravemente contaminado por ela. Vimos que a pobreza, a miséria e a iniquidade 

social constituem, historicamente, campo altamente propício para a disseminação da 

violência. Nota-se uma insuficiente atenção à dimensão moral e ética, pois o sistema de 

valores favorece o fenômeno da violência policial. Escutaremos, portanto, as mulheres pobres 

cujos filhos foram vítimas da polícia.
118

  

 Os bairros pobres são áreas de alto risco, marcados pela ausência ou pela insuficiência 

de serviços públicos, pela falta de infraestrutura comercial e pelo isolamento ou pelo acesso 
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muito limitado a outros bairros vizinhos, o que, muitas vezes, transforma-os em guetos. A 

violência física, a frequência de homicídios e as agressões em geral caracterizam o cotidiano. 

Embora pareça que a violência seja aceita como legítima e a estrutura da sociedade esteja 

ausente, as populações nestes bairros - muitas vezes discriminadas como marginalizadas -, 

compõem-se por “cidadãos cumpridores da lei, trabalhadores que partilham os mesmos 

valores e vivem a mesma cultura urbana”
119

. Contudo, estes bairros convivem, dia após dia, 

com o crime organizado. Os seus jovens, já cedo na vida, tornam-se vítimas do tráfico. 

Quando querem sair do mundo das drogas, já é tarde demais. Conseguir emprego alternativo é 

raro. Só quem sai do próprio bairro e foge para a casa distante de um parente escapa da morte. 

Uma das mães testemunha:  

 

Tem mãe que luta pelo filho como eu mesmo lutei. Botei ele em d´Ávila
120

, botei em Camaçari. 

Tudo por meu filho eu fiz [...] Meu filho começou a usar droga, sabe com quantos anos? Com 

sete ano. Deram droga ao meu filho [...] Os cara de maior ficava viciando as criança de menor 

[...] Puxa, para quebrar isso, é muita luta, viu! [...] É morrendo um, chegando outros, é 

morrendo um, chegando outros. É morrendo um traficante, chegando outro. E aí? As droga não 

vai acabar.
121

  

 

 O cotidiano destes bairros é duro, a sua pobreza é real. Diz Pinheiro: “Nas cidades de 

São Paulo, Salvador e Curitiba, as áreas violentas, onde em algumas comunidades as taxas de 

homicídios atingem níveis epidêmicos, são também as áreas com os mais baixos índices 

socioeconômicos”
122

. 
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 Observe-se, historicamente, que durante a ditadura militar, os exércitos da morte 

receberam apoio das autoridades
123

 para sequestrar e até matar. Com a democracia, estes 

métodos e estas atitudes continuaram envolvendo a polícia. Em relação ao uso de drogas, 

principalmente de cocaína, o Brasil já é o segundo maior consumidor do mundo.
124

 

Considerando a logística da distribuição da droga, o país oferece condições ideais: grandes 

rios, fronteiras com a Bolívia, mercado nos EUA e na Europa, ligações com a Costa do 

Pacífico e o Oceano Atlântico. Diariamente, as mídias trazem notícias de toneladas de drogas 

traficadas que só representam uma pequena porcentagem da verdadeira quantia em circulação. 

Tudo isso ao custo de vidas civis e à violação de direitos humanos.  

 A incapacidade do governo democrático de proteger a população pobre da 

criminalidade pesada precisa ser questionada. A brutalidade é crônica, a polícia é infectada 

pelo vírus da violência e o sistema judiciário não dá mais conta de tantos processos nas mesas 

dos juízes. “Em todo o país, a impunidade está virtualmente garantida para aqueles que 

cometem transgressões”
125

. Uma recente pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros 

(AMB) diz que o Brasil precisa duplicar o número de juízes.
126

 Mas, as condições de trabalho 

do Judiciário são péssimas e muitos juízes e promotores, que atuam em áreas de conflito no 

campo, vivem sob constantes ameaças de morte e necessitam de proteção da polícia federal. A 

pesquisa diz:  

 

O número insuficiente de juízes é agravado pelo excesso de processos correndo nas varas 

judiciais. O recomendável para que não haja congestionamento é que cada unidade seja 

responsável por mil processos, o que acontece em apenas 15% dos casos. A carência de 

funcionários técnicos capacitados e de estruturas equipadas paralisa ainda mais o Judiciário. A 

precariedade é tanta que 10% dos juízes consultados reclamaram de falta de sanitários nas 

unidades. Em 85% das varas falta policiamento. Outro problema do Judiciário é a ausência de 
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 Durante as minhas entrevistas com as mulheres, eu percebi que a palavra “autoridades” provocou no mínimo 
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um sistema integrado de informações em 80% das varas. O carimbo ainda é instrumento de 

trabalho de quase metade dos juízes, que não fazem o registro eletrônico das informações. Os 

despachos feitos à mão, sem a utilização sequer de máquina de escrever, é prática frequente em 

30% das varas, em especial nas regiões Norte e Nordeste.
127

 

 

 Fazendo uma comparação: a média nacional brasileira é de um juiz para cada 29.452 

habitantes, enquanto a Alemanha tem um juiz para cada 3.448 habitantes.
128

 Em 1999, mais 

de quatro milhões processos foram abertos no Brasil, mas um pouco mais da metade dos 

processos foram resolvidos. Em muitos casos, esta lentidão resulta na retirada da acusação e, 

assim, na ampliação da impunidade. O círculo vicioso é completo. A deficiência no sistema 

judiciário se reflete nas instituições penais e nas condições penitenciárias. As delegacias 

policiais estão superlotadas. Os internos sofrem condições subumanas. Péssima alimentação, 

discriminação bárbara, violência sexual e tortura são a realidade diária. As vítimas de mortes 

nas prisões brasileiras são espelho deste sistema doente. No nível nacional, temos muitos 

movimentos que se engajam e lutam pelos direitos humanos.
129

 O que o Brasil necessita é da 

implementação dos direitos humanos, como também de políticas públicas que consigam 

prevenir a violação dos mesmos.  

 Nesse capítulo, procuramos mostrar que não podemos analisar a violência e o seu 

aumento de forma localizada. Ela é produto de processos mais amplos, os quais interferem 

nas novas formas de sociabilidade. Os dados e as estatísticas sobre a violência dão o contorno 

da forma como a criminalidade e, em especial o homicídio, vem crescendo principalmente nas 

grandes metrópoles. A violência foi vista a partir da sua estrutura psico-antropológica e das 

suas raízes no processo da colonização. Ela foi examinada frente ao capitalismo. Esses três 

passos formam o pano de fundo para a análise da violência baiana. Situamos os cenários da 

violência em geral. A seguir, apresentaremos a voz das mães órfãs soteropolitanas com vários 
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eixos marcantes. As narrativas descrevem os fatos criminosos, os medos pessoais e os 

conflitos contínuos da sociedade em Salvador, fatos que desafiam o nosso olhar teológico e a 

nossa ação pastoral-social.  
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Capítulo 2 

Sistematização de narrativas de dor 
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“Ao final do caminho me dirão:  

- E tu, viveste? Amaste? 

E eu, sem dizer nada, 

abrirei o coração cheio de nomes”.  

Pedro Casaldaliga
130

 

 

Introdução 

 Encontrando-me com as quinze mulheres, sujeitos desta pesquisa, e escutando as 

partilhas delas, revela-se a perda que sofreram e a contínua aflição que suportam. De fato, 

essas mulheres são as teólogas. Aqui terão um espaço para se expressarem. Não sou eu, como 

pesquisadora, que falo, mas as mulheres multiplamente empobrecidas são as articuladoras e as 

protagonistas deste capítulo. A teologia crítica presente em suas falas nasce da experiência da 

dor em lugares populosos, brutais, perigosos e desamparados. Neste capítulo será elaborada 

uma síntese dos depoimentos através do destaque de diversos eixos que surgiram ao longo das 

entrevistas. Sabe-se que a narração de sofrimento tem um efeito terapêutico. Contando as 

próprias dores, elas se abrem e falam da ferida e, assim, recebem alívio e conforto. Além da 

perda do filho, a mãe órfã carrega consigo uma forte preocupação diante das múltiplas 

violências. Experimentam a violência policial na rua e na própria casa, que é invadida pelos 

policiais. O medo do narcotráfico e de suas consequências é outro fator que faz da vida das 

mulheres uma verdadeira via sacra. A violência policial e o narcotráfico, como também a falta 

de estrutura familiar, serão discutidos num primeiro passo. Em todos os depoimentos das 

mulheres destacou-se o clamor pela justiça e o empenho na erradicação das drogas. A dor 

seria menos penosa se tivessem apoio dos órgãos repressivos e mais controle sobre o mercado 

das drogas.  

 Para atender às narrativas da dor da mãe órfã e levar o seu clamor a sério, será 

cumprida uma parte do mandamento missionário, que consiste na cura daqueles que sofrem e 

na proclamação da justiça aos injustiçados.
131

 A segunda parte tratará da ausência da justiça 

vista pela mãe órfã, a exemplo de uma delas que se descreve como “mulher pobre, preta, já 
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velha, mas direita”, indicando que a justiça é um direito humano e um valor que ela estima e 

observa na própria vida. A ausência da justiça na política e a autodefesa, como também a 

reação da base farão parte desse parágrafo. O fundamento religioso, expresso na frase da 

justiça de Deus que tarda, mas não falha, a fé das mulheres e o apoio da comunidade formam 

parte de um terceiro passo e levam à exposição da esperança que continua sobrevivendo nas 

mães órfãs apesar da dor e do clamor.  

 Lamentavelmente, as mães órfãs vivem num círculo vicioso que desencadeia um 

processo de situações trágicas provadas pela violência (em particular pela violência policial), 

pelo tráfico de drogas e pelo desrespeito aos direitos humanos, principalmente aos direitos de 

mulheres tão discriminadas como essas. Além disso, também observamos a desagregação 

familiar, o desemprego, a falta da moradia e o analfabetismo ou semi-analfabetismo. A falta 

de oportunidades sociais, o descaso das políticas públicas, a falta de atendimento e de 

proteção do Estado e do país e, por fim, a falta da suficiente solidariedade eclesial são outros 

fatores que contribuem para esse círculo vicioso. Os depoimentos das mulheres, conscientes 

do sistema de dominação em todas as suas dimensões, demandam uma política justa e a 

promoção dos direitos humanos. As partilhas dos bispos e da agente pastoral sustentam estas 

demandas e vão além, propondo programas concretos para atingir esta situação dolorosa e 

combater a violência. Há um forte apelo à colaboração da Igreja, conhecida pelo 

protagonismo de pessoas engajadas, assim como foi a minha experiência durante estes anos 

todos.   

 

2.1. Fenômeno da violência  

 Conforme vimos no primeiro capítulo, mapear e compreender a violência em suas 

causas e raízes mais profundas, inclusive históricas, não é uma tarefa simples. A desigualdade 

social leva milhões de brasileiros a sofrer uma radical exclusão social. O sistema de segurança 

e o sistema jurídico são incapazes de garantir e proteger os direitos mínimos da população 

civil, principalmente dos pobres. Observamos “a total impunidade daqueles que violam os 

direitos dos fracos, dos pequenos, dos negros, dos desempregados, das mulheres, das crianças 

e dos indígenas”
132

. Os seguintes depoimentos refletem a dura realidade dessa impunidade e 
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uma contínua violência, tanto pelas mãos dos policiais, quanto pelas armas dos traficantes. A 

falta de estrutura familiar contribui para o sofrimento profundo das mulheres, protagonistas da 

pesquisa. 

 

2.1.1. Violência policial 

 As mães órfãs expressam a experiência vivida de uma forma nua e crua. As seguintes 

citações das entrevistas formam o pano de fundo, nas quais são relatadas as perdas 

provocadas, principalmente pela violência policial. Elas mostram claramente a impotência 

diante do comportamento policial, o sofrimento contínuo da família das vítimas, em particular 

da mãe, e o fervoroso desejo pela justiça.  

   Elza Lopes da Consolação, com as próprias palavras, relata a antipatia que tomou 

pelos policiais, a partir da própria experiência dolorosa:  

 

Quem matou, foram quatro policiais. Foram quatro policiais! [...] Quando eles balearam, eles 

deram o primeiro tiro, aí um grupo disse: “Não faça nada com ele, não, porque ele não é um 

menino errado.” Foi no dia 11 de Junho 2006 [...] Eu fico imaginar eles que agem desta 

maneira. Como eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro deles? Como eles conseguem? 

Muitos são pais de família, têm filhos. E como é que eles não doem no coração deles? Que 

coração é esse, que eles tiram a vida de um jovem inocente? Que mesmo que fosse envolvido, 

acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Deus que deu a vida e só Deus tem 

o direito de a tirar [...] Os policiais estão uma falta de respeito. Eles cheguem nuns lugares, eles 

não respeitam. Pode está mãe de família, criança, eles soltam os palavrões deles, maltratam 

todo mundo. Quando eles chegam, eles acham que todo mundo é marginal [...] Então, eu acho 

que eles têm que abordar, sim, mas não com violência, batendo [...] Então, uma justiça dessa! 

[...] Um absurdo, que eles faz! [...] Eu sempre digo: “Eles fazem isso porque eles não têm 

punição. Porque se eles tivessem punição, eles não agiriam desta maneira [...]”. Eles dizem, 

eles dizem que eles são treinados para fazer uma coisa, só que eles chegam no bairro, eles 

agem de uma outra maneira. Depois, eles dizem que foi recebido a bala, que as pessoas, mas na 

verdade, muitas vezes não é nada disso [...] Eu mesmo, eu não sei, eu tomei, vou dizer, tomei 

uma antipatia dos policiais. Eu não consigo. Às vezes o policial pode ser até uma pessoa que 

não seja deste grupo, mas eu não me vejo mais.
133
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 A partir desta partilha, percebemos alguns dos principais aspectos, que apontam à 

complexidade da nossa investigação. Entre eles, a impunidade, a reação imediata da polícia 

sem verificação dos fatos, a falta de respeito, a invasão nas casas privadas, a linguagem 

discriminatória e ofensiva, o uso da força física e a justificação falsa de uso do poder. A 

intensidade da violência é uma manifestação da agressividade profunda existente no sistema 

policial. Uma das mães, Mara Cecília de Jesus, presenciou o assassinato do filho em frente à 

própria casa:  

 

Aí quando eu ouvi aqueles disparo, papapapa. Eu disse: “Ai, meu Deus do céu, meu filho está 

na rua!” [...] Quando eu olhei, aí eu vi tudo aí na rua. Aquele disparo, papapapa. Eu vi que a 

mão dele estava sangrando. Eu fiquei parada, olhando. Eu olhei para baixo e vi o cidadão 

fazendo o disparo. Fez dois disparo aqui por beco. Eu, para mim, eu pensei que ele seria um 

policial civil que estaria atirando em algum errado, algum vagabundo ou alguém que ele visse 

correu e atirasse. Quando olhei daquela varanda, eu vi que ele estava fazendo dois disparo por 

beco. E meu menino estava parado, ficou olhando para mim. E eu parada, também olhando [...] 

Ele continuou olhando para mim e eu para ele. E o cidadão estava também de boné com uma 

camisa e calça jeans. Quando ele subiu, menos de um metro, eu vi que ele estava atirando no 

meu filho pelas costa. Nem teve um metro. Eu gritando: “Não mate meu filho, não, 

desgraçado!” Aí, ele olhou para cima. Eu ouvi alguém gritando: “Tem um caído no beco!” Eu 

fiquei parada. Aí meu menino chegou aqui no poste, se segurou e caiu ainda [...] De repente, 

chegou uma viatura. Teve dois policiais. Um desceu. Ele disse: “Eu conheço este cara, ele não 

é vagabundo, ele não é vagabundo, ele trabalhou aqui na frente!” Aí ele levou ele para o pronto 

socorro. Chegando lá, fui eu que acompanhei ele. Teve um que disse: “Foi troca de tiro!” Mas 

eu disse: “Não foi troca de tiro, não foi vagabundo, não!” [...] Me desculpe a expressão, mas 

que graça de polícia que é, que temos. Eu mesmo, hoje em dia, o que tem de polícia. Meu filho 

não era marginal [...] Eu estou com todos os documentos aí. Foi bala, 380 por 380 de forças 

armadas da polícia militar [...]. Violência? A causa desta violência é o governo. O errado é o 

governo. É o governo. Porque é o governo porque é para pior.
134

 

 

 

 A violência policial é uma realidade cotidiana nos becos das cidades. Pelas entrevistas, 

pudemos perceber a solidariedade que elas sentem uma pela outra. Assim, lamenta Joana 
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Silva Lopez, também mãe órfã, dando seu depoimento sobre a sua situação pessoal e sobre a 

situação do Brasil:  

  

Polícia? [...] Eles procuram também, ficam para baixo para cima com revólver na mão [...] Eles 

batem, eles batem [...] Estão mais agressivo do que os pobre pessoal. A polícia bate este povo 

[...] Eu moro aqui já 50 e poucos anos. [...] Que nós temos muito neto, muito parente e podia 

acontecer que eles quisessem desmontando os menino da gente. Já pensou? Já perdeu um, 

perder mais na mão de polícia. Muito medo quando eu me lembro da minha amiga [Ana], que 

mataram a filha, o neto, todos, foi eles [...] Aí, faz medo, não faz não? Faz medo! A gente 

prosseguir isso, né [...] É no Brasil inteiro [...] Governo Lula? Só vejo pior, pelo que a gente vê, 

só pior. As armas, drogas, mesmo que eles fizeram aquele negócio contra as armas, até o 

Adriano foi votar neste negócio, foi que deu. Até pior. Que não pode nem carregar, mas passa 

com a arma na mão. Não melhorou nada não.
135

 

 

 Nesta entrevista é citado o referendo de 2005, durante o qual 59% da população 

brasileira apoiaram o comércio de armas de fogo e de munição no Brasil.
136

 Este plebiscito foi 

indicador da postura do país. A maioria entende que possuir armas significa proteção e defesa 

própria. Mas, o uso de armas leva ao ferimento e à morte e não contribui para a justiça e para 

a paz. Além de a polícia infligir a morte dos filhos, ela cria um sentimento de temor nas mães, 

que causa ansiedade e aflição.  

 

Medo e dor 

 O clima de medo é palpável. A população civil é amedrontada pela polícia e pelos 

traficantes. Os becos, pelos quais as viaturas policiais não passam, são campo favorável para 

traficantes. Esta constante tensão é o que Ana Rogério da Souza Silva sente. Ela perdeu cinco 

filhos/netos em duas chacinas. Ela vê a polícia e os traficantes como dois lados da mesma 

moeda, desabafando: 

 

                                                 

135
 Adriano votou contra as armas e foi assassinado no dia 11 de junho de 2006. Entrevistas transcritas, A1- 44-

47. 

136
 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso: 05.10.2009, 22:23:50. 



76 

 

E quem que não tem medo da polícia do jeito que a policia está fazendo agora. A gente não 

pode dizer nada porque se a gente for conversar isso, aí, quer vim desforrar [...] Aqui tem corte 

que tem casa, despertadinho, que a gente passa, um becinho, aqui é uma casa, aqui em cima já 

é outra, aqui em cima já é outra, aqueles cubicozinho, [...] você sabe que dá para se esconder, 

onde não entra carro, dá para esconder da policia[...] Minha filha! É um policiamento, nesse 

sábado mesmo, tinha um policiamento aqui, [...] As policia estão doido aqui por dentro, as 

policiamento estão doido [...] A policiamento, faz todo dia blitz, todo dia tem blitz, toda 

semana tem blitz. Mas não combate não. É morrendo chegando mais, é morrendo e chegando 

mais, que vim devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De 15 anos para cá, começou 

devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Agora desembestou.
137 

 

 O aumento da violência que ela descreve é dramático: é como se uma turma de vítimas 

fosse substituída pela próxima, resultando numa sutil, mas rápida “limpeza” da juventude 

negra e pobre. A cultura do silêncio é algo que faz piorar a situação. Ninguém quer saber de 

nada, pois tendo a informação poderia ser útil para a polícia e, assim, o informante corre risco 

de perder a própria vida. A repressão usada pela polícia para combater a violência gera mais 

violência, conflitos e insegurança na população civil, que, por sua vez, nutrida pela corrupção 

das autoridades, não sabe em quem confiar, pois tanto a polícia quanto o governo perderam 

seu referencial de segurança. 

 

Sistema penitenciário  

 Além dos traficantes e da polícia, neste intenso cenário cotidiano, as mães têm um 

pavor dos cárceres. O sistema policial e o sistema penitenciário são duas grandes ameaças na 

vida destas mulheres. A violência que existe dentro dos presídios provoca grande agonia, 

como Edileuza Conceição Ferreira confessa abertamente:  

 

Eu digo isso: “Porque antes ele lá no cemitério do que eu ver ele no presídio”. Eu não ia ter 

coragem [...] Deus sabe o que fez [...] Então, eu agradeço a Deus porque em vez de eu ver ele 

no presídio, eu vi ele no cemitério [...] Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Não vi sofrendo, 

podia morrer no presídio, mas vi no cemitério. O presídio é a pior coisa no mundo. O presídio é 
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uma barbaridade. O presídio é uma barbaridade. E aí eles alegam que vão preso e matam, mata 

policial, mata tudo, que eles não querem voltar para presídio. Então o que eles alegam que 

matam policial, é que eles faz tudo isso para não voltar para o presídio. Então ou a polícia ou 

eles para não retornar para o presídio. É isso. Eu falava assim para um policial: “Meu Senhor, 

se tivesse de prender assim um jovem, não mate ele. Você faça outro tipo de coisa, mas não tire 

a vida assim a troco de nada”. Que eles tiram a vida assim e diz que o jovem está trocando tiro 

com ele e não foi. Então que eles tivessem um poucinho de Deus no coração [...] tem muita 

gente que sofre. E este sofrimento, eu aqui fora, ele lá dentro, eu não suportava. Não suportava. 

Então, ele debaixo da terra está muito mais guardado do que no presídio, está muito mais 

guardado do que no presídio, que no presídio não sei se ele estava vivo ou não, então debaixo 

da terra ele está muito melhor do que no presídio.
138

  

 

 Ao medo junta-se a dor que essas mães sofrem e que parece insuportável quando se 

lembram dos acontecimentos. Lúcia Jesus da Silva fala da morte do filho, que foi assassinado 

justamente no dia do seu aniversário, no dia 24 de outubro de 2008:  

 

Executaram todos eles dentro do carro, botaram para fora. Botaram no chão e executaram meu 

filho. Todinho. Todos cinco morreram. Todos cinco [...] Aí quando eu vi ele, ele já estava 

dentro do caixão. Dentro do caixão quando eu vi ele. Aí um rapaz, um primo da gente disse: 

“Minha tia, botaram eles todo para fora, executaram eles tudo assim ô, pegaram revólver, 

metralharam o menino todo.” Ainda um disse assim: “Quebraram a perna de um.” [...] E os 

cara mesmo que mataram, eles fizeram uma violência tão grande com os menino assim. 

Tiraram os menino do carro, do táxi e metralharam, até o taxeiro morreu. Foi no dia 24 de 

Outubro, foi agora. Fez agora 8 meses no São João. Os cara foi a polícia, foi a polícia que 

mataram [...] Tudo encapuzado[...] Como eu sofri. A gente aqui na rua, tudo sofreu. Sofreu eu, 

sofreu Maria, sofreu Lia. Sofreu muita gente. Uma atrás do outro. Sofreu Irene. Sofreu Preta. A 

gente aqui, tudo fica triste. Que foi um atrás do outro [...]
139

 

 

 A partilha dessa mãe trouxe muitas memórias que causam angústia, pois as cenas de 

jovens assassinados nos caixões e os familiares ao redor, são cenas que se gravam na 
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imaginação. É o resultado do mal mais perverso do ser humano. Obviamente, essa mãe como 

também as outras, revela sentir-se consternada nas datas de aniversário de seu filho, em 

reuniões familiares e em comemorações importantes. Já discutimos o mal no primeiro 

capítulo. O ser missionário enfrenta e se confronta com este mal de forma muito real, como 

ocorreu com a minha convivência no meio baiano. Aqui, basta colocar a dimensão trágica da 

realidade do único filho dessa mãe, Lúcia Jesus da Silva. A experiência dolorosa dela é 

partilhada por todas as outras mães. Neide Santos Passos conta que tem vizinhas, amigas e 

irmãs, que também perderam filhos por causa da violência policial, e se pergunta:  

 

O que eles pensam que eles fazem? Eles são heróis? Eles não são heróis! Eles não são heróis 

fazendo isso. Que tem muitos policiais até com mãe de família eles querem procurar 

problemas, como eles estão na rua onde eu moro, xinga mãe de família, xinga pai de família, 

não quer saber se devem, não devem. Morem ali, para eles são todos errados. Todos são 

errados. Não é assim! Não é assim que tem que agir com o ser humano [...] A causa de 

violência policial? Falta de amor no coração. Falta de salário. Falta de sei lá! [...] Quantos 

policiais corruptos que tem! No caso mesmo, um vereador foi preso, é o que! É o que? É gente 

pequena? Não é? Quando é pequeno vai preso! Mas ele, não vai demora nem uma semana que 

ele vai solto! Com certeza. Agora se for um pequeno, um derrapado, fica mofando na cadeia, 

até esquecido [...] Querem colocar na rua para depois os policiais matarem [...] Eu diria aos 

policiais, que eles todos iam queimar no fogo de inferno. Todos eles sem exceção. E que eles 

pensar um pouco, se eles têm filho, pensar também nos filhos deles. Porque ninguém é animal 

para eles passaram e tirar a vida de ninguém não. Cuidado com os filhos deles! Se eles não 

pagarem por eles, podem pagar pelos filhos deles.
140

  

 

 Os depoimentos falam por si. A dor que estas mães sentem é grande. Neide relata: 

“Você leva nove meses para dar a luz, está vindo um ser humano qualquer, tirar a vida dele. O 

ser humano hoje em dia está morrendo mais fácil do que os passarinho [...] Faltava uma 

semana para o meu filho completar dezenove anos, nem isso, ele completou!”
141
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Bala perdida 

 A síndrome desta expressão, bala perdida, está atormentando a vida das famílias 

vítimas, sem nunca terem esclarecimento do porquê da bala perdida. A expressão em si parece 

indicar uma “força do além”, como uma má sorte ou então "coisas da fatalidade". Ouve-se a 

frase: “Ele esteve no lugar errado no momento errado”. Mas o fato é que a bala perdida tem 

uma causa: este círculo vicioso de alto nível de tráfico, desemprego, violência policial, livre 

acesso às armas, entre outros. A bala perdida, na maioria dos casos, é uma “bala 

deliberadamente atirada”. O medo das, assim chamadas, balas perdidas paralisa a sociedade. 

Matilde Dora Alves, cujo filho morreu numa chacina durante a qual quatro pessoas levaram 

balas perdidas, entre elas uma menina de quatro anos, tem a sua própria opinião: 

  

Eu acho que os políticos e autoridades têm que ser mais rugido assim [...] Bahia é uma coisa 

muito esquecida, acontece tanto crime, assim. Todo dia você liga a televisão, você só vê crime, 

crime, crime, coisas bárbaras [...] Você liga a televisão, a única coisa que você vê, é só isso. É 

mães, é pais, é família chorando por filho, por marido, que morre por bala perdida, por assalto, 

por tudo.
142

  

 

 A brutalidade da policia é algo premeditado, a fala da bala perdida é um eufemismo do 

assassino. Mara Rodrigues Ferreira de Santana, cujo filho foi assassinado pela polícia, se 

lembra:  

 

O policial pediu a ele que ele não risse, e ele riu. O policial espancou ele e me bateu. Já teve se 

desmaiar, chegou ao se internar no hospital HGE, fez a cirurgia dele. Quando fez a cirurgia e 

teve alta, veio para casa, eu cuidei na medicação do curativo dele que nos posto não queriam 

fazer curativo dele porque estava muito grave, porque estava com estômago aberto. Então eu 

era mesmo que fazia. No dia quando a gente ia fazer revisão no HGE, um dos policial que 

espancou ele, estava lá. Aí jurou de matar ele. Ele jurou de matar [...] Nós não temos nem mais 

medo pelos vagabundo. Nós temos medos pelas polícia. Todos morador aqui tem medo da 

polícia. Eles chegam, batendo, agredindo, atirando [...] Cada vez mais que eu vejo eles, para 

mim eu estou recordando tudo, quando eles espancou meu filho ali na praçinha aí, no dia das 
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mães, me espancou também, então eu evito. Eu evito. Quando eu estou na rua que eu vejo 

duas, três viaturas, eu quero nem olhar para ver ai a viatura.
143

 

 

 Quais são as causas dessa violência e como, então, melhorar a situação no país? Marta 

Hilda dos Santos, outra mãe que perdeu dois filhos através dos policiais, explica que de um 

lado é falta de emprego e de outro é a falta de segurança:  

 

A violência! Da moda que a violência está. A violência está demais! E aí! Só Deus mesmo para 

botar no negócio para frente [...] As causas da violência, o pessoal não acha trabalho, né? Não 

acha trabalho, aí, se jogar a roubar, a caçar, botar boca de fumo para vender, e aí. Tem que 

existir trabalho para estes menino jovem. Está se acabando. Estão se acabando, estes menino 

novo, todo 18, 19, 20, estão se acabando. É isso. Vários lugares, todos lugares, em todos 

lugares [...] São os povo pobre, né. O rico, não sei. Os filho de papai, não sei [...]. A policia, 

hein. O módulo aí foi. Fizeram abaixo-assinada. A polícia foi. O Santa Cruz [do bairro vizinho] 

a mesma coisa. O do Vale [do bairro vizinho] ainda está funcionando. Fica polícia direto. Mas 

aí, os cara vêm. Dá a onda. Está sair meia-noite. Coisa aqui que a gente nem vê. Mas às vezes 

pesada. Os cara correm. Se escondem. Os cara. Depois do posto, vêm as viatura, roda por aí, 

vai embora [...]
144

  

 

 A experiência dela não é única. Vanda Santos, que igualmente perdeu dois filhos pela 

violência policial, narra até com certa resignação:  

 

A polícia passa aí. Fazer o que? Ajuda eles lá, né. Quanto mais de polícia, mais, quando até, 

quando acabou a turma, parece outras. A polícia está dando, está vencendo eles. Depois 

consegue pegar. Quando acaba com uma turma, parece outras. Matando, prendendo, depois 

solta de novo, continua a mesma coisa.
145

 

 

 A violência policial é tanta que uma das mães, Edileuza Conceição Ferreira, chegou a 

se perguntar por que a polícia é tão cruel: “Foi um tiro só nas costa. Que o policial poderia até 

                                                 

143
 Entrevistas transcritas, A1- 67-71. 

144
 Ibid., A1- 59-60. 

145
 Ibid., A1- 62. 



81 

 

ter consciência e atirar na perna, né [...] Então, se o policial tivesse que atirar, atirasse nas 

perna, atirasse nos braço, mas o policial atirou nas costa um tiro só!”
146

. Ela explica: “Outro 

dia um policial estava junto com o delegado, ele disse a mim: ‘Minha senhora, eu mato gente 

como que!’ Então, eu comparo estes menino igualmente o comigo, eu chego, mato um bocado 

de gente”
147

.  

 Vimos como a violência policial, o medo e a dor da mãe órfã, o sistema penitenciário e 

o enganoso termo “bala perdida” formam um complexo conjunto. A permanente injustiça e 

uma escandalosa desigualdade econômica e social presentes na nossa sociedade contribuem 

para esse conjunto. Daremos, agora, um olhar no narcotráfico que é outro aspecto deste 

conjunto.   

 

2.1.2. Narcotráfico  

 No Brasil, a lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituiu o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Tráfico (Sisnad), que “prescreve medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas”
148

. A lei inclui 

normas em relação ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.
149

 O artigo n
o
. 4 desta lei lista 

os princípios do Sisnad, entre eles a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do 

povo brasileiro, reconhecendo esses valores como fatores de proteção contra as drogas. O 

objetivo do Sisnad é a adoção de uma abordagem multidisciplinar das atividades de prevenção 

do uso indevido. Uma política de atenção e de reinserção social de usuários e de dependentes 

de drogas, como também uma repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de 

drogas são metas desta lei.
150

 Podemos concordar que  

 

a pobreza e a falta de educação formal são fatores que favorecem a produção e o tráfico de 

drogas, que é uma forma precária de sobrevivência para muitos camponeses pobres, explorados 
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pelos narcotraficantes [...] O aumento da violência em muitas cidades brasileiras se deve ao 

fato do país ter se tornado um dos corredores de escoamento da cocaína colombiana. O 

comércio de drogas no mundo é altamente lucrativo. Em razão de ser ilegal e clandestino, não 

se sabe os valores com precisão, mas movimenta bilhões de dólares por ano.
151

  

 

 Existem muitas hierarquias no mundo do tráfico. Nesta pesquisa deixamos de lado os 

sistemas mais sofisticados de distribuição e de venda de drogas, como o fume-táxi (motoristas 

de táxi que utilizam os carros para fazer entregas nos pontos mais nobres da cidade) ou o 

disque-drogas (o indivíduo liga e o produto é entregue por meio de entregadores de pizza e de 

motoboys). No mundo da Região de Nordeste de Amaralina, temos o soldado (que é o 

traficante, que protege as bocas-de-fumo e, por esse motivo, anda armado dentro da favela), a 

boca-de-fumo (que é o lugar, dentro da invasão, da favela ou do morro, onde os traficantes 

vendem as drogas) e o vapor (que é o/a habitante do morro que vende a droga na boca-de-

fumo). Andando pelos becos durante os últimos cinco anos, passei por muitos, assim 

chamados, soldados, homens jovens com armas nas mãos, controlando o movimento nas ruas. 

Outros jovens estão sendo usados como “mulas”, vendendo e entregando as drogas para os 

usuários. Os chefes traficantes oferecem, no início deste serviço, um bom salário. Mas, depois 

de pouco tempo, eles não pagam mais. O jovem, mesmo querendo se retirar do mundo das 

drogas, passa a ser ameaçado e não consegue mais sair das mãos dos traficantes. A única 

alternativa é mudar-se para outra cidade e afastar-se do bairro, da família e dos amigos.  

 Muitas mortes violentas são diretamente ligadas ao narcotráfico. Alguns jovens 

perdem a sua vida por causa de poucas moedas ou por pressão dos traficantes, que os obriga a 

vender mais. As mães se sentem incapazes de tirá-los das mãos dos traficantes. Mara 

Rodrigues Ferreira de Santana tem uma colocação interessante em relação ao combate das 

drogas: 

 

Minha filha, para combater estas drogas aí a gente precisa ter muita força porque quanto mais 

eles estão vendo, o que a droga está fazendo com eles, eles querem experimentar a droga, 

entende? Porque quando eles começam com a droga, eles já desconhecem no primeiro lugar os 

pais, eles não respeita mais pai, eles não respeita mais mãe. Então, eles tem o.k.? Na visão 

deles, é ter monstro, eles só ver um monte de monstro. O que a droga representa, é isso. Eu já 
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usei isso, meu filho era novinho, este Rodrigues. Então a gente faz que a gente nunca 

imaginava de fazer. A gente diz coisa que a gente nunca esperava de dizer. Então, isso que tem 

no mundo da droga. Então, para a gente combater esta droga aí, só se a gente pegasse este de 

menor tudo e colocasse em um convento. Como eu falei, se pudesse botar em uma escola 

interna, meus filhos tudo, só para eles não se envolver nesta droga, entende?
 152

  

 

 Edileuza Conceição Ferreira examina o que levou o filho a se envolver com as drogas: 

 

Olha, para mim, o que fez ele fez entrar nas drogas tem duas coisas. Primeiro foi: não sei. Eu 

dei e muito assim, muito, muito amor, muito carinho. Não sei se foi o carinho demais. Eu não 

sei se foi eu não deixar pai encostar mão nele. Quando o pai começava a reclamar com ele, 

queria bater nele, eu pegava o pai, batia, depois de homem feito. Mas nele, era um amor assim, 

desesperada. Então, o que aconteceu com ele foi as amizade. As amizade dele foi um negócio 

seriíssimo.
153

 

 

 À pergunta: como combater as drogas, esta mãe responde: “Combater as drogas não é 

só matando [...] Então, para combater as droga é precisa ter um trabalho honesto naquele 

bairro. Que se não tiver, eles procuram ter dinheiro com coisa fácil que é a droga. Eles 

vendendo a droga, eles estão pegando dinheiro. E aí já viu que acontece”
154

. Ela faz uma 

direta ligação entre as drogas e a educação familiar:  

 

Para combater as outras violências, que tem crianças que a violência já começa já dentro de 

casa. A violência começa já dentro de casa, pai estuprando filha, criança, as crianças agora 

estão sendo vitima disso aí. Mãe botando filho para roubar, então, é um trabalho muito sério, é 

um trabalho, não adianta, digamos assim: “Ah, tenho quatro, cinco filhos, vou pegar uma cesta 

básica”. Tem seis, sete filho: “Vem pegar uma cesta básica, vou dar uma cesta básica, vem aqui 

amanhã buscar uma cesta básica, vem daqui um mês”. Porque não é isso, é outro tipo de coisa. 

A cesta básica mata a fome daquele dia, mas não é isso. Então, enquanto não existir de um lado 
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das crias do jovem e do criador também, criador quer dizer pai, mãe do jovem, vó, vô. Aí, a 

gente tem esperança de dias melhores. Quem sabe se este dia, Deus é bom e vai chegar.
155

  

 

 Uma das mães, Lúcia Jesus da Silva, explica o contexto das drogas ao qual ela e os 

moradores do bairro estão expostos. Ela narra a trajetória do filho:   

 

Eu não vou dizer que foi amizade porque entrou mesmo nas coisa das drogas porque ele quis. 

Porque muitos já me chamaram também para eu usar droga, eu não! Para mim roubar, a 

vizinha aqui de cima, ela mora nem mais aí, já me chamou para roubar. Já me ofereceram 

droga, certo! Pois tem até gente presa, já me ofereceram droga, mas eu não quero, não quero 

esta vida aí. Esta vida aí não tem volta. Sai para fumar droga, sai para roubar. Não volta. Todas 

pessoas que sai para roubar, estes menino novo aí, que eu dou muito conselho. Muitos aqui que 

tem. Todos estes aí quer roubar, não volta. Muitos mesmo. Aqueles que sai para roubar, sai 

para fumar maconha, para assalto, muitos voltam, outros não voltam. Já cansei dizer isso: “Não 

vá! Não faça isso!” “Á não vou, não estou, não estou lhe prometendo que eu não estou 

roubando!” Eles sempre roubando, sempre fumando droga.
 156

 

 

  

 Lúcia vê o combate às drogas no apoio às crianças, concretamente nas casas de 

recuperação e dando oportunidade de emprego justo para jovens. Mesmo assim, ela relata 

como o narcotráfico, com o dinheiro oferecido, é uma armadilha para os adolescentes:  

 

Aí também, como combater as droga, eles têm que enxergar que muitas criança está usando 

droga. Tem que ter um apoio. Eles não têm apoio para eles parar de usar droga. Apoio assim, 

casa de recuperação, tem que ter uma casa de recuperação. Tem que dar trabalho às crianças 

que estão agora aí ó! Estes meninos estão cheirando cola porque não tem trabalho para eles. 

Eles não têm oportunidade. Fica com medo porque é ladrão, roubou pela primeira vez, fica 

com medo. O meu filho não tinha oportunidade. Mas eu conversei com rapaz, o rapaz deu 

trabalho a ele, deu tudo para ele. Mas depois começou a se envolver, estava achando que o 

dinheiro era pouco. Queria ganhar muito dinheiro. Aí por isso! Já cansei falar com eles. Os 
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meninos aqui da rua tudo morreu, tudo jovem. Tudo daqui da rua. Tudo. Tinha uns dez daqui 

da rua, tudo morreu. Eles tudo daqui agora. Não tem mais ladrão. Não tem mais usuário de 

droga. Porque eles tudo morreram. Tudo. Um atrás do outro. Foi assim.
157

  

 

 Ela cita exemplos da cidade de Salvador: 

 

Que eles tirem os menino da rua. Tem tantos meninos aí ó. No Campo Grande, na Lapa. Tudo 

pequeno, cheirando cola. Tudo pequeno morcego de ônibus. Os menino todo pequeno pegando 

morcego, tempo de morrer, bater cabeça no meio-fio morrer. Uma esperança que eu peço 

sempre a Deus é essa daí que eles ajudem as criança. Ajudar outras criança para ajudar não 

entrar nesta vida que meu filho entrou, de prevenir as criança mesmo porque é tanto menino. 

Eu peço sempre para não.
158

 

 

 Mara Cecília de Jesus não deixa nenhuma dúvida e vê nas casas de recuperação uma 

saída para os jovens: 

 

A causa desta violência é o governo [...] agora está tudo corrupto, policiais corrupto, é jovens 

corrupto, é as droga. Vai preso, vai solto! Vai preso, vai solto! O governo montaria uma casa. 

Montaria uma casa bem grande, tipo uma fábrica. Estes jovens infratores que cometeram crime 

pela primeira vez, botaria ali, botaria uma pena para eles só saírem de lá quando eles tivessem 

fora de perigo de risco para sociedade [...] Mas tinha casa, tinha comida, tinha um trabalho, 

aprendesse uma profissão lá dentro. Agora não sairia. Só sairia quando tivesse prontamente, 

né! Agora se tivesse uma lei. Esta lei do governo, estas lei. Muitas jovens estão aí nas drogas, 

muitas crianças mesmo. Eu moro aqui, eu vejo qualquer coisa, eu fico besta. Eu vejo cada 

coisa.
159
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 Uma das mães, Neide Santos Passos, tem consciência de que o sistema do narcotráfico 

é muito mais amplo do que, muitas vezes, é percebido pela base e que a corrupção vem junto 

com a impunidade:  

 

[...] as drogas vêm de lá dos grandões, não é nem dos pequenos, é lá dos grandões. Quantos 

policiais corruptos que tem! No casa mesmo, um vereador foi preso, é o que! É o que? É gente 

pequena? Não é! Quando é pequeno vai preso! Mas ele, não vai demora nem uma semana que 

ele vai solto! Com certeza. Agora se for um pequeno, um pé-rapado, fica mofando na cadeia, 

até esquecido.
160

  

 

 Que a questão do narcotráfico é ampla, mostra a escala global: os produtos do 

narcotráfico estão sendo cultivados em países subdesenvolvidos e consumidos tanto nesses 

países quanto nos países do hemisfério norte, nos quais eles atingem um alto valor no 

mercado ilegal. O negócio e o consumo destes produtos levam às consequências que 

testemunhamos cotidianamente: crime, violência, corrupção e marginalidade. O Brasil proíbe 

a produção, a distribuição e a venda destas substâncias, enquanto o tabaco e o álcool são 

drogas legalizadas. Fiscalizar o narcotráfico no Brasil, que faz fronteira com dez países, é uma 

tarefa dificílima. Três desses países vizinhos são grandes produtores de cocaína (Bolívia, Peru 

e Colômbia). O Paraguai produz maconha e cocaína em menor quantidade. Além desta 

fronteira – cerca de 16.400 km – e uma costa marítima de 7.000 km, os portos e os aeroportos 

oferecem muitas alternativas e oportunidades para o transporte de drogas. No Brasil, as drogas 

mais consumidas são a maconha paraguaia e a cocaína oriunda da Bolívia.
161

 

 

2.1.3. Falta da estrutura familiar  

 Muitas famílias se sentem incapazes de lidar com a situação do narcotráfico. A falta de 

estrutura familiar leva a muita ansiedade e desespero. Ester Mariana Santos fala da dimensão 

que as drogas tomaram no bairro e como o filho começou a mudar, a partir do momento em 

que se envolveu com elas:  
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Quando Adailton começou brigar com todo mundo, ele achou que podia viver nesta situação 

[...] Dizem que é por causa das drogas. Na secretária a gente vê eles preso por aquele negócio 

lá. Eu não vejo, não anda atrás não. Mas eu vejo aqui na televisão na reportagem. Agora, me dá 

a consciência os menino, a mãe, todo preso por causa de droga. Isso eu acho horrível. Isso 

mesmo. Eu sei que não vai acabar porque estava passando aqui neste instante que dentro de 

carro da prefeitura tinha nem sei quantos quilos de droga. Passou aí na televisão. Eu sei que 

não vai acabar. Essa semana passou aqui, foi ontem ou anteontem, que pegaram um carro, 

disse que é um homem vereador, estava com carro cheio de droga. Tinha levado para lá. Não 

sei quantas tonelada. Como é que vai acabar? [...] Todo dia eu digo: “Aqui ninguém, só foi 

Adailton que deu para isso! Que entrou nesta vaidade, nesta vagabundagem. Aqui ninguém.” 

Se falar em droga com estes menino, é para botar eles correr já. Eu não posso nem ver o fedor. 

Eu não posso ver nem o fedor da droga. Ele me dá dor de cabeça. Quando eu tinha uma 

gravidez, um nascimento, eu estava aqui para parir de novo, quando fumaram aqui neste lado 

de casa. Eu tinha uma dor de cabeça tão grande, eu tive com febre. A cabeça estava, só ficava 

para eu ficar maluca por causa da droga. O mal-cheiro. Ficavam aqui fumando na porta. Eu 

nem posso ver o fedor. Num lugar que está, eu não aquento.
162

 

  

 Ela continua descrevendo o próprio sofrimento e como já perdeu três filhos por causa 

de doenças. Mas, a morte violenta do neto (que ela considerou como filho, pois o criou desde 

a infância) parece insuportável:  

 

Tenho filha morta, tenho três mortos lá na casa do Pai. Uma morreu com quatro ano, duas 

morreram com dois ano. A doença tomou e morreram. Teve uma que foi catapora recolhida. A 

doença da velha. As outras atrás de duas, adoeceu. A violência é pior porque é pior [...] Este 

agora é pior. Os outros morreram por acontecimento. E um morreu com 3 tiros. Eu não sei 

quantos tiros ele deu na cabeça do Adailton. Chegou, estava com a cabeça abaixada quando 

morreu. Esta aí é a mais dolorosa. Eu nunca pensei que enterraria o meu neto-filho. Eu nunca 

pensei, mal aquento. Até me dissem: “Minha vó, se esqueça! Não fala não”. Eu não posso. Eu 

não esqueço dele. Eu estou aqui sentada no horário quando ele me veio ver, é o horário quando 

eu mais lembro do Adailton [...] Eu não me esqueço dele. Eu sou como que diz, eu sou muito 
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abafada. Eu tenho muito sofrimento comigo [...] A vida é difícil. Eu já sofri um bocado. Não 

tanto por causa da minha pobreza, de minha toda inclinação.
163

  

 

 Uma das mães, Ana Rogério de Souza Silva, sente-se incapaz de dar educação às 

gerações jovens. Até certo ponto, ela se sente ameaçada:  

 

Mas também o tráfico de droga está demais, o tráfico de droga está demais. Muita gente que 

não pensa. O amor de Deus está se envolvendo, está se acabando. Aí, a destruição é essa. A 

pessoa está se acabando, se destruindo, que se mete no meio disso. E aí, quando a pessoa dá um 

conselho, achar ruim. A pessoa não pode. Uma avó hoje em dia, depende que tem uns que tiver 

que um filho no meio das droga, a avó não pode dar conselho porque quer acabar com a vida 

de uma avó. Se é o pai, a mesma coisa, se é uma mãe, a mesma coisa, que mãe nenhuma quer, 

que os pai nenhum quer só se for os pai daqueles pai errado. Não é isso?
164

  

 

 Ao perguntar à Matilde Dora Alves como proteger os filhos das drogas, ela dá uma 

resposta similar à resposta de Ana, dizendo que a juventude não escuta. Um dos aspectos e 

um dos grandes problemas que ela aponta é o alcoolismo:  

 

Aconselhando. Aconselhando, eles estão vendo a realidade como que está aí. As coisas que 

está acontecendo. E a gente tem que falar, mas não todos escutam não. Escuta? Não escuta não. 

Acham que a gente está velho, é cafona, estou errada? Não, não. Eles acham que nada nunca 

vai acontecer com eles. E não pode pensar assim. Que a gente está no mundo que tudo pode 

acontecer. Agora mesmo estou dizendo, meu filho não era envolvido com droga. O problema 

do meu filho era bebida. Ele bebia e se alguém olhasse para ele, ele, caraça
165

, ele achava que 

já estava, ele já queria brigar. Mas ele não era envolvido com droga, todo mundo sabia disso 

aqui. Um bom filho, um bom filho. Que ele hoje seja para Deus como ele foi para gente. Mas 

era um bom filho. Trabalhador. Deixou uma filha. Menina eu não sei não, viu. Como eu estou 

dizendo, ele estava na hora errada e no lugar errado. Foi isso que aconteceu.
166
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 Em relação ao mundo dos traficantes, Mara Rodrigues Ferreira de Santana explica a 

situação em que ela, junto com toda família, encontrava-se. A pressão dos traficantes a fez 

querer pagar as dívidas do filho, só para protegê-lo, mas, mesmo assim, ele não conseguiu 

largar nem o uso das drogas, nem o tráfico:  

Como minha filha mesmo foi que pediu uns traficantes para não matar ele que eu pagava. Em 

menos de 24 horas, mas eu não sabia como que eu ia pagar. Eu queria fazer que a palavra que 

minha filha pediu a eles. Então, comecei a trabalhar de dia e noite para poder pagar a divida do 

meu filho e consegui antes de 24 horas pagar. Eu pedi a meu filho que ele não fizesse mais 

isso. Ele me prometeu que não fazia mais isso. Ele não fez mais dívida. Eu paguei antes de 24 

horas pela palavra da minha filha, que eles viram matar o irmão dela. Ele não saia do mundo do 

crime. Ele abusava droga, vendia droga por traficante, mas ele não tinha, assim, nada pra aqui 

de casa. Ele não se alimentava, ele não ajudava rixar se alimentar. Era eu que alimentava ele, 

devida a esta vida dele.
167

  

 

 Mara confessa que ela mesma usava drogas e quanto sofreu por causa delas, 

principalmente nas mãos dos policiais:  

 

Quando eu usava droga, [...] o policial me prendeu, me levou para a Sétima [módulo policial], 

aí ele me perguntou, porque naquela minha mochila tinha bastante remédio. Eu falei a ele, 

porque era o remédio. Ele não acreditou, [...] [M]eu filho estava internado, foi para assistente 

social e tudo. Foi que eles me liberaram. Eles me bateram, e nisso foi que eu fui a passar sentir 

mais no corpo de amor nem em mim e parar de usar droga. Parei de usar droga nisso aí [...] Era 

maconha mesmo. Hoje tenho 47 anos. A única droga que eu uso é o cigarro.
168

 

 

 Considerando os próprios limites e a falta de estrutura psicológica e emocional, ela 

relata o quanto lutou e tentou tirar o filho do mundo das drogas e das amizades erradas. No 

seguinte exemplo, ela confessa abertamente que chegou a bater no filho:  

 

                                                 

167
 Entrevistas transcritas, A1- 66.  

168
 Ibid., A1- 70-71.  



90 

 

Mas a minha esperança maior é que ele fosse tocado por Deus, então eu fui antes, quando eu 

desconfiava, fui, conversei com o Padre, que mandou chamar ele, levou mais de uma hora, 

duas, conversando com ele. E ele não aceitou esta esperança de vida boa que ele ia ter. Era um 

menino de Igreja como eu. Depois não queria conta com Igreja. Aí, eu cheguei até bater nele, 

mas o Padre disse: “Não é para fazer nada disso.” Quando eu ameaçava, ele disse: “Eu vou 

dizer ao Padre que a senhora quer me bater.” Aí, também, eu não obriguei mais para ele ir para 

Igreja. Eu, o que eu pude fazer em termo que é bom, eu fiz. Mas as amizade não deixou de 

maneira nenhuma.
169

  

 

 Que a educação familiar tem uma contribuição essencial no combate às drogas e na 

prevenção da violência, é confirmado por uma das mães, dizendo que existem muitos pais e 

mães que falham em dar apoio aos filhos:  

 

Muitas coisas no crime vêm do berço [...] Têm famílias que já é usuário. Vê um pai, vê uma 

mãe, vê um tio [...] praticar uma coisa em frente da criança, a criança vai crescer com aquela 

coisa. A criança vai perdendo o valor. O jovem não tem muito apoio e termina entrando na 

criminalidade.
170

  

 

 Certamente, esta argumentação pode ser aplicada à sociedade que falha em proteger e 

apoiar a geração jovem nos nossos bairros. As entrevistadas, como todas as famílias de baixo 

nível socioeconômico, residentes neste bairro de Salvador, carecem de infra-estrutura e de 

serviços básicos.  

 

2.2. Ausência de Justiça e de autodefesa 

 Os depoimentos das mães órfãs sobre o tema da justiça revelam uma experiência 

muito dolorosa, um processo traumático. As mulheres trazem a própria percepção e 

interpretação da justiça. Elas são conscientes da discriminação que sofrem e, ao mesmo 

tempo, são determinadas a lutar pelos próprios direitos. O termo “justiça” é usado tanto pela 
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virtude de dar a cada um aquilo que é seu, quanto pela faculdade de julgar, segundo o direito e 

a melhor consciência, e, por fim, a justiça é vista como esfera do poder judiciário.  

 

2.2.1. Vista pela “mulher pobre, preta, já velha, mas direita” 

 Das quinze mulheres entrevistadas, treze distinguiram claramente a justiça do céu (de 

Deus) e a justiça da terra (do ser humano). Assim diz Mônica Fernando Ribeiro:  

 

A justiça é de Deus, a justiça de Deus nunca falta. Certo? Jesus me fortalece porque eu sei o 

meu filho que eu tinha [...] Quem fez isso, sai um dia, vai pagar que a justiça de Deus nunca 

vai faltar, a justiça certa que nós temos é de Deus. Não é? Esta justiça daqui da terra não é de 

Deus! Eu sei que Deus um dia vai amostrar a justiça, com fé em Deus. A de Deus, a de Deus, 

essa é certa, nunca falta, essa é certa [...] A da terra é falha, né, possa ser que a da terra chega, 

mas é falha, [...] a justiça que nós deve confiar e é a de Deus [...] Deus não é vingança, Deus é 

a justiça [...] A justiça da terra, já está – de por mim - já está de lado [...] Você prende hoje, 

amanhã já está solto. Para que você vai falar isso, falar aquilo? Aí, você vai ficar com medo, 

vai sair, vai não. Não, a de Deus não. Deus está vendo tudo. Não adianta. O advogado me 

disse, que a justiça, ele era advogado, mas não queria comer dinheiro de ninguém, que a justiça 

certa é essa de Deus, e a da terra não, então o advogado já disse a mim, porque que eu vou, não 

é isso, botar, ir para a delegacia, fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho esperança que a justiça um 

dia, Deus amostrar. Tenho esperança. Deus vai amostrar a verdade, a esperança, vai até chegar 

justiça, né.
171

 

 

 Esta mãe faz distinção entre a justiça divina e a da terra: “É só isso, tenho mais nada 

aqui para dizer: Rezar muito e sabê que a justiça de Deus nunca vai faltar. O mal que se faz 

aqui é o mal, é destruído por mal, mesmo se destrói”
172

. É perceptível que as mães sofrem 

muito pelo sistema de injustiça, mas, mesmo assim, constantemente buscam o caminho da 

justiça. Maria José Oliveira Aurora conta:  
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Eu fico esperando, mas Deus sabe quem matou o meu filho. Agora fica por conta de justiça 

divina. Essa que eu sei que ia certa toda vida. Pronto! Eu não queria jogar praga de pessoa 

nenhuma, eu só fazia entregar a Deus. Deus tomava as conta [...] A justiça da terra falha, é 

muito lenta [...] Eu não sei não. Eu não entendo de nada. Fica aquele critério da justiça de Deus 

em primeiro lugar e a justiça do homem, não é não? [...] Eu quero a minha honestidade como 

mulher pobre, preta, já velha, mas direita. Eu sofri, ainda sofro [...] Eu trabalhava, fui mulher 

batalhadora e ainda sou.
173

 

 

 Igualmente, Mara Rodrigues Ferreira de Santana, seguidora das Testemunhas de 

Jeová, questiona a justiça da sociedade brasileira:  

  

Justiça? A justiça para mim, entrega na mão de Deus. Só isso. Deus para mim é Jeová. Só ele 

que pode fazer esta justiça, só ele que pode me acalmar neste momento de dores, de dói, de 

sentir a falta dele. Mais nada. Autoridades? Para mim não existe, não porque eu fui na reitoria 

falar sobre o meu filho. Teve a primeira audiência, eles não se apresentaram, teve a segunda, 

não estiveram, teve a terceira, não foram de novo. Então, não tem justiça, não tem autoridade. 

Nós que tem que ser a nossa autoridade para nossos filhos, nosso juiz, nosso advogado, 

delegado. São nós pai, mãe que quer nossos filho. Porque não existe não [...] Logo no início, eu 

queria me vingar. Mas depois entreguei na mão de Deus. Só isso!
174

 

  

 De todas estas partilhas, pode-se abstrair o fato de que, na percepção das mulheres, 

existe um ideal de justiça, que elas chamam a justiça de Deus ou a justiça divina. Porém, as 

mulheres projetam na mesma certa dimensão de vingança, esperando que o assassino sofra as 

consequências do crime na própria vida, inclusive com a morte (estando na lista dos marcados 

a serem assassinados pelos próprios colegas ou pela polícia). Em muitos casos, quando 

realmente aconteceu a morte do perpetrador, as mães se sentem aliviadas, interpretando essa 

morte como justiça de Deus. Assim aconselha Mara Cecília de Jesus às mães para que 

reivindiquem justiça, consolando-se com a morte do assassino do seu filho:  
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Uma mensagem que eu digo para todas elas é que pedir justiça [...] A justiça pelo meu, a 

justiça de Deus tardou, mas não falhou. Porque quem tirou a vida do meu filho, também está. 

Meu filho está debaixo das sete palmas, mas ele também está. Hoje em dia eu me sinto 

vitoriosa porque eu sei que ele não está mais aqui. Porque a justiça de Deus, a justiça foi feita. 

Porque a pior coisa da mãe é sabendo que uma pessoa tira a vida de outra e anda livremente, 

trabalha [...] Hoje em dia eu tenho que dizer, porque soube que ano passado ele já faleceu, ele 

veio falecer pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus. Por coisas que ele fez, do jeito que ele 

matou, [...] Eu me sinto com mais força, sabendo agora porque a justiça de Deus foi feita, a 

justiça chegou.
175

 

 

 Outras mães também veem na morte do assassino e das pessoas responsáveis pela 

morte do filho a realização da justiça divina. Assim partilha Nora Costa Salvador, mãe de uma 

das vítimas. Neste caso, uma mulher é responsável pela morte do filho: “Justiça? Ela vai 

pagar o que ela fez com outros. Ela vai pagar. Os filhos dela, todos foram assassinados. Nem 

demorou, o mais novo tinha 20 ano”
176

. 

 É neste aspecto que os dados das entrevistas precisam de um maior aprofundamento na 

análise e que trataremos no terceiro capítulo desta dissertação. A justiça de Deus, certamente, 

não se manifesta na morte do assassino, pois ela é consequência do mundo criminoso e 

violento. A justiça de Deus, como entendida pelo cristão, levaria justamente ao contrário, à 

reconciliação e à reparação.
177

  

 

2.2.2. Na política 

 As mulheres criticam a impunidade no sistema político brasileiro. Matilde Dora Alves 

faz uma comparação com os Estados Unidos no seu depoimento: 

 

Justiça? [...] De Deus tem, mas dos homens, são poucos. Que é tanta coisa que acontece aí e 

fique impunho, impunho. Fica. Muitas coisa ficam, minha filha! Rapaz, eu acho porque deve 

ser porque onde a gente vive, né. Brasil, né [...] Quer dizer, você vê, nego mata, fica dois 

meses, fica. Aí um liminar. Uns bons advogado tire, que morre [...] É autoridade mesmo, né. 
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Porque você vê nos Estados Unido [...] Quem mata, morre! Quem estupra, faz não sei o que. E 

aqui, faz o que? Você vê, os pais estupra as filhas e depois vai solto. É o que mais existe aqui 

agora na Bahia, é isso. No Brasil. É pai estuprando a filha, é enteado,.. E daqui a pouco está 

solto. Oxente, isso! É a justiça, né! Eles faz e a justiça libera! Então, eles tinha que apodrecer 

ali pagando o que eles fizeram.
178

  

 

 Deste modo também declara Neide Santos Passos e descreve a própria situação:  

  

Justiça? Existe justiça? Aonde? Aqui no Brasil? Só se for pelas banda de lá, pelas banda de cá 

não sei onde existe não. Justiça? Existe muita injustiça! Injustiça, eu sei que existe bastante! 

Porque se um político rouba, fica por isso mesmo. Se um pobre rouba, mofa na cadeia. Se um 

político morre, aparece em todos os jornais, um artista. Se um pobre morre, foi por causa das 

drogas. Não tem justiça! Se você procura uma justiça por causa de uma pessoa limitícia, você 

leva mais de quantos anos, a criança já morreu de fome. Então, eu não sei. Cadê a justiça? A 

justiça só se for de Deus. Porque dos homens, eu não estou vendo não. Não sei desta justiça. 

“Existe justiça, seus governadores, me digam?” Hm, ai ai! Hm! Justiça de Deus, eu acredito, 

tarda, mas não falha [...] A única justiça que eu acredito é Deus.
179

 

 

 Estes depoimentos, tal como os sobre a violência policial, expõem diversas dimensões 

da justiça: impunidade, desigualdade, racismo, discriminação, corrupção, sistema 

penitenciário, dentre outros. Criticando o sistema judiciário em todos os níveis, Edileuza 

Conceição Ferreira conta: “Justiça? [...] É uma justiça muito lenta que precisa mudar. Estas 

leis já estão aí há muitos ano e eles não mudam de maneira nenhuma enquanto eles não 

mudassem a lei, é que acontece estas coisas aí”
180

. Em todas as mulheres, percebemos uma 

atitude de entrega não passiva, mas consciente e confiante, observando o que acontece ao seu 

redor, como Joana Silva Lopez explica:  

 

Portanto, eu não tenho coisa de justiça dos homens não, só tenho daquele lá de cima, só tenho 

daquele. Aquilo eu sei que é a justiça divina. Foi um policial que matou Adriano, mas quero 
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nem saber, e não quero mesmo. Deus é que sabe porque não pode julgar ninguém. Deus é que 

sabe que vai acontecer com ele. Um já sei que já levaram, outro se meteu com pessoal de coisa, 

está preso, disse que se meteu com gente dessa vida coisa, a polícia pegou, prendeu, ele está 

preso. Então, está aí, devagarzinho. Por isso eu digo, só espero a justiça lá de cima.
 181 

 

 No mesmo tom, Lúcia Jesus da Silva manifesta a sua experiência:  

 

Justiça? É! A justiça é muito lenta. Hm! Acho que existe não! [...] Justiça? Que mataram o meu 

filho, a melhor coisa que eu poderia fazer é entregar à justiça de Deus. Tarda, mas não falha. 

Só isso. A justiça de Deus! Porque eu vou desejar praga a ele que mataram o meu filho? Eu 

não! Eu vou desejar a ele a justiça de Deus. É a mais certa que tem [...] Deus cobra também. 

Deus é justo. Deus é maravilhoso. Ele faz pagar, mas não com as minhas próprias mão, com a 

mão de ninguém. É ele que vai pagar. Mais ninguém. Como o menino vai pagar? Eu não sei. 

Mas Deus, meu filho, eu sei Deus vai cobrar deles. Todos estes menino aí ó. Deus está certo, 

olhando. Deus está vendo tudo. Não vou dizer a praga, o policial morrendo assassinado. Não 

vou desejar. Porque a dor que eu senti, eu não quero que a mãe dele nenhum sinta. Certo! [...] 

Eu estou levando praga. Para que praga? Praga dividida. Eu vou jogar praga?
182

 

 

 Esta mãe mostra uma atitude de não-vingança, pensa em todo o contexto atual e no 

futuro, desejando paz e reconciliação, consciente que a dor da perda estará sempre presente no 

cotidiano. 

 

2.2.3. Autodefesa 

 Uma característica essencial na busca pela justiça é o espírito guerreiro e solidário das 

mães, um espírito de orgulho de si e uma autoestima que facilita a luta pelos direitos. Faltando 

isso, as mães sofrem ainda mais. Muitos sentimentos surgem: vergonha, medo, pânico. A 

pressão social, em muitos casos, provoca uma mudança do bairro. Contudo, Mara Cecília de 

Jesus enfrenta os desafios, dizendo:  
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Eu digo que eu sou guerreiro. Fui frente, não fiquei com medo não. Fui frente, enfrentei. Tanto 

que não mudei daqui. Não fiquei com medo na minha casa, fiquei aqui. Corri atrás dos todos os 

meus direitos. Fui para fórum. Fui para ministério público, fui para balanço geral. Corri 

mesmo. Botei minha cara na televisão. Não fiquei com medo [...] Lutei com minha cabeça 

erguida. Porque todos nós temos que correr atrás do nosso direito [...] Porque me mudar daqui. 

Mudar correndo, por quê? De jeito nenhum! Eu não devo nada a ninguém. Trabalhando no 

meu dia-a-dia [...] Não me descuidava. Ficava com olho na frente. Eu sempre estava ali, firme. 

Eu ia até o fim. Olhei para a cara ali no fórum. Olhei para cara dele. Cruzei o meu braço, olhei 

para ele mesmo. Botei a mão no queixo, não dei nenhuma palavra a ele. Ele viu só as minhas 

lágrimas descendo [...] Encarei ele [...] Eu digo às mães que a pessoa tenha fé e peça justiça, 

que elas tenham fé, não desanimem, que lute, vá em frente, tenha fé, agora que peça a justiça, 

que a justiça de Deus tarda, mas não falha.
183

 

 

 Matilde Dora Alves se une às mulheres que se encontram na mesma situação falando 

da solidariedade: “Ô, e como minha filha! Tem hora, tem tanto caso aí que passa que eu me 

vejo de mães, que o mesmo problema que aconteceu comigo aconteceu com elas. A gente se 

vê naquele momento tudo ali”
184

. A sua colega, Edileuza Conceição Ferreira, já vai além e 

intercede:  

 

A esperança que eu tenho que outras vó, outras mãe, não passe pelo que eu passei. Somente 

isso. Que outras vó que criou com tanto amor fazendo tudo o possível ou o impossível não 

passe pela dor que eu passei. Porque minha dor foi muito grande. Muito grande. Devido o 

modo da criação dele. Minha esperança maior é isso: que eu não veja outras mãe passar o que 

eu passei, outras vó passar o que eu passei.
185

 

 

 Neide Santos Passos já deseja mais privacidade, pois o encontro com as semelhantes 

vai trazer nova dor: “Lá na rua tem muitas mães que perderam os seus filhos, mas a gente não 

para muito para conversar. Só faz lembrar, só vem tristeza”
186

. As ruas estão cheias de 
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mulheres que sofrem com a perda, como nos relata Lúcia Jesus da Silva: “Isso é triste para 

uma mãe. Como eu sofri. A gente aqui na rua, tudo sofreu. Sofreu eu, sofreu Maria, sofreu 

Lia. Sofreu muita gente. Uma atrás do outro. Sofreu Irene. Sofreu Preta. A gente aqui, tudo 

fica triste. Que foi um atrás do outro”
187

. Com outras mães, ela acolheria manifestações locais, 

como, até então, ainda não aconteceu:  

 

Eu acharia que poderia ter aqui [manifestações] por causa da violência. Todas as mãe, que 

perderam os filho. Poderia ter. Para a gente tudo. Para a gente que perdeu, para aquelas que 

está tendo os filho nas droga não perdeu como a gente perdeu os filho. É isso. Eu participaria, 

oxente, eu estava dentro, participaria. Estava sim, [...] eu ia sim. As mãe, porque as mãe, a 

gente que perdeu como eu, como Irene, como Maria, como Lia, como tudo aqui na rua que 

perdeu. A gente perdeu. Tudo. Tudo. Tudo. Ele, Manuel, Pedro, todos[...] Mas se as mães deles 

todo aqui, eu ia sim. Eu, se Lia, Maria, Irene, todo mundo ir, porque não? Muitas mãe que 

perdeu os filho, a gente ia. Muitas mãe!
188

 

 

 Neide Santos Passos pede que as outras mães nunca se desanimem e, de qualquer 

forma, busquem a paz interior e a tranquilidade, sabendo que os filhos estão presentes nelas, 

presentes no coração materno e, de lá, nunca vão sair. “Não sai. Um dia nós vamos estar 

juntos mais”
189

. Nora Costa Salvador expressa isso de um jeito muito pictórico:  

 

Eu falaria que a mesma dor que elas estão sentindo, eu também estou. Que tiraram um pedaço 

da gente. Então, a gente vive sabendo que falta um pedaço. Quando morre um filho da gente, aí 

é um pedaço. Já sente de morte natural assim, mas principalmente matado. Que a dor é maior. 

Isso eu quero dizer: é uma dor que a gente nunca se esquece. Que eu mesma não esqueço, não 

esqueço hora nenhuma. O poder do consolo! Tem que aquentar! Isso não quer dizer que as 

pessoas não veem por fora, mas não veem por dentro. O coração é terra que ninguém vai. No 

coração que a gente não esquece.
190
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 Em solidariedade com todas as mães órfãs, Nora admite o sofrimento profundo, mas se 

posiciona diante da violência mostrando que a construção de uma sociedade justa e uma 

atitude solidária são fundamentais, pois promovem a luta pela cidadania e pela segurança.  

 

2.3. Justiça de Deus – tarda, mas não falha191 

 Os depoimentos até agora mostram mulheres cuja força é alimentada pela confiança 

que elas depositam em Deus e que supera toda decepção com o ser humano e o seu potencial 

de crueldade. A seguir tratamos mais de perto este fundamento religioso e a fé da mãe órfã. 

Examinamos, também, o apoio da comunidade que se estendeu além das primeiras horas após 

a perda. O terceiro passo dá voz à esperança sobrevivente, que reside nestas mulheres e que 

precisa ser fortalecida, para que possam se erguer na vida e resgatar a vitalidade própria da 

mulher baiana.  

 

2.3.1. Fé em Deus 

 As mulheres entrevistadas assumiram a sua fé em Deus. Várias se declaram da 

seguinte forma: “[...] tenho fé. Eu tenho fé no meu coração”
192

; “[...] eu tenho muita fé em 

Deus, muita fé em Deus, tenho fé em Deus”
193

; “[a] gente que tem fé em Deus, vence. Eu 

tenho fé em Deus, sou religiosa mesmo. Abalou sim, mas tenho fé em Deus”
194

; “tenho fé 

naquele lá de cima”
195

; “[t]enho fé em Deus. Se eu não tivesse fé, estava aqui não, mãe. Eu já 

tinha feito alguma coisa comigo”
196

; “[t]enho, tenho fé. Na morte de meu filho que minha 

aumentou mais ainda. Já tinha fé, mas com a perca de Rodrigues, ela aumentou. Cresceu mais 

                                                 

191
 Cf.: Desafiante e convidativo o poema do Pedro Casaldaliga, que une a hora tardia divina à nossa hora, 

urgindo, assim, uma ação humana em relação à justiça: “Nossa hora/é tarde/mas é nossa hora./É tarde/ mas é 

todo o tempo/que temos à mão/para fazer o futuro. /É tarde/mas somos nós/esta hora tardia. /É tarde/mas é 

madrugada/se insistimos um pouco”. In: CASALDALIGA, Pedro. Na procura do reino, p. 240-241. 
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ainda. Porque não é porque eu perdi ele que eu vou deixar de viver, nem acreditar que tenho 

fé em Deus. Eu tenho fé”
197

. Ainda mais convicta, Neide Santos Passos nos diz:  

 

Tenho muita fé. Em Deus. Deus é Jeová. Tenho fé nele. O Rei dos Reis! Maravilhoso Deus! 

Ele morreu na cruz por nós para salvar a humanidade de todos os pecados. Às vezes, eu falo 

assim: “Deus morreu por nós. A gente não aceita perder um filho, mas Deus morreu por nós!” 

A morte trágica também. Mas foi para salvar a gente. E nossos filhos que estão morrendo, não 

é para salvar a gente. É para deixar só tristeza no coração da gente. Então, não tenho como eu 

comparar a morte de Deus com a morte do meu filho. Não tenho! Deus está presente. A gente 

está um livramento, está ali para olhar para nós. Nossos filhos deixam o que? Saudade, 

angústia, tristeza, raiva dentro dos nossos corações.
198

  

 

 A dimensão da oração é importante, segundo relata Marta Hilda dos Santos:  

 

As pessoa que matam, entrega a Deus. Deus! É justiça de Deus. Paga, né? Porque muitos já 

foram [...] Muitos pagam na cadeia, né [...] Que ninguém é pai, é mãe de ninguém para tirar 

vida de irmão. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém [...] Eu creio muito em Deus. 

Vou para missa. Peço muito por Deus por meus filho, minha família. Que ele tome conta, que 

isso mais aconteceu. Que ele bote a mão na frente. Para tomar conta.
 199

  

 

 Falando com as mulheres, a atitude de oração era palpável. Muitas delas iniciaram 

espontaneamente uma oração no fim das entrevistas e agradeceram por ter tido uma 

oportunidade de desabafar e de partilhar a dor, relembrando, assim, o querido filho. As 

mulheres precisam de amizade sincera e de um espaço de desabafo. Proporcionando 

momentos de oração e de evangelização, tanto para elas pessoalmente, quanto para a família 

inteira, pois são ações que ajudam muito a aliviar a dor da perda.   

 Observamos que muitas mães buscam ajuda e procuram socorro em remédios com a 

expectativa que eles as ajudem no cotidiano. Sintomas típicos se manifestam por causa do luto 

profundo e da tensão constante. Uma das mães conta: “Eu tomo remédio direto para o 
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coração, para pressão. Daqui a pouco tenho que ir para emergência, eu estou assim. Eu vou 

pelo SUS. Mas é isso. Eu tenho 4 mulher, 8 homem, se foi um, então ainda tenho 11. Tive 12 

filhos”
200

. Também a sua colega, Matilde Dora Alves, toma remédios anti-hipertensivos e 

regularizadores para a ação cardíaca. Ela descreve a sua dificuldade de dormir e de comer, 

mas conta como a solidariedade das pessoas ao seu redor e a neta (filha do filho assassinado) 

ajudam a superar depressão: 

 

Tomei só remédio para dormir. Eu não sabia o que é dormir, o que é comer, eu fiquei assim 

[mostra como ela ficou magra]. Agora que eu estou me recuperando. Fiquei assim, ô 

[novamente mostra como ela ficou magra]. Eu não comia. Sabe que é não comer? Era eu! [...] 

[E]u entendo nada de depressão [...] Tem hora assim que em dá estas tristezas, [...] Quando 

estou sozinha, fazer estas coisas. Fazendo as coisas que ele gostava. Vem aquela tristeza. Eu 

vivo para minha filha e para minha neta e para Deus. A neta é filha dele, tem cinco anos [...] 

Mas ele deixou a filha dele para, sabe como que é. Para me consolar. A netinha é o consolo. 

Ela é a minha vida ali também.
201

  

 

 Além de remédios naturais, Mônica Fernando Ribeiro relata que supera a dor através 

dos estudos. Ela diz:  

 

Eu, um dia sim, um dia não, eu tomo um remédio. Agora estou tomando um natural, né? 

Porque meu problema mais é dormir. Dá três horas, estou acordada, ele também, o menino 

ficou acordado. Aí pronto! Mas o médico disse a mim, o cardiologista disse a mim de vez em 

quanto para eu tomar, depois não eu deixar de vez não. Para eu tomando. Para eu ir para 

psicólogo também, fazer uma terapia. Para eu estudar. Estou estudando de noite. Que isso aí já 

é muito bom.
202

 

 

 Existe uma confiança muito grande na comunidade eclesial e nos representantes da fé 

cristã. Edileuza recorda: 
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Tenho que agradecer primeiramente a Deus, e depois venho a agradecer porque me desabafei, 

eu nunca converso com ninguém sobre isso porque não confio. Eu só confio primeiramente em 

Deus, no padre e na senhora. A senhora, o que precisa de mim, eu confio, mas em outras 

pessoa eu não confio. Então, eu só confio primeiramente em Deus. É tanto quando a senhora 

viajou [Fevereiro 2009], eu senti muito, eu tinha ninguém a desabafar. Eu sofri muito quando o 

padre viajou e sofri muito quando a senhora foi, eu sofri muito porque tinha ninguém para 

desabafar. Eu não tenho amigas, eu só tinha duas pessoas, o padre e a senhora. E aí, estas duas 

pessoas me fez muita falta na minha vida. É tanto que eu perguntava direto, dizia pelo amor de 

Deus, diz a ela que estou morrendo de saudade, diz ela que estou com saudade porque são 

pessoas de confiança. Nunca me falharam estas duas pessoa. Então, eu tenho a maior confiança 

nestas duas pessoa.
203

 

 

  A necessidade de ter acompanhantes que acolham, consolem e encorajem é grande. A 

fé da mãe órfã é presente, mas muito abalada, e ela precisa tanto de apoio individual quanto 

comunitário. Nos níveis paroquiais e diocesanos, como também intereclesiais, ainda não 

existe uma pastoral dedicada especificamente às famílias que perderam filhos. 

     

2.3.2. Apoio da comunidade 

 As mães órfãs falam do amparo da comunidade eclesial. Nos momentos mais difíceis, 

depois da morte violenta, os simples e sinceros gestos de membros da Igreja são de grande 

significado. A presença do sacerdote no velório e no enterro, por diversos motivos, na maioria 

das mortes violentas é rara
204

. É, então, a comunidade local com as missionárias religiosas e a 

equipe dos catequistas, da liturgia, dos ministros da palavra e da eucaristia que vão ao socorro 

das famílias das vítimas. O acompanhamento cotidiano durante semanas, meses e anos faz 

essas famílias participarem da vida da Igreja de um novo modo. Perguntando a uma das mães, 

Elza Lopes de Consolação, o que a ajudou a aguentar a dor da perda, ela responde: “O apoio 

da comunidade. Deus primeiramente. A gente tem muita fé, a família tem muita fé em Deus. 
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Somos católicos praticantes. E a comunidade, não só naquele momento, mas até hoje nos 

apóia, as pessoas da paróquia Santo André”
205

. Elza afirma o papel da Igreja no momento 

mais difícil dizendo:  

 

Vocês podem atuar como vocês já vêm atuando, apoiando as famílias. Uma força muito grande 

que a gente teve das religiosas, nos apoiaram não só com oração, mas com ação, indo visitar as 

famílias e o trabalho aí que vocês fazem. Acho que é muito válido. Triste da gente se a gente 

não tivesse este grupo perto da gente. Não sei o que seria da gente. É muito gratificante. O 

apoio que a gente tem dos missionários. No meu entender assim, eu sei que vocês procuram. 

Vocês têm vontade de fazer mais.
206

 

 

 Assim também diz Matilde Dora Alves: “O que me sustenta foi a força de todo 

mundo. Eu tive muitos amigo e tenho. Principalmente você, mãe, você me deu tanta força. 

Muitos amigo, muito colega, todo mundo, padre. Até na minha casa, padre veio, tudo. Todo 

mundo me consolando, me conformando”
207

. Ela continua falando da importância da presença 

missionária no momento da morte do filho e durante todos estes meses e anos:  

 

Você minha filha foi o espírito de luz que Deus botou no caminho da gente. Que você fez para 

nós e continua fazendo. É um espírito de luz que Deus botou no nosso caminho, viu. Porque 

você consola a pessoa sofredora, você leva a palavra de Deus para a gente. Você faz muita 

coisa boa, você só não, todos que, mas faz. Rezo direto. Missa de sétimo dia, dois, três, um 

mês, direto.
208

 

  

Outra mãe, Ana Rogério da Souza Silva, já vê o papel da comunidade cristã não só na 

acolhida das famílias vítimas, mas também na evangelização das pessoas que vitimam: 

“Evangelizar, levar a Palavra de Deus a esse pessoal que não tem Deus. Tem que levar a 
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Palavra de Deus, pedir a Deus a misericórdia de Deus que eles se convertam a Deus”
209

. 

Igualmente diz Joana Silva Lopez:  

 

Os jovens, né? Evangelizar o jovem [...] Evangelizar o povo para ver se, porque estavam muito 

bem, vão para Igreja, tudo com ele. Depois abandonaram, ninguém vai mais. Ninguém quer 

nada com Igreja. É de pincinha, de agulhinha, não quer nada com Igreja mais. De pincinha 

aqui, de agulhinha. É evangelizar estes jovens para ver se eles servem com este dom, achava 

esse, né?
210

  

 

 Edileuza Conceição Ferreira oferece pistas para combater não só a violência, mas 

também uma conversão dos jovens que se envolvem no mundo do crime:  

 

Que conquistando a amizade, o carinho daqueles jovem, ganha eles. Agora se chegar e dizer: 

“Olha, eu quero fazer um trabalho com você para combater a violência, para combater as 

droga.” Eles não vai de maneira nenhuma, eles não vai. Agora se for um trabalho para ir 

conquistando a simpatia, a confiança deles, eles poder ter confiança na senhora e a senhora 

depositando a sua confiança e eles ver na conversa sua a sua honestidade que é para o bem 

deles. Tem necessidades disso aqui.
211

 

 

 A comunidade em si também entra num processo de conversão. Por um lado, ela 

permite às mulheres fazerem memória dos filhos queridos e manterem a fé no Deus da vida. 

Por outro lado, a comunidade em si enfrenta os fatos brutais da violência atual e se abre à dor 

das famílias sofridas. A morte violenta destes homens e mulheres jovens é uma cotidiana 

sexta-feira santa, que se passa nos becos brasileiros. O encontro dos sobreviventes com a 

comunidade cristã significa um reviver do encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado 

diante do túmulo vazio. Vemos que a partir do encontro entre a Igreja e estas pessoas 

machucadas nasce algo verdadeiramente autêntico. O acompanhamento pastoral ajuda as 

pessoas que experimentaram a perda dos próprios filhos a se integrarem na comunidade e a 

comunidade a viver o verdadeiro mistério pascal, a partir da realidade cotidiana.   
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Gestos concretos 

 Vemos que as mulheres passam por certo “rito de passagem”: de mulher grávida para 

o estado da mãe feliz e, agora, – tão inesperadamente – ela se torna mãe órfã, a mãe que 

perdeu seu filho. Todas se tornam Marias, pois se encontram na situação da mãe de Deus, 

cujo filho foi assassinado cruelmente. Três etapas na vida de uma mulher: o filho que ela 

carregou no próprio corpo e ao qual ela deu à luz e, no fim, olhando somente para a foto dele, 

secando as lágrimas com as roupas que ele deixou. Essas mulheres fazem parte das nossas 

comunidades e habitam entre nós – igual à Maria, mãe de Deus, esperando o momento pascal-

pentecostal, o encontro com Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. O papel das 

comunidades é de propiciar este encontro, pois ele é a base da fé cristã, alimentando-se do 

primeiro anúncio (querigma), do constante testemunho e da ação missionária. No mistério da 

morte de Cristo, as mulheres encontram consolo, embora haja algumas mães que sentem que 

ninguém entende o sofrimento delas, a não ser quem já passou pela mesma experiência. Como 

relata Neide Santos Passos:   

 

Às vezes tenho a vizinha, que está aí. Ela disse: “Agora estou entendendo o que você passa!” 

Não entendeu não, ela não perdeu um filho ainda. Só quem sabe o que é isso, quem já perdeu 

um filho, aí diz assim: “Eu sei que você está passando!” Eu posso falar com uma mãe que 

perdeu também. Eu posso falar a mesma coisa, porque eu sinto que é perder um filho. Quem 

nunca perdeu acha: “Ah, eu sei que você está passando!” Não sabe não, só Deus é que sabe o 

que eu sinto.
212

  

 

 Outras mães se fortalecem na fé cristã, como Joana Silva Lopez, que se conforta na 

mãe de Jesus: “Ela também perdeu filho e passou. Quem é a gente para não passar? Não 

chega coisa perto do que ele passou, né! A gente, né! Nem chega! Porque ela viu que o filho 

dela morreu. Nem chega, a gente nem chega perto”
213

. A acolhida e o acompanhamento 

pastoral são importantes, pois ajudam a fortalecer as mães. Acima de tudo, é a fé viva de uma 

comunidade cristã que pode envolvê-las nestes momentos frágeis e vulneráveis. A nossa fé 

cristã – em um primeiro instante – não tem mera função terapêutica, mas é a essência do 

nosso ser.   
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Sinais sacramentais 

 A realidade violenta em volta dos filhos assassinados encontra na comunidade eclesial 

e na celebração da Eucaristia uma verdadeira fonte de recomeço e de reconciliação. A liturgia 

eucarística, como comemoração da morte e da ressurreição de Cristo, une-se à morte das 

vítimas, traz cura e perdão e, acima de tudo, a presença do Deus vivo. A Eucaristia em si tem 

todos os elementos para manter viva a identidade cristã e manter a fé: a Palavra de Deus 

(narrativa) e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo (sacrifício). Ela permite a 

profissão da fé e a intercessão, une todos os povos na oração do Pai Nosso e envia com 

bênção o povo sacerdotal, selado pelo Espírito Santo. Através da participação na Eucaristia, 

as mães órfãs são levadas a mergulhar no mistério de Deus, manifestado em Jesus Cristo.
214

 

Ester Mariana Santos, uma das mães nos explica:  

 

Eu acredito em Deus, eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo e que ele vai me ajudar, que 

vou passar por essa que já estou passando. Passei e não quero mais que aconteça outra que já 

aconteceu. Nós tem que aquentar, né? Já te disse, a gente está aqui em cima da terra, está aqui 

vivendo, e faz aquentar tudo isso. Lutar para fazer que não aconteça. Por enquanto eu não estou 

podendo fazer nada. Eu não estou me envolvendo ainda agora. Mas se eu poder dizer ir para 

Igreja, orar, rezar, eu faço, estou fazendo [...] Só pode se apegar com Deus e caminhar no 

caminho de Deus, na estrada de Jesus. É com que eu estou me consolando. Ir para Igreja, 

assistir a missa, conversar com as outras de lá, rezar, andar, é um consolo.
215

  

 

 Ester é uma entre muitas mulheres que se apegaram à comunidade eclesial e se 

fortalecem nas celebrações semanais e dominicais, durante as quais são lembrados os nomes 

dos filhos. Na sociedade urbana, o anonimato é palpável e a violência o faz aumentar. As 

celebrações – além de fazer a memória de Jesus Cristo –, constroem uma comunidade de 

discípulos e discípulas, diminuindo o anonimato. Nos nossos próprios bairros, a terra estranha 

torna-se a terra prometida.  

 As Eucaristias celebradas são sinais sacramentais: 
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 Sinais sagrados porque exprimem uma realidade sagrada e espiritual; 

 Sinais eficazes que trazem paz e reconciliação; 

 Sinais da graça dos quais o povo de Deus sai fortalecido e, finalmente; 

 Sinais da fé na caminhada peregrina desde Abraão e Sara até os primeiros 

discípulos de Jesus.  

 A Igreja é o sacramento desta caminhada. As famílias vitimadas recebem na Eucaristia 

a vida em plenitude e se alimentam da vida cristã. Elas chegam a conhecer, celebrar, viver e 

contemplar o mistério de Cristo e se unem a ele, entregando o próprio fardo nas mãos de 

Deus. O resultado é uma profunda comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Elas participam 

ativamente na realização do Reino de Deus, no anúncio e no testemunho, como também na 

difusão do Evangelho.
216

 

 

2.3.3. Sujeitos de esperança 

 A pergunta sobre a esperança foi respondida de vários modos. Algumas mulheres 

mostraram uma atitude positiva em relação à esperança, tendo em vista a juventude, e 

sonhando com um mundo melhor e um futuro de paz. Elza Lopes da Consolação diz:  

 

Eu tenho esperança em Deus. Minha primeira esperança é que isso tudo um dia acabe. É 

difícil! Uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho esperança [...] Tenho esperança por dias 

melhores. Tenho fé em Deus que esta juventude, né? Nas minha orações sempre peço pelos 

adolescentes, pelos jovens para que a gente ter um mundo melhor.
217

  

 

 No meio de toda violência e de todo sofrimento, Edileuza Conceição Ferreira espera 

por uma maior conscientização, relatando:  
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Dá para falar da esperança, dá sim. Eu sempre peço a Deus, se não toma conta destes jovens, se 

não toma conta dessa nossa, minha comunidade. “Toca no coração de cada um deles, Senhor, 

que ele seja tocado pelo teu amor, Pai Santo.” Mas que há muita esperança, há. Que há muita 

esperança há. A esperança é tudo para mim na vida. A esperança para mim é vida, é vida. 

Nestes jovem, eles estão vendo, estes que estão indo, nem estão se importando. Mas vai chegar 

uma hora que eles vão se conscientizar. Então, a nossa esperança é que eles um dia vai chegar, 

que eles possa se conscientizar não com prisão, não com tortura, nem com violência nenhuma 

mas pelo carinho, pelo entendimento das pessoas eles vão se conscientizar. Com certeza [...] A 

esperança vai ter, quando eles se conscientizar. Eles, pai, mãe de alguns que temos que tem 

apoio de mãe e de pai. Quando eles se conscientizar que querem, que tem alguém se 

esforçando querendo o bem deles, neste dia há esperança, há esperança, com certeza.
218

  

 

 Ela expressa um pavor diante da prisão para muitos jovens e, aqui, ela faz a ligação 

com a esperança, dizendo:  

 

Que eu tinha um lema com ele. Eu dizia: “João Carlos, duas coisa eu não faço na vida: é 

vender o que eu não tenho e nem visitar em cadeia.” Então, quando eu chegava, dizia: “João 

Carlos, você está com aquele menino, quem é ele?” “Já sei minha avó, a senhora não vende o 

que não tem nem visita em cadeia!” Ele já me respondeu assim. Então, é umas coisa que só 

Deus. Mas que tenho esperança, tenho esperança.
 219

  

 

 É compreensível que uma mãe queira uma vida de segurança e de paz para os próprios 

filhos e para os dos outros. Ela espera por uma sociedade que apoia crianças e jovens e 

previne o envolvimento no mundo das drogas, como já vimos acima, com a mãe Lúcia Jesus 

da Silva: “Que eles tirem os menino da rua [...] Uma esperança que eu peço sempre a Deus é 

essa daí, que eles ajudem as criança. Ajudar outras criança para ajudar não entrar nesta vida 

que meu filho entrou, de prevenir as criança mesmo porque é tanto menino. Eu peço sempre 

para não”
220

. 
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 Ligando a esperança com a fé, Neide Santos Passos, consciente da sua 

responsabilidade pelos seus outros filhos, conta:  

 

Eu tenho que ter esperança. Todos nós temos que ter esperança. Com fé em Deus. E sempre 

buscar a Deus. Eu tomo estudo bíblico, não sou cristã, mas tomo estudo bíblico. De vez em 

quando eu pego a Bíblia, eu peço a Deus para tirar a maldade do meu coração e da minha 

mente porque eu tenho outros filhos e tenho que olhar agora pelos outros. Tenho um filho 

homem, dois, Deus me deixou um. Que esta coisa que eu vou passando não deixe eu revelar os 

meus filhos que estão comigo que eles não têm nada ver. Eles não têm nada a ver. Apesar que 

eu também nunca tinha amor de mãe. Mas! Não têm nada a ver isso.
 221

   

 

 Este curto depoimento oferece uma perspectiva mais além, pois revela o sofrimento da 

própria infância desta mãe, que não experimentou o amor materno como precisou. 

Certamente, ela precisaria trabalhar não só a perda do filho assassinado e a dura realidade de 

ganhar o sustento cotidiano nas sinaleiras de Salvador sob o sol quente, mas também a própria 

infância e o problema familiar (tendo cinco filhos de cinco companheiros diferentes). A vida 

dela é marcada por sentimentos de abandono, de violência e de discriminação. Mesmo assim, 

sendo bem consciente da sua situação, ela confessa:  

 

Meu ponto fraco, eu faço o que eu posso por meus filhos. E me vê aborrecida, chegar lá em 

casa não ter um pão para dar para minha filha pequena quando pede: “Minha mãe, me dê um 

pão, um biscoito.” Chega alguém lá, já estou aborrecida porque eu não tenho o dinheiro para 

repor. Me dão os três: “Pensar em fazer besteira?” “Nunca me deixam eu a fazer isso!” Eu saio 

pedindo. Por isso, eu fico na sinaleira. Com muito orgulho, eu fico na sinaleira. Não tenho 

vergonha. Toda esta cor aqui na pele, olha aí, isso é o sol.
222

  

 

 Algumas mulheres olham para o futuro com determinação. Os outros filhos e netos 

têm um importante papel na vida delas e ajudam a ter uma perspectiva otimista. Sempre 

fazendo a ligação entre confiança, fé e esperança. Consciente da constante violência que o 

bairro está experimentando, Ana Rogério da Souza Silva diz:  

                                                 

221
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A esperança em Deus, [...] tenho meus neto, das outras filha, dos outros filho. Peço a Deus 

pelos meu e por tudo. Tenho esperança em Deus de amelhorar isso, tenho esperança em Deus, 

confio em Deus. Com fé em Deus amelhora, mas as coisas está pegando por aqui, a coisa está 

feia, está feia, está feia. Tiroteio, a gente anda assustada, a gente não pode andar, a gente anda, 

mas anda assustada. A coisa está feia. Todo dia tem tiroteio, todo dia tem, né?! [...] A 

esperança é a última que morre. Enquanto a gente tem vida, tem confiança em Deus, tem 

esperança de melhorar, não é isso? No futuro, a gente tem que chamar por Deus, esperar 

melhorar, o futuro das coisas melhor. A gente tem que chamar por Deus, trabalhar, se esforçar, 

ter esperança das coisas melhor dada por Deus, porque sem Deus a gente não faz nada, a gente 

tem que confiar, bota o pé na rua: “Meu Deus, eu vou fazer este trabalho, eu vou fazer isso, eu 

confio em Deus, que Deus vai me abrir as porta, Deus vai me abrir os meus caminho, de mim, 

de todos”. Confie em Deus que Deus ajuda. A gente se confie em Deus e vai.
223

  

 

 Assim também Maria José Oliveira Aurora vê que a força vem da família e a 

esperança está presente nos outros filhos e netos:  

 

A esperança, só Deus [...]. Era um bom filho. Eu vejo que eu não tenho culpa. O quem fez já 

pagou. Muitos anos depois, foi que mataram o fulano que queriam matar. Mas naquele dia era 

telefonema o dia todo, a casa encheu toda. Aqui estava todo cheio. Mas foi uma choradeira. 

Mas mesmo assim, eu fui para o enterro dele. Foi no dia 22, enterrou no dia 23, segunda-feira. 

Eu perdi o meu filho [...] Não sou desesperada [...] Sou uma mulher muito calma. Resolvi as 

minhas problema. Graças a Deus, tenho duas filhas mulher, uma já faleceu, tenho mais dois 

filho. Eu resolvo minhas problema todo, quer que ele não quer que eu não me aborreça. Deus 

sabe o que meu sofrimento é.
224

  

 

 Sempre pensando no conjunto da família, Joana Silva Lopez igualmente descreve o 

próprio sentimento: “Esperança por uma vida melhor, esperança de meus netos ser mais 

compreensível [...] E um dia a gente vai conseguir, né”
225

. Marta Hilda dos Santos espera que 

os outros filhos, que viram os irmãos sendo assassinados, devam ter aprendido a não se 
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envolver com o mundo das drogas e não infligir mais sofrimento à mãe: “Esperança: coisa é. 

Meus filho [...] Estão vendo espelho. Para não seguir. Coisa. Para procurar trabalho. Para não 

chamar. Não se misturar. Porque eles viu. Por sinal Marcos viu. O que sofri no outro, viu o 

que sofri por Bia. E aí eles está vendo”
226

. Do mesmo modo, Vanda Santos se manifesta: “Eu 

espero alguma coisa de bom. Esperar coisa de bom, de ruim, não, né? Coisa de bom, que não 

aconteça mais nada com filho nenhum meu, né? Eles vivem em paz e eu também. É. Para 

viver em um sufoco deste, precisa ter coração para suportar, né?”
227

. Mara Rodrigues Ferreira 

de Santana simplesmente diz: “Esperança? Para mim existe. Esperança para mim é a gente se 

sentir mais viva. A minha felicidade com meus filho, entende”
228

. 

  

“A gente tem esperança, [...] [é] desesperança!” 

 Algumas mulheres se encontram numa fase muito negativa e depressiva. Ester 

Mariana Santos relata o próprio sentimento contraditório:  

 

Esperança, para que? Esperança minha? Esperança para me ver livre disso! Eu não quero ver 

isso aqui na porta. Eu não gosto disso não [...] Minha esperança é que acabe este negócio deste 

negócio das drogas. Minha esperança que acabe! A perseguição que a gente vê. Os pobres, 

coitados, jogava lá na rua, morto [...] A gente tem esperança, mas não acaba. É desesperança! 

Nós faz ter fé que acabe, mas não vai. Não tenho esperança que acabe essa droga não. Eu vou 

te afirmar que vou ter esperança? A gente vai ter esperança? Nós mãe vamos ter esperança que 

vai acabar? Eu vou não! Como eu vivo sem esperança? Eu não quero nem saber. Minha 

esperança que não posso, não quero nem!.. E rezo e peço a Deus, não só pelos meus como 

também pelos das outras. Que tem muitas mãe chorando. Onde eu vejo aquelas mãe, lá na rua 

que foi droga. Já pensou que não é nem adulto, o que mais morre, estas criança da idade de 

Adailton, estes vai morrendo, inocente. É que mais morre. Custa mãe dos menino.
229

  

 

 A sua amiga e colega de idade, Joana Silva Lopez, igualmente mostra um quadro de 

tristeza e desânimo:  
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Esperança como assim? Eu nem sei. Nem sei o que vem na mente. O que eu vivo aqui também, 

que um dia Deus pode me chamar para eu me ver livre daqui também. Pode me chamar. Eu 

quero partir, quero ficar não. Toda hora eu peço a Deus, que Deus me dê uma coisa, que Deus 

me tire daqui deste mundo. Me tira. Eu tenho meus filho, tenho meus neto, mas meus neto, um 

neto, meu filho, não é? Quatro eu crio, quatro de minha filha, porque ela trabalha, que tem que 

criar sou eu. Mas não chegam a se perder o Adriano. Nenhum deles [...] Eu fico pensando, eu 

digo: “O menino que eu criei com tanto amor, tanta coisa, Deus não deixou.” Eu não pude ficar 

com ele. Aí, sei lá. Sei lá.
230

  

 

 Uma partilha franca e direta vem de Matilde Dora Alves que divide a sua decepção 

com a vida durante a entrevista. Além de ter que suportar a dor da perda do filho, ela 

experimenta conflitos violentos com o marido:  

 

Futuro? Ô, eu sou uma pessoa assim, que eu não vejo nada de bom na minha vida, não. E cada 

dia que passa eu tenho tanta decepção. Aqui em casa com marido, com tudo que eu fico tão 

desanimada. Tem hora que eu tenho a vontade de fazer um besteira comigo. Eu estou aleijada 

destes dois dedos. Está vendo. Ficou duro esse, esse não dobra. Esse aqui meu ficou tudo roxo 

aqui. De um murro que ele me deu. Eu não tenho uma esperança, assim. Eu digo, a única 

esperança que eu tenho de um dia ver o meu filho. Me dá coisa triste na minha vida, minha 

filha. Hoje de manhã, sai, estava na delegacia, hoje. Por isso, eu não estava quando você veio. 

Porque eu fui, andando, andando, andando, que eu não aquento mais andar para lá. E vou andar 

mais ainda. Mas estou saindo, estou saindo.
231

  

 

 A questão sobre o futuro foi respondida por algumas mulheres de uma maneira 

pessimista: “Eu não penso muita coisa boa, não. Sabia? Eu não vou mentir para você, não. 

Não penso não. Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo, eu não tenho esperança de nada bom. 

Para mim, só vem pior, pior, pior.”
232

 Edileuza Conceição Ferreira narra como a violência 

atinge o bairro e como outras pessoas reagem às mortes brutais:  
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Futuro? O futuro aqui deste bairro, se não tiver uma conscientização, é um futuro negro, é um 

futuro negro. É a gente vendo o nosso jovem embora. É nós vendo o nosso jovem embora. Não 

tem uns 15 dias, o padre pediu, pelo amor de Deus, quando matar estes jovens, não chamasse 

ele para ele ir ver, que ele não ia mais para enterro, que ele não tinha mais coragem, ele não 

aquentava mais ver tanto jovem assassinado. É uma coisa que dói no coração. Uma coisa que 

dói, um coisa que choca.
233

  

 

 As mulheres se encontram numa situação muito difícil. O círculo vicioso da violência 

policial, do mundo das drogas e de falta de oportunidades para os jovens cria poucas 

alternativas para estas mães. Elas se veem com poucas saídas. 

 

Continuidade e reencontro com filho 

 Uma das mães, Mônica Fernando Ribeiro, vê a vida do filho continuar através do 

ponto de captação de material reciclável, que ele iniciara e continua ativo. Nesta pequena 

empresa, ela experimenta a esperança de várias formas, tanto no emprego, que gerou para sua 

irmã, quanto nas caridades que continua fazendo em nome do filho, que sempre ajudou as 

pessoas carentes: “Tenho esperança de renovar tudo, voltar tudo de bom, de novo, eu tenho 

esperança com fé em Deus, de isso tudo se passar e voltar tudo de bom, como já está voltando 

aos poucos, já está voltando tudo de bom, tenho esperança em Deus e confio em Deus.
234
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 Algumas mães esperam a volta do filho que foi assassinado. Esta esperança é algo 

utópico. Matilde Dora Alves a descreve da seguinte forma:  

 

Eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar o meu filho. Eu tenho certeza disso. Que eu 

vou encontrar o meu filho. Eu tenho certeza. Que um dia vou encontrar com ele [...] Eu tenho 

esperança de ver ele um dia ainda. Tenho. Você acha que existe? Eu acho, eu acho não, eu 

tenho certeza. Vem de dentro de mim. Vem de dentro de mim. Eu sonho. Quando penso nele, 

ave Maria.
235

  

 

 Do mesmo modo, fala inicialmente Mara Rodrigues Ferreira de Santana: 

 

Como é que eu me sinto? Eu me sinto dormindo, acordando, mas com a esperança que ele vai 

voltar. Aquela esperança que ele vai voltar porque eu vi o meu filho morto no Nina
236

. Eu vi o 

meu filho morto. Fui eu que dei um banho, fui eu que arrumei, fui eu que fiz a funerada e mais. 

Mas eu não tenho, assim, aquela esperança que foi meu filho. Para mim, não era ele. Eu fiquei 

quase cinco meses sem dormir. Tenho a esperança de meu filho voltar. Porque eu sofri muito 

com Rodrigues. Ele um ano e sete meses de ter internado no CHG
237

 e saiu já andando com um 

ano de idade. Ele sofria de asma. Tudo era eu que fazia por Rodrigues, entende? E até hoje, 

gente mesmo.
238

 

 

 Mais tarde, durante a entrevista, ela se contradiz e fala que nunca mais verá o filho:  

 

Mas a esperança num modo de sentido de dizer que eu vou rever ele, mais nunca. Mais nunca. 

Eu tenho uma caixa no guarda-roupa que eu brigo com todos eles aqui. Ninguém mexe aí 

porque se eu for para rua e encontro a caixa de um modo estranho, eu brigo com eles todo que 

                                                                                                                                                         

trinta, ele me dava todos os dias, ele dava comida”. Eu mandava comida para ele, ele dava estas crianças e 

comprava para ele comer. Só isso, ave Maria, me fortalece muito, me fortalece, graças a Deus. Agora agradeço 

tanto a Deus, de coração. 
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eu não quero que ninguém mexa que pertence ao meu filho. Me machuca quando eles vão ver, 

eu não quero que ninguém mexa, só quem pode mexer ali é a mim. Eu não sou mais aquela 

mãe, eu me assim, eu não sou mais aquela mãe. Eu mudei para meus filhos desde que eu perdi 

Rodrigues.
239

  

 

 Mara Cecília de Jesus é pragmática no seu depoimento, dizendo: 

  

Esperança? Olha, eu sei que eu não vou ele ter de volta nunca. Eu sei que este negócio, eu 

sonho com ele, então, muitas vezes, dizem que ele volta. Voltar? Ninguém volta. Para voltar, 

ninguém volta. Eu olho para futuro, chamo por Deus entendeu. Em relação ao meu menino, eu 

sei que a violência pelas coisas que eu vejo hoje, entendeu, eu acho que é difícil.
240

 

 

 Neide Santos Passos igualmente vê na morte do filho o fim definitivo. A única coisa 

que permanece é o cuidado pelos outros filhos e a lembrança: “São os meus filhos. E nada que 

eu faço vai trazer o meu primeiro filho de volta. Só vai ficar na lembrança. Está na lembrança. 

Vai sair nunca, né? Não deve! Ninguém vai tirar isso!”
241

.  Novamente, entra a atitude de 

entrega, escutando Nora Costa Salvador: “Esperança? Agora, não vai vim mais. Já foram, não 

vão vim mais. Só entregar a Deus, Deus toma conta. Só isso”
242

. 

 Vimos que as entrevistadas encontram muitos obstáculos na procura de caminhos 

possíveis para enfrentar a violência e superar a dor. Nesse segundo capítulo, o fenômeno 

complexo da violência, os impactos do narcotráfico e a falta da estrutura familiar foram 

analisados a partir de exemplos verdadeiros, que ocorreram dentro de um contexto concreto. 

Trabalhamos também com outros aspectos, tais como a ausência da justiça e a perspectiva da 

mulher negra e pobre. A questão da fé e da esperança constituíram os passos principais. No 

final dessa parte, mais do que respostas às indagações, novas perguntas se apresentam. Como 

poderemos entender estes depoimentos diante de nossa fé? Como analisar teologicamente as 

testemunhas? Procuraremos ver as possibilidades de transformar o quadro sofrido das mães 
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órfãs e o medo social, através dos conceitos desenvolvidos no próximo capítulo, baseados na 

teologia da esperança.  
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Capítulo 3 

Elementos para uma Teologia da Esperança contextualizada 
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“[...] estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança [...]”.  

1 Pedro 3,15 

 

Introdução  

 Depois de ter descrito o contexto violento do Brasil, em geral, e da cidade de Salvador, 

em particular, e ter ouvido as narrativas de dor e de clamor, agora, abriremos uma reflexão 

teológica a partir de três chaves principais. A primeira leva à importância de se recordar a 

perda e fazer a memória do filho. O segundo aspecto teológico traz a realidade (honradez), 

que nos desafia com a sua violência. Segue o terceiro elemento para a teologia da esperança 

contextualizada, a utopia (futuro). Essas chaves teológicas abrem caminhos para a esperança e 

permitem novos horizontes pastorais.  

 As narrativas das mulheres, no capítulo anterior, revelaram uma esperança em dias 

melhores, que requer uma reflexão teológica e que será o conteúdo dos próximos parágrafos. 

As mães órfãs esperam e encaminham uma ação pastoral. O que emerge das falas é 

importante para a teologia da missão. A ação missionária não é algo isolado, mas está em 

contínua sintonia com o povo sofrido. Para que não se esqueça a dor e para que se articule o 

clamor, trabalharemos neste capítulo: 

 O aspecto da memória, baseados principalmente no teólogo Johann Baptist 

Metz, tanto do(a) filho(a) assassinado(a) quanto da dor da perda, como núcleos 

centrais da teologia da ressurreição, pois as mães órfãs experimentaram a 

paixão dos jovens e das crianças assassinadas como cristãos e fazem uma 

íntima ligação com a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo; 

 A realidade com honradez, baseando-se nas reflexões de Jon Sobrino; 

 A utopia (futuro) elaborada pelo teólogo Jürgen Moltmann.  

 Os depoimentos aqui citados continuam mostrando que as mulheres, mesmo sendo 

vitimadas, são teólogas, vivendo a sua fé e assumindo a luta pela justiça. Sendo que a Trindade 

é a origem da missão, teremos uma estrutura trinitária nesse capítulo: a memória daquilo que 

Deus fez, a realidade que Cristo redimiu e a ação do Espírito na utopia. As mulheres refletem 

também uma fé trinitária e uma esperança na utopia através da própria expressão: “Com fé em 

Jesus, eu venço. Com fé em Nossa Senhora, com fé em Deus, eu venço. Vou pedir a Deus que 
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me dá força”
243

, “[e] que um dia com fé no Espírito Santo, esta mortandade de jovem, um dia 

Jesus vai ter misericórdia de cada um deles. Que eles trilhem no caminho do bem, não é 

isso?”
244

. 

 As categorias teóricas aqui sinteticamente e sumariamente descritas serão a base para a 

ação pastoral no último capítulo desta dissertação e percorrem a esperança humana e cristã, a 

justiça e a solidariedade. O que segue são os conceitos teológicos de memória, de realidade e 

de utopia. 

 

3.1. A partir da memória  

 A memória dos sofrimentos acumulados se contrapõe aos tempos modernos com sua 

preferência de a-historicidade. Metz dá ênfase a fazer memória e à esperança solidária 

referindo-se a uma esperança não primeiramente guardada por si, mas vivida para outros. É 

uma esperança que abraça não só o povo sofrido e esquecido, mas também os nossos mortos. 

É uma esperança que, frente ao sofrimento crescente dos justos, vai contra os poderes das 

injustiças.
245

 Essa esperança vai contra o esquecimento da verdade e da história já refletida 

nos escritos de Walter Benjamin. 

 As teses sobre a Filosofia da História que se inserem na luta de Benjamin ao 

positivismo e às classes, colocam em questão o conceito de verdade. Ele lembra que a empatia 

foi usada como método para que o historiador pudesse penetrar na verdade do passado. A 

tarefa do historiador é definida como uma luta contra as convenções, em busca de uma leitura 

do passado, em busca dos não ditos. Critica a concepção evolucionista de progresso. Os 

conceitos de Benjamin, ainda que muito marcados pela época em que viveu, com suas 

referências ao comunismo, apresentam muita atualidade. Diversos aspectos de sua 
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interpretação da história foram, no pós-modernismo, valorizados, como a importância de uma 

historiografia engajada. A histórica como construção (cf. tese XIV) viria a exercer papel de 

destaque nas reflexões pós-modernas, assim como o caráter narrativo da história. O apelo de 

Benjamin pelo ponto de vista dos oprimidos encontra em nosso contexto ressonância na luta 

pela inclusão de histórias de excluídos e marginalizados. Michael Löwy define de forma clara 

a sensação de muitos leitores de Benjamin:  

 

A leitura das “teses” afetou minhas certezas, transformou minhas hipóteses, inverteu (alguns 

de) meus dogmas: em resumo, ela me obrigou a refletir de outra maneira, sobre uma série de 

questões fundamentais: o progresso, a religião, a história, a utopia, a política. Nada saiu imune 

desse encontro capital.
246

 

 

 Walter Benjamin pressupôs a reparação do abandono (Verlassenheit) e da desolação 

(Trostlosigkeit) do passado. Na sua obra Das Passagen-Werk [Livro das Passagens], ele 

escreve sobre a redenção do passado como reparação.
247

 A rememoração e a contemplação na 

consciência das injustiças passadas junto com a reparação do sofrimento são necessárias e 

levam à emancipação dos oprimidos. “Trata-se da idéia de uma Aufhebung (supressão) da 

injustiça passada, graças à consciência histórica, correspondente perfeitamente às intenções de 

Benjamin [...].”
248

 Em outras palavras: temos que ir contra a corrente da história, baseando-

nos na narrativa dos injustificados.
249

  

 A recordação da dor conserva a história de uma forma perigosa, que não permite o 

silêncio.
250

 O sofrimento de Cristo é memória libertadora, que não é só histórico, mas é 

aspecto intrínseco do nosso atual momento. Para evitar que a nossa fé se torne pura mitologia, 

Johann Baptist Metz explica que em Jesus Cristo, que sofreu a morte na cruz e ressuscitou dos 
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mortos, une-se a memoria passionis com a memoria resurrectionis. Segundo ele, precisamos 

fazer da memória do sofrimento o centro da nossa teologia, transmitindo a ressurreição como 

memória da paixão dos mortos:
251

  

 

História da salvação é antes História universal, na qual as esperanças humilhadas e sufocadas e 

os sofrimentos se revestem de sentido. História da salvação é aquela História universal onde às 

possibilidades vencidas e esquecidas da existência humana, que nós chamamos “morte”, cabe 

um sentido, mediante o qual o curso da história futura não é nem retratado, nem suprimido.
252

 

 

 O povo sofrido, fazendo memória e alimentando a sua esperança no contexto da 

violência, inspira-se na utopia e no eschaton (escatologia). Brevemente, estes dois termos 

serão comentados (cf. 3.3.). 

 O dinamismo consolador da nossa esperança nos leva ao encontro de todos os que 

sofrem e experimentam o absurdo da violência. Metz alerta que a esperança “[n]ão é o caso de 

fazer nossa defesa própria, mas de buscar também o questionamento crítico, a unidade de 

sentido e ação, de mentalidade e praxe, a fim de que o nosso testemunho se transforme em 

convite à esperança”
253

. Só a esperança em Deus nos faz aguentar a insuportável dor da cruz, 

apesar da sociedade ao nosso redor estar se tornando cada vez mais um mundo de consumo e 

de desesperança. A narrativa da esperança, segundo Jesus Cristo, sem dúvida, é uma história 

de sofrimento. Os seres cristãos experimentam a cruz e entendem justiça, paz e liberdade a 

partir desta história.  

 O papel da comunidade é ser, antes de tudo, uma comunidade de esperança. A Igreja, 

não sendo o Reino de Deus, mas o povo de Deus em marcha, celebra a história da esperança 

reunindo-se em nome de Cristo que, através da ressurreição, trouxe-nos esperança e pela qual 

tornamo-nos portadores da esperança. A comunidade eclesial fortalece as nossas mulheres 

sofridas na expressão da sua fé e na recuperação da sua vida. É papel de a comunidade 

promover um espaço onde a pessoa crente seja alimentada na sua fé e na fraternidade e possa 
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descobrir e aprender a esperança. Vivendo assim, ela se tornará fermento de vida para todo 

o  mundo. Assim afirma Elza Lopes da Consolação, uma das mães órfãs:  

 

Esta fé é uma força. Eu nem sei de dizer, nem sei assim de me expressar. Esta fé vem na 

Palavra que eu leio todos os dias, eu faço a leitura, nas minhas orações, nas orações de muitos 

irmãos. Tenho muita coisa no Salmo 23, “o Senhor é meu Pastor e nada me faltará, mesmo que 

eu ande pelo vale da sombra morte, nada temerei porque eu sei que ele está sempre comigo” 

[...]. Minha fé me ajuda muito. Eu tenho muita fé em Deus. Sou muito devota de Maria. Eu 

sempre estou pedindo a ela que interceda por mim junto a Deus. Tenho muita veneração por 

Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ela que está sempre presente na minha vida, na vida da 

minha família e nos dando força. Eu achava que nunca mais eu ia sorrir. Mas, graças a Deus, 

estou conseguindo sorrir por causa desta fé, que eu tenho em Deus, e como eu disse, este 

Salmo [23], mesmo que a gente anda pelo vale da sombra da morte. Então, esta fé dos meus 

irmãos, deste grupo, das religiosas foi uma bênção na vida não só da minha família, mas de 

todas as famílias.
254 

 

 A comunidade é a antecipação, o sinal do Reino de Deus. Nela, age a força do 

Espírito, trazendo uma nova criação frente à luta de resistência contra a condição da morte da 

humanidade. A comunidade unida e em solidariedade com o povo sofrido, no nosso caso com 

as mães órfãs e as suas famílias, está a serviço do Reino de Deus que está por vir.  

 Metz sugere concretos caminhos da esperança: na obediência da cruz, vivendo nas 

pegadas de Jesus e dando o testemunho deste Deus da esperança em nosso tempo e na 

situação concreta da nossa vida; na pobreza, seguindo Cristo na liberdade e no amor, vivendo 

em solidariedade com os pobres e com os fracos; na liberdade, dando testemunho vivo da 

esperança e erguendo a voz contra preconceitos e ídolos sociais; e enfim, na alegria da 

invencível ressurreição.
255

  

 Metz fala da “mística divina de Jesus”, que se entregou em confiança ao Pai e, no fim, 

foi abandonado pelo mesmo. Porém, a mística que Metz descreve é  

 

de uma maneira única uma mística do sofrer de Deus (“Leiden an Gott”). Seu grito na cruz é o 

grito de alguém abandonado por Deus, que de sua parte jamais abandonará Deus. [...] [N]o 
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abandono por Deus na cruz [Jesus] afirma um Deus que é diferente, que é mais do que o eco de 

nossos desejos, por mais inflamados que sejam; que ainda é diferente, e mais, do que a 

respostas a nossas perguntas, por mais duras e apaixonadas que fossem – como em Jó, como 

afinal de contas no próprio Jesus”.
256

  

 

 O fazer da memória significa resistir, não ocultar ou esquecer a violência. Como 

devemos lembrar Auschwitz, também não devemos esquecer a desumanidade cotidiana nos 

nossos bairros e becos, muitas vezes, produto do capitalismo latino-americano. Não lembrar 

introduz uma cultura de irrealidade e nos paralisa para não sentir a dor da perda, para não 

perceber o horror da realidade e para não ir contra o sistema injusto e imposto ao pobres-

outros. A realidade e nossa atitude para com ela será o tema do próximo parágrafo e nos 

levará a refletir sobre os atuais acontecimentos ao nosso redor.  

 Metz combina a teologia, a mística e a política no seu livro Memoria Passionis. Ele 

insiste na recordação dos sofrimentos (paixão) do mundo, a partir da qual articulamos a nossa 

fala sobre Deus. Constantemente, ele dá ênfase ao ato de fazer memória da dor e da injustiça, 

sem a qual a racionalidade se torna um objeto técnico. Ele desafia o esquecimento cultural e 

demanda a memoria passionis, para que “o grito tenha uma memória e o tempo um alvo”
257

. 

 Metz se dedica a um cristianismo da compaixão e faz referência constante à sua 

própria experiência. A sua pergunta revela o horror para o qual não encontra nenhuma 

linguagem apropriada na teologia: como falar de Deus e falar do ser humano depois de 

Auschwitz?. Tendo sido - como jovem soldado - enviado em serviço para várias aldeias e 

tendo encontrado os companheiros todos mortos de forma violentíssima, ele insiste que não 

podemos abafar os gritos! Tratando a questão da teodiceia, o seu trabalho teológico está 

marcado por esse grito de sofrimento e pela busca de Deus perante as incompreensíveis 

histórias de sofrimento do mundo
258

. Metz procura vias de resposta para a seguinte questão: 

perante as vítimas inocentes e injustas e num ambiente de globalização e de pluralismo existe, 

na diversidade de religiões e de culturas, hoje irrevogavelmente reconhecida, um critério de 
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entendimento e de convivência vinculante para todos e, neste sentido, capaz de ser 

reconhecido como verdadeiro? A palavra-chave, segundo Metz, para a resposta e também 

para penetrar na sua obra, é a compassio (compaixão).
259

 

 A tradução literal para compassio, nas principais línguas europeias, resultou num 

conceito que se presta a ambiguidades, pois há o perigo do sentimentalismo e do 

politicamente correto. Por isso, Metz prefere manter e usar o original latino, para exprimir a 

sensibilidade elementar ao sofrimento dos outros. Compassio não é um co-sentimento de cima 

ou de fora, mas a percepção do sofrimento alheio no qual se toma parte e que obriga a um 

compromisso com aqueles que sofrem. Ela exige a preparação para uma mudança do olhar, 

aquela mudança do olhar a que as tradições bíblicas e especialmente as histórias de Jesus 

constantemente convidam-nos (conversão). Vermo-nos nos olhos dos outros que sofrem e são 

ameaçados. Para essa compaixão, servem os passos: parar, escutar e olhar. Compaixão é a 

capacidade de partilhar o sofrimento do outro. Com efeito, o mais terrível do sofrimento não é 

tanto o sofrimento em si, mas a solidão nele, sem uma mão que se estende para ajudar, sem 

um ombro que se oferece para apoiar. 

 Percebemos que o espaço público atual favorece uma cultura do esquecimento do 

sofrimento. Contudo, a construção de um mundo melhor será possível a partir do combate à 

cultura da amnésia e do esquecimento. A compaixão para com as vítimas traz cura às feridas. 

Metz elabora uma memoria passionis como categoria de base de uma teologia em espaço 

público. Trata-se da recordação dos sofrimentos dos outros – ou rememorialização pública do 

sofrimento alheio -, incorporada de tal maneira no uso público da razão, que lhe imprime o 

seu selo.  

 Com esta compaixão, Metz protagoniza uma mística política na forma de uma mística 

de olhos abertos, que vai ao encontro dos que mais sofrem, para assim estar mais sensível ao 

sofrimento das pessoas do que ao pecado. O primeiro olhar de Jesus, justifica Metz, não se 

dirigiu ao pecado dos outros, mas ao seu sofrimento. Metz previne, entretanto, que essa 

sensibilidade nada tem a ver com um desgraçado culto do sofrimento. Uma nova política de 

paz e de entrega aos excluídos é a proposta do fundador da “teologia política”, na qual o 

princípio da igualdade elementar de todos e o pluralismo são conseqüências.
260
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 No nosso contexto, Metz oferece a base para nosso caminhar com as mães órfãs. O 

autor provoca a Igreja a ser um Igreja da compassio, sensível ao sofrimento do outro.
261

 Jesus 

viveu e ensinou, mais do que uma mística de olhos fechados, uma mística de olhos abertos, 

comprometida com a percepção intensificada do sofrimento do outro. É no espírito da 

compaixão que se mostra a força do que penetra o mundo. Ele envia os cristãos para a frente 

dos conflitos políticos, sociais e culturais do mundo atual.  

 

 

3.2. A partir da realidade  

 O nosso compromisso com a realidade e com a memória do sofrimento coloca estes 

eventos trágicos e suas consequências diante da perspectiva da luz da esperança evangélica. 

No fundo, é acreditar num Deus encarnado que assume esta realidade e entra no lugar das 

vítimas. Ele sofre a dor e a cruz. Ele é autor da redenção e, como crucificado, livrou-nos do 

mal. A honradez com a realidade é a ponte entre a memória (cf. 3.1.) e a utopia (cf. 3.3.). “A 

utopia, do ponto de vista cristão, consiste em ler na cruz os sinais do amor, um amor que gera 

profundos e vigorosos alicerces para a esperança”
262

. 

 Os teólogos latino-americanos interpretam o mal a partir da história e leem suas 

manifestações nos poderes que impõem suas ideologias e violentam culturas locais, como o 

processo de opressão instaurado pelo colonialismo ocidental e pelo mercado global. 

Importante observar, com razão, a distinção que Dom O. Romero fez entre a violência dos 

poderosos e a violência dos oprimidos. A luta não-violenta dele e de muitos outros, baseada 

na fé em Jesus Cristo com sua posição profética e motivada pela luta social em prol dos 

oprimidos, foi também um engajamento ético defendendo a vida daqueles sem voz e sem vez. 

O programa é inteiramente “contracultural” (termo muito usado na língua inglesa: 

countercultural, chamando a Igreja a ir contra a corrente do consumismo, do capitalismo e do 

individualismo).  

Precisamos levar em conta que o capitalismo com sua promoção de mercado livre 

ignora as relações sociais e tem um discurso ilusório de sucesso e de vida com bem-estar. 

Como diz Chauí, “pela primeira vez na história universal a economia declara que a maioria 

dos seres humanos é desnecessária e descartável, pois, na economia contemporânea, o 
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trabalho não cria riqueza, os empregos não dão lucro, os desempregados são dejetos inúteis e 

inaproveitáveis”
263

. Observamos uma crescente distância social e um aumento da pobreza, 

como também uma antipatia aos movimentos sociais, que desafiam a violência estrutural e a 

injustiça. No outro lado, “[o] poder econômico defende a injustiça com a ajuda do exército e 

de esquadrões da morte, que cometeram verdadeiras aberrações...”
264

. Tendo a história 

colonial, como pano de fundo, e vendo como a violência é fruto de uma situação de injustiça 

estrutural, que mantém indivíduos ou grupos inteiros em condição de alienação e de opressão, 

Sobrino explica: 

 

A injustiça é violência em sentido estrito porque priva as maiorias – injustamente e pela força – 

das condições básicas da vida e da própria vida. É a violência mais real, quantitativamente por 

sua massividade, e qualitativamente por ser globalizante. Pobres são de fato os que vivem 

encurvados (anaw) sob o peso da existência, de modo que sua máxima tarefa é simplesmente 

sobreviver [...] A distância entre Epulão e Lázaro se aprofunda cada vez mais.
265

 

 

 A violência distorce a relação humana. Ações agressivas, ameaças de morte e 

humilhações que levam ao extermínio caracterizam estas relações desvirtuadas. Sabemos que 

a violência introduz uma alienação de sentido na existência do ser humano e leva a 

humanidade a se tornar prisioneira de um destino absurdo.
266

 Sistemas inteiros consideram, 

praticam e justificam certo tipo de violência, como método de ação para defender a ordem 

estabelecida. Violência torna-se virtude em alguns sistemas, mesmo que lutem pelo serviço de 

causas justas. Serve como exemplo os extremos atentados da AL-Qaeda. Porém, a violência 

nunca deixa de ser violência que produz sofrimento e morte, tanto daquela pessoa que pratica 

a violência quanto daquela que é vítima da mesma.  

 Sobrino categoriza a violência como violência originante, que provoca uma violência 

acompanhante e uma violência de resposta.
267

 Mundialmente, observamos essa violência 

originante ou violência-raiz, como a chamamos, e a identificamos como capitalismo, guerras 
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de território, conflitos religiosos, raciais e ideológicos. Combater todo tipo de violência 

significa enfrentar a violência-raiz. Superar a violência, implica em lutar contra esta 

violência-raiz. Isso significa fazer memória da história colonial, trazer análises do fenômeno 

da violência e estudar saídas não-violentas. A história colonial do Brasil e o sistema político 

têm em suas raízes uma dimensão extremamente violenta: a colonização por Portugal, o 

mercado escravista no triângulo Europa, África e América do Sul e os consequentes conflitos 

internos por questões territoriais, econômicas e sociais.  

 O nosso território da investigação traz a sua própria realidade. Nela identificamos 

elementos para uma teologia da esperança que é fio condutor da ação pastoral. Nenhum 

envolvimento com o povo sofrido faria sentido, se não tivesse atrás de tudo uma esperança 

fundada na fé cristã. Dom Petrini, bispo auxiliar da Arquidiocese Salvador, vê na ação 

pastoral, baseada na reflexão teológica, muitas possibilidades:  

 

Eu penso que seria necessário percorrer dois caminhos. Um caminho é o de ajudar aquela 

pessoa a reconquistar a paz no próprio coração, acolher aquilo, aceitar aquele drama, olhando 

para aquele desastre com esperança, e, então, reconstruir a auto-estima, etc. O do outro lado, 

estas pessoas, dependendo da idade, da situação física, etc. poderiam tornar-se portadores, 

missionários, no sentido estrito da palavra porque, em toda aquela vizinhança, elas são 

conhecidas e poderiam falar com uma autoridade que outra pessoa não poderia ter para as mães 

e para os adolescentes, etc. Isso teria que ser pensado direito.
268

 

 

 Ele é bem consciente de que pessoas com experiência de acompanhamento pessoal 

serão os iniciadores de uma ação pastoral concreta: “uma atenção às famílias das vítimas da 

violência poderia surgir quando alguém dedicar a vida a isto e quando começar a tornar-se 

visível que se trata de uma iniciativa positiva e benéfica”
269

. O interessante é que D. Petrini 

traz o exemplo da fundadora da Pastoral da Criança, que concretizou o seu sonho e ajudou as 

crianças dedicando-se e perdendo a própria vida na missão no Haiti (12.01.2010). Num artigo 

chamado “Sementes de esperança”, Zilda Arns Neumann fala da importância da organização 

social e do desenvolvimento das potencialidades afetivas, espirituais, intelectuais e físicas. 

Este conjunto leva à construção da igualdade de oportunidades que conduz à justiça social e à 
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paz. O contrário é o contexto da sociedade atual que “não colabora para a melhoria da 

qualidade de vida de todas as pessoas e gera, assim, a violência, principalmente porque a 

criança pequena maltratada traz, dentro de si, durante a sua vida, o gérmen da violência”
270

.  

 Para conviver com a dura e tão marcante realidade da violência, é preciso ter muita 

prudência, valentia e capacidade de trabalhar em grupo. Segundo Dom Petrini, é uma questão 

de maturidade pessoal: “Para aguentar uma mãe que perdeu um filho de dezoito anos ou de 

dezesseis anos é necessário uma fortaleza, nem sempre um padre dispõe desta força interior 

para poder acolher, abraçar aquela mulher, conversar com ela de uma maneira que não seja só 

vamos na justiça reclamar”
271

. Ele diz que não se pode impor, por ordem burocrática, uma 

pastoral dirigida à mãe órfã; ela precisa nascer organicamente da base e depois deve ser 

abordada sistematicamente e divulgada por conteúdos, por problemas e por obstáculos. 

Talvez, não seja só uma questão de maturidade, como Dom Petrini partilha, mas também de 

prioridade ao longo dos anos nos seminários. 

 Dom Gregório Paixão, OSB, colega do Dom Petrini, vê a ação pastoral em relação ao 

combate à violência da seguinte forma:  

 

A Igreja não apenas pode fazer alguma coisa: ela já está fazendo e deve fazer ainda muito mais. 

Ela possui voz respeitada na sociedade, pois sempre lutou pelos direitos humanos. Resultado: 

deve não apenas colaborar criando instituições que sirvam para a prevenção contra a violência, 

mas deve ser voz ativa e profética na sociedade, chamando atenção para tudo aquilo que serve 

de fermento para nutrir a indústria da violência.
272

 

 

  Na Arquidiocese de Salvador existem dois centros de recuperação de usuários de 

drogas (álcool, maconha, cocaína, craque, cola etc.): um em Candeias e, outro, em São 

Francisco do Conde, ambos sob a direção da ordem dos Franciscanos (OFM). Esses centros 

passaram a ser referência na Bahia, o que resultou em um grande número de pessoas que 

procuram o tratamento de desintoxicação. Além disso, várias paróquias e casas religiosas 

abrem suas portas para os Alcoólicos Anônimos e para o acompanhamento psicológico de 
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dependentes químicos. Certamente, estas iniciativas contribuem para o combate da violência e 

são ações pastorais, mas devido à intensidade do uso de drogas e da violência, necessita-se 

ainda mais de atenção pastoral. Dom Gregório concorda que a formação do clero não 

responde a esta exigência:  

 

Os sacerdotes possuem uma mentalidade de acolhimento paroquial, mas carecem de uma 

mentalidade missionária. Poucos são aqueles que se dispõem a ir às casas dos parentes das 

vítimas e acompanhar o sofrimento dos familiares. Algumas iniciativas começam a aparecer 

nas paróquias, mas são ainda muito acanhadas.
273

 

 

 Ele, a exemplo de Jesus diante de Pedro, que num ato de valentia desejou responder à 

violência com violência, adverte dizendo: “Guarda tua espada” (Mt 26,52). Os dois bispos 

veem a importância da memória e escutam o forte clamor pela justiça: 

 

Creio, porém, que precisamos potencializar a pastoral da esperança, abrindo espaço para o 

acompanhamento das “mães órfãs”. Essa iniciativa poderia gerar um fenômeno de 

multiplicação, dando espaço de partilha para as que superaram a perda, tornando-as agentes 

missionárias diante das que vivem, na atualidade, a orfandade.
274

 

 

 Os dois acolheriam agentes pastorais que se dedicariam à luta pela justiça e pela paz, 

que só o Cristo pode dar ao mundo, que por si próprio “foi vítima da violência da sociedade 

do seu tempo”
275

. Dom Gregório vê na afirmação de Jesus: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem 

o que estão fazendo” (Lc 23,34), um convite a um compromisso de colaborar para que “a 

sociedade enxergue aquilo que não deseja ver, pois odiar é criar um paraíso onde o outro não 

existe”
276

. Vindo de uma família judaica, cujos parentes judeus foram exterminados, a 

memória e a esperança a partir do sofrimento e da violência são aspectos muito próximos da 

vida pessoal de Dom Gregório. Durante todos estes anos, ele tem mostrado muita 

                                                 

273
 Ibid., A1- 117.  

274
 Entrevistas transcritas, A1- 117. 

275
 Ibid.  

276
 Ibid., A1 -117-118. 



129 

 

solidariedade nos bairros de Salvador e tem acompanhado situações de violência desenfreada, 

que ele descreve como “erva daninha em nossa sociedade, [ela] está ao nosso lado o tempo 

todo, [o]u combatemos as causas, ou seremos vítimas das consequências”
277

. A representante 

da Ação Social Arquidiocesana (ASA) também ressalta a grande necessidade de uma ação 

pastoral frente à violência:  

 

De modo geral, que eu saiba, não tem sido feito. De forma efetiva, eu quero dizer, [...] 

[a]contece algumas ações isoladas impontuais, mas não atinge a real necessidade. O que eu 

quero dizer: esta mãe marca missa de sétimo dia ou de um mês, acontece a missa, termina a 

missa e acabou. Não há consolo, não há um acolhimento, não há uma visita, não há 

acompanhamento desta mãe que perde este ente querido, sobretudo um filho. E que a gente não 

sabe que é sofrido [...] Ser presença no mínimo para estas mães que perdem os seus filhos. 

Uma visita a esta pessoa, que perde um ente querido, é um balsamo [...] Eu acho já uma 

presença silenciosa, já diz muito. Porque quem passou pela situação de perda violenta, sabe 

que dor incurável é essa. Então, há necessidade de fazer algo sim. Um acompanhamento, uma 

terapia de grupo, visitas, ser presença na vida destas pessoas.
278

 

 

  Os depoimentos dessas três pessoas, oficialmente responsáveis pela Arquidiocese de 

Salvador, confirmam o apelo de não fugir da realidade, mas enfrentá-la à luz da evangelização 

no meio desta problemática. O teólogo Jon Sobrino fala da “honradez com o real” como sinal 

dos tempos:
279

 

 

O “carregar a realidade” oferece uma credibilidade que nenhuma outra coisa oferece, o que 

torna eficaz qualquer ideal humanizador e libertador pelo qual se trabalha e se luta. Introduz o 

amor até o final em um mundo que é egocêntrico e egoísta. Expressa solidariedade com as 

vítimas, e assim, a partir de baixo da história e a partir de seu sofrimento, constrói a utopia da 

família humana.
280
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 Escutar as mães órfãs é fazer memória das vítimas, honrar o sofrimento das mulheres e 

criar condições de toda verdade e teologia.
281

 A pergunta sobre evangelização está sujeita a 

várias leituras: como numa cebola, para chegarmos ao núcleo, ao coração da questão, 

precisamos ir removendo as muitas camadas.
282

  

 A teologia da libertação, por sua vez, quer o fim da violência e não oculta a realidade 

dos conflitos. Com sua opção pelos pobres e baseando-se no mistério pascal, ela abraça a luta 

contra as injustiças e a defesa dos injustiçados. Muitas vezes, e por certas razões, a teologia da 

libertação foi criticada por sua participação na luta armada. Mas, Sobrino faz uma análise 

mais profunda: 

 

A teologia da libertação sublinha de fato a estrutura excludente e dualística da realidade. 

Assim, na cristologia dá um lugar central ao reino de Deus – o que dificilmente fazem outras 

cristologias – mas contra o anti-reino. Analisa a ressurreição a partir da ação salvadora de 

Deus, mas contra a ação crucificante dos verdugos. Analisa a graça, mas contra o pecado. 

Numa palavra, a teologia da libertação leva absolutamente a sério a dimensão de negatividade 

de que está impregnada a realidade e à qual se deve fazer oposição... Jesus deixa clara a 

conflitividade da escolha [...] Para Jesus a pergunta aos seres humanos não é apenas se creem 

em Deus, mas também em que deus não creem “e” a que deus “aborrecem”. Aqui está o miolo 

da questão no tema da violência para a teologia da libertação. Esta teologia não cria a 

conflitividade da história, é claro, mas a coloca em palavra e como coisa fundamental, de modo 

que calar sobre essa conflitividade é um ato – fundante – de desonestidade e de conivência com 

a violência originante da injustiça.
283

  

 

 Essa teologia da libertação, com a sua religiosidade libertadora, é honrada com o real. 

Como Sobrino diz: “[p]or honradez se encarna numa realidade que é conflitiva, luta contra a 

violência originante, [...] [e] pela mesma honradez, previne-se contra os subprodutos 

negativos de toda violência”
284

.  
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 Honestas com a realidade do sofrimento, as mães órfãs se dão as mãos em 

solidariedade, com misericórdia e perdão. Com honradez, estas Raqueis (cf. Jr 31,15-17; Mt 

2,18) partilham o lamento e cabe a nós discernir uma amnésia através de um programa 

pastoral. A vida, a partir das vítimas, clama por viver. O ponto de partida é a realidade e o 

mistério que nela se descobre. Sobrino diz: “Se a realidade fala e Deus pode falar nela, 

principalmente quando é na forma de clamor, então certamente temos que escutá-la; é ali que 

se manifesta a essência do ser humano: ser ‘ouvinte da palavra’. Ao fazê-lo, coloca-se a 

caminho de sua própria humanização”
285

. Através da escuta e do atendimento compassivo, a 

mãe órfã resgata a esperança sobrevivente nela e se torna protagonista da esperança. Apagar a 

memória das vítimas é a continuação da violência, talvez, a pior de todas as violências. O 

lembrar-se é central na fé cristã: desde a aliança com o povo de Israel até o mandamento 

“fazei isto em memória de mim”. Ser presença silenciosa e acolhedora nos momentos de 

sofrimento destas mulheres é cumprimento do mandato missionário, ao pé da cruz, quando 

recebemos uma nova identidade, ou seja, quando nos tornarmos irmãos e irmãs das mães 

cujos filhos foram assassinados.
286

  

 Certamente, os depoimentos destes bispos nos animam a continuar acompanhando as 

mães órfãs. Assim, os resultados da Pastoral da Criança marcam “a redução da violência e da 

marginalidade; o retorno das famílias atendidas a valores éticos capazes de preservar o que de 

melhor existe na vida em comunidade: a corresponsabilidade social, a mútua ajuda e a 

amizade entre as famílias”
287

. Esperamos resultados positivos de um atendimento às mulheres 

cujos filhos são vitimados. A nossa esperança no ambiente da periferia soteropolitana seria 

um acolhimento destas famílias, como forma de diminuir o sentido de abandono. Criando 

vínculos logo cedo com as crianças e com os adolescentes destas famílias, poderia haver a 

inibição do êxodo às ruas, que muitos deles tomam atualmente, e poderia haver o resgate de 

uma caminhada digna e da defesa da vida humana.  
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3.3. A partir da utopia do Reino 

 Vivemos durante muito tempo sob o slogan ideológico do continente do futuro e da 

esperança. Mas, a cada década que passou, a América Latina e o Caribe ficaram mais pobres, 

mais famintos, mais miseráveis e, sim, mais violentos. João Batista Libanio fala do continente 

sob intervenção política, econômica e militar, e do Brasil como país que passa de país de 

imigrantes para “país de emigrantes”, cantando Bye-Bye Brasil, e testemunhando o extermínio 

de muitos movimentos populares.
288

 

 Historicamente, o termo utopia foi forjado por Thomas Morus
289

, descrevendo uma 

ilha ou um país ideal, onde existe o povo dos utopianos. Este termo pode ser aplicado ao 

campo social, político e cultural.
290

 Nas suas raízes etimológicas, o termo “utopia” se refere 

ao “não lugar” (ouk + topos), com caráter fantástico e ideal que não existe em nenhum lugar, e 

ao “bom lugar” (eu + topos), que traz consigo a dimensão de fim (telos) num lugar de 

felicidade e almeja um futuro melhor com boas relações humanas. Casando as duas 

explicações do termo, nasce um lugar maravilhoso que ainda não tem lugar. “É um eu + 

topos, um bom lugar ainda sem lugar ouk + topos na história”
291

. 

 Além da utopia, o povo sofrido, neste nosso contexto, é movido pela fé no Reino de 

Deus, que é central para a escatologia (eschaton – futuro/último, logos – palavra/estudo). 

Textos bíblicos (Rm 8,24-25
292

, Rm 15,13
293

; Cl 1,27
294

) formam o fundamento deste 
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eschaton. Ter fé em Cristo inclui necessariamente a cruz (“ave crux, unica spes!”
295

). Jürgen 

Moltmann escreve:  

 

Onde, pela ressurreição do crucificado, foram rompidas as barreiras contra as quais se 

despedaçam todas as esperanças humanas, a fé pode e deve alargar-se em esperança. Assim, 

ela se torna παρρησία [franqueza, ousadia] e μακροθυμία [longanimidade]; assim sua esperança 

se torna paixão pelo possível (Kierkegaard), porque pode agora ser paixão por aquilo que se 

tornou possível; assim, pela esperança se realiza a extensio animi ad magna, como se dizia na 

Idade Média. A fé reconhece a irrupção desse futuro amplo e livre no evento de Cristo; a 

esperança que aí se inflama mede os horizontes que se abrem para uma existência antes 

fechada. A fé une o ser humano a Cristo, a esperança abre essa fé para o vasto futuro de Cristo. 

Por isso, a esperança é a “companheira inseparável” da fé.
296

 

 

 Deus oferece liberdade ao ser humano, mas o ser humano, por sua vez, parece incapaz 

de acolhê-la. Enquanto Deus anuncia uma nova criação vivendo em justiça e paz, o ser 

humano declina. As promessas divinas não encontram muita confiança no ser humano, que 

segundo Moltmann, é o pecado mais profundo
297

. O problema não é que não amamos, mas 

que ainda não aprendemos suficientemente amar. “Amar precisa ser aprendido”, assim 

escreveu Freud
298

. Não amamos o bastante ou como São Francisco diz: “O amor não é amado. 

Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o Amor?"
299

. Nosso amor é 

limitado e deixamos de fazer o bem de maneira satisfatória. Intimamente ligada ao amor está 

a esperança. “Pela esperança, o amor mede as possibilidades que lhe foram abertas na história. 

Pelo amor, a esperança tudo encaminha para as promessas de Deus”
 300

, diz Moltmann.  

 Exemplos bíblicos como as bem-aventuranças dos pobres, dos famintos, dos 

entristecidos e dos perseguidos apontam à parúsia do reino. Enquanto esperam, tanto na 
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alegria, quanto na dor, a esperança nestas promessas de Deus os faz viver. Sem esta dimensão 

na vida, ela se torna um tormento. Fé e esperança estão profundamente vinculadas e elas 

apoiam uma à outra. Moltmann vê a esperança como ponto de partida para uma escatologia, 

pois amplia a realidade além do que ela é e antecipa o seu futuro. Assim, “o eschaton é o 

kairós do encontro com o querigma”
301

. Enquanto as promessas divinas anunciam uma 

realidade ainda não existente, essa realidade já é antecipada e, de certo modo, experimentada. 

Horizontes
302

 se abrem e as promessas levam o povo ao conhecimento de Deus e a uma 

transformação, muitas vezes passando por sofrimento e por dor. Assim é proclamado em 1Cor 

1,23-25
303

, que fala da loucura e do escândalo da cruz. Os sofrimentos vividos em profunda 

união com Cristo podem levar ao encontro da futura liberdade no reino e deixam nascer uma 

nova escatologia com ressurreição.
304

 Moltmann distingue dentro do evangelho o “estar no 

mundo”, que é encarnação, e o “ser do mundo”, que é “mundanização”. Escutemos o teólogo 

da esperança:  

 

A fé não se alcança por uma radical desmundanização, mas pela exteriorização cheia de 

esperança no mundo, ela se torna vantagem também para o mundo. Ao aceitar a cruz, o 

sofrimento e a morte juntamente com Cristo, recebendo em si a contradição e o combate da 

obediência no corpo, e ao entregar-se à dor do amor, a fé anuncia o futuro da ressurreição, da 

vida e da justiça de Deus no dia-a-dia do mundo. O futuro da ressurreição vem a essa fé se ela 

tomar sobre si a cruz. Dessa forma, a escatologia futurista e a teologia da cruz se entrelaçam 

uma na outra.
305
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 O sofrimento das mulheres cujos filhos foram assassinados pede uma leitura 

contextualizada frente a este Reino de Deus com todas as suas promessas. As mães órfãs 

precisam situar a própria vida nesta caminhada histórica com outras mães, que também 

perderam os seus filhos e junto com elas fazer memória. Seria, além da dissertação, expor 

uma exegese dos seguintes textos. Eles servem apenas como uma das referências que relatam 

histórias paralelas às mulheres soteropolitanas: a mãe em Macabeus (2 Mc 4,20-23), Raquel 

(Jr 31,15-17), viúva de Naim (Lc 7,11-17) e Maria, mãe de Jesus (relatos da paixão nos quatro 

evangelhos: Mt 27,27-61; Mc 15,16-47; Lc 23,26-56; Jo 19, 1-42). Fazer memória destes 

nossos mortos é profundamente humano. Omitir esta memória “significa esquecer e reprimir 

os sofrimentos passados e entregar-se, passivamente, ao absurdo da dor”
306

. Para Metz, a 

ressurreição dos mortos não é um lindo sonho utópico, mas, como cerne da vida cristã, ela é 

palavra de justiça e de resistência, crendo no rompimento da morte e impelindo-nos a 

transformar para melhor a vida daqueles que sofrem
307

. Nossa esperança nasce da 

proclamação: “O Senhor ressurgiu verdadeiramente!” (Lc 24,34).  

 As duas colunas, utopia e eschaton, apóiam-se na esperança e nutrem a busca pela 

justiça e a luta pela paz. Elas fazem da promessa do reino uma verdadeira missão. Assim 

confirma Moltmann: “A promissio do reino fundamenta a missio do amor no mundo”
308

. 

Ainda o mesmo autor afirma: 

 

A promissio de um futuro universal leva necessariamente à missio universal da igreja para 

todos os povos. A promessa da justiça de Deus no evento da justificação do ímpio conduz 

diretamente à fome e pela justiça de Deus no mundo sem Deus e, portanto, para a luta por meio 

de uma obediência aberta e concreta. A promessa da ressurreição dos mortos leva diretamente 

ao amor pela verdadeira vida de toda a criação ameaçada e ferida.
309
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 A esperança é o “nu e cru do nosso ser”
310

. Não é ter certeza, mas exige confiança que, 

por si, constantemente, produz esperanças.
311

 A formulação das teologias da emancipação 

(como, por exemplo, a teologia feminista), principalmente na teologia da libertação, traduziu 

a mensagem bíblica da crítica social (principalmente dos profetas) na opção pelos pobres 

(opção pelos pobres-outros; opção preferencial pelos pobres). A praxis de luta e a mística de 

caminhar juntos são expressões desta teologia da esperança.  

 “Justificar a esperança que há em nós” (cf. 1Pdr 3,15) e sempre dar razão para nossa  

esperança é um dos mandamentos cristãos. O texto do julgamento das nações (cf. Mt 25,31-

46) serve como caminho da esperança.  

 Que a utopia é uma dimensão essencial na vida das mães órfãs e nas classes pobres 

que sofrem, é confirmado num curto e claro texto de Moltmann, dizendo que uma vida sem 

utopias seria o preço da modernidade
312

. Os sujeitos da utopia são os povos oprimidos e as 

massas famintas que, com seus projetos utópicos, superarão a humilhação e a exploração. A 

esperança consiste num futuro melhor, na reanimação da força vital dos sobreviventes destes 

sistemas injustos e na realização do “reino de Deus e sua justiça, que a fé cristã desperta e 

mantém acesa”
313

. 

 Pedro Casaldaliga vê toda história humana como única história salvífica:  

 

Todo ensaio de humana alegria e toda desesperança humana, todo esforço que o homem 

realiza, cada passo que o homem dá, a intra-história esperança da luta marxista, a morte, 

sobretudo dos que morrem pela causa do homem, aos golpes, talvez às cegas, de quantos 

tentam construir o futuro melhor... tudo se transformava em tensão escatológica, em 

“profissão” – lúcida ou louca – de “esperança total”. E “a esperança não decepciona” (Rm 5,5) 

[...]. Toda espera se fez esperança. “Saber esperar” era saber viver, ativos, despertos, com as 

lâmpadas bem providas e acesas... “Se é que mantemos a inteireza e a gozosa satisfação da 

esperança” (Hb 3,6).
314
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 Concordamos com Baum, quando ele diz que a fidelidade à utopia profética é a única 

atitude teológica que pode fazer com que as sociedades dependam cada vez menos da ação 

violenta, porque é entendida como necessária para a segurança e para o bem-estar da 

sociedade: 

 

Hoje, políticas econômicas que condenam milhares e milhares de pessoas à fome e à miséria 

são impostas aos países em desenvolvimento, porque se julga necessário. Até os cortes nos 

programas sociais de bem-estar e nos serviços de saúde em muitos países desenvolvidos, 

políticas que significam dano físico para muitos, são justificados em termos de necessidades. 

Não gostamos de fazer isso, dizem os governos, mas as forças do mercado internacional nos 

obrigam a fazê-lo. Não há alternativa.
315

 

 

 A utopia profética subverte e questiona a “necessidade” da violência. Acreditar numa 

sociedade sem violência desafia o sistema injusto e demanda atitudes de vida. Uma das 

entrevistadas, Mônica Fernanda Ribeira, relata um simples conflito e ao dar a sua opinião, 

mostra o apoio à não-violência e um olhar além da vingança:  

 

Violência só gera violência. Ele lhe bateu, deixou um, faça nada, porque se ele lhe deu um 

tapa, você dá outro, ele já vai gerar conflito e a violência aumenta, não é isso? Então, se todo 

mundo tivesse o pensamento de não-violência, não estava assim. Mas, quando você pensa na 

violência, o outro já quer a violência”.
316

  

 

A sua colega, Nora Costa Salvador, se fortifica na fé da Trindade, contemplando o 

Criador, que a sustenta, e o sofrimento de Cristo, no qual ela se inspira. Ao mesmo tempo, ela 

questiona a realidade da morte violenta ao seu redor:  

 

Fé em Deus, tenho muita! Tenho muita fé! Deus é o lá de cima, olhando para nós todos. Nosso 

Pai, né! A gente sem ele, não é nada. Entendeu? Jesus também sofreu pela gente. Jesus foi 

assassinato [...]. A gente tudo tem que morreu, mas tem que morrer o que, morte natural. Mas 
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morrer matado, não! Morrer de doença porque morte tem uma desculpa, isso aí é natural. Mas 

mataram!
317

 

  

As duas mulheres experimentaram a dor da perda, mas são mulheres da fé, buscando 

viver da esperança. Moltmann diz que: “Na vida cristã, a prioridade pertence à fé, mas o 

primado, à esperança”
318

. Em outras palavras, a esperança tem seu princípio na fé e dá sentido 

a ela. A fé em Cristo sem a esperança produz um conhecimento infecundo, enquanto que a 

esperança sem a fé é utopia. “A esperança [...] é o ‘companheiro inseparável’ da fé e dá à fé o 

horizonte oniabrangente do futuro de Cristo”
319

. O eixo central da fé cristã é a figura de 

Cristo. Sua morte na cruz e sua ressurreição ocupam lugar primordial em toda reflexão 

teológica. Moltmann faz uso do ministério de Cristo no desenvolvimento de seu pensamento, 

dando ênfase especial para a ressurreição. A teologia da esperança baseia-se na ressurreição 

do Cristo crucificado. A cruz, que representa os nossos sofrimentos, mostra a profundidade da 

esperança cristã. Porém, na cristologia escatológica de Moltmann, a cruz, apesar da sua 

importância, é um estado intermediário do caminho de Cristo. A teologia da esperança está 

voltada para um futuro em Cristo. Esse futuro de Cristo traz algo radicalmente novo sem estar 

separado da realidade presente, isto é, ele exerce influência sobre o presente, despertando 

esperanças. A esperança cristã espera que se cumpra em todos a justiça de Deus. A 

ressurreição é a prefiguração do algo novo que há de vir. 

 Numa relação entre a ressurreição e a cruz, vemos que a ressurreição caracteriza o 

crucificado como o Cristo e a sua paixão como evento de salvação. Ela não esvazia a cruz, 

mas a preenche de escatologia e de significado. Não é possível dissociar a cruz da 

ressurreição, uma vez que Cristo morreu por nós para nos tornar mortos e participantes de sua 

nova vida de ressurreição e do seu futuro de vida eterna. Assim, para ressuscitar com Cristo, 

devemos participar de sua paixão e de sua crucificação. 

 No nosso contexto de violência e nos momentos de crise, de agonia e de transição, 

essa teologia da esperança faz nascer a utopia. Expressões dessa utopia são as lutas e os 

                                                 

317
 Ibid., A1-107. 

318
 MOLTMANN, Jürgen. “Fim da utopia – fim da história?”, p. 173[331]. 

319
 GIBELLINI, Rosini. A Teologia do Século XX, trad. João Peixoto Neto. São Paulo: Loyola, 1998, p.282.  



139 

 

sonhos.
320

 A utopia no Brasil é fortemente abraçada pela história do povo tupi-guarani desde 

suas migrações pré-colombianas à utopia da “terra sem males”, um lugar ao mesmo tempo 

terrestre e escatológico, um lugar acessível aos vivos.
321

 Outros exemplos são o movimento de 

Canudos, com o seu líder Antônio Conselheiro, que tinha o ideal igualitário e procurou 

realizá-lo. Ao descrever as regras do discurso utópico, Libanio aponta que a utopia se torna 

inteligível a partir de seu produtor e de seu destinatário, sendo a voz de um sujeito social e 

expressando os interesses de uma classe social.
322

 Nossas mães órfãs unem-se à tradição da 

história de um povo sofrido, sendo ao mesmo tempo produtoras e destinatárias da utopia.  

 Sabemos que o lugar da realização e alimentação da esperança e da fé é a comunidade. 

Nela se manifestam as relações humanas e se vivem as consequências das alegrias e das 

esperanças, das tristezas e das angústias. O documento Gaudium et spes procura detalhar a 

relação da Igreja com o mundo, descrevendo a Igreja basicamente como uma comunidade 

cuja missão é a de proporcionar alegria e esperança para um mundo, que com frequência, 

parece extremamente sombrio e desesperado, carente de real alegria e com dificuldade a achar 

a direção a seguir. A Igreja é concretização histórica do plano último de Deus para a 

humanidade e para a criação como um todo. Ela é o “já” do “ainda não” que visa a ser a 

realização concreta do Reino de Deus agora e que é enviada a fim de testemunhar sua 

presença e proclamá-lo para todo o mundo.
323

 As imagens de uma Igreja desse modo falam 

por si: Igreja como o novo povo de Deus, Igreja como corpo de Cristo e, Igreja como templo 

do Espírito Santo.
324

 O documento Gaudium et Spes descreve a situação precária de muitas 

pessoas pobres no mundo e prepara a fraternidade e a solidariedade como o dever dos cristãos 

na ajuda internacional e como opção essencial na vida cristã, agindo  
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com verdadeiro respeito pelas liberdades legítimas e na amigável fraternidade de todos; e tanto 

mais quanto é verdade que a maior parte do mundo ainda sofre tanta necessidade, de maneira 

que, nos pobres, o próprio Cristo como que apela em alta voz para a caridade dos seus 

discípulos. Não se dê aos homens o escândalo de haver algumas nações, geralmente de maioria 

cristã, na abundância, enquanto outras não têm sequer o necessário para viver e são 

atormentadas pela fome, pela doença e por toda a espécie de misérias. Pois o espírito de 

pobreza e de caridade são a glória e o testemunho da Igreja de Cristo.
325

  

 

 Antes de toda individualidade e de todo chamado individual, a Igreja é caracterizada 

pelo aspecto comunitário e é vista como um povo fundado pelo chamado divino, povo ao qual 

o indivíduo é incorporado. O aspecto comunitário da salvação tem prioridade sobre a 

dimensão individual-pessoal. No nosso contexto de sofrimento das mães órfãs, a dimensão 

comunitária é fonte de esperança e de alívio. A tristeza da perda é partilhada, o peso da dor é 

carregado por toda comunidade. A relação do indivíduo com Deus não é privada, 

independentemente de toda e qualquer socialização; formamos um povo com um destino 

escatológico comum, o Reino.
326

 Nesse sentido, a comunidade ecoa a inter-relação das três 

pessoas divinas que em conjunto constituem a Trindade. Somos chamados a ser na realidade o 

que Deus é na eternidade. A comunidade é sacramento do Reino de Deus e contém aquilo que 

ela significa: uma comunidade na qual o Reino de Deus já está presente, sendo mediado a 

todas as pessoas que entram em contato com essa comunidade. Como um ícone da Trindade, a 

comunidade produz aquela unidade com o Deus Trino e de uns com os outros, unidade para a 

qual o Reino de Deus é a expressão perfeita. O contexto para dentro do qual o Evangelho tem 

de ser traduzido é um contexto real. Com suas percepções da realidade, a comunidade se torna 

o palco no qual o Reino de Deus é descoberto como já presente e no qual ele é articulado nas 

palavras dessas culturas, no nosso caso, a cultura soteropolitana.
327

 A comunidade é entendida 

como lugar da realização do Reino de Deus (ecoada cf. DAp 26, cf. 176, 419; DAp 8, cf. 524; 

DAp 395, 508, 533):  a dimensão samaritana, amparo dos pobres, advogada da justiça pelos 

oprimidos.  São as circunstâncias concretas em que as pessoas são obrigadas a viver sua 

cultura, seus fatos sociais, políticos e econômicos, bem como aquilo que chamamos de sinais 
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dos tempos. Fazemos dos sinais dos tempos o real ponto de partida da reflexão teológica, 

confiantes que o Espírito Santo, como grande dádiva e a promessa permanente feita por Jesus 

à sua Igreja, estará conosco nos dias atuais como esteve no passado.
328

 O documento de 

Aparecida nos incentiva a abraçar a causa da comunidade, a assumir a realidade ao nosso 

redor e a deixar os sinais dos tempos levar-nos à conversão:  

 

[a] conversão pessoal desperta a capacidade de submeter tudo ao serviço da instauração do 

Reino da vida. [...] [somos] chamados a assumir atitude de permanente conversão pastoral, que 

implica escutar com atenção e discernir "o que o Espírito está dizendo às Igrejas" (Ap 2,29) 

através dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta.
329

 

 

 Em relação aos sinais dos tempos, Füllenbach dá ênfase em proclamar e celebrar 

sacramentalmente que o Reino de Deus veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Com o termo 

“sacramento” indica-se que a Igreja abre, em nível simbólico, o mundo em sua cotidianidade 

para a dimensão última, o Reino de Deus. Veremos a dimensão sacramental no último 

capítulo da dissertação (cf. 4.2.). A ritualização da perda levada à mesa de comunhão da 

eucaristia, tornar presente aquela compaixão de Deus. Ao optar pela compaixão e pela justiça 

como seus princípios de ação, a comunidade se apresenta como uma sociedade contrastante, 

que testemunha o Reino e reestrutura a sociedade humana.
330

 Engajar-se num diálogo com o 

mundo e com a sua realidade violenta. Isso significa, em primeiro lugar, desafiar a sociedade 

como um todo para que ela se transforme de acordo com os princípios básicos do Reino 

presentes agora: justiça, paz, fraternidade/sororidade e direitos humanos. Esses elementos são 

constitutivos da proclamação do Evangelho, uma vez que o objetivo final do Reino é a 

transformação de toda a criação. Onde quer que o Reino se mostre no mundo, a comunidade 

eclesial auxilia a promovê-lo e a levá-lo à sua plenitude.  

 A reflexão neste capítulo apontou à essência da memória, valorizando a dor das mães 

cujos filhos foram assassinados, e colocou a morte violenta no contexto teológico. Os escritos 

de Johann Baptist Metz foram fundamentais nesta ponderação. Já os textos de Jon Sobrino 

serviram para lermos os acontecimentos da perda dolorosa dos filhos, a partir da realidade 

concreta, desafiando-nos a não fugir dela, mas enfrentá-la, motivados pela fé e convictos da 
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nossa atuação no mundo como seguidores de Jesus Cristo. Trouxemos também a teologia da 

esperança contextualizada, sendo que Moltmann abriu caminhos para a utopia (futuro) e 

Füllenbach apontou à importância do Reino de Deus. Todos esses autores e as partilhas das 

mães órfãs nos levam ao quarto capítulo, quando trabalharemos o luto, caminhando na 

esperança. 
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Capítulo 4 

Trabalhar o luto, caminhar na esperança 
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“Sorrow concealed, like an oven stopp´d. 

Doth burn the heart to cinders where it is… 

Do not draw back, for we will mourn with thee:  

O, could our mourning ease thy misery!”  

 

“A dor oculta, como o forno entupido  

Transforma o coração em cinzas, onde ela se encontra [...] 

 Não recue, pois enlutamos contigo:  

Ó, que nosso luto alivie a sua miséria!” 

William Shakespeare
331

 

 

Introdução 

 Como responder aos depoimentos das mulheres, que foram aprofundados com a 

reflexão teológica? Depois da análise da violência no primeiro capítulo, como agir conforme a 

convicção de que um novo mundo é possível? O último capítulo dessa dissertação procura 

pensar saídas e construir um projeto missionário frente à violência vitimária. A partir da 

análise da violência, da exposição das entrevistas e da reflexão teológica, surge o desafio de 

uma pastoral, que poderíamos chamar de pastoral da esperança e da consolação, que, por sua 

vez, articular-se-ia com os serviços sociais, com as instituições dos direitos humanos e com as 

entidades de diversas áreas para somar forças transformadoras. Sabemos que as dificuldades 

são quase intransponíveis. A partilha dos bispos e da agente da ASA sobre a falta de 

formação, sobre a insensibilidade à dor por parte das pessoas responsáveis e sobre a 

desarticulação das poucas ações pastorais merecem particular atenção. Buscamos criar um 

processo de formação de redes de solidariedade entre as pastorais e as organizações sociais 

para a vivência da libertação integral, através do protagonismo das mulheres que se recusam a 

deixar os filhos vitimados serem esquecidos. Uma pastoral teria a função de fortalecer as 

mães sofridas em sua caminhada e de expressar a sua esperança, cuidadosa, pacífica e 
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femininamente, como já acontece em outros lugares (Plaza de Mayo - Buenos Aires, 

Argentina; Tienanmen Square - Pequim, China).  

 Um dos fios condutores em todos os parágrafos seguintes é a consciência 

(etimologicamente “saber junto”) da complexidade desta pastoral com os desafios de caráter 

político, social e eclesial, como também do tamanho da dor inflingida pela violência da qual 

as várias mães órfãs falaram: “têm muitas mãe chorando [...] não é nem adulto, o que mais 

morre, estas criança da idade de Adailton, estes vai morrendo, inocente, é que mais morre, 

custa mãe dos menino”;
 
“este trabalho com jovem de rua, procurando conscientizar aqueles 

jovens, procurando conversar com as famílias daqueles jovem [...] uma abordagem junto com 

o jovem da rua”; “Mais empregos, educação, [...] meios de lazer, [...]. A pessoa trabalha, o 

governo, os homens de governo não querem deixar, tomam o direito de trabalho nosso [...] a 

pessoa fica desnorteada, porque tem filhos, tem mulher dentro de casa, acaba tirando a própria 

vida [...]”
332

. Todo programa pastoral nos permite, em comunidade, pensar juntos e 

desenvolver algo que leve à vida e construa o Reino de Deus, começando como sementes de 

mostarda.  

 O luto das mães que parece infindável é examinado em seus diversos aspectos neste 

capítulo. Novamente temos uma estrutura trinitária: escutar as mães órfãs, como Abraão 

escutou Deus, pois Deus fala nelas; ritualizar a perda, que significa subir com Jesus à 

Jerusalém e celebrar a ceia, comemorar eucaristicamente a morte e a ressurreição, para 

expressar o sofrimento em um contexto ritual; sonhar horizontes e organizar a luta, animados 

pelo Espírito. Muito verdadeiro e sendo bastante minimizado e até nulificado pela sociedade, o 

luto está sendo valorizado. As medidas que serão tomadas para o resgate da dignidade e dos 

direitos da mãe órfã serão o farol norteador da articulação de uma pastoral da esperança e da 

consolação. Um dom precioso de uma mãe é esse(a) filho. A morte dele(a) enluta a família 

inteira, trazendo insuportável sofrimento e dor à mãe. Como nos conta Lúcia Jesus da Silva: 

“Dói? Dói! Perder um filho desta maneira. Que eu pedi um filho. Disse: ‘Ó meu Deus, quero 

um filho homem. Que eu tenho duas menina, quero um filho homem!’ Para depois meu filho 

morrer desta maneira. Esta tristeza. Não é certo. Não é mesmo”
333

.  

 Na aproximação do assunto queremos assinalar a importância da multidisplinariedade, 

capaz de unir os profissionais (advogados, médicos, psicólogos, agentes pastorais, pastores e 

padres, religiosos). Uma troca de informações e de conhecimentos interdisciplinares traz frutos 
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indispensáveis para o melhor encaminhamento de cada mãe órfã e leva a minorar o sofrimento 

neste contexto violento. A dinâmica da escuta, o atendimento às mulheres, a ritualização da 

perda e a organização da luta, como veremos, são formas de ação cada vez mais adequadas e 

capazes de atender às demandas das mães e das famílias de nossa sociedade como um todo.  

 O nosso tema é bastante complexo e difícil por sua natureza multifacetária: de um lado 

temos as mulheres cuja vida foi bruscamente rompida, de outro lado temos os diversos 

interesses conflituosos das personagens envolvidas, como o traficante e a polícia civil e militar. 

O fio condutor ao longo da pesquisa e ainda mais ao longo de qualquer ação pastoral futura é 

garantir a dignidade humana, buscando novas veredas de justiça, capazes de nos levar para 

passagens mais tranquilas, como diz o salmo preferido de muitas mulheres
334

. 

 A primeira parte, sendo um passo comprometido com a recuperação da mãe órfã e da 

sua dignidade humana, elabora a escuta com o seu efeito terapêutico. Distinguem-se várias 

formas de escuta: a formal e a informal, a escuta institucional e a escuta sem formalidades, 

simplesmente acolhendo a partilha da outra pessoa. A segunda parte é dedicada à perda e à 

sua ritualização, expondo a característica do luto e do imprescindível atendimento ao mesmo, 

para que haja novas perspectivas na vida cotidiana dessas mulheres. Para romper o 

esquecimento, o desespero, a mentira, a invisibilidade, o silêncio e o fatalismo, tomamos o 

seguinte passo: a articulação da organização da luta com as suas concretas sugestões. Mesmo 

ela sendo modesta, oferece iniciativas no acompanhamento das mães órfãs.  

 

4.1. Intensificar a escuta 

Uma aproximação das mães órfãs, em um primeiro momento, consistiria na pastoral 

da escuta: uma escuta empática
335

, compassiva, companheira e contínua. Uma escuta de forma 

empática tem o poder de acompanhar uma pessoa nos momentos mais dolorosos, dando-lhe 
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direção e novo rumo. A escuta empática não julga, mas discerne através da escuta respeitosa. 

Ela aceita incondicionalmente a pessoa que partilha, ouve e acolhe com profundidade e 

compaixão. A mãe que perde o filho, necessita de um espaço onde ela possa expressar todos 

os sentimentos e todos os pensamentos. Ela necessita de um apoio afetuoso e acolhedor. Nas 

primeiras semanas e até nos primeiros meses depois da morte, ela nem sabe o que está 

acontecendo com ela. Muitas vezes, tudo parece irreal e ela espera o filho voltando para casa: 

 

Como é que eu me sinto? Eu me sinto dormindo, acordando, mas com a esperança que ele vai 

voltar. Eu vi o meu filho morto. Fui eu que dei um banho, fui eu que arrumei, fui eu que fiz a 

funerada e mais [...] Eu fiquei quase cinco meses sem dormir. Tenho a esperança de meu filho 

voltar.
336

  

 

Outras mães já são mais realistas, mais conformadas ou mais resignadas, desistindo de 

esperar o filho no cotidiano: “E nada que eu faço vai trazer o meu primeiro filho de volta”;
337

 

“Olha, eu sei que eu não vou ele ter de volta nunca. Eu sei que este negócio, eu sonho com 

ele, então, muitas vezes, dizem que ele volta. Voltar? Ninguém volta. Para voltar, ninguém 

volta. Eu olho para futuro, chamo por Deus, entendeu!”
338

. As mães necessitam de um espaço 

onde elas possam escutar a própria voz, erguer-se e trazer o filho presente através das palavras 

e dos choros, das partilhas e dos sonhos.  

Além das entrevistas dos bispos auxiliares, D. Gregório Paixão e D. João Carlos 

Petrini (cf. cap. 3.2.), com as sugestões de apoio verdadeiro que dariam uma intensificação da 

pastoral da escuta, a entrevista com Josilene Nascimento Passos oferece ainda mais pistas. Ela 

é agente pastoral da Arquidiocese de Salvador, trabalha já há dez anos entre a pastoral do 

menor e a Secretaria da Ação Social Arquidiocesana (ASA). Tem intenso contato com as 

comunidades, com os educadores que trabalhavam nas escolas comunitárias, com crianças, 

adolescentes e com seus familiares. Na articulação da ASA, ela prepara seminários, participa 

da elaboração do Jornal Entre Vós e de muitas outras reuniões de decisões. Ela explica que a 

violência urbana é palpável em todas as áreas da sociedade. Morando na periferia, ela é 

exposta à violência cotidiana: “A pior da violência é até com morte mesmo, assassinato. 
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Sobre o assassinato, eu posso falar da periferia, o lugar onde eu estou. Ao longo destes anos 

tem crescido na verdade [...] o assassinato, [a violência] mais dolorida, mais sofrida”
339

. 

Ela vê que, de forma efetiva, pouco está sendo feito para as mães órfãs. Enquanto 

acontecem algumas ações isoladas pontuais, a urgente necessidade não está sendo atingida. 

Josilene Passos testemunha: “esta mãe marca missa de sétimo dia ou de um mês, acontece a 

missa, termina a missa e acabou. Não há consolo, não há um acolhimento, não há uma visita, 

não há acompanhamento desta mãe que perde este ente querido, sobretudo um filho”
340

. Ela 

vê na presença solidária e nas visitas regulares para as mães sofridas “um balsamo”
341

. Até 

hoje, segunda ela, ainda não existe um trabalho deste tipo, que cuidasse das feridas profundas 

da morte violenta e desse consolo através de uma presença, mesmo sendo silenciosa. Do 

ponto de vista missionário, ela acrescenta:  

 

Acredito que como Jesus, é ir ao encontro de quem está à margem, quem está excluído, quem 

está sofrido. Mais do que nunca, ser presença. Eu acredito que a presença também é um 

cuidado. Não é presença que vai acalentar naquele momento, mas a pessoa vai se sentir amada, 

vai se sentir querida. Isso é o cuidar do outro que é a semelhança do Cristo. Então aquela 

mulher, eu sempre me remito à mulher porque geralmente as mulheres sofrem mais, 

geralmente são as mães que mais choram estas perdas e geralmente são elas que são 

entrevistadas no jornal, quando a gente repara, como a Maria que tem o seu filho nos seus 

braços, cheia de dor. Então, nós precisamos estar do lado destas Marias que perdem os seus 

filhos, que têm esta cruz pesada cheia de sangue. Naquele momento, estas pessoas perdem o 

sentido da vida, questionam até Deus. Nós, nesta hora, vamos precisar esta pontinha de 

esperança, sendo presença mesmo, sendo um outro Cristo na vida destas mulheres.
342

 

 

Os fatores sugeridos por ela são: acompanhamento pessoal, terapia de grupo, visitas 

domiciliais e presença de esperança na vida destas pessoas. Independente da crença, a pessoa 

sofrida e caída ficaria sob o cuidado de uma pastoral da escuta e - para ela se reerguer - 

aproveitaria um espaço onde ela se sentisse acolhida, podendo renovar a sua esperança e 

voltar à sua vida. Tal espaço de escuta ofereceria a ela se esvaziar e se re-preencher. Junto 
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com outras pessoas na mesma situação e com os depoimentos diversos que surgiriam nas 

partilhas, Josilene Passos prevê para a mãe órfã: “ela volta cheia de esperança de que ela não 

é a única, que ela não está só. E ela se sentia amada, ter a vontade de continuar a vida e 

recomeçar sempre. Porque quantas mulheres não morreram depois da morte dos seus filhos 

[...] estão mortas vivas”
343

. 

 Interessante observar que Josilene Passos se referiu mais à mulher. A psicóloga Janet 

Surrey faz uma distinção importante, que precisa ser levada em conta, pensando na construção 

de uma pastoral, pois, segundo Surrey, a mulher dá mais ênfase ao relacional:  

 

O nosso conceito do eu-em-relação envolve o reconhecimento de que, para as mulheres, a 

experiência primária do eu é relacional, ou seja, o eu é organizado e desenvolvido no contexto 

de relacionamentos importantes [...] [n]o desenvolvimento masculino[...] dá-se muito valor à 

autonomia, à auto-suficiência, à independência, à auto-realização, a “ouvir e perseguir” os 

nossos sonhos, destino e realizações [...] Em vez disso, a nossa teoria sugere que, para as 

mulheres, o caminho primário e contínuo é diferente, é relacional, embora o seu ponto central 

possa estar “escondido” e não reconhecido.
344

 

 

 Discordamos destas generalizações em relação à questão de gênero. Seguramente, 

existem mulheres que procuram e dão mais valor à autonomia, à auto-suficiência, à 

independência e à auto-realização. Também há homens que fortemente desenvolveram o lado 

relacional. Diríamos até que, no nosso contexto, a mãe órfã desenvolveu mais o seu lado 

masculino, preocupando menos com a dimensão relacional, pois ela dá prioridade à 

independência e à autonomia, sendo que, na maioria dos casos, ela é mãe solteira e a figura 

que precisa ser forte para sustentar a família.  

 Em todo caso, a mãe órfã vive “muitos eus”: mãe frágil e mãe forte, mãe de luto, mãe 

estigmatizada, mãe de outros filhos, mulher na sociedade, esposa, filha, profissional, dona de 

casa, “igrejeira”. O trabalho que precisa ser feito, constitui-se em encorajar as mulheres a 

contar sua história e ajudá-las a desconstruir e reconstruir essas histórias, de forma a lhes dar 

força e novo entusiasmo para a vida. Ou seja: uma substituição do eu sofrido e oprimido, 

vítima, para o eu-protagonista e enfrentador. Ao contar a história dolorosa, prestamos atenção 
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à contadora e também ao conteúdo daquilo que é contado, pois a questão existencial do ser 

humano no contexto da violência se sintetiza: o desejo de continuar a viver e a lutar pela 

dignidade, pelos direitos, pela justiça e pela verdade. Relatar a própria história vai muito além 

de homenagear as vítimas, já que afirma tanto a vontade de fazer memória quanto a decisão 

de quebrar o silêncio.    

 Escutar empaticamente é um trabalho igual ao de um editor que rejeita as frases e cria 

um novo layout. A pessoa envolvida na pastoral da escuta se familiariza com o contexto da 

mãe órfã atendida e toda realidade da morte violenta. Esses agentes pastorais aproveitariam a 

convivência e a experiência nesse ambiente, como também teriam um treinamento que 

ofereceria ferramentas para uma escuta eficiente e profissional. Como explica Walter Truett 

Anderson:  

 

[T]erapeutas de todas as linhas afirmam que toda a compreensão de uma pessoa deve ser 

baseada no contexto tanto quanto no caráter, e contexto não significa comunidade abstrata, mas 

o ambiente social real em que vivemos, trabalhamos e atuamos. A idéia de eu-em-relação 

junta-se aos outros temas pós-modernos que tentam fazer com que olhemos a nossa vida por 

um novo prisma.
345

 

 

 O atendimento de escuta permite à mãe órfã interpretar a sua história de um modo 

mais amplo, satisfatório e cuidadoso. Por sua vez, a pessoa ouvinte é disposta a caminhar com 

a pessoa narrante, renunciando a segurança da própria opinião e se oferecendo a ouvir sem 

julgamento e sem querer acertar logo a situação. Ela se aproxima das mulheres com uma 
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atitude de abertura ao sofrimento, sem desejar negar a incrível dor da perda do filho.
346

 A 

escuta é um serviço que se dedica ao atendimento das pessoas carentes emocionalmente, que 

precisam de um ombro amigo para compartilhar suas feridas e desbloquear suas intensas 

aflições. Ela não é um aconselhamento pastoral, pois é vedado qualquer tipo de 

aconselhamento. No nosso contexto, a escuta empática facilitaria à mãe órfã buscar a solução 

dos problemas práticos na sua própria e determinada situação. Ela mesma está sendo auxiliada 

na mudança de comportamentos específicos. Ela está sendo ajudada a modificar a estrutura da 

sua personalidade e lidar com as questões de autodefinição a partir da perda do filho. Através 

da escuta acontece uma adaptação individual e uma atualização de atitudes, enfrentando a 

vida com mais coragem e menos medo.
347

  

 Escutar é diferente de ouvir: quem escuta presta atenção às palavras ditas e também, o 

mais importante, ao não-verbal. Podemos identificar que a anatomia da escuta são os dois 

ouvidos, a mente e o coração: os ouvidos como órgãos de audição, a mente como órgão de 

inteligência e o coração como órgão da compaixão. Adicionalmente, os olhos são os órgãos 

de observação dos gestos e das expressões faciais, que por si revelam o estado da pessoa 

narrante. Lembremo-nos que a pessoa que narra também escuta as próprias palavras e, assim, 

cria uma narrativa original. Levando o ponto da anatomia um pouco mais para frente, 

Antonieta Potente explica que escutar bem é um gesto ético para poder viver: 

 

El oído, esta extraña escultura de los seres vivos, parte de los órganos que permiten el 

equilibrio y la audición [...] por la anatomia del órgano auditivo, es como si se trazara um 

recorrido. Así que podríamos decir que este órgano nos abre a un camino: hodos – en griego -, 

y por eso se torna um preciosísimo órgano del método (meta-hodos = camino hacia). Este 

recorrido sigue comúnmente, un itinerario por zonas: oído externo, medio, interno [...] una 

compleja arquitectura; [...] un recorrido que no sirve para confundir como si se tratara de un 

laberinto humano, sino para permitirnos quedar em equilibrio, entre la noción de espacio y 

movimiento[...] Entonces, escuchar bien es también fuente de equilibrio, los oídos no sirven 
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solo para escuchar algo sino para quedarnos misteriosamente en equilibrio, entre psique, 

entorno comunitário y cósmico. Escuchar bien, es geste ético para poder viver.
348

 

 

 Com esta exposição, valorizamos cada vez mais a importância da escuta, que leva às 

possibilidades de viver. Estando com a pessoa sofrida, através da escuta, transmitimos um 

querer estar com ela no seu trauma vivido. O papel da pessoa ouvinte é estar presente, animar 

e acompanhar a pessoa narrante.  

 O simples escutar parece ser muito fácil, mas sabemos que exige preparação, tempo e 

prática. A escuta empática é uma habilidade adquirida com características de reflexão interior 

numa vida consciente e serena. A pessoa ouvinte se disponibiliza a distinguir entre os 

sentimentos do outro e os próprios. Muitas vezes, no relacionamento entre as duas partes se 

misturam momentaneamente o mundo do outro e o próprio mundo. A pessoa ouvinte procura 

lidar com essa complexidade e, em compaixão, discernir e se entregar na oração, esvaziando-

se do peso da dor compartilhada. A escuta em si é um processo completo. Resolver os 

problemas da pessoa que partilha o sofrimento não é papel do ouvinte, mas a escuta, em 

muitas situações, tem o efeito de oferecer saídas. Uma atitude caritativa e assistencialista 

estaria contradizendo os objetivos da escuta empática, pois não empodera, mas desabilita a 

mãe órfã que deseja erguer-se do chão. A escuta demanda um esvaziamento de si e uma 

hospitalidade sem condições e sem cobrança da mãe órfã. Quem escuta, não precisa 

concordar, nem intrometer-se, nem assumir a atitude da pessoa que narra, mas simplesmente 

confiar que o ato da escuta leva a uma resposta.  

A questão da comunidade também tem um papel importante no processo de escuta. A 

partir da perda do filho, a mãe órfã sofre o medo de sair de casa e, muitas vezes, se desliga um 

pouco da comunidade. Aliás, ela começa a flutuar entre várias e muitas comunidades. Ela é 

consciente que agora faz parte da comunidade das mães órfãs, mas também sente vergonha 

por fazer parte da comunidade das famílias estigmatizadas. Acontece um verdadeiro 

arrombamento na vida dela, assim fazendo parte do sistema da pós-modernidade que é 

caracterizado pela ruptura de comunidades e de pessoas, forçadas a viver vidas perdidas, 

fragmentadas e alienadas. A vida nos bairros urbanos apresenta este quadro ainda mais 

intensamente. Embora todos nós sejamos criaturas profundamente sociais, a partir de uma 
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morte violenta na própria família, a pertença à comunidade não é mais tão esclarecida. A 

realidade “comunidade” tem o seu papel fragilizado, se não existe uma conscientização 

concreta e constante em volta do tema da violência e de suas consequências para os 

indivíduos atingidos e os seus familiares. Dedicaremos mais atenção a esse aspecto no 

terceiro passo, quando falaremos sobre a organização da luta (cf. 4.3.).  

A escuta empática leva à narrativa da própria vida. E pensar a vida em termos de 

narrativa é a tese da psicóloga Mary Catherine Bateson. No seu livro Composing a Life
349

, ela 

menciona a importância da história das mulheres, expressa principalmente em biografias e 

autobiografias, recriando a trama, à medida que as coisas mudam. Através da contínua 

reformulação e redefinição das vidas interrompidas e conflitantes, as mães órfãs chegam a 

novas perspectivas. Investir tempo com esse objetivo específico leva à esperança. Os fatos da 

morte do filho não mudam, mas as circunstâncias internas nas mulheres que sofrem são 

revisitadas e reavaliadas. As mulheres entrevistadas nesta pesquisa raramente têm a 

possibilidade de serem atendidas em consultas psicoterapêuticas profissionais, por razões 

financeiras e também por não terem o costume de sair do próprio mundo, assumindo o 

compromisso de ir ao encontro de uma pessoa totalmente desconhecida ou de profissionais 

com os seus consultórios, para serem acompanhadas por muitos meses ou anos. Somos nós, 

missionários(as), que podemos oferecer este espaço de escuta. O estilo narrativo-terapêutico 

não exige tanto profissionalismo, mas a necessidade de se ter disciplina, no que se refere a um 

atencioso silêncio e a uma respeitosa escuta, sempre com o objetivo de empoderar a mãe órfã 

e fazê-la construir e criar uma nova história. O convite é: 

 De criar um espaço físico que seja aconchegante e acolhedor;  

 De oferecer um tempo que seja suficiente para a mulher para se abrir (noventa 

minutos é o que observei na minha experiência); 

 De encorajar a mulher a partilhar os acontecimentos atuais da vida dela, a 

expressar as emoções, a descobrir aprendizagens e as articular, para que possa 

sair com novo ânimo, assumindo a própria autoridade dentro dela e, assim, 

enxergar novas possibilidades a partir das quais ela se vê capaz de enfrentar os 

desafios da vida;  

 De escolher e formar agentes de escuta e; 
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 De implantar o serviço de escuta empática. 

Depois de vários encontros individuais com as mulheres, uma terapia efetiva 

envolveria um encontro na comunidade das mães órfãs. Desse modo, aconteceria uma 

aplicação das aprendizagens e um fortalecimento a partir da partilha entre mulheres que 

experimentaram a mesma perda. Encontros comunitários pedem muita sensibilidade e muito 

cuidado, lembrando-se que as mães têm medo de se expor. O objetivo dessas partilhas é 

justamente oferecer um espaço para que elas possam expressar este medo ou outras emoções 

como raiva, vergonha, culpa, e, assim, perceber que a esperança brota das próprias mulheres a 

partir da coragem, do perdão, da solidariedade e da justiça.  

Uma pastoral voltada à mãe órfã é aberta aos homens também. Porém, no contexto 

soteropolitano e nesta pesquisa, a maioria dos pais simplesmente é ausente da vida das 

mulheres. Em geral, essa pastoral não seria especificamente uma pastoral feminina ou até 

feminista, mas abraçaria casais, a família e a comunidade inteira.  

Nem todas as mulheres se entusiasmam com encontros com outras mães órfãs. 

Encontramos algumas profundamente machucadas que, até antes da perda, não tinham 

costume de sair ou se socializar com outras mulheres fortemente engajadas e prontas para 

lutar pela justiça. O esforço do(a) missionário(a) nem sempre encontra uma abertura 

acolhedora nas mulheres, mas, muitas vezes, verdadeiros bloqueios ou uma evitação de sentir 

a dor e todas as outras emoções. Do lado da pessoa ouvinte, exige-se muita paciência e 

perseverança, sem se deixar desanimar pela inicial falta de colaboração ou de entusiasmo da 

mãe órfã, mas levando em conta a profunda indignação dela. 

O oferecimento de um espaço de escuta facilita à mãe órfã se articular e ressignificar a 

vida a partir do trauma vivido. Os acontecimentos externos se entrelaçam com a experiência 

interna e todas as suas emoções, memórias e sonhos. Os relatos de si mesma revelam o 

processo social e cultural do sujeito, como também a sua percepção de Deus e a sua 

autorealização no mundo. Ao contar a própria vida nasce algo novo e se resgata a identidade. 

A narração da própria vida resulta, segundo Roca, no “retorno de un sujeto, que no se siente 

sofocado por la fuerza de las determinaciones colectivas y de los condicionamientos 

sociales”
350

. Através da articulação da própria dor, a mãe órfã se reabilita no mundo. A 

narração do seu sofrimento é uma ação humanizadora. Os relatos são o fundamento de toda 
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história.
351

 Roca traz uma imagem adequada: “Las narraciones acompañan a los seres 

humanos tan íntimamente como la sombra persigue al propio cuerpo; [...] Los recuerdos, 

sentimientos, acciones y circunstancias se concitan en los relatos, que tejen la vida como una 

secuencia de eventos ordenados y con sentido”
352

. Narrar, em consequência, a partir da 

história vivida, significa um reentrar e um reposicionar do sujeito na real situação, produzindo 

um novo ser, que reinterpreta o próprio ser: 

 

En el contexto de la intervención social, la narración se vincula al enfoque de las capacidades. 

Su actualidad se sustenta por la necesidad de abandonar la perspectiva centrada sobre el déficit, 

los problemas o las debilidades de las personas o los colectivos y resaltar la importancia de las 

capacidades y potencialidades de las personas. Los relatos son o realización de posibilidades o 

comienzo de nuevas capacidades.
353

  

 

O ato de narrar os acontecimentos e escutá-los com atenção pastoral é uma intervenção 

social. O espaço de escuta permite à mãe órfã sentir a dor e receber alívio e cura. A distância 

entre mãe e filho diminui através da carinhosa memória. De certo modo, ela faz a vítima ser 

presente e recupera emocionalmente o vínculo com ela. A esperança nasce através do 

reavivamento da sua ligação com o filho.  

Os relatos destas mulheres marginalizadas podem ser vistos como clamor do povo de 

Deus. Atendê-los é um ato evangélico, acolhendo o anawim e optando pelos pobres. Permitir 

às mulheres quebrar o silêncio e contar a experiência vivida nesse sistema de violência, de 

injustiça e de prolongação da impunidade, é um ato de solidariedade. A partir da partilha e da 

escuta surge uma imagem de Deus, que é própria da teologia da esperança: um Deus que 

liberta, pois sofre com o povo a injustiça e carrega a cruz do povo violentado. A narração 

caracteriza a nossa fé cristã:  

 

La teología ha incorporado la narración para hablar de Dios. Cristo es la narración de Dios y de 

este modo ha abierto una fecunda avenida para adentrarse en un misterio que es cercanía e 

historia. La Iglesia católica recupera hoy lo narrativo como reserva de evangelización y 

pastoral. Nunca debió abandonar el territorio de lo narrativo dada la índole de los evangelios; 
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[...] [h]ablar evangélica y pastoralmente es adentrarse en un lenguaje que produce lo que 

significa, que evoca la búsqueda e incorpora al sujeto.
354 

 

 Segundo Roca, vivemos num mundo narrado. Isso quer dizer que os nossos relatos são 

dependentes da nossa interpretação, de nossa própria crença e de nossa convicção da 

realidade. Conhecimentos e símbolos são componentes dessa narração: “Comprender el 

mundo es como leer un libro; aprender a ser humanos es aprender a leer y a narrar el 

mundo[...] es un texto no escrito de muchos significados que es necesario descifrar”
355

. 

Decifrar a morte violenta é um desafio doloroso, mas urgente.  

 As narrações não são somente descrições das vidas, mas têm um efeito constitutivo: 

dão honra a dor, querem resgatar a própria dignidade e procuram uma visão mais esperançosa 

do futuro. Roca afirma que a narração abre novas possibilidades nas favelas do Brasil, 

exemplificada pela figura de Carlinhos Brown:  

 

La violencia, la pobreza y la desesperanza eran constitutivas de su identidad [...]. Parecía 

condenada a la pobreza, la violencia, la marginación […]. Pero, Carlinhos ha logrado cambiar 

ese relato y ha ayudado a construir una nueva identidad. Dice Carlinhos: “vengo de la mierda 

que apesta durante días, del engranaje podrido de Brasil, pero me dije que iba a ser lo opuesto a 

lo que la sociedad me ofrecía”. En primer lugar luchó por desterrar el concepto de favela para 

nombrar a su barrio, la favela estaba asociada a violencia y desestructuración, y los ciudadanos 

optaron por el concepto de comunidad, asociada a proyecto común, solidaridad, belleza, 

alegría.
356

  

 

Enquanto as mulheres relatam os acontecimentos da morte violenta e toda trajetória 

que a segue, elas assumem uma nova identidade. Num certo sentido, elas se recriam dentro de 

um clima de confiança sem ser estereotipadas. A oportunidade que o espaço de escuta oferece 

é importante no processo do resgate da autoestima, que leva à esperança. Roca vê que “la 

narración hay una implicación mayor de todo el ser humano: de la inteligencia y del corazón, 
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de los sentidos y de la intuición, de la lógica y de lo irracional, razón, emociones, experiencia, 

ética y estética”
357

. A narração leva a um novo conhecimento. Relatar a vida tem uma função 

exploratória, criativa e analítica. Ao mesmo tempo é um ato catalisador. Contando os 

acontecimentos, a narração esclarece fatos, transmite verdades, aponta soluções e permite 

insights. As informações autobiográficas levam à contextualização da vida. As mulheres não 

são meras observadoras dos acontecimentos, mas assumem um papel ativo no palco da 

própria vida. Elas saem da passividade de vítima e entram na ação de iniciadora com uma 

identidade própria.  

O relato da vida sofrida é uma conquista e alcança um conhecimento específico de 

elementos escondidos da própria experiência. Ao contar os acontecimentos e a reação aos 

mesmos, unem-se a subjetividade, as emoções, a criatividade, a vitalidade e todo o corpo e 

alma da pessoa narrante. A narração evoca, sugere, compromete e responsabiliza. Ela leva à 

descoberta de um novo conhecimento, baseado na experiência vivida. A partir da articulação 

da dor, através da linguagem verbal, artística e corporal, abrem-se novas possibilidades e se 

oferecem alternativas à interpretação do acontecido. Uma recomposição da própria identidade 

nasce. O medo do mundo de fora, que ameaça, está sendo diminuído através da partilha, e o 

mundo interior, machucado, está sendo fortalecido.  

A escuta se torna o lugar onde se converte a dor em clamor por liberdade e por 

dignidade, trazendo projetos de realização da vida. Este lugar gera o encontro com o Deus da 

Vida. Na narrativa se negociam os significados, os aspetos importantes e a descoberta da 

realidade. A análise do passado e do presente se oferece como base para novas expectativas. 

As histórias que as pessoas criam sobre suas vidas, a partir das próprias experiências, 

determinam as escolhas presentes e futuras. Existem tantos tipos de terapias (psicanálise, 

Gestalt, logoterapia)
358

, mas no nosso contexto, optamos por uma terapia não específica e 

muito menos de uma tradição particular. O nosso acompanhamento consiste na escuta 

centrada na dor da mãe órfã. Podem surgir muitos problemas durante o processo de escuta, 

pois, antes da morte do filho, a vida dessa mulher nesse ambiente violento apresentou muitos 

desafios. Expressar aquilo que ela sente e necessita, é algo terapêutico em si. Dando ouvido a 

ela, que tenta comunicar o que a move e preocupa, significa dar apoio em um sentido mais 
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profundo. Articular a dor, as inseguranças e a angústia leva ao verdadeiro sentido do verbo 

“articular”: unir, juntar, ligar, formar e, ao mesmo tempo, proclamar e pronunciar com mais 

clareza e distinção o que aconteceu. A exposição da vida no ambiente seguro e confiante, 

estabelece um novo contato entre a pessoa de antes e a pessoa de depois do acontecido. O 

sofrimento não permite mais que a pessoa permaneça sendo a mesma. Contar a própria 

ansiedade, o temor e, talvez, até a própria agressividade ajuda a se re-organizar e entender 

melhor a vida a partir da perda.  

Contar a própria vida é um ato de cura. As mulheres afirmam isso nos depoimentos. 

Várias agradeceram depois da entrevista, pois ela teve um efeito de desabafo e de alívio. 

Neide Santos Passos diz:  

 

Para ajudar, para procurar nos ajudar porque é tão ruim quando a gente não tem uma pessoa 

para conversar. Pelo menos a gente se desabafa, se sente mais leve, não esquece totalmente, 

mas se sente mais leve. Mais aliviado um pouco. Porque como você está aqui, procurasse que 

haver mais missionários para ajudar a gente, é muito bom.
359

  

 

 A escuta fortalece as mães órfãs na própria capacidade de enfrentar os desafios e na 

sua resiliência
360

, consolando-as e encorajando-as a continuar a vida. Sabemos que articular as 

emoções tem um efeito curador. Dores no corpo, em muitos casos, são acúmulos de 

sentimentos e de aversões. Não articulá-las resulta em doenças. Pressão alta, insônia, 

dependência química são algumas das poucas, mas típicas reclamações das mulheres.  

 O espaço de escuta permite o nascimento da esperança. Foi a partir da conversa com 

Elza Lopes Consolação, que ela descobriu essa esperança em dias melhores:  

 

Eu tenho esperança em Deus. Minha primeira esperança é que isso tudo um dia acabe. É 

difícil! Uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho esperança [...] Tenho esperança por dias 
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melhores. Tenho fé em Deus que esta juventude, né? Nas minha orações sempre peço pelos 

adolescentes, pelos jovens para que a gente ter um mundo melhor.
361

 

 

 A escuta leva a um processo de transformação da dura realidade e a um protagonismo 

profético das mães órfãs. A escuta é o meio para a mãe órfã assumir a sua força e a sua 

tenacidade. Através da conscientização e da articulação local, nacional e internacional, ela se 

junta com aqueles e aquelas que acolhem a presença do Reino de Deus na história e 

caminham para a sua plena realização.  

 É importante considerar a narrativa de cada mãe órfã e a sua situação cotidiana. 

“Perdendo tempo” com a história dessas mulheres através da escuta acontece a recuperação da 

memória e de toda violação dos direitos humanos. A partilha delas é uma importante 

contribuição na reconstrução do tecido social da sociedade baiana. Lembrar os fatos ajuda na 

sensibilização do ouvinte e da pessoa que narra. Mesmo que seja um processo doloroso, eu fiz 

questão, em cada entrevista, que as mulheres contassem os acontecimentos em volta do 

assassinato. Foi difícil para a mãe órfã relatar novamente os fatos da morte violenta e repintar 

as cenas que ela viveu. Não foi fácil escutar o acontecido novamente. Mas, é uma 

aprendizagem ouvir e escutar, mostrando empatia sem se confundir e se envolver 

emocionalmente, o que pode despertar raiva e ressentimento.  

 O texto “Tempo e escritura”, de José Luiz Cazarotto, igualmente, mas de maneira 

ainda mais detalhada, trata de uma terapêutica da narrativa (fala ou escrita), que no fundo é 

uma “história com começo, meio e fim e que segue o fio do tempo como pano de fundo”
362

. A 

narrativa é uma atividade de construção de sentido, segundo Cazarotto, pois ela permite a 

tomada de consciência de si próprio e, assim, propicia o cuidado de si e do nosso redor: “Ter 

consciência é ver, ou talvez mais claro, prestar atenção e cuidar”
363

. O mecanismo de 

narração, de preferência oral no caso das mães órfãs, é complexo, mas muito efetivo: a pessoa 

narrante coloca para fora o seu mundo interior. Através da descrição da situação dolorosa da 

morte do filho, o vivido se torna experiência refletida. Símbolos e alegorias são ferramentas 

na reconstrução do incidente. O objeto da narração é levado à interpretação própria. A pessoa 

narrante consegue dominar o que aconteceu a ela através da articulação verbal e, assim, torna-

se dona de si mesma. 
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Se palavras faltam, outros instrumentos podem ser percorridos, como por exemplo, o 

toque suave da massagem, uma caminhada silenciosa à beira do mar (Salvador/Bahia oferece 

facilmente esta oportunidade) ou a criação de um ambiente aconchegante. Objetos 

terapêuticos, como almofadas, permitem expressões corporais, que colocam para fora 

sentimentos como raiva ou fúria, saudades ou conforto. O ponto de referência ao longo do 

processo da narração é transportado do filho que foi assassinado para o próprio “eu” da mãe 

órfã. Ela se torna atriz na arena da sua vida. Não é mais só a vítima, mas também protagonista 

da própria história, ou seja, ela determina o próximo ato na sua trajetória. De repente, através 

da narração, ela percebe as escolhas que tem na vida. Ela vive o que o texto de Deuteronômio 

oferece: “os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a 

vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua 

descendência” (Dt 30,19). A partir do momento que a pessoa começa a contar a própria vida, 

ela cria intimidade consigo e laços íntimos com as pessoas das quais ela fala. O filho que ela 

perdeu é trazido para o presente e o laço é recriado. A relação mãe-filho é reestabelecida. O 

universo narrado consistindo das experiências vividas deixa reaparecer sonhos, esperanças e 

momentos signficantes. A pessoa narrante se re-cria e a pessoa ouvinte é, de certo modo, o 

espelho do seu mundo interior.  

 Enquanto pessoa ouvinte, é importante saber como agir durante as horas de escuta. É 

uma ação muito específica e exige um dom particular: ouvir sem julgar e com muita 

paciência, responder pouco e, quando responder, fazê-lo muito sabiamente e só com palavras 

que criem pontes para outras pistas na vida da pessoa narrante. Aspetos essenciais no processo 

da escuta são perguntas curtas, repetindo frases ditas pela pessoa que desabafa e silêncios 

respeitosos. A questão cultural entra aqui. O mundo brasileiro, o mundo urbano e, em 

particular, o mundo soteropolitano do Nordeste de Amaralina, bairro da minha investigação, 

não permitem a apreciação do silêncio. Não se encontra facilmente o diálogo verdadeiro. 

No ínicio do meu trabalho de terapia comunitária junto com as mulheres em questão, 

foi mais fácil encontrar várias pessoas falando ao mesmo tempo do que observar elas, caladas, 

escutando uma mulher só, relatando a própria história. Só através de inúmeros encontros, 

através do uso de pintura, de música, de arte e de dança, conseguimos, aos poucos, criar 

ambientes de mútuo respeito e profundo silêncio, ponto de partida para uma escuta mais 

íntima. As mulheres viveram durante os últimos anos um processo de aprendizagem: aos 

poucos alcançaram a expressão de si mesmas por meio de articulação artística, verbal e 
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corporal. Utilizando símbolos das suas raízes culturais e ferramentas antiguíssimas do mundo 

indígena, africano e europeu, obtireram uma convivência mais autêntica. 

Meios como a argila trouxeram de volta lembranças nostálgicas da infância, como o 

fogão e a lenha. Giz de cera, às vezes, representou a falta de oportunidade de brincar quando 

menina, provocando tristeza e desapontamento, o que proporcionou a lembrança da obrigação 

de trabalhar já cedo na roça e nunca ter aproveitado uma creche ou muitos anos de estudos na 

escola. Andar de olhos fechados e cobertos com lenços, segurando-se na mão da outra, levou 

à reconstrução da confiança e na criação de amizades fortes. As mulheres confirmam isso nas 

partilhas, referindo-se ao Grupo de Saúde da Mulher, Árvore da Vida, fundado por mim em 

2004: “Uma força muito grande que a gente teve das religiosas, nos apoiaram não só com 

oração mas com ação [...] Triste da gente, se a gente não tivesse este grupo perto da gente. 

Não sei o que seria da gente. É muito gratificante”
364

; “Se não fosse a gente tinha ali espaço a 

vontade ali, ninguém saber de Grupo da Mulher, de massagem, tanta coisa que aprendeu, 

tanta gente que aprendeu tanta coisa boa ali”
365

. 

 Outro aspeto importante que a pessoa ouvinte precisa levar em conta é o estilo da 

narração da mulher baiana desse bairro popular. No discurso aparece muitas repetições, 

muitas frases começadas e não terminadas, muitos incidentes que aparentemente não fazem 

ligação com a experiência da morte violenta, mas aos poucos criam o pano de fundo da vida 

da pessoa narrante. Precisa-se muito tempo e nenhuma preocupação com a consistência do 

mundo narrado. O efeito de bem-estar que o simples narrar e o respeitoso ouvir tem é 

impressionante. O resgate do sentido da vida é garantido, pois a criação da identidade, a partir 

da narração, é evidente. A narrativa possibilita uma experimentação no mundo através dos 

caminhos das recordações, dos acontecimentos recontados, das redefinições e das 

ressignificações. Recordar a história por meio de palavras e de partilhas verbais permite uma 

saída à fragmentação da experiência. O mundo recebe um novo sentido para a mãe órfã e, 

também, ao seu redor, seja a família, o bairro ou até a sociedade em si.
366

 

 Através da articulação, a mulher resgata perspetivas de vida. Saber que não está 

sozinha, mas que alguém se solidariza com ela, é uma fonte de esperança e de fortalecimento. 

Talvez, seja a primeira vez na vida da mulher que ela começa a narrar a sua autobiografia. O 
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trauma vivido é o início da tomada de consciência da própria importância e do valor de si 

mesma. Podemos dizer que, através da narração dos traumas, a mulher tece as tramas da vida. 

Aos poucos e com muito cuidado, ela resgata a sua história e consegue enxergar novos 

horizontes no painel da sua trajetória:  

 

O tecelão, ao tecer, conta com momentos de densidade maior do tecido, com momentos mais 

esgarçados e momentos de puro vazio. A obra traz em si esta variação de tecitura. E isto é 

básico para a formação de uma imagem de si, uma paisagem de si, ou mesmo um panorama de 

si.
367

  

  

Concluindo, cristalizam-se os seguintes efeitos da escuta empática, presupondo que a 

pessoa ouvinte assume o papel do receptor refletivo, colocando – num ambiente de abertura, 

confiança e discrição - um “espelho” diante da pessoa narrante:  

 Surgimento de novas perspectivas a partir da partilha de emoções e de 

acontecimentos; 

 Descoberta de um novo sentido, gerando uma nova articulação e uma nova 

interpretação;  

 Entendimento do próprio discurso e ressignificação das experiências vividas; 

 Reestruturação da vida cotidiana; 

 Planejamento a partir da fragmentação e;  

 Organização das questões práticas e busca das fontes criativas. 

O processo que a mãe órfã vive através da constante partilha no contexto da escuta 

empática é uma parte da evolução-revolução-revelação: a mãe se envolve através da narrativa, 

descobrindo um novo jeito de ser no mundo e de se relacionar com o seu redor; revolução 

acontece no sentido de sentir forças para continuar no cotidiano, lutando por seus direitos e 

pela vida em si a partir da morte violenta do filho; a revelação é dom que nasce do diálogo 

com a pessoa ouvinte e com todas as outras pessoas que acompanham as mães órfãs.
368

 Nesse 

sentido, pode-se falar da antropologia da escuta. Confirmamos que a escuta, no contexto de 

uma realidade concreta, com os seus sujeitos dentro de uma cultura específica (no nosso caso 
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a cultura baiana/soteropolitana), é uma escuta verdadeira com o seu dinamismo vivo. O 

encontro entre a pessoa narrante e a pessoa ouvinte resgata o laço entre a escuta e a realidade 

e permite entrar novamente no ritmo da vida digna.  

É possível acolher essas histórias dolorosas com um olhar para o futuro, realizando a 

ritualização da perda e já sonhando com a utopia de uma luta organizada e uma militância 

pacífica. A nossa realidade baiana aponta à ação, uma ação que abre o caminho para a 

resistência, a mudança e a recusa da violência. A urgência do momento é obvia, tanto para as 

mulheres quanto para as famílias inteiras das vítimas. Comprometer-se com a justiça, no 

nosso contexto, significa reconhecer a necessidade de construir estruturas adequadas: espaços 

de escuta, como vimos. Atendimento jurídico, acompanhamento psicológico e, se for 

necessário, abrigos para mães que sofrem ameaças, como também redes de solidariedade 

entre todas as organizações que estejam enfrentando a situação, fariam parte de trabalhar o 

luto e organizar a luta.  

 Trabalharemos agora o próximo passo no processo do luto à luta, precisamente a 

ritualização da perda, que é iniciada com o enterro, a missa de corpo presente e a missa do 

sétimo dia (no contexto católico), como também outros rituais litúrgicos nas outras igrejas. 

Porém, como veremos, a ritualização da perda vai muito além destes sinais externos e oficiais. 

 

4.2. Ritualizar a perda 

 Cada cultura estabelece modos de auxiliar as pessoas a superar situações de sofrimento 

e de perda, o que inclui rituais formais e práticas estruturadas que permitem às pessoas 

encarar suas perdas, enlutar-se por elas, elaborá-las e superá-las. Através de tais rituais, 

reconhecemos a perda em si e recebemos a oportunidade de expressar abertamente a dor. Em 

cada sociedade define-se também a duração do tempo de luto. Cerimônias e símbolos marcam 

estes períodos e reafirmam valores sociais, como também oferecem alívio e consolo. Velórios, 

funerais, serviços fúnebres, visitas à casa dos enlutados providenciam o reconhecimento 

social. Através deles, o luto e a tristeza são expostos e os envolvidos recebem o apoio 

correspondente. Enquanto os ritos têm como foco as pessoas mortas, os beneficiários são as 

pessoas vivas. Na antropologia, as principais funções desses rituais consistem em auxiliar a 

lidar com a perda, expressar publicamente o seu peso, despedir-se dos mortos e permitir aos 
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outros tomarem conhecimento público da perda.
369

 Na nossa realidade, no nosso caso 

soteropolitano, com as mortes normais e naturais, temos uma cultura definitiva: o velório até 

o enterro de, no máximo vinte quatro horas depois da morte, missa de sétimo dia, missa de um 

mês e missa de comemoração depois de um ano, quando, oficialmente, termina o tempo de 

luto. Outras culturas também observam um ano de luto.  

 Contudo, o escândalo da morte violenta dessa minha pesquisa representa uma 

realidade muito mais complexa e demanda atenção adequada em relação aos rituais. O nosso 

raciocínio chega aos seus limites e nós descobrimos que respostas humanas e explicações 

empíricas são insuficientes para compreender a dinâmica do fim violento das vidas destes 

filhos. Esses rituais são ainda mais importantes em relação à busca de sentido e de esperança e 

necessitam ser revisitados. Como foi bem perguntado: perante o escândalo da morte, em que 

fatos se fundamenta a esperança? Quais são os meios pelos quais nós nos aproximamos para 

lidar com a morte violenta?
370

  

 Lembremo-nos que assim como no tempo de Jesus, a cruz era símbolo de indignação e 

de vergonha
371

. Também no nosso contexto contemporâneo, a morte violenta é vista 

ambiguamente, sempre carregada da dúvida sobre o envolvimento da vítima no tráfico, quase 

como se fosse merecedora de tal morte, o que justificaria o assassinato. Como a cruz era 

expressão da falha, do fracasso existencial e da exclusão e o crucificado praticamente não 

existia – igual a uma “não-pessoa” – aos olhos da sociedade, também nossos filhos mortos 

estão sendo julgados. Evita-se falar sobre eles, pois se ignora o sentimento de imensa dor. 

Procura-se apagar a história deles para criar uma imagem mais positiva e apagá-los da 

memória da vida pública.
372

 Ser assassinado significa, em muitas mentes, ser estigmatizado 

como “moribundo”, “indigente”, “marginal”, “vagabundo” ou “errado”. Como algumas mães 

se expressam, defendendo os filhos e acusando o sistema: “Quando eles chegam, eles acham 

                                                 

369
 Cf.: MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Mães abandonadas: a entrega de um filho em adoção. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2008, p. 101.  
370

 Cf.: 1Cor 1,23: “Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os 

gregos”. 

371
 Cf.: Dt 21,23b: “[...] porquanto o pendurado é maldito de Deus; assim não contaminarás a tua terra, que o 

SENHOR teu Deus te dá em herança”; Gl 3,13: “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por 

nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro”. 

372
Cf.: BLANK, Renold J., VILHENA, M. Angela. Esperança além da esperança: antropologia e escatologia. 

São Paulo: Paulinas, 2001, p. 85.  



165 

 

que todo mundo é marginal”
373

; “Meu filho não era envolvido com nada errado”
374

; “Meu 

filho não era marginal. Sempre me deu todo apoio. Meu filho não era errado [...] Ninguém 

quer ver um filho errado [...] A causa desta violência é o governo. O errado é o governo. É o 

governo”
375

. Nota-se que o estigma social, a censura e a incompreensão em relação à perda, 

provocada pela violência, dificultam a empatia, levando-nos ao afastamento e à exclusão 

dessas mulheres de nosso mundo pessoal e até de nosso interesse profissional, explicando, 

pelo menos em parte, a escassez de pesquisas nesta área.  

 A morte violenta produz uma crise em todos os níveis, como também a cruz de Jesus 

Cristo o fez, mas através da ressurreição. Este escândalo leva a algo vivo, pois o próprio Deus 

transformou a crise em esperança.
376

 Essa é a base da nossa fé e da nossa missão, tendo como 

destino não a morte, mas a continuação da vida numa nova forma, alterada por Deus. E essa é 

base da nossa atuação no mundo, procurando estabelecer o Reino de Deus que é memória, 

misericórdia, dignidade, justiça, verdade, fraternidade e paz. Nisso consiste a mudança social 

com a sua espiritualidade das bem-aventuranças e as suas opções - pelos pobres-outros; pelo 

serviço e contra o poder; pela misericórdia e contra o legalismo; pela justiça e contra a 

opressão, pela vida integral da pessoa humana.
377

 

O que parece abandono na trajetória de Jesus transforma-se em uma confirmação 

destas opções pelo próprio Deus que o ressuscitou. O grande eixo dessa mensagem para nós, 

seguidores de Jesus no mundo, é justamente a esperança. Outro aspecto dessa verdadeira 

esperança é o seu lado ativo. Ela se torna “motor para um agir transformador, a partir do qual 

as situações históricas de morte serão transformadas em situações de vida[...] é exatamente 
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aquilo para o qual Jesus incentivou os seus seguidores: Vem e segue-me!”.
378

 Com a morte 

violenta, a mães experimentam a finitude e a ruptura fatal dos filhos. Num certo sentido, ela é 

esse aguilhão (cf. 1Cor 15,55-56) que as desafia. Como diz Adolphe Gesché: 

 

O mal, seja o sofrimento ou o mal imposto [...] se apresenta também como quem obstaculiza 

nossa vontade mais profunda de realizar nosso ser [...] A fatalidade, enfim: [...] o que nos 

incomoda como tantos outros empecilhos e obstáculos: o triplo universo da finitude, da falta e 

da fatalidade.
379

  

 

A morte violenta impede a visão de novos horizontes. As mães continuamente 

expressam isso: “Fazer o que?”; “É vontade de Deus”, “Não teve outro jeito”
380

. Às vezes, 

resignação e desesperança diante de situações cada vez mais ásperas são a única resposta que 

os moradores podem dar e, assim, se submetem ao sistema violento, entregando a própria 

liberdade. Gesché propõe algo interessante: “Deus ainda não nos livrou do mal (isso é 

evidente, o mal existe sempre, ele está aí), mas ele nos livrou da tirania do mal”
381

. O ser 

humano partilha da experiência do Reino, naquele que os olhos não viram, os ouvidos não 

ouviram e o coração do ser humano apenas suspeita (cf. 1Cor 2,9). Essa sugestão de escolher 

a resposta diante do mal, de não nos submeter, mas de acreditar no além, é um elemento 

importante na ritualização da perda. A morte das vítimas, mesma sendo uma morte violenta, 

tem a dimensão da presença do além do qual a nossa fé cristã fala. Mesmo nas circunstâncias 

dolorosas e violentas, as vítimas estão sendo conduzidas rumo a sua destinação da vida 

eterna.
382

 

 Esse é o pano de fundo para a nossa investigação em relação à ritualização da perda. O 

objetivo aqui não é meramente organizar o rito da reconhecida missa do sétimo dia, que 

facilmente poderia cobrir as demandas externas. Podemos até afirmar que essa missa cumpre 

apenas a questão cultural, mas não atinge verdadeiramente o coração da família que está de 
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luto, muito menos da mãe órfã que - em muitos casos - toma remédios tranquilizantes (cf. 

2.3.1.) e, por isso, não acolhe com todos os seus sentidos o rito em si. A missa de corpo 

presente ou a missa do sétimo dia fazem parte das cerimônias oficiais, comemorando a 

dolorosa perda do filho. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular dessa ritualização, 

mas ela implica a tradução litúrgica pelas próprias mães órfãs para o nosso contexto latino-

americano. Como ela celebra o mistério pascal, fazendo memória da morte violenta na cruz e 

do túmulo vazio, assim também as mortes dos nossos assassinados merecem uma prática da 

memória para que haja justiça, reconciliação e paz. Essa ritualização da perda do filho, no 

nosso entendimento, refere-se a algo constante que facilite o processo de perceber a nova 

situação de perdoar e se reconciliar, para que se possa enxergar um futuro de paz, trazendo a 

presença do filho assassinado através de reuniões e de orações com pessoas nas mesmas 

circunstâncias.  

Desejamos ampliar a discussão: estudou-se profundamente a dinâmica da ritualização 

e da reconciliação no nível social-eclesial depois de massacres e de genocídios. Central é a 

construção da paz, fruto da justiça (cf. Is 32,17), e da luta pelos direitos humanos. Como 

pensar em reconstruir as vidas rompidas e as sociedades como as da América Latina com a 

violência cotidiana e as suas ditaduras militares e as suas guerras civis? Um dos teólogos, 

Robert Schreiter, delineia a contribuição dos ritos na ritualização da perda e na contenção e 

solução dos conflitos. A missa, por exemplo, tem os elementos necessários: perdão, 

transformação, gratidão, missão e contextualização. Schreiter cita exemplos como o arcebispo 

Desmond Tutu
383

, que possui uma atitude de que “não há futuro sem perdão”
384

, ou, ainda, os 

projetos como o dos bispos católicos da Guatemala, Remhi (Recuperação da Memória 

Histórica). Remhi documenta a memória histórica do que exatamente aconteceu na matança 

de centenas de milhares de pessoas. “Como se observou muitas vezes, a primeira vítima numa 

guerra é a verdade. O que é recordado, e como é recordado, é a base para a narrativa que deve 

levar a sociedade para o futuro”
385

. É exatamente o que pode ser feito na situação baiana: o 
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rito de perdoar e o rito de fazer memória - recordando os acontecimentos e as vítimas da 

violência – levariam à cura e à paz. Principalmente em relação ao perdão, Schreiter identifica 

que a força do ritual no coletivo fala mais alto do que meras palavras pronunciadas no 

privado: “[u]ma norma cardeal na transformação de conflitos é nunca negligenciar os rituais 

de perdão e reconciliação que podem estar presentes numa cultura”
386

.  

O perdão não é fácil, mas também não é impossível. Como a esperança, assim também 

o perdão não é obra nossa, mas é dom de Deus. Através da escuta, como vimos acima, a mãe 

órfã articula as suas raivas, seus sentimentos, suas reações (inclusive de caráter violento), 

como confirma uma das mães: “Tem uma hora que eu sinto uma raiva, minha filha. Quando 

eu estou enraivado, não respeito não”
387

. Nesse ato de ritualização, ela e outras mães estão 

sendo ajudadas a se reconciliar consigo mesmas e com o mundo ao seu redor. Perdoar, nesse 

momento, não é apenas soltar a dor da perda e se livrar do ódio e do ressentimento da pessoa 

que cometeu o crime e do sistema violento (cf. capítulo 1), mas também resolver tirar de 

dentro de si toda tendência de revidar e se vingar. O perdão é primeiramente um dom de Deus 

que é dado à pessoa. Não precisamos ser psicólogos para detectar que o perdão tem força 

curativa e um efeito psicológico-físico. Como diz Mônica Fernanda Ribeira, uma das mães 

órfãs: “A gente perdoando, é um alivio e se sente bem, eu não tenho magoa, não tenho rancor, 

não tenho nada. Graças a Deus. Eu digo ao meu filho todo dia: tire este ódio, tire este rancor 

de dentro de você, perdoe esse, porque o ódio e a mágoa, só faz a gente ficar doente”
388

.  

 Reconciliar-se acontece em poucos casos entre a mãe e o perpetrador. Muito raramente 

o perdão é expresso diretamente ao causador do sofrimento. Ainda mais, a mãe precisa ser 

auxiliada a perdoar a figura real do matador, para que ela possa não apenas sobreviver, mas 

viver uma vida livre de mágoas. Com a morte do filho, uma parte da mãe também morreu, ou 

melhor, foi definitivamente tirada. Como relata outra mãe, Matilde Dora Alves:  

 

Vou ser sincera a você, não sei não, viu? Eu não vou mentir. Mas se um dia eu me batesse com 

esta pessoa que fez isso com meu filho, eu não sei se eu perdoar a ele não [...] Não sei não. 

Porque ele tirou a minha vida. Eu não sou Deus. A vida do meu filho é minha vida. Que a 

única pessoa que perdoa que Deus, eu não sou Deus. Eu sou um ser como qualquer um, né? E 
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ele tirou um pedaço de mim, esta pessoa. Ele tirou mesmo. E este pedaço, sempre vai ficar 

faltando de mim. Jesus, ele perdoou, o Senhor Jesus perdoou. Mas eu não sei, eu sou uma 

pecadora.
389

  

 

 A questão do perdão é complexa. Há mães que não veem a possibilidade dele ocorrer:  

 

Acho minha filha, isso aí, acho que não tem perdão não. Isso aí, não. Com certeza! Um dia, o 

cara que matou o meu filho entrou [...] ali no bar. Foi! Eu estava lá sozinha. Ele entrou, nem 

chegou a pedir. Eu disse: “Cê sai daqui, desaparece daqui da minha frente! Sai daqui e não pise 

mais os seus pés aqui que eu não quero ver mais a sua cara!” Não voltou mais. Não entrou 

mais. Você vê, isso ajudou. A mãe dele, quando acontece isso [o assassino foi assassinado], a 

mãe dele foi para a delegacia dizer que foi troca de tiro e que ele estava com revolver [...] Que 

mãe safada! Você já viu? [...] Tudo isso mentira.
390

  

 

 Em outro caso, a mãe órfã consegue em parte perdoar o próprio filho que usou droga, 

andou com amigos “errados” e viveu uma vida nas margens, correndo riscos e se deixando 

levar por caminhos perigosos. Mas, ela se sente impotente em relação ao tráfico de drogas: 

aceitar a situação danificadora e perdoar a atitude do filho, que atuou como traficante é difícil, 

além de ser algo que raramente se fala. Uma mãe se referiu exatamente ao ato de perdoar, mas 

ainda guarda muita mágoa e muita tristeza:  

 

Perdoar? Consigo sim! Deus perdoou porque eu não posso perdoar. Perdoo sim. Ele pediu tanta 

desculpa. Eu: “Está bem, está desculpado, eu te perdoo.” Eu sempre perdoei meu filho. Com as 

coisas que ele andava fazendo aí, roubando. Eu disse: “Venha cá, se fosse eu saísse de manhã, 

uma pessoa me roubar, qual seria a sua reação? Hein?”. Ele chorava quando eu dizia isso a ele. 

Ele chorava, eu: “Se eu descer no parque e uma pessoa me roubar e eu chegar aqui dizia a 

você? Você vai gostar? Você não vai gostar, vai? Então, bote isso na mente, Lúcio! Bote isso 

na mente! Que as pessoas sai para trabalhar! Às vezes, nem tem um pão para dar os filho para 

tomar café e vocês toma.” Aí, ele me disse: “Ó minha mãe, a partir de hoje eu não vou mais 

roubar.” E não roubava, estava agora, sabe o que ele estava fazendo? Traficando! E aí? Parou 
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de roubar. Eu falei com ele. Se fosse eu, saísse e um nego botasse um revolver e tomasse tudo 

que era meu, ele não ia gostar. Ele me disse que “a partir de hoje, minha mãe, não vou roubar 

mais”. E fez o que? Foi ser traficante! E este negócio de tráfico. E os homens vê ele, seguindo, 

seguindo, até matar.
391

  

 Assistir a esse processo de perdão faz parte da ritualização da perda e é um passo 

significante. Ao reconciliar-se (epistemologicamente “ajuntar-se”, “reunir-se”, “caminhar 

juntos”), as mães órfãs iniciam uma nova fase nas suas vidas sofridas. Carregando uma ferida 

muito profunda, elas têm o direito de se protegerem: mais mortes violentas acontecem e 

acontecerão ao seu redor. As mães órfãs precisam ser protegidas e providências podem ser 

tomadas. Se a condição é tal que, por exemplo, ela não se vê capaz de acompanhar os enterros 

dos filhos de vizinhos, é recomendável aceitar esta limitação e não se obrigar a ir além das 

próprias forças. É uma conquista reconhecer os seus limites. Observamos, muitas vezes, que 

as mães, cultural e socialmente, sintam-se constrangidas e ao mesmo tempo obrigadas a 

cuidar da colega na mesma situação. Através de conversas abertas e francas, podemos 

oferecer liberdade para que a mãe se permita ser frágil e incapaz de vivenciar outros 

momentos dolorosos da comunidade. Existe um tempo para tudo! Há tempo de estar de luto e 

tempo de dar força aos outros que choram. No futuro haverá um tempo quando as duas mães 

lutarão juntas. Tolerância e aceitação das próprias circunscrições são aspectos importantes no 

processo de cura e de reconciliação.  

  A cura é possível quando toda comunidade cristã se une, reconhecendo a violência no 

bairro, na família e dentro de cada membro da comunidade. A partir de um concreto 

compromisso de perdoar e de recomeçar com uma atitude de não-vingança, de não-violência, 

mas de luta construtiva e pacífica, nasce o futuro melhor. Não há dúvida que a reconciliação 

seja uma maneira de testemunhar o amor. O coração amargo se abre novamente à vida com 

novos horizontes, consciente que não se trata somente de um processo individual, mas 

comunitário e social, exigindo também soluções desta natureza. Trazendo exemplos de outros 

países, Houtart ilustra este ponto:  

 

Assim, na Nicarágua, quando a guerra civil terminou, a reconciliação tornou-se um leitmotiv do 

novo poder político. Mas tratava-se, entre outras coisas, de pedir aos camponeses meeiros que 

se reconciliassem com os proprietários que estavam empenhados na contra-revolução e 
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desejosos de retornar suas terras, reconstruindo as relações sociais anteriores. No Chile, o apelo 

à reconciliação apoiava-se na lei da impunidade, significando o esquecimento das condições 

políticas nas quais o “milagre econômico” neoliberal fora construído. A reconciliação se torna, 

então, a ideologia das classes dominantes.
392

 

  

No processo de reconciliação, os passos a serem tomados são o reconhecimento dos 

erros, o perdão, a ritualização da perda e da reconciliação e, enfim, a organização da luta. Esta 

caminhada leva à recuperação da dignidade e da humanidade dos indivíduos. No nosso caso, 

seria a reconciliação das famílias vítimas com os perpetradores. Ou, pelo menos, facilitar uma 

aproximação. Não existe no sistema político nem eclesial um palco para uma aproximação 

desse tipo. Os policiais ficam num lado do muro e as famílias vítimas no outro. O mundo 

político e eclesial está em cima do muro, parece-nos. Desçamos do muro, então, e derrubemos 

o mesmo para que haja um encontro.  

 Na ritualização da perda entra fortemente a dimensão de um novo começo, condição 

para uma luta construtiva e não-reacionária. A violência infligida prejudicou as nossas 

relações sociais, inclusive com nossos familiares. O criminoso é somente uma pessoa na 

complexa constelação das relações dessas mães órfãs. A escuta mostra um conjunto e uma 

mistura de acusações, de dúvidas, de arrependimentos, de questionamentos e de culpas 

interiorizadas. A ruptura que a morte violenta traz afeta profundamente o novo rumo que a 

vida toma.  

 A expressão da nossa fé fornece fontes práticas de conduzir a novos caminhos, tirar a 

dor da perda e re-estabelecer um sentimento de inteireza e de cura através de ritos. Rituais não 

só transformam a vivência aflita em experiência sábia e rica, mas dão sentido ao que as mães 

órfãs viveram. Rituais constituem experiências transformadoras. Importante, segundo Mary 

Grey
393

, é a linguagem do rito, capaz de romper o silêncio que cerca a violência contra o ser 

humano, em particular contra a mulher. O rito tem a capacidade de proclamar que a violência 

é totalmente contrária à lei do amor que, por si, dá prioridade aos mais pobres, aos mais fracos 

e à justiça do Reino de Deus. A Eucaristia inculturada é um verdadeiro re-memorar das 
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pessoas machucadas e mortas. É o ato de fazer memória em volta da mesa de Cristo e na sua 

refeição derradeira:  

 

Os ossos secos da profecia do Ezequiel são re-memorados como os corpos das vítimas da 

violência, que são lamentadas em nossas comunidades eucarísticas: mas a promessa do novo 

sopro do Espírito dado ao profeta é reivindicada como a esperança dada às mulheres e crianças 

vivas da comunidade, em sua determinação de resistir e pôr um fim à violência.
394

 

 

 O rito da Eucaristia, como também o rito da unção, são atos de solidariedade, pois se 

partilha o pão e o vinho, que dão força e ânimo, e se derrama o óleo que oferece cura. Esses 

gestos restauram a dignidade humana para as mulheres profundamente feridas e humilhadas. 

A comunidade reunida vive momentos de renovação espiritual. Na reciprocidade e na 

compaixão fundadas no evangelho, se expressa a convicção que a lógica da violência será 

vencida pela força da esperança.  

 A busca da união entre rito e prática pastoral e, sobretudo, entre prática litúrgica e a 

realidade soteropolitana são desafios que enfrentamos nessa pesquisa. Como organizar uma 

liturgia mais afetiva, simbólica e orante, sem deixar de ser profética e de ser expressão de uma 

fé engajada na libertação dos oprimidos? Sugerimos o que poderíamos nomear de um 

“laboratório litúrgico”, chamando as mães órfãs e outras pessoas envolvidas, para que elas 

escolhessem os elementos que constituíssem um rito adequado e que se dirigissem a:  

 Fazer memória do filho; 

 Estabelecer um sentimento de inteireza própria; 

 Fortalecer a vida individual, familiar e comunitária; 

 Interceder pela paz; 

 Reconciliar-se com os matadores (mesmo eles sendo ausentes) e; 

 Expressar orações litúrgicas, como também criar gestos sacramentais. 

 A escolha de textos bíblicos e de cantos significantes faria parte desse laboratório. 

Acender uma vela em frente do quadro do morto poderia constituir um gesto simples, mas 

significante. Entraria também o pedido de perdão pela culpa dos filhos, que se tornaram 

criminosos, e infligiram sofrimento aos outros. Ter uma pedagogia de incluir essas mães, 
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levaria à participação no contínuo processo de reconciliação e as fortaleceria para assumirem 

o próprio caminho rumo a uma nova esperança.  

 Necessita-se incluir todas as partes do indivíduo: o corpo, a mente e a alma. Em um 

rito é necessário lembrar-se disso: que haja um momento de conscientização do próprio corpo 

(relaxamento, exercícios simples, mas significantes, e/ou aquecimento), que entre a arte 

(encenação, gestos do cotidiano, cor, símbolos, música, dança), e que se proclame a Palavra 

(Sagrada Escritura, textos com mensagem ligada à esperança, à justiça, ao perdão).
395

 A 

perspectiva tridimensional do ser humano (corpo, mente, alma) refere-se a uma inteligência 

emocional, racional e contemplativa, que é perpassada pelo Espírito Santo (ruah). O papel de 

qualquer agente pastoral de escuta empática e de pessoas presidindo as liturgias é restabelecer 

a harmonia entre estes componentes.
396

  

  Nos sentimentos, nos sofrimentos e nas esperanças expressas pelas mulheres torna-se 

viva e significativa a experiência da cruz da morte violenta. O desafio para nós é trazer essa 

realidade à práxis da liturgia, combinando fontes bíblicas e teológicas com as questões atuais 

de insegurança e de perda. As mulheres, em sua maioria negras e pobres, enfrentam o desafio 

de se erguer da opressão das estruturas violentas, da ameaça de apagar a memória e da 

negação da perda. Como na Plaza de Mayo, nas manifestações de mães se unem a mística e a 

política. Na ritualização, vemos as seguintes três palavras como palavras-chave em torno das 

quais ela gira:  

 basiléia (a nova ordem),  

 metanoia (conversão interior a essa ordem) e, 

 missão (envio).  

A manifestação através de um ritual por essas mulheres sofridas assume uma voz 

autônoma no espaço eclesial, conquistando o seu espaço com firmeza e inaugurando uma 

nova ordem (basiléia). As mulheres já não são simples objetos pastorais às quais se dirige a 

Igreja em atitude solidária e caritativa, mas sujeitos praticantes e produtores da esperança. 

Publicamente ouvindo o clamor dessas Raqueis: “uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, 

choro amargo; Raquel chora seus filhos; não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque 

já não existem” (cf. Jr 31,15). Essa voz desperta, em âmbito nacional e internacional, algo 

                                                 

395
 Cf.: BARANTO, Luiz Eduardo Pinheiro. Laboratório litúrgico pela inteireza do ser na vivência ritual. São 

Paulo: Salesiana, 2000, p. 33. 

396
 Cf.: Ibid., p. 153. 



174 

 

verdadeiramente novo na consciência e na história humana, provocando uma verdadeira 

conversão (metanoia). As mulheres refletindo sobre sua experiência terão a sua expressão 

específica, juntando elementos da cultura local e da religiosidade popular. O elemento 

mariano sempre é presente no contexto latino-americano e pode ser esperado como aspecto 

importante na construção do rito de perda. É forte e eficaz “o poder de não-poder” dessas 

mulheres a partir do rompimento da vida: substitua-se a racionalidade e a política do 

capitalismo por sensibilidade pela dor e por mobilização solidária com as famílias vitimadas. 

Assim, se reestabelece a mãe órfã, acreditando na sua dignidade e nos seus direitos. Nasce 

uma espiritualidade vigorosa e audaciosa, apelando ao coração daqueles que infligem a 

violência. Essa espiritualidade consiste num poder criador e inspirador para a luta e para a 

resistência. Ela será alimentada e sustendada diariamente na luta para sobrepujar a violência e 

a opressão, para alcançar a transformação e a integração. 

As mães órfãs abraçam sua própria dor e a usam como fonte, não só de luta pela vida 

(para ter mais vida, uma vida melhor e em abundância), mas também a luta da vida. Nisso 

consiste o envio, a missão adquirida a partir da perda. Veremos isso no parágrafo seguinte. A 

compreensão da experiência dolorosa e o trabalho em cima dela suscita uma preocupação de 

ordem pessoal, política e global. Através de um trabalho de luto, incluindo ritualização da 

tristeza e da dor, a mãe órfã conseguirá aos poucos transformar a dor em esperança. O luto da 

mãe órfã é um processo composto de reações psicológicas, físicas e sociais em relação à perda 

do filho. De fato, é um processo holístico que é necessário e inerente ao ser humano. Depois 

de sofrer uma perda, durante certo período de tempo, a mãe enlutada fica angustiada e incapaz 

de “funcionar” ou de agir da mesma forma que antes de sua ocorrência. Sabemos que ela está 

se recuperando, quando mostra interesses em novos planos da vida e alcança, relativamente, 

um independente nível de funcionamento.
397

  

Distingue-se claramente o luto da melancolia. Um interessante estudo de Freud explica 

que há uma diferença significativa entre os dois: enquanto o luto se sustenta na esperança, a 

melancolia é vivida no “desamparo”. Para Freud, no trabalho do luto, “o mundo se esvazia, 

porque quem chora a perda de alguém, concentra toda sua libido na lembrança do que está 

sendo pranteado”
398

. Nisso, Freud resumiu o cerne do trabalho do luto em duas palavras: 
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 Cf.: MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Mães abandonadas, p.83. 
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http://www.sbprj.org.br/site/admIN/upload/arquivos/F._Rocha_SENTIMENTOS_DE_TRISTEZA_E_MEDO
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Lösung e Ablösung. A palavra Lösung significa solução. No nosso contexto de luto, o termo se 

traduz pela expressão “soltar laços”, “desfazer nós”. Este “soltar laços” vem junto com uma 

Ablösung, que, aqui, significa “substituição” daquele cuja perda se chora no trabalho de luto. 

Essa substituição é alcançada quando todos os laços tiverem sido soltos e os fios estiverem 

novamente em condição de poderem ser usados para fazer novos laços e para dar novos passos. 

O trabalho de luto abre a possibilidade de novos e inesperados encontros enfocados na vida, 

enquanto a melancolia se concentra na morte com uma tendência das mães a perderem o amor 

pela vida por ter uma identificação narcísica com o filho assassinado e agora ausente.
399

 Freud 

conceitua o luto como um doloroso estado da mente. A tarefa do “trabalho” de luto é o de 

“desinvestimento”, que consiste em “um procedimento pelo qual a pessoa remove seu 

investimento psíquico inicial num objeto de amor e a seguir reinveste num outro”
400

. Sem 

estabelecer exatamente o tempo de duração do luto normal, Freud identifica três fases 

essenciais no processo de luto: libertação, separação e elaboração da ambivalência, como, por 

exemplo, através de atitudes e de sentimentos opostos como amor e ódio. O mecanismo de luto 

é tal que a mãe enlutada cria em sua mente uma representação do filho perdido, mas através de 

desinvestimento, ela consegue reviver, re-significar e suavizar gradualmente os seus 

sentimentos, os seus pensamentos e as suas memórias em relação ao seu filho.
401

 A perda 

abrupta e definitiva do filho traz consigo também uma combinação de outras perdas no nível 

existencial (mudança de casa, de bairro, de cidade) ou no nível psíquico-social (autoestima, 

posição na sociedade, que se encontram ligadas com sentimentos de vergonha, culpa e medo).  

A ritualização exige a integração desses elementos para que aconteça uma cura 

verdadeira. Cautelosamente, precisamos nos aproximar das mulheres com as suas feridas. 

Enquanto a negação da dor é normal e até necessária por um curto espaço de tempo, a longo 

prazo, ela impede a vida em plenitude. Além da negação, as mães mencionam insônia, aflição 

lacrimosa e desânimo intenso. Esses tipos de manifestações de luto devem ser atendidos 

profissionalmente através da escuta, como vimos acima, e de atendimento médico. No futuro, 

uma pastoral da esperança e da consolação procuraria evitar que essas mulheres começassem a 

                                                                                                                                                         

e morte" - II: Nossa atitude para com a morte. Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund. 

Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 

399
Cf.:http://www.sbprj.org.br/site/admIN/upload/arquivos/F._Rocha_SENTIMENTOS_DE_TRISTEZA_E_ME

DO_DA_MORTE.pdf. Acesso: 14.08.2010, 14:50:30. 
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se trancar dentro da casa, a se anestesiar através do uso das drogas ou a sofrer um verdadeiro 

colapso interior. Não expressar sentimentos de profunda tristeza, raiva, medo e angústia pode 

representar bloqueios no processo de luto. Por isso, a articulação das emoções é positiva e 

necessária, já que traz grandes benefícios. Emoções não elaboradas levam à depressão e a 

problemas psiquiátricos sérios, acompanhados por intensa auto-recriminação e busca de 

punição, com explosões de ódio, fúria e violência. Certamente, este conjunto de fatores 

prejudicaria qualquer tentativa de uma pastoral da esperança e da consolação.
402

 No nosso 

entendimento, as mães que não expressam o seu luto profundo são incapazes de identificar ou 

de encarar seus sentimentos adormecidos. Trabalhando bem o luto, facilitam a decisão de 

despedida, levam a um passo benéfico e auxiliam um novo começo sem nunca esquecer-se do 

filho, mas afetivamente lembrar-se dele de uma maneira menos angustiada. Não sentir a dor 

tão intensa vivida nessas situações, pode apagar outras emoções como, por exemplo, a alegria e 

o prazer necessários para que a vida tenha sentido. O único caminho para resolver o luto é 

vivê-lo plenamente, sentindo as dores e os sentimentos da perda. Uma pastoral da esperança e 

da consolação tem o papel de criar o espaço para que as perdas possam ser elaboradas e um re-

erguer possa acontecer. 

Resumidamente e brevemente, mencionamos aqui os quarto principais fatores que 

podem inibir, adiar ou prolongar o luto: 

 A falta de reconhecimento da perda por parte da sociedade, da família, dos 

amigos e dos profissionais; 

 A falta de expressão de sentimentos intensos, que impede a aceitação emocional 

da perda; 

 Não ter mais uma imagem suficiente do filho perdido, mas buscando 

desesperadamente reviver momentos com o filho, que agora aparece nos sonhos 

e até em pesadelos junto com os assassinos. As mães confirmam: “sonho com 

ele, não sonho com ele assim em lugar, só sonho com ele em lugar de frio, 

pedindo cobertor, por causa do frio, não sonho com ele num lugar quente”
403

; 

“eu sonho com ele, então, muitas vezes, dizem que ele volta. Voltar? Ninguém 
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volta“
404

; “É dolorido? É! Muito dolorido! Eu sonho com ele sempre, 

conversando com ele. Em todo o sonho eu choro“
405

; 

 A falta de mencionar o(a) filho(a) morto(a) por parte da comunidade leva a uma 

solidão e a um isolamento.
406

 

 Respeitar e ritualizar a verdadeira perda é obvio, mas nem sempre é um dado: quantas 

pessoas não perguntam, no mesmo dia que o filho assassinado é enterrado, se a mãe órfã não 

tem outros filhos e, então, indicam que a perda não é tão grande, pois os outros filhos agora 

necessitam dela e ela deveria se dedicar mais a eles. O tipo de um desses consolos falsos pode 

causar danos no processo de luto, proibindo a mãe de ter permissão para chorar o seu filho. 

Outro consolo comum e prejudicial é nossa fé no céu, onde o Deus Pai cuidará da alma da 

vítima, agora em plena paz e eterna alegria. É fundamental que as mães possam ser ajudadas a 

readquirir sua autoconfiança, restabelecer sua própria força e chegar à sua própria fé. A tristeza 

é palpável na vida das mulheres, o luto vivenciado por elas ainda não é adequadamente 

elaborado por nossa sociedade. 

É um tema que não é lembrado ou não é considerado relevante o suficiente para ser 

oferecido como assunto formal nas nossas pastorais sociais. Uma pastoral da esperança e da 

consolação é urgente, não só no contexto soteropolitano, mas no contexto brasileiro em geral. 

Isoladamente, existem tentativas em cidades como Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, mas 

por parte da CNBB e CRB poderia acontecer muito mais, para que as mães órfãs sejam 

atendidas e atingidas com empatia e a nossa missão e a delas sejam cumpridas. A nossa fé 

propõe o estabelecimento do Reino de Deus neste mundo, aqui e agora, transformado pela 

conversão aos valores evangélicos. Somos nós, enquanto cristãos, que anunciamos através de 

gestos concretos um mundo de solidariedade, neste mundo-aqui. Como diz Gesché, falando 

da desfatalização da realidade, Deus tem necessidade de nós, somos os braços do Deus 

invisível, porém não um Deus inimaginável, mas um Deus acessível na justiça.
407
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4.3. Horizontes de luta 

 Lutar contra a escravizadora lei do silêncio, quebrar a crosta do medo, conviver com a 

brusca violência do cotidiano e organizar construtivamente a luta contra a impunidade e em 

prol da justiça, todos estes são os desafios aos quais nos referimos neste capítulo. Os lugares e 

os meios de luta são muitos: do quintal ao beco, ruas, avenidas, passeatas, gestos simbólicos, 

faixas com denúncias, artigos em jornais e entrevistas transmitidas no rádio para mencionar 

alguns exemplos. Um documentário recentemente lançado na cidade do Rio de Janeiro 

(20.08.2010), com o título Luto como mãe, é uma contribuição marcante no luto e na luta das 

mães cujos filhos foram assassinados. Esse filme mostra a cidade do Rio de Janeiro como 

palco de execuções arbitrárias, que causam a dor de quem fica, mostrando a violência que 

afeta toda vida social, principalmente da família e dos amigos da vítima. O documentário de 

apenas setenta minutos, bem como esta pesquisa qualitativa de campo, que conta com mais de 

quinhentos e setenta minutos de entrevistas gravadas, trazem as histórias dos sobreviventes e 

o rosto feminino das consequências da violência. As mulheres expõem o seu rito de passagem 

do luto à luta por justiça e contra a invisibilidade. A partir da partilha da dor, elas se 

conhecem como mulheres de força, de persistência e de mudança. Elas começam a discutir os 

impactos diferenciados da violência que experimentaram na vida, causadores de ruptura e de 

muito sofrimento.
408

  

Há outro exemplo de luta brasileira, que são as mães das onze vítimas do massacre em 

Acari, no dia 26 de julho de 1990. Até hoje os corpos das vítimas não foram encontrados. As 

mães, conhecidas como as Mães de Acari, começaram uma busca por seus filhos e por justiça. 

O inquérito ainda está aberto e sem progressos. Não é necessário dizer as muitas 

perseguições, acusações, calúnias e ameaças que essas mães sofreram a partir da luta 

organizada. Uma das mães foi assassinada, outra é desaparecida há dezoito anos.
409

 

Frente a isto, vivenciamos a atual discussão política e ouvimos promessas referentes 

ao narcotráfico, que será discutido e terá um fim, à impunidade que será atendida e à 

assistência aos usuários de drogas e às famílias ameaçadas, que será garantida através de 

construções de centros de recuperação. Do lado da Igreja, ainda não temos campanhas 

nacionais que permanentemente se dediquem à questão desta dissertação. Acontecem marchas 

                                                 

408
 Cf.: http://www.lutocomomae.com/. Acesso: 20.08.2010, 11:34:20. 

409
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em pontos individuais, como, por exemplo, na região do Jardim Ângela (São Paulo, Zona 

Sul), onde morei durante quatro anos. No dia 2 de novembro, a cada ano, famílias de vítimas 

se juntam e caminham pacificamente até o cemitério São Luís, onde colocam flores nos 

túmulos dos filhos assassinados, para fazer memória e publicamente demonstrar a indignação 

com a violência. Na mesma região, houve muito diálogo com a polícia e uma verdadeira 

transformação social a partir de contínua luta ao lado da Igreja. Mas, esse exemplo é um dos 

poucos no país. Dom Petrini, na entrevista, mostrou interesse em apresentar à CNBB uma 

atenção maior às famílias das vítimas da violência que, segundo ele, só poderia surgir quando 

alguém dedicar a vida a isto e outros se juntarem a esta iniciativa. Difícil que isso possa 

nascer de uma burocracia eclesiástica. É mais provável que saia da base um projeto desse tipo 

e através de concretas sugestões, construir-se-á um programa nacional.
410

 

 A base da luta consiste em muitos elementos. Um dos principais fatores na luta das 

mães órfãs é o seu constante combate contra a discriminação racial. A violência contra o 

jovem negro e pobre não é uma questão individual ou privada. O que ilustra o seu peso é o 

seguinte dado: o risco de ser assassinado no Brasil é 2,6 vezes maior entre adolescentes 

negros do que entre brancos. O perfil dos adolescentes que mais morrem por homicídio no 

Brasil é o das vítimas desta pesquisa: são meninos, negros e moradores de favelas ou de 

periferias dos centros urbanos, na maioria dos casos com forte relação com o tráfico de 

drogas. Uma estimativa é que, de 2006 a 2012, o número de adolescentes assassinados no 

Brasil ultrapasse 33 mil (ou seja: treze mortes diárias por assassinatos de adolescentes) com 

concentração maior nas capitais nacionais.
411

 É importante que a sociedade tenha indignação e 

preocupação com as vidas perdidas na adolescência. Para organizar ações conjuntas 

necessitam-se diagnósticos locais. Reconhecemos e enfrentamos certa ineficiência e 

insuficiência das políticas públicas. Assusta a realidade que é palpável nas ruas e nas 

esquinas, onde encontramos a criminalidade como uma fonte de sobrevivência. O Brasil, atrás 

apenas de El Salvador e da Venezuela, é um dos países mais violentos da América Latina. Em 

vez de priorizar, as políticas públicas brasileiras parecem ignorar a violência contra a vida. 

Ser adolescente e vítima de arma de fogo, tornou-se algo muito comum.  
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 Há problemas estruturais em quase todo o país em relação à segurança pública, como 

vimos no primeiro capítulo. Falta aplicação da lei e existe uma impunidade intensiva. Fazer 

memória daqueles que perderam a vida, lutar e resistir para que tenha justiça e igualdade neste 

país, é uma tarefa desafiadora. Ao afirmar os seus direitos, as famílias demandam ver os 

arquivos oficiais. As histórias dos próprios filhos têm que ter começo, meio e fim. Ocultar os 

fatos e negar os acontecimentos inibe o avanço no processo de reconciliação e de cidadania. A 

investigação desses casos é, na maior parte das vezes, negligente, sendo abandonada antes de 

concluída, especialmente quando se trata de jovens pobres ou de casos ocorridos em zonas 

periféricas das cidades. Exemplos não faltam. Quase nenhum dos casos dessa pesquisa está 

concluído. A morte violenta dos perpetradores parece ser o modo de “resolver” os casos. As 

mães atestam os casos dos seus filhos como causa indeterminada. Os casos de Salvador não 

são situações isoladas, mas um problema generalizado na sociedade brasileira. O sistema que 

produz esse tipo de atrocidade não possui a capacidade de resolver a situação, seja por sua 

polícia assassina, seja por seu Estado construído pela burguesia e para a burguesia. Por isso, é 

preciso levantar uma comissão independente, constituída pelos familiares das vítimas, que 

reivindique acesso a todos os dados que detém a justiça, para dar fim a essas impunidades. 

Mais que é isso, é necessário que toda a classe trabalhadora, com seus sindicatos e suas 

organizações políticas, se engajem na luta pelo fim da violência contra os jovens negros.  

 Uma das expressões da fé é a nossa luta pela justiça, que é nada menos do que o 

estabelecimento da verdade indo além da vingança. Referindo-se à literatura, com o seu papel 

no campo da justiça e da paz, dando voz aos sem voz, disse, recentemente numa palestra, o 

ilustre autor Ilija Trojanow, que a tarefa do contador de história é falsificar os fatos em 

verdade.
412

 No nosso caso, através da criação do espaço de escuta, as mães recebem a voz por 

meio da ação de contar os fatos, que por sua vez se desabrocham finalmente como verdade. 

Podemos até dizer que as vozes das mães estão sendo devolvidas através da nossa cautelosa 

escuta e, assim, todos fazemos parte da luta pela justiça. Como pano de fundo, temos os 

códigos de ética, as normas de como tratar os membros vulneráveis da comunidade, 

principalmente as crianças, e as fórmulas para relações justas. Nosso envolvimento concreto, 

percebemos que a base espera uma reestruturação da sociedade para superar as injustiças que 

alimentaram as estruturas de pecado. Assim, temos as campanhas em prol de mudanças 

estruturais e contra, por exemplo, o extermínio de jovens. A Igreja promove uma globalização 
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da solidariedade e da justiça no campo dos direitos humanos e dos crimes contra a 

humanidade (cf. DAp 64, 82).
413

  As mulheres estão sendo encorajadas a fazer parte da vida 

pública: 

 

Uma ação não violenta não é por isso passiva, como a passividade também não é por si uma 

ação não-violenta. Isto não quer dizer que toda mulher tenha que entrar na política. Mas 

sempre que possível, toda mulher deveria assumir uma forma qualquer de responsabilidade 

fora do seu campo de ação individual. A primeira e mais importante ação na vida pública é não 

silenciar sobre aquilo que se vê.
414

  

 

 Acrescentamos aqui a ação de não silenciar-se sobre aquilo que se experimenta, se 

vive e se sofre. A mulher e o jovem da periferia só alcançarão a liberdade quando eles não 

precisarem ter medo de andar na rua à noite, de madrugada, durante o dia e ao anoitecer. É um 

escândalo o fato de nossa sociedade democrática e de bem-estar haver se acostumado com o 

fato de as pessoas vulneráveis precisarem prevenir-se para não serem violentadas. São 

treinadas para se envergonhar depois de terem sido vítimas de violência e a vergonha as faz 

silenciar-se: “Lutar por uma vida livre do medo não deve ser apenas papo. Viver sempre com 

medo, longe de ser uma coisa aborrecida é, isto sim, uma gritante injustiça”415. Já 

elaboramos o real medo que as mães sentem (cf. 2.1.). O medo que sempre percorreu a vida 

das pessoas e das sociedades se configura como um sentimento natural e intrínseco a nosso 

ser. O papel positivo do medo consiste em mobilizar-nos para ser atentos. Contudo, se o medo 

se torna uma condição social constante, ele faz parte da “estratégia de manipulação para 

                                                 

413
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subjugar, controlar, escravizar e dominar as pessoas”416. O medo está sendo usado como 

uma arma invisível, que aterroriza a população, fazendo com que ela fuga do perigo ou se 

entregue. Usando a imagem de por asas em nossos pés, Chauí explica que o medo nos rouba a 

coragem e ensaia à crueldade.417 A nossa luta, nesse contexto, é a proposta de não nos 

tornarmos reféns dos outros. O medo entra nas nossas relações; é o que podemos falar do 

medo social emergindo da violência cotidiana. 

Para confirmar que experimentamos o medo como fator social, basta olhar para as 

nossas experiências concretas do dia a dia de convivência com os crimes ou recordar a leitura 

de matérias no jornal ou na mídia em geral. O medo social impede a confiança, base da 

liberdade e da democracia. A nossa impotência está sendo revelada por esse medo. Ele tem os 

seus aspectos físicos: o fenômeno da momentânea paralisação do corpo, traumas, estresse 

pós-traumático, dentre outras coisas. Ele também tem os seus aspectos psicológico-sociais: 

expressões de raiva, tristeza, depressão, ira e outras emoções descontroladas. Chauí lista 

várias situações que provocam medo, entre elas, uma das mais fortes e justamente aquela que 

trata esta pesquisa: a morte violenta.418 É muito real a luta para vencer o medo nos nossos 

bairros populares, nas esquinas, nas ruas, nos becos, nos semáforos e nos pontos de ônibus, 

como também dentro de ônibus. Ir à luta pede que decifremos as muitas emoções que se 

entrelaçam. Somos autores responsáveis pela nossa história, enquanto somos indivíduos e 

pertencemos à sociedade. Acreditamos que essa história possa ser modificada, alterada e 

redefinida através de encontros, de partilhas, de construções de espaços seguros e de um 

cuidado especial para com pessoas escravizadas pelo medo.  

 Além de lutar pela igualdade e contra a discriminação racial, pelo direito de ver os 

arquivos e de demandar justiça e punição e buscar a libertação do medo, busquemos a paz a 

partir da fragmentação da vida. Dentro do contexto soteropolitano, nós, mulheres, 

trabalhamos muito o tema do medo diante da violência, lutando pela paz através da arte, da 

música e da dança. Durante um ano inteiro (2006), a música popular da cantora brasileira 

Joana, intitulada “Nós queremos paz” (Composição: Joana, Marcos Neto, Ronaldo Monteiro 

de Souza), nos acompanhou. As mulheres, as quais acompanhei, cantam esta música de cor e 

nas nossas reuniões, letras como essas nos incentivam na luta:  
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NOVAES, Adauto. Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia de Letras, 1995, p. 36-49.) 
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Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. 

Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão[...]inocentes vão!  

Seja amigo ou estranho, dói em mim. São Geísas, Carolinas, Omymares, Tins!  

Quantas vezes me pergunto:"O que é ser um cidadão?" 

Eu não quero só sobreviver. Quero a plenitude do viver.  

Já nem sei pra onde vai a humanidade tem que ter amor, sem qualquer temor.  

Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar, em qualquer lugar.  

Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar,  

na cidade à noite amando estrelas e luar.  

Quero ver numa criança a esperança refletir,  

No sorriso, me fazendo crer, nessa paz que eu quero tanto ter!  

Paz! Peço agora, paz! Esse grito eu não vou calar Como não calo uma oração. 

Paz! Nós queremos paz! Quem deseja faz acontecer não fica esperando em vão.
419

 

 

 Sabemos que a nossa realidade é diferente da realidade dos romances policiais, nas 

quais, no final, o mal é vencido, a justiça restabelecida e as peças da vida normal voltam a 

encaixar-se no seu antigo lugar. As nossas peças não conseguem voltar a encaixar-se no lugar 

anterior, pois não temos mais todas as peças. O mal abalou todo bairro e como uma pedra 

jogada numa lagoa, ele provoca ondas que tem um impacto na sociedade soteropolitana e 

baiana por inteiro. Porém, não andamos desanimados. Caminhamos na esperança e em 

solidariedade. O tom da esperança, a partir da fragmentação que caracteriza a vida na 

periferia, é ecoado no seguinte texto:  

 

Historicamente a “fragmentação” na América Latina data da conquista que, em nome de universalidade, 

destruiu projetos de vida particulares [...] A colonização exterminou povos e destruiu culturas. Mas a 

interrupção colonial dos projetos de vida não confinou os sobreviventes em espaços sem culturas. 

Grupos sociais nunca vivem por muito tempo “no fragmento” de culturas destruídas [...] [mas] sempre 

reorganizam seus projetos de vida que foram destruídos, fazendo dos fragmentos pedras pra uma nova 

construção, porque só conseguem viver em culturas “inteiras”, por mais “inacabadas” que sejam. A 

miséria social e a violência podem produzir ruínas culturais, mas não produzem sujeitos humanos sem 

culturas. Os povos indígenas colonizados e os afro-americanos escravizados, com os fragmentos de suas 
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culturas e das culturas de seus colonizadores, sempre de novo souberam construir projetos de vida com 

horizontes de esperança.
420

 

 

  Exemplos de movimentos sociais que conseguiram impor suas exigências jurídicas e 

pacifistas contra a miséria e o mal das estruturas políticas, sem o uso da violência, não faltam: 

a nível mundial, temos a figura de Mahatma Gandhi, que, com seu programa de ahimsa, levou 

sua pátria à independência do poder colonial e, além disso, deu testemunho da liderança 

exemplar no contexto de conflitos políticos e de classes. Martin Luther King junto com Rosa 

Parks são outras personagens que marcaram a história da não-violência. Eles usaram a 

metodologia de Gandhi e se basearam na espiritualidade das bem-aventuranças. Do mesmo 

modo, o Pastor Israel Batista, membro da Clai, refere-se à Bíblia e à importância de sermos 

enraizados na espiritualidade profética (cf. Jr 29,11: “Porque eu bem sei os pensamentos que 

tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim 

que esperais”); e em Cristo como Príncipe da Paz (cf.: Is 9,6: “Porque um menino nos nasceu, 

um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: 

Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”). 

Batista incentiva as igrejas para se engajarem ecumenicamente na construção da 

cultura de paz. Durante esta última década (2001-2010), Clai teve como objetivo criar um 

ambiente de paz e permitir que as comunidades sejam locais, onde se viva concretamente a 

reconciliação e se realizem projetos de paz. Internacionalmente, as igrejas criaram redes e 

organizaram encontros para que se estabelecessem locais, onde se espalham a semente da paz 

e se conscientiza os cidadãos em relação à violência doméstica e interpessoal. Através da 

reflexão acadêmica (como teologicamente pensar a violência e vencê-la na lógica e na 

prática), da oração ecumênica de reconciliação (pedir perdão por nossa acomodação com o 

tema e contribuição à violência) e de programas de educação pela paz, o Clai quis atingir a 

população desde as creches até as universidades. Nisso se promoveu a capacitação de pessoas 

que sistematicamente sofrem com a violência e a interação solidária entre as igrejas que 
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buscam justiça, paz e sustentabilidade da criação.
421

 Lindamente expressa na oração 

ecumênica do Pai Nosso, seguida pela intercessão de livrar-nos de todos os males, dando paz, 

ajudando pela misericórdia e protegendo de todos os perigos, enquanto vive-se na esperança.  

 Sintetizando todas as lutas, os desafios e as tarefas são:  

 Despertar e fortalecer nossa capacidade para solução de conflitos através da 

não-violência; 

 Desenvolver uma pedagogia da paz; 

 Oferecer cursos que facilitem autoconhecimento, para que a consciência da 

agressão própria, dentro e entre nós, possa crescer e para que a transformação 

construtiva aconteça;  

 Vencer o aparentemente onipotente medo social que escraviza, aterroriza e 

paralisa: desenvolver estratégicas que fortalecem nossa consciência da 

cidadania, táticas que nos permitam dialogar com o diferente e enfrentar o 

perigo, como também modos de vida baseados na asserção e na afirmação 

positiva; 

 Dialogar e colaborar com todos os órgãos envolvidos na luta pela justiça e pela 

paz, assim completando o interesse diagnóstico-analítico e ético; 

 Promover a interdisciplinaridade, pois todas as disciplinas se aproximam da 

mesma matéria – a violência - de vários ângulos e podem enriquecer-se através 

de trocas e partilhas de experiências. Por exemplo: advogados e juízes podem 

iluminar a questão jurídica, psicólogos podem explicar o quadro mental-

psicológico tanto do agressor quanto da vítima e dos seus familiares, agentes 

pastorais podem partilhar a rica e próxima convivência dos sobreviventes. 

 A polícia e os órgãos repressivos devem ser incluídos nesta luta, pois há 

necessidade de desconstruir a imagem estereotipada do policial (violento, 

corrupto, matador), e de reconhecê-los como nossos vizinhos e parentes. 

Tentaremos atravessar o abismo que se criou entre população civil e os 

policiais militares; 
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 Constantemente incentivar a comunicação entre todos e, assim, desarmar os 

“poderosos” traficantes que usam nossos jovens como mulas e vendedores nas 

esquinas e nos quintais; 

 Acreditar que a violência é superável e, assim, então, desfazer a mística que a 

“solução” violenta de conflitos (interpessoais, sociais ou internacionais) é a 

única. Aqui é importante lembrar-se das partilhas das mulheres, cuja 

experiência mostrou o absurdo da vingança e da reação violenta
422

; 

 Apoiar cada parente de vítima na construção de um projeto de vida, a partir da 

perda, e juntar os fragmentos, ajudando-lhes a recomeçar e a caminhar, 

transformando as peças quebradas da vida em oportunidades, em memória, em 

arado, em pontes e em horizontes
423

; 

 Espiritualmente, provocar momentos de meditação e de oração. 

 Esse caminhar na luta é acompanhado por uma espiritualidade radicada na 

misericórdia, como Sobrino explica: “A misericórdia não é só um sentimento, mas uma ação; 

mais exatamente, uma reação contra o que os assassinos fizeram. Não consiste em cumprir 

um mandamento, [...] não pertence ao âmbito do religioso”
424

. Baseando-se na história do 

Bom Samaritano, Sobrino questiona o âmbito do religioso que, em muitos casos, não reage 

com misericórdia, mas completamente ao contrário. A nossa missão consiste na misericórdia. 

A vítima nos toca no mais profundo dos nossos órgãos, no splachnon, nas entranhas, no 

coração. Nossa ação misericordiosa devolve às famílias das vítimas o essencial: vida e 

dignidade.
425

  

 Essa luta pela vida dando atenção às famílias de vítimas através da ação empática e 

misericordiosa elimina a divisão entre os benfeitores num lado e os receptores de ajuda no 

                                                 

422
 Cf.: Entrevistas transcritas, A1-88: “Não vou dizer a praga, o policial morrendo assassinado. Não vou desejar. 

Porque a dor que eu senti, eu não quero que a mãe dele nenhum sinta. Certo?”. 

423
 Cf.: SUESS, Paulo. “Posfácio”. In: GOMES, José Agnaldo. A comuna da terra, utopia e alternativa: 

itinerários de sentidos e marchas de pessoas em situação de rua que buscam sua participação social. Quito: 

Abyayala, 2005. [“De tudo ficaram três certezas: estamos sempre começando, no luto e na vitória a luta 

continua, cada dia pode ser interrompida. Façamos das pedras, caminho, das perdas, memória, da dor, 

oportunidades, do medo, arado, do sonho, ponte e horizonte”, p. 105.] 

424
 SOBRINO, Jon. “O estilo de Jesus como paradigma da missão”. In: Amerindia. A missão em debate: 

Provocações à luz de Aparecida. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 81. 

425
 Cf.: SOBRINO, Jon. “O estilo de Jesus como paradigma da missão”. In: p. 81. 



187 

 

outro lado. Igual a Jesus, podemos dizer: “Tua fé te curou”, “Tu te curaste”, ou seja, “Tua fé 

te salvou” (cf. Mc 5,34; Lc 7,50; 17,19; 18,42; etc.). Na luta dentro do contexto latino-

americano, a misericórdia tem muitos rostos: assistir aos que fogem, ajudar a organização 

popular, defender os direitos humanos – cada vez mais de jovens negros, mulheres, indígenas, 

afro-americanos – e, sim, até enterrar os mortos. Esse engajamento é motivado pela busca da 

libertação e da justiça. Sobrino esclarece que conceitualmente se pode distinguir misericórdia 

e justiça, mas na vida real e cotidiana não. Essa misericórdia-justiça sempre é conflituosa e 

desafiadora, pois significa defender as vítimas contra aqueles que as vitimam. Nossa 

misericórdia leva justamente à luta contra o opressor.
426

 

 No Brasil, a cruz de Jesus acrescenta nova luz à misericórdia. Lembremo-nos que 

Jesus, igual a muitas das nossas vítimas, foi capturado, acusado de mentiras, insultado, 

torturado e abandonado antes de morrer na cruz. Igual à Maria, nossas mães capturam o canto 

de stabat mater dolorosa, muito real no nosso contexto. Através da luta organizada, esse 

canto pode se tornar um “exsultet”, levando à profunda comunhão com o mistério da 

ressurreição. O passo do luto para a luta é um tríduo pascal durante o qual a cruz é 

transformada em instrumento de libertação. Proclamar os fatos reais, fazer memória e 

denunciar os opressores significa cumprir o papel cristão e missionário, pois ele consiste em 

defender aqueles que sofrem: pobres, indefesos, ameaçados, oprimidos, torturados, 

desaparecidos e, por fim, os assassinados. A busca pela justiça e pela advocacia dos direitos 

humanos é acompanhada pela misericórdia e pela gratuidade, ajudando as famílias das 

vítimas, defendendo-as de seus assassinos, lutando por seus direitos e recordando as vítimas.  

 Para que exista paz no mais amplo sentido, da periferia até o centro da vida, e para que 

se fortaleçam as redes e as interações entre as igrejas e a sociedade precisamos:  

 Analisar todas as formas, estruturas e manifestações da violência;  

 Superar qualquer justificação do uso da violência, buscando cada vez mais um 

entendimento de segurança, no sentido de colaboração e de comunidade, 

substituindo dominação e competição;  

 Refletir sobre as identidades religiosas e étnicas nas sociedades pluralistas; e  

 Opor-se contra a militarização crescente do nosso mundo, em especial contra a 

proliferação das armas.
427
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 Essa estratégia de uma organização pacífica, visível e concreta é muito similar à das 

Mães de Acari, Mães de Tienanmen Square e Mães de Plaza de Mayo.  

 A denúncia da violência contra os direitos humanos, em primeiro lugar, e contra o 

direito à vida dessas mulheres (cf. DSD 167), se une a dos outros grupos pobres, como o dos 

camponeses, indígenas e afro-americanos. Ela é uma denúncia multidimensional, 

principalmente contra a violência policial, a falta de proteção juvenil e o comércio do 

narcotráfico. As mães se engajam na luta pela cidadania, pelo direito às praças de lazer e à 

liberdade de andar. Alimentando-se do Evangelho, as mães promoverão, de modo eficaz e 

corajoso, os direitos humanos através da própria palavra, da ação e da colaboração, 

comprometendo-se na defesa da vida individual e social. Participar na organização da luta e 

no diálogo significa reconhecer novos horizontes para todos os aterrorizados pela violência e 

angustiados pela sobrevivência familiar, vendo neles o rosto de Cristo (cf. DP 31-39; DSD 

179). A crescente deterioração da dignidade humana e a cultura da morte são combatidas pela 

coragem e pela solidariedade.  

 Tal fato é chamado por Sobrino de humanização da violência, que quer dizer 

minimizar os males da violência, racionalizar ao máximo seu uso e lutar ativamente contra os 

subprodutos desumanizantes.
428

 É preciso continuar reagindo e lutando contra a injustiça, 

através da ação e da expressão do amor. É preciso superar a mística da violência, como disse 

D. Romero: “Está fazendo muito mal ao nosso povo essa violência fanática que quase se torna 

‘mística’ [...] Endeusam a violência [...] Essa mentalidade patológica torna impossível deter a 

espiral da violência e colabora para a polarização dos grupos humanos”
429

. Humanizar a 

violência significa ser honesto com a realidade, como vimos acima (cf. 3.2.), e reconhecer o 

que de terrível e desumano se vive ao nosso redor, sem encobri-lo ou camuflá-lo.  

 Permito-me uma última palavra pessoal em relação à violência e à luta: discordo 

fortemente da luta armada, mas concordo com a motivação de amor que leva pessoas a se 

arriscarem pela vida dos outros.
430

 São nossos mártires, como Dorothy Stang (2005), que 

mostraram uma luta firmemente pacífica. Nossa luta pacífica quer nada menos do que 
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erradicar a violência no nosso bairro e na nossa cidade. Desejamos reverter a dinâmica da 

violência. Como cristãos, queremos combater qualquer injustiça e defender os pobres-outros 

contra a opressão por meios não-violentos, que façam a população acreditar no testemunho 

evangélico. Assumimos a violência através da oferta da nossa própria vida, por vias pastorais, 

sindicais, universitárias, mas principalmente pela vida familiar e comunitária-eclesial. 

Queremos nos unir aos mártires anônimos, massacrados sem defesa. Nossa luta se alimenta da 

verdade, da honradez com a realidade, do amor ao próximo, da paixão pela justiça e da 

esperança, dom recebido e assumido. 

 São muitos os ângulos da aproximação da dor da mãe órfã. Nossa reflexão trouxe três 

passos fundamentais: a escuta empática, a ritualização da perda e a organização da luta. 

Vimos a importância de um compromisso com o resgate da dignidade humana em relação às 

famílias sofridas das vítimas. Elaboramos a dinâmica da escuta, baseando-nos em estudos 

psicológicos e terapêuticos. O valor do rito, no contexto do luto e no processo da recuperação 

da integridade da pessoa enlutada, constituiu o segundo passo deste capítulo. Esses dois 

aspectos são como duas pernas, que levantam a mãe órfã e fazem com que ela ande e lute pela 

justiça e pelos direitos humanos. Junto com ela, nós nos comprometemos a caminhar contra a 

corrente do esquecimento, do desespero, da mentira e da invisibilidade. Com isso, 

procurarmos articular a organização da luta, trazendo propostas concretas.  
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À guisa de conclusão 

 Trazer uma realidade intensamente vivenciada durante os meus dez anos de missão no 

Brasil para o mundo acadêmico e científico foi um desafio muito grande. A experiência 

pastoral me levou ao desejo de análise sistemática e a dissertação me proporcionou o chão 

para continuar a caminhar na via missionária, tornando-se ponto de partida daqui por diante. 

O investimento na pesquisa qualitativa com as resultantes entrevistas forma o coração da 

dissertação. Dele pulsa a complexidade do tema da missão nos contextos de violência e para 

ele flui o desejo da esperança nas vidas fragmentadas. 

Fazer um balanço retrospectivo e crítico dessa pesquisa me leva à gratidão pelo 

enriquecimento por parte do primeiro capítulo que ampliou o horizonte da interpretação da 

violência. Ele nos colocou diante da trajetória histórica, cultural, econômica-política e social 

deste tema. A complexidade da violência foi analisada desde as suas raízes ontológicas até as 

atuais, bem como nas concretas circunstâncias da cidade de Salvador, no bairro da minha 

investigação. Esta trajetória possibilitou a colocação da realidade soteropolitana no contexto 

amplo desde a formação do Brasil, a partir da história colonial do século XVI, até os nossos 

tempos com o crime organizado, a insegurança, o capitalismo e as suas consequências.  

Este capítulo nos preparou para a acolhida compassiva dos depoimentos das mulheres, 

cujos filhos foram assassinados e que forma o corpo do segundo capítulo, permitindo a elas 

tornarem-se protagonistas desta pesquisa científica e desta reflexão teológica. Para se 

aproximar das entrevistas, o material transcrito foi metodicamente alocado e interpretado 

segundo os vários eixos apresentados. Não são os únicos eixos. Acredito que as ricas partilhas 

das mães e o esforço de transcrição oferecem outros componentes igualmente válidos. 

Ofereço-as na esperança que possam servir como base para outras pesquisas subseqüentes, 

principalmente nas áreas da teologia, da psicologia, da sociologia e da antropologia.  

 Como o meu campo é a teologia da missão, escolhi os eixos por sua urgência e sua 

ligação com o desafio evangelizador: a violência policial, o narcotráfico, a falta de estrutura 

familiar, a ausência de justiça em seus vários aspectos. O passo subsequente foi o terceiro 

capítulo que refletiu teologicamente a respeito da memória, da honradez com a realidade e da 

utopia do Reino. O fio condutor foi o despertar e o alimentar da esperança nas mães órfãs. 

Esse capítulo é missionário no seu âmago, pois tem uma estrutura trinitária. A dimensão da 

memória é intimamente ligada a palavra-chave de compassio (compaixão), elaborada por 

Metz. Compassio expressa a sensibilidade elementar com o sofrimento dos outros que o Deus 
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Criador, um pai, uma mãe, tem por seu filho amado, tendo a capacidade de partilhar o seu 

sofrimento.  

 O quarto capítulo tirou as suas lições dos capítulos anteriores, unindo em si mesmo a 

aprendizagem da análise teórica e da experiência vivida, acreditando que um novo mundo seja 

possível. Os focos nesse último capítulo foram a escuta, a ritualização da perda e a 

organização da luta. Novamente, não são, exclusivamente, os únicos gestos concretos que 

podem ser feitos. Existem outras pistas pelas quais o trabalho do luto rumo à luta pode nos 

levar: desde o externo sinal da construção de memoriais em honra das vítimas até o 

engajamento político das mães órfãs. Os meios são infinitos: a mídia, as novas formas de 

trabalhar os traumas vividos, os projetos específicos, os abrigos acolhedores. Procurei, na 

minha elaboração, trabalhar com uma atitude de inculturação e de contextualização. O que me 

pareceu importante era o empoderamento das mães e o cuidadoso processo de perdão, sempre 

em sintonia com os seus passos. A abordagem nesse capítulo tem um caráter terapêutico e 

leva à prática narrativa de forma culturalmente adaptada. Trabalhar com nossas mães órfãs e 

os membros das suas famílias aponta as várias ações e envolve diversos grupos de pessoas. 

Identifiquei em particular as seguintes tarefas a serem contempladas:  

 Levar os agentes de pastoral a um entendimento mais claro do sofrimento 

dessas mulheres, das suas causas e das suas reclamações; 

 Conseguir reavivar a memória dos acontecimentos através da escuta empática e 

terapêutica, trazendo alívio da situação de vazio, de angústia, e de desamparo 

em que elas vivem; 

 Criar um espaço de acolhida na comunidade que possibilite a manifestação da 

dor e da esperança das mães órfãs com o intuito de elaborar um projeto 

missionário de resposta às suas reclamações; 

 Despertar um forte apelo à solidariedade por parte da comunidade eclesial com 

relação ao sofrimento dessas mulheres. 

 Essencial no processo do acompanhamento de pessoas traumatizadas é a escuta 

empática, empoderando a mãe órfã a continuar viver uma vida digna e a assumir a luta pela 

justiça. Como a psicoterapia individual não é muito acessível à comunidade da minha 

investigação, eu optei por uma prática que combina a partilha particular num espaço seguro e 

a narrativa coletiva, que permite um fortalecimento mútuo entre as mulheres. As minhas 

propostas procuram promover coletivamente formas de reconhecer os efeitos da situação 
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traumática em que vivemos. O método narrativo ajuda a organizar a experiência vivida e a 

mudar o seu significado.   

 Cada conclusão leva a uma reflexão crítica das limitações da dissertação. Por 

acontecer em uma biblioteca e ter a característica de uma pesquisa individual, um dos pontos 

críticos é a falta de uma discussão mais ampla do tema com diversos grupos. A escassez da 

documentação das histórias das mortes violentas e de sua análise é indicador que o tema ainda 

é pouco tratado. O ideal seria ter membros da polícia, da comunidade das famílias das 

vítimas, dos grupos dos agentes pastorais, como também dos profissionais de áreas afins para 

debater o tema. As poucas oportunidades de expor meu material construído foram 

providenciadas pelo gentil convite da Dra. Agnese Costalunga, no contexto das aulas de 

missiologia. Estes momentos me ofereceram um palco de articulação. Eles trouxeram um 

enriquecimento, verdadeira partilha, uma atenciosa troca de experiência e sugestões boas. 

Nem todos esses frutos puderam ser incluídos nesse texto, mas os anotei para uma futura 

contemplação e ação.   

 Os alunos providenciaram pistas a serem contempladas, confirmando aquelas 

sugeridas acima, principalmente a presença solidária e a escuta empática, capazes de levar 

essas mães a ressignificar tão dura realidade. Eles enfatizaram o forte apoio em relação à 

busca pela justiça, contra a impunidade, e a convivência indispensável, enquanto 

acrescentaram sugestões como, por exemplo, um amparo emocional e econômico (pois as 

vítimas provavelmente ajudavam a família a sobreviver), para que as mães órfãs, cuja vida foi 

interrompida brutalmente, experimentem a ressurreição e renovem sua fé na misericórdia de 

Deus. Frente à raiz da violência, eles identificaram o quadro social, político e econômico que 

exclui milhões de pessoas, como também a sociedade que cria necessidades de bens de 

consumo e leva a juventude ao mundo da marginalidade para manter o mundo ilusório do 

consumismo e do individualismo. Outros mencionaram fatores como a ausência de políticas 

públicas, de educação verdadeira, de emprego digno, de igualdade social, de denúncias 

corajosas, de fraternidade e de amor. Afirmaram que no momento em que a indignação de 

uma morte violenta atinge as nossas consciências veementemente, podemos dizer que a 

ressurreição começou a acontecer. A luta pela justiça e pela memória do jovem assassinado é 

a ressurreição visível de um ser humano injustiçado. Se ficarmos indiferentes diante de tal 

brutalidade, a morte será a única a reinar no nosso planeta. Disponibilizando tempo e nossa 

presença a estas sofredoras e oferecendo nosso silêncio solidário é possível alcançar a 
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revitalização da pessoa destruída pela perda. O conforto e a esperança são frutos desse 

processo.  

 Confesso que a minha vocação ativista e minha tendência natural de me engajar 

profundamente na realidade da missão, leva-me a muitos passos criativos. Mas tomarei 

cuidado em não impor as minhas idéias, porém provocar as articulações das necessidades das 

próprias mães órfãs, para que elas continuem sendo protagonistas, assumindo 

responsabilidades pelo modo de viver a vida a partir da perda definitiva do filho. Uma 

problemática consiste na tentativa de institucionalizar a pastoral da esperança e da consolação. 

Assim como as pastorais foram nomeadas e se limitaram às crianças, aos presos, às pessoas 

com deficiência, às pessoas portadoras de HIV/AIDS, também o fato de dar um nome à 

pastoral, que se dedicaria às mães órfãs, significaria um passo rumo à organização formal que, 

talvez, colocasse um limite à pastoral no futuro. 

 Nenhum trabalho científico tem a última palavra. O tema da violência tem tantas 

facetas. As consequências da violência na vida das mulheres são inúmeras e variadas. Os 

pontos que não foram suficientemente desenvolvidos incluem o trabalho com as famílias 

inteiras, o desenvolvimento de um programa de formação em relação aos agentes pastorais, 

como também uma conscientização da população no sentido mais amplo. São propostas de 

aberturas e horizontes para novas pesquisas. Um dos fatores importantes, que me deixa muito 

inquieta, é a ausência de uma pastoral que se dedicaria ao “pai órfão”. Em nenhum momento, 

alguém se referiu a ele, nem nos escritos, nem nas falas das mulheres. Suspeito que é um 

espelho da sociedade soteropolitana, em particular, e baiano-brasileira, em geral. É uma 

convicção minha que há a necessidade de se trabalhar pastoralmente, também com os homens, 

o tema da violência, como também questões de gênero e, assim, aproximar-se da sociedade 

fragmentada de maneira equilibrada. Seria interessante uma pesquisa que colocasse ênfase no 

pai da vítima.  

 Ficam muitas tarefas importantes para nossa reflexão missiológica, para que haja cada 

vez mais um vínculo com as mães órfãs com caráter de inculturação e de verdadeira 

evangelização no sentido da gratuidade. Uma pastoral realizada, como aponta essa 

dissertação, seria uma obra libertadora, radicada na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo, e 

mexeria com as estruturas da sociedade e da Igreja. Ela, novamente, nos faria entender o 

privilégio da missão no meio dos pobres e dos sofredores. Certamente nos obrigaria a uma 

aproximação ecumênica e inter-religiosa no combate da violência. Seria necessária uma 
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atitude de questionamento dos acontecimentos insuportáveis e da mentalidade, atualmente, 

predominante, de que tudo pode se tornar mercadoria.  

            Haveria possibilidade de uma aparição pública, como foi o meu sonho inicial, talvez 

no centro da cidade de Salvador, na Praça da Piedade, nome apto para um manifesto. É o caso 

das mulheres Mães de Acari, que com sua presença ocupam simbolicamente o espaço 

identificado com o poder, a Praça da Cinelândia (Rio de Janeiro). É esse o espaço que 

invadem e passam a incomodar com sua dor. Ali se sentam com cartazes, que trazem os 

retratos e os dados dos seus filhos. Elas se comunicam e conseguem falar das vítimas. Essas 

mães sofredoras são a Pietá moderna e a mater dolorosa do mundo de hoje. A construção de 

uma história comum, através de manifestos, possibilitaria um caminho novo com negociação 

social e política. Aos poucos, essas mulheres estabeleceriam laços com a sociedade e 

perderiam os seus medos de falar publicamente da dor que sentem no seu íntimo. Entre 

permanecer de braços cruzados, chorando escondidas as suas dores, ou descruzar os braços e 

buscar a transformação da dor em ação, como faz uma mãe de Acari, é óbvio que 

escolheríamos a segunda alternativa. Ela resultaria numa cidadania vinculada à experiência 

concreta e à missão que surge dela – o que se costuma chamar de cidadania ativa. Em nome 

dos seus filhos, nossas mães órfãs se aventurariam a sair de casa e ir às ruas e às praças para 

denunciar a violência e lutar pela justiça.  

 Vimos que as mulheres carregam em si a esperança. Mas, a esperança precisa ter um 

espaço onde possa ser articulada e nutrida pela escuta empática e pelo evangelho, para fazer 

parte dos rituais da perda. Assumindo o papel de acompanhamento cuidadoso e de 

encorajamento firme, o mundo missionário faz com que esta esperança adormecida na mãe 

órfã nasça e a missão seja realizada. No encontro entre estas duas partes se cumpre o 

mandamento cristão, que consiste na justiça, na solidariedade e na construção da paz. Com a 

esperança que renascerá através desse encontro, o Reino de Deus será realizado. Ou, como diz 

Pedro Casaldaliga: “A esperança ‘decifra’ tudo ‘em esperança’. Ela é como Moema, a índia 

do romance, ‘em cujo rosto até a morte é bela’. Por ela,... a sociedade passa a ser humanidade; 

a humanidade passa a ser Igreja; a história passa a ser reino e parusia”
431

. 

 Essa dissertação tentou unir o passado com o futuro, desejando trabalhar o presente e 

as situações concretas na sociedade baiana. As discussões acima levarão a uma vida de 

respeito dos direitos humanos, de liberdade e de paz. Uma pastoral específica voltada à mãe 

órfã exigirá dos agentes uma determinação firme para enfrentar a realidade brusca. Entre um 

                                                 

431
 CASALDALIGA. Na procura do reino, p. 240. 
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reagir à violência com violência ou submissão, vimos que temos alternativas: a escuta 

empática, a ritualização da perda e a organização da luta são passos concretos sugeridos nos 

capítulos anteriores. Em vez de tornarem-se vítimas das circunstâncias, vimos que as mães 

órfãs têm escolhas e que a força delas vem da solidariedade e da união com a comunidade. Já 

o fato de articulação da dor e da perda é um enfrentamento à violência que resulta na 

liberdade interior. Colocar em palavras a tragédia da vida cria nova coragem e contempla 

novos caminhos. Uma aproximação à mãe órfã é preciosa e ajuda a transformar a vida dela. A 

estigmatização é substituída pela dignidade e esperança. Oferecer abertura para trabalhar a 

dor, mesmo sendo um risco, promete alívio. Contemplar honestamente a própria história é um 

passo libertador. Rever o trajeto da vida dos filhos assassinados que nem sempre eram 

totalmente inocentes, pois eram envolvidos no narcotráfico, traz clareza e ajuda no processo 

da reconciliação. Ansiedade, depressão e desespero têm cura através de um agir atencioso e 

pastoral, auxiliado pela compaixão da comunidade. A perseverança no acompanhamento das 

mães órfãs promete uma vida esperançosa e equilibrada, enraizada na vida comunitária. 

 A nossa ferida é nossa salvação! Ignorá-la causa um dano a nós mesmos. Não aceitá-la 

leva à dissociação de si próprio, no pior dos casos, à rejeição da própria trajetória. Vimos que 

as mães que atendem à própria ferida com todas as dores e com todas as perdas e levam-na a 

sério, constroem novos horizontes. Cremos que faremos nossa parte, acreditando em Deus, 

que conosco sofre as consequências da misericórdia-justiça no sentido trabalhado acima, essa 

misericórdia-justiça conflituosa e desafiadora que busca defender aqueles que são 

vitimizados. 
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Apêndices / Anexos 

Apêndice 1: Entrevistas 

Introdução 

 A pesquisa qualitativa de campo inclui duas partes. A primeira parte consiste em 

quinze entrevistas com mães cujos filhos foram assassinados. Algumas mães perderam mais 

de um(a) filho(a). As entrevistas com as mulheres foram realizadas no mês de julho de 2009, 

nos bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Areal e Vale das Pedrinhas (o território da 

Paróquia Santo André, Arquidiocese Salvador/Bahia) onde eu trabalhei durante cinco anos 

(2004-2009). Em média, as entrevistas gravadas duraram trinta minutos. Os nomes das 

mulheres, vítimas e pessoas mencionadas são fictícios. As gravações captaram o barulho da 

rua, as crianças no quintal ou dentro da casa. As mulheres desligaram a televisão ou o rádio 

antes das entrevistas, a maioria feita dentro de suas casas. Duas mulheres, encontrei num 

espaço do centro comunitário. Durante o mês de agosto de 2009, transcrevi as entrevistas. A 

respeito da linguagem, é óbvio que as mulheres falam o Português da Bahia, com a gramática 

típica (raramente usam o plural, cortam as frases, têm termos específicos para se expressar).  

 As mulheres entrevistadas me receberam muito bem. Não senti constrangimento nelas, 

pois a maioria já me conhecia durante todos estes anos. Aquelas que encontrei pela primeira 

vez me foram apresentadas por amigas minhas que as conheciam. Isso criou um ambiente 

amigável e confiante. As entrevistadas se abriram e agradeceram por terem tido a 

oportunidade de falar sobre o filho e fazer memória dele. A entrevista, em muitos casos, 

serviu como um desabafo. 

 O questionário inclui dados pessoais (nome, idade, religião, estado civil, número de 

filhos, escolaridade, ocupação e moradia, cf. introdução geral da dissertação). No início de 

cada entrevista, a mulher relata os fatos da morte do filho, que, conforme cada caso, conduz o 

prosseguimento da entrevista. Com perguntas semi-dirigidas, tocamos nos seguintes itens: 

sentimentos, apoio, esperança, religião, e contribuição própria para combater a violência. Eu 

percebi que surgiram vários temas comuns. Entre eles se destacou uma clara distinção entre 

justiça de Deus e justiça do homem (ou justiça da terra). Também - independente do 

envolvimento ou não do filho no mundo das drogas e do crime -, a mãe demonstra compaixão 

e quer o filho vivo. Muitas frases fortes pedem uma análise maior, seja em relação à política e 

à polícia, ou seja, em relação à própria perda do filho. Por exemplo: “Então, eu agradeço a 
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Deus porque em vez de vê-lo no presídio, eu o vi no cemitério... Não vi sofrendo, podia 

morrer no presídio, mas vi no cemitério. O presídio é a pior coisa no mundo. O presídio é uma 

barbaridade. O presídio é uma barbaridade.”
432

. 

 Entre as quinze mulheres, três perderam mais de um filho por causa da violência (em 

um caso, a mulher perdeu cinco filhos/netos em duas chacinas, no espaço de dois anos), em 

total foram 21 vítimas entre as entrevistadas. Na maioria dos casos, as vítimas foram 

assassinadas por policiais. Alguns deles também já perderam a vida. O tema da 

vingança/reconciliação surgiu durante as entrevistas. Algumas mães entregaram esta questão a 

Deus, outras disseram abertamente que desejam a morte do assassino.  

 A segunda parte contém entrevistas com dois Bispos Auxiliares da Arquidiocese 

Salvador e com a representante da Ação Social Arquidiocesana (ASA). Estas entrevistas 

foram realizadas durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010.
433

 A acolhida e a abertura 

para comigo foram agradáveis, apesar da seriedade do tema. Deu para perceber que estes 

entrevistados se preocupam com a questão da violência. Iniciativas futuras, como um 

programa pastoral dirigido às mulheres cujos filhos foram assassinados, serão muito bem-

vindas.  

                                                 

432
 Entrevistas transcritas, p. A1 -78. 

433
 As entrevistas com Dom João Carlos Petrini e Sra. Josilene Nascimento Passos foram gravadas e transcritas 

por mim. No caso do Dom Gregório Paixão, OSB, ele mandou as respostas por escrito por razões de 

compromissos diocesanos; um encontro pessoal não foi possível. 



216 

 

1.1. Mães 

1.1.1. Elza Lopes da Consolação 

Fatos a respeito da morte da vitima. 

Quem matou, foram quatro policiais. Foram quatro policiais! Ele estava com os 

amigos em um bar quando começou o pessoal atirando. O rapaz do bar fechou a porta do bar. 

Quando aliviou os tiroteios, o Adriano saiu e disse assim: “eu vou para casa porque eu sei que 

mãe está no portão me esperando porque com esta agonia dos tiros ela está preocupada.  

Quando ele vinha com o colega, ele foi levar o colega lá para casa, foi quando vieram 

quatro policiais. Ai, começaram a tirar, ele correu e o colega. Só que o colega conseguiu se 

desviar e ele não. Ele recebeu um tiro na perna e dois tiros no peito. E a gente em casa, a 

gente ouviu as horas dos tiros e assim disse: “O senhor, tende misericórdia”. Aí quando 

chegou em casa, a notícia foi que ele tinha sido preso. Eu assim falei para mãe: “Não se 

preocupa mãe, ele está trabalhando agora em um setor de justiça. E ele tem um crachá, ele vai 

mostrar com a identidade dele e ele vai ser liberado.” Já tinha muita gente lá dentro de casa, 

quando ligaram para um irmão de um colega dele e disseram que o menino já estava em casa. 

E minha mãe perguntou: “e cadê Adriano”. E o menino chegou e disse assim: “Aí, a gente não 

sabe”. Meu sobrinho disse assim: “Eu vou em casa, eu vou com vocês para saber o que foi 

feito de Adriano porque estou dizendo que Adriano foi preso”. Com isso meu cunhado já 

tinha saído e foi na delegacia para ver se realmente ele tinha sido preso. Quando meu sobrinho 

foi para casa deste rapaz e quando ele voltou, ele entrou gritando: “Gente, Adriano está morto, 

mataram Adriano.” Só que a gente não queria se conformar que tinha sido verdade porque ele 

não era envolvido com nada. Ele simplesmente estava bebendo. A gente não queria se 

confirmar, mas! 

Depois o menino veio confirmar que realmente eles tinham baleado Adriano. Quando 

eles balearam, eles deram o primeiro tiro, aí um grupo disse: “Não faça nada com ele, não, 

porque ele não é um menino errado.” “Você, é o seu parente, vá para casa. Entre, porque 

vocês não viram nada.” Eles saíram arrastando e colocaram dentro da viatura, e aí levaram 

ele. Quando meu cunhado chegou no HGE, e ai que perguntou, eles disseram: “Tem um 

marginal, um baleado, um morto aqui, mas veio com indigente. A policia pegou ele sem 

documento.” Quando meu cunhado entrou para reconhecer e realmente era Adriano, e 

Adriano foi morto com a identidade dele dentro do bolso. Adriano não era indigente. Ele 

estava com a identidade dele dentro do bolso. Foi no dia 11 de Junho 2006. 
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Como está o estado atual do crime? 

Eu fui na primeira audiência, não fui mais. Que a mãe dele disse que não sossega 

enquanto não houver justiça. Mas a gente abandonou porque a gente está com medo, porque 

devida a tanta coisa que acontece. Depois eles vêm fazer justiça com as famílias. A gente não 

foi mais. A mãe dele por sinal está meio chateada com a gente porque a gente não foi mais 

para as audiências. Mas a mãe dele está correndo atrás.  

 

Quem era Adriano para você?  

Adriano, ele é filho do meu irmão. A avó dele, a mãe da mãe dele, quando ela 

engravidou, ela disse que ela não queria um menino dentro da casa. Ela não queria criar 

porque ela já criava um filho dela. Quando ele nasceu, com 23 dias, meu irmão levou para a 

casa da minha mãe. Eu disse para minha mãe: “Ô mãe, que coisinha linda, vamos ficar, vamos 

criar”. Aí a partir deste dia, Adriano foi criado com a gente. Para mim, eu tenho ele como meu 

filho. Porque não porque morreu não, mas sempre eu falo, Adriano era um menino que 

morreu com 19 anos, mas tinha mentalidade de um adolescente. A lembrança que a gente trás 

dele agora é que a gente nunca viu ele zangado. Ele só andava sorrindo. Ele sempre estava 

disposto a ajudar e tinha um sonho na vida que era trabalhar, vencer na vida para ajudar a 

minha mãe, foi quem criou ele.  

E falar da morte do Adriano é uma situação muito difícil. Agora mesmo, a gente, 

quase todo mês a gente ia para Brotas para o túmulo dele, limpar, colocar um terço novo, 

colocar umas floras novas. Quando foi agora no principio de Junho, a gente voltou lá, porque 

sabia que era perto de tirar porque completou três anos, para a gente foi uma dor. Aí o 

convelo
434

 disse à gente que os ossos dele iam continuar no mesmo lugar. Agora, eles tiram e 

cavam mais um pouco e colocam os ossos no mesmo lugar. Para mim foi assim um conforto. 

Eu voltei lá, já tinha quatro dias que tinham tirado e já tinha outro corpo no lugar. A gente fez 

uma oração. Se dependesse de mim, eu traria os ossos dele para botar no quintal de lá de casa. 

Eu queria deixar os ossos dentro no quintal de lá de casa. Só que minha irmã concorda que ia 

ser muito mais sofrimento para a gente. Ela não concordou por causa da minha mãe. Ela ira 

sofrer muito mais. É uma dor muito grande. Só quem perde é que sabe. A mãe dele fez 

questão de fazer exame no sangue dele para constatar que ele nunca tinha usado droga. A 

única coisa é que ele fazia era tomar cerveja. Neste dia ele tinha tomado cerveja, passou o dia 

                                                 

434
 Pessoa que convele (convelir=deslocar) - os restos mortais depois de certo período.  
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mais meu irmão, tomando vinho. A bebida dele era cerveja e vinho. Ele não usava droga 

nenhuma.  

O que te sustentou, quem te ajudou, como vc aquentou? 

O apoio da comunidade. Deus primeiramente. A gente tem muita fé, a família tem 

muita fé em Deus. Somos católicos praticantes. E a comunidade, não só naquele momento, 

mas até hoje nos apóia, as pessoas da paróquia Santo André.  

 

Ainda dá para falar da esperança? 

Eu tenho esperança em Deus. Minha primeira esperança é que isso tudo um dia acabe. 

É difícil! Uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho esperança e a justiça, eu sei, que a justiça 

de Deus, esta aí ela nunca falha. Tenho certeza que esta aí pode passar o tempo que passar, e a 

justiça de Deus, ela é feita. Só a gente aguardar, não espera fazer a justiça com nossas 

próprias mãos e esperar no Senhor. Tenho esperança por dias melhores. Tenho fé em Deus 

que esta juventude, né, nas minha orações sempre peço pelos adolescentes, pelos jovens para 

que a gente ter um mundo melhor.  

A justiça de Deus para mim significa tudo, tudo, tudo. Porque Deus tarda, mas ele não 

falha. Uma certeza que eu tenho é que Adriano está num bom lugar, ele está na gloria junto 

com Pai. Eu sei e tenho plena certeza e o que conforta a gente é esta certeza que a gente tem. 

Pelo coração que Adriano tinha, pela alegria que Adriano transmitia para a gente, a gente tem 

certeza que ele está na gloria de Deus.  E a justiça de Deus! Ele já faz justiça de nos amparar, 

nos dá força e ser perseverante. Sou muito perseverante em Deus, em tudo. Primeiramente em 

Deus que me dê força para ser perseverante. Eu acredito em Deus. Deus mandou seu filho 

para nos salvar. Ele não mandou o seu filho à toa. Eu tenho muita fé em Deus. Por isso tenho 

muita perseverança na minha vida.  

Esta fé é uma força. Eu nem sei de dizer, nem sei assim de me expressar. Esta fé vem 

na Palavra que eu leio todos os dias, eu faço a leitura, nas minhas orações, nas orações de 

muitos irmãos. Tenho muita coisa no Salmo 23, “o Senhor é meu Pastor e nada me faltará, 

mesmo que eu ande pelo vale da sombra morte, nada temerei porque eu sei que ele está 

sempre comigo”.  

 

O que vc deseja que a justiça faça e que aconteça? 

O que eu espero que eles paguem pelo erro deles. Porque eu fico imaginar eles que 

agem desta maneira como eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro deles. Como eles 
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conseguem. Muitos são pais de família, têm filhos e como é que eles não doem no coração 

deles. Que coração é esse, que eles tiram a vida de um jovem inocente? Que mesmo que fosse 

envolvido, acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Deus que deu a vida e 

só Deus tem o direito de a tirar. Eu espero em Deus que eles paguem pelo erro que eles 

cometeram. Que a justiça seja feita. Tirar a vida de um ser humano! Eu acho que mesmo eles 

sendo preso, acho que eles nunca pagam, nunca pagam. Porque tirar a vida das pessoas assim, 

das pessoas implorando. Mesmo sendo preso. Quero que eles paguem pelo que eles fez. Que 

eles sejam julgados. Que isso acontece, não acredito mesmo, não tenho confiança. Por isso 

que eu digo, a justiça do mundo, ela é falha. Agora, só acredito na justiça de Deus. Eles 

podem ficar aqui cem anos, mas um dia eles vão sentar e vão prestar conta deles, desta vida e 

mais vida. Mas a justiça do homem, eu não acredito.  

 

Pode mudar esta justiça do homem? 

Pode! 

 

Como vc pode contribuir para esta justiça? 

Eu vejo assim, as pessoas se conscientizar mais, buscar mais, cuidar mais. Já começa 

assim da família, a família orientar mais seus filhos. Muitos jovens que estão nesta vida aí. É 

o limite! Os pais não põem limite, não diz o que pode, o que não pode. Então acho que a gente 

já tem que começar esta ação já dentro de casa. É conversando com nossos filhos, dizendo 

não quando for para dizer não. Mesmo muitas vezes a gente diz o não o coração está coisa, 

mas a gente vê que é para o bem-estar deles e a gente tem que dizer não. E também por 

limites. Vai para um lugar, e determinar o horário que tem que chegar. Porque com o meu eu 

faço assim. Você vai, mas tal hora eu quero você aqui dentro de casa. Se você não chegar 

neste horário, de outra vez quando você me pedir eu não deixo mais. E também fico buscando 

saber com quem ele vai, quais são as pessoas que ele vai sair. E nunca deixo eles passar de 

dez horas. Para mim, dez horas fora de casa, não deixo mesmo. Acho que tem que começar 

por aí. 

 

O sistema político? Você vê uma mudança? Como poderia melhorar? 

Para a gente que convive aí, eu vejo mudança nenhuma. A gente está passando cada 

dia pior. Os policiais estão uma falta de respeito. Eles cheguem nuns lugares, eles não 

respeitam. Pode está mãe de família, criança, eles soltam os palavrões deles, maltratam todo 
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mundo. Quando eles chegam, eles acham que todo mundo é marginal. A gente está passando 

uma situação muito difícil. Eu tenho um mês mais ou menos, era casamento do meu sobrinho. 

Estava uns jovens na frente da varanda, todos conversando. Aí, veio os policiais, eles 

correram, correram para dentro de minha casa. Aí quando, daqui a pouco pediram para entrar, 

até pediram para entrar. Aí meu irmão disse: “Pode entrar”. “Tem aí uma passagem?” Meu 

irmão disse que não. Quando eles entraram, eles aí chamaram os meninos para revistar. 

Revistaram, constataram que os meninos eram adolescentes, estava todos com carteira e não 

tinham nada. Mas os palavrões que eles usavam. No final, um deles disse assim: “Aí, vocês 

correram, a gente atirava, matava e aí, depois a justiça. Vocês...” Não posso dizer a expressão 

que ele usou na frente da minha casa com minha mãe de 79 anos, minha neta de sete anos, a 

expressão que ele usou. Depois você, e, a justiça está correndo e a gente está comendo e 

bebendo, e quem morrer, já sabe a expressão que ele usou. Então, se eles chegam na rua, ele 

pegou meu menino, faz menos de quinze dias que eles pegaram meu menino um dia de 

domingo. Era dez horas de dia. Minha menina mandou ele comprar uma carne para fazer um 

feijão. Quando ele vinha, eles não tiraram pelo milagre de Deus, eles ficaram gritando: 

“pare”. Só que meu menino não imaginava que fosse com ele. Aí a menina disse assim: “É 

com você!” Aí, ele chegou e parou. Quando ele foi chegando, ele tinha passando por meu 

sobrinho e meu genro. Aí, os meninos falou com ele. Ele deu a mão e seguiu. Quando ele 

chegou, já foi batendo: “Você estava dando sinal para quem?” “Sinal? Falei com meu 

cunhado e meu sobrinho aí”. Ele chutou a perna dele, aí ele estava com o relógio na mão. Ele 

fez: “E este relógio aí?” Aí, ele fez assim: “Está quebrado, eu fui levar para colocar o pino, só 

que o dinheiro não deu”. Aí, uma menina pegou, passou, fez assim, vi ele batendo, ela fez 

assim: “Ô, este menino não é envolvido não!” E ele: “Não lhe perguntei nada, vá andando”. E 

o rapaz passou e chamou os meninos. O meu sobrinho veio correndo: “É o meu primo, é o 

meu primo!” Ele botou a arma em cima do meu sobrinho. Aí, foi que meu genro veio e 

procurou saber o que foi. Aí, ele: “Ah, você está intervendo na ação”. Ele disse: “Não, é 

porque ele não é envolvido em nada”. “Quem é o cunhado dele?” Ele fez: “O cunhado dele 

sou eu, e ele é primo.” Quer dizer, apanhou inocentemente. Eu sempre digo assim: “Ninguém 

tem estrela na testa. Quem deve, quem não deve. Então eu acho que eles têm que abortar, sim, 

mas não com violência, batendo. Então eu tenho este trauma que meu menino não é um 

menino coisa, e apanhado na polícia, né.   

A gente já tem esta dor de ver Adriano ser assassinado inocente, agora, meu filho. 

Meu sobrinho também, eles deram um chute na frente da porta, eles deram um chute perna 
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dele  que ele ficou marcado. Então, uma justiça dessa. Quando eles cheguem lá na rua e estes 

dias, eles estão atacados. Eles cheguem aqui, há as pessoas lá envolvidas? Há! Mas, só que 

eles não podem chegar lá e agredindo todo mundo e xingando mãe de família. As mãe de 

família lá, eles tratam. Só vendo o que eles mandam as mãe de família fazer. Um absurdo, que 

eles faz! Então! Eu acho que precisa muito, muito, muito.  

Eu sempre digo: “Eles fazem isso porque eles não têm punição. Porque se eles 

tivessem punição, eles não agiriam desta maneira. Agora, eles têm quem cubra, então por isso 

eles agem assim”. Eles dizem, eles dizem que eles são treinados para fazer uma coisa, só que 

eles chegam no bairro, eles agem de uma outra maneira. Depois, eles dizem que foi recebido a 

bala, que as pessoas, mas na verdade, muitas vezes não é nada disso. 

 

O papel missionário?  

Vocês podem atuar como vocês já vêm atuando, apoiando as famílias. Uma força 

muito grande que a gente teve das religiosas nos apoiaram não só com oração mas com ação, 

indo visitar as famílias e o trabalho aí que vocês fazem. Acho que é muito válido. Triste da 

gente se a gente não tivesse este grupo perto da gente. Não sei o que seria da gente. É muito 

gratificante. O apoio que a gente tem dos missionários. No meu entender assim, eu sei que 

vocês procuram. Vocês têm vontade de fazer mais. Mas o sistema mesmo. Vocês já se 

ariscam bastante, vocês se ariscam já muito. Eu não sei se daria para vocês fazer mais porque 

o sistema político mesmo não ajuda. O sistema política! 

 

Reconciliação e perdão? 

Como é difícil. Eu digo assim: “As vezes o padre diz, a gente não tem que ter 

ressentimento, a gente tem que perdoar”. Mas cada um com sua dor e dependendo da causa o 

quê, do quê. Eu sou uma pessoa assim, que eu acho assim que eu perdôo com facilidade. 

Assim, quando as pessoas me machucam, até assim quando fala uma coisa de mim, eu sei que 

aquilo ali foi injusto, aí eu até que perdoa aquela pessoa, mas uma causa dessa é difícil 

perdoar. Eu não digo assim, não vou dizer, eu perdôo, mas Deus sabe que dentro de mim, eu 

não perdoei. Aí eu estou fingindo, mas Deus sabe que por dentro não é nada daquilo, não é 

nada daquilo. Eu mesmo, eu não sei, eu tomei, vou dizer, tomei uma antipatia policiais. Eu 

não consigo. As vezes o policial pode ser até uma pessoa que não seja deste grupo, mas eu 

não me vejo mais. Porque cada dia, a gente vê as atitudes que eles tomam, as coisas que eles 

fazem. Eu não vou dizer que eu perdôo, porque não perdoei. De jeito nenhum! Me perdoe! 
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Porque o que ele me fez e o que vem fazendo, porque são muitas e muitas, milhares e 

milhares de famílias que se encontram na mesma situação que minha família se encontra. É 

uma dor assim, porque, é uma coisa assim que tira um pedaço da gente. Porque tudo que a 

gente faz, sempre está assim, faltando alguma coisa. A gente não tem aquela, a gente está 

vivendo, chamando por Deus e indo para frente. Mas se a gente quer fazer um aniversário 

agora, a gente sempre tem aquela coisa de Adriano na frente. A gente disse assim: “Se ele 

fosse, se ele desse uma dor e morresse, a gente aceitava”. Como eu tive minha avó, minha avó 

faleceu e a gente sentiu mas a gente aceitou. Porque viu que foi Deus, chegou a hora dela, 

Deus mandou chamar. Mas uma pessoa jovem, uma pessoa que um ano antes do 

desarmamento, ele foi a favor de desarmamento. Ele foi votar, todo contente a favor de 

desarmamento. E o policial matou ele com esta arma que ele foi votar contra violência. E um 

ano depois ele assassinado! Vai ficar muito difícil a gente perdoar ele. Ele foi todo contente 

votar. Votou! Ele era contra o armamento. Ele votou. E depois, um ano depois, ele nunca 

imaginou na vida dele que esta arma, que ele não aceitava, foi votar e um matar ele com três 

tiros. Muito difícil.  

 

Reconciliação, esperança e justiça são muito ligadas? Em qual sentido? 

Reconciliar com uma pessoa que fez isso, reconciliar com uma pessoa dessa! A 

primeira vez que eu fui, eu consegui nem olhar. Muitas pessoas queriam olhar eles, ver a cara 

deles. E eu queria nem olhar, eu tinha nem coragem para olhar na cara deles. Existem muitas 

pessoas aí que procuram justiça com as próprias mãos porque a gente ficar frente à frente com 

um pessoa que fez uma barbaridade dessa, e reconciliação, de jeito nenhum! 

 

Como a fé ajuda? 

Minha fé me ajuda muito. Eu tenho muita fé em Deus. Sou muito devota de Maria. Eu 

sempre estou pedindo a ela que interceda por mim junto a Deus. Tenho muita veneração por 

Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ela que está sempre presente na minha vida, na vida da 

minha família e nos dando força. Eu achava que nunca mais eu ia sorrir. Mas graças a Deus 

estou conseguindo sorrir por causa desta fé que eu tenho em Deus e como eu disse, este 

Salmo, mesmo que a gente anda pelo vale da sombra da morte. Então, esta fé dos meus 

irmãos, deste grupo, das religiosas foi uma bênção na vida não só da minha família, mas de 

todas as famílias. 
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Vocês famílias de unem?  

Como eu disse, não fui mais, mas a mãe dele se une para fazer manifestações. A gente 

aqui se une assim para rezar, para pedir força, dar força uma às outras, agora para fazer 

manifestação, eu mesmo não, só a mãe de Adriano. Tem vários lugares, tem uma época que 

elas vão para o fórum. Têm uma instituição que combate a violência que faz esta reunião com 

as mães, têm muitos lugares assim que elas vão. Eu sempre procuro assim, como dia 

internacional das mulheres, eu procuro colocar camisa de Adriano que tem escrito: “Espera 

por justiça”. E atrás tem essa Associação de combate a violência. A gente sempre, eu sempre 

coloco. Tem a Associação dos moradores aqui. 
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1.1.2. Mônica Fernanda Ribeiro 

Fatos a respeito da morte da vitima 

Aconteceu 9 de julho de 2007. Eu não tenho prova nenhuma, não sei quem foi, quem 

não foi. Quem viu não quer se identificar, falar. Então para poder eu apurar o fato tem que ter 

todas as prova, é isso então, eu não tenho as prova. Quem estava com ele, o menino que 

estava na hora, o menino não se lembra, não conhece quem foi, quem chegaram. Chegaram os 

dois de chapéu com rosto, chegou mascarado, não dar para saber, não dar para saber quem foi. 

Então, por isso eu não apurei o fato, por isso não tenho as prova. Certo? A justiça é de Deus, a 

justiça de Deus nunca falta. Certo? Jesus me fortalece porque eu sei o meu filho que eu tinha. 

Ele não se envolve com nada errada. Era uma pessoa boa, coração bom. Ajudava todo mundo. 

As criança que pedia a ele dava, as mãe, a família. Todo mundo ele ajudava. O que ele 

pudesse ajudar, ele ajudava.  

Não tinha envolvimento com nada errada. Não gostava de vingança, não gostava 

disso, não tinha arma ou revolver, não tinha nada, não se envolveu com nada, não fumava, 

gostava muito de criança e ajudar as pessoa. No que ele precisava de ajudar, ele pudesse, ele 

ajudava. Isso, eu tenho Jesus no meu coração, graças a Deus, meu filho era um bom filho, um 

bom amigo para todo mundo, Deus e o mundo. Todo mundo fala bem do meu filho. Só 

deixou raiz boa, plantou raiz boa, só deixou raiz boa. Deixou um caminho aberto para mim, 

para minha família, todo mundo. Todo lugar que eu chego, ave Maria, agora, como 

trabalhando numa reciclagem, todo mundo fala bem dele. Graças a Deus, nunca vinha pessoa 

fala mal do meu filho, graças a Deus.  

 

O motivo da morte dele, existe hoje em dia, a gente não pode ter nada na vida. E 

crescer, era um menino assim sem maldade. Não tinha maldade com nada. Entendeu? E o 

motivo que acho que foi isso, porque ele já estava assim sem maldade e muita gente já de olho 

nele. Ele estava crescendo. Tinha dois comércio. Era um menino novo. Não tinha muita 

experiência, sem maldade. Entendeu? E ali, botava as pessoa para trabalhar, para ajudar, para 

crescer também porque estava desempregado. Botava fulano para ajudar e aquilo e aí todo 

mundo pensava que ele estava bem, estava de dinheiro, aquilo não era isso. O que ele estava 

começando, o pai dele ajudava.  O pai tomou empréstimo, deu a ele, para crescer ali, para sair 

do sufoco. Tudo isso.  

Ele tinha uma padaria. O rapaz vendeu, ligou para mim de São Paulo, disse: “Ah, me-

dê o endereço de sua casa, eu estou indo aí, quer levar um forno para seu filho”. Eu disse: 
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“Não, meu senhor, não traga não, porque ele está apertado e a gente também está e não pode”. 

Ele disse: “Não, não, dali mesmo ele vai pagar, este forno e tal.” Um colega dele financiou, 

botou cheque, dali mesmo ele tirou e pagou. Se apertou, mas pagou. Aí, ele desfez deste 

forno, desta maquiagem se desfez e começou na reciclagem. Aprendeu. Sempre ele gostava 

de ler no jornal. Lia jornal ali. Aí no jornal, ele achou este reciclagem e transforme. Aí pronto, 

foi daí que foi abrindo as porta, ele foi conhecendo. No mês passado mesmo o motorista disse 

a minha irmã, as vezes eu chego chega mais tarde, ele chega mais cedo: “Ai, peguei muito 

material aqui no lugar do seu sobrinho, conheci muito do seu sobrinho, gente boa, gente fina, 

muito material.” Todos os dia ele pegava material aí, todos os dia. Aí, foi que minha irmã 

disse assim “Nunca chegou uma pessoa que fala mal do seu filho. Seu filho deixou as portas 

tudo aberta, as porta aberta para a gente. Não tenha que a gente que se apertar, que todo 

mundo aqui serve a gente.” Entendeu? O que aconteceu mais foi isso porque olho grosso, sem 

maldade, sem nada, pensava que ele era rico, estava milionário, e não estava. Agora, que ele 

estava crescendo na vida, que tendo botado o irmão para trabalhar, colocou ponto para o 

irmão, deu outro sobrinho também. Tudo isso, né. As vezes aquilo sem maldade e o outro já 

estava de olho com maldade, ninguém sabe. Como pode ser que isso acontecer, pode ser de 

longe que veio, daqui não foi.  

 

Apoio, sustento? 

Minha família me apóia, meus irmão, todo mundo, minhas amiga, todo mundo me 

apóia, quem me apóia é  primeiramente Deus, eu tenho meu coração limpo e a força que Deus 

me dá por eu saber que meu filho não era envolvido com nada errado. Chegou uma pessoa 

dizer: “Ave Maria, conheci aquele menino, era gente boa que isso aconteceu. Ave Maria”. 

Isso já me fortalece. Só em ter a consideração que tinha a meu filho, já me fortalece bastante, 

graças a Deus. É que Deus que me dá força, só é isso. Dizer, “ah, seu filho a gente me vendeu 

muito material, tenho consideração ele até hoje que nem o dono da Transforme mesmo disse a 

mim a semana passada, como é que está o seu comércio, lá como é que está.” Disse: “Está 

meio devagar”. “Não o seu comércio tem que ficar vivo, seu ponto, não quero aquela casa, 

seu ponto morto, não quero o seu ponto vivo. Que ali, o ponto, o lugar melhor que tem ali é 

do seu filho e vai continuar vivo. Enquanto eu poder lhe ajudar, eu lhe ajudo”. Isso já é uma 

fortaleça para mim. Só em ele ter a consideração em meu filho, ave Maria, isso que me 

fortalece. Graças a Deus.  
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Esperança? 

Tenho esperança de renovar tudo, voltar tudo de bom, de novo, eu tenho esperança 

com fé em Deus, de isso tudo se passar e voltar tudo de bom, como já está voltando aos 

poucos, já está voltando tudo de bom, tenho esperança em Deus e confio em Deus. Porque 

como estava pior, mas minha irmã ali é a segunda mãe que eu tenho, tenho a primeira e a 

segunda, aquela dali. Ela estava dizendo: “Parece que foi, Deus que botou ali uma missão, 

porque a toa não foi.” Porque ela estava desempregada, alugaram uma pessoa, a pessoa 

desistiu. Aí, eu assim lembrando, ela podia ficar aqui trabalhando, e ela me ligou: “Venha cá 

para a gente combinar uma coisa”. Eu disse, a mesma coisa eu pensei que você está pensando.  

“Eu vou ficar lá na sua casa trabalhando, vou alugar logo e fico lá trabalhando.” Eu disse: 

“Vai, vou lhe ajudar em que eu puder lhe ajudar.”Quer dizer, já é uma esperança de melhoras. 

É isso? Só em isso aí, para não está fechada, ave Maria, já é uma esperança. Já reativou o meu 

ponto. Ela disse: “Ave Maria, ali é tanta gente que chega”. No dia que ela não vai, cadê minha 

tia, cadê minha tia, minha mãe, ô minha mãe. Só precisa vendo, no dia de hoje, toda terça-

feira ela dá pão, já deu cinqüenta pão lá hoje, toda terça-feira porque ele fazia isso e gostava.  

Aí pronto. Ela continua mesma coisa. Ela disse: “Nós vamos continuar tudo que ele 

gostava de fazer, a gente vai continuar fazendo”. Uma vez ele lhe deu mil pão ali. Foi! 

Gostava de fazer! Cesta básica. Muita gente me cobra cesta básica que ele dava do Natal. 

“Agora”, eu disse, “ainda não posso, não posso ainda fazer isso”. Mas tenho vontade com fé 

em Deus, melhorar fazer isso para ajudar. Ajudar os pobres, no dia de enterro mesmo, 

chorando, que dava sandália a ela, quando ela a viu descalço, pegou do ponto sandália, deu. 

Tinha uma família de uma senhora ái, tem uns quatro netos sem pai, todo dia ele dava comida. 

Quando chegou lá, disse: “Menino, quem te deu isso?” “Foi meu pai, Nilo, que me deu isso. 

Foi meu pai, Nilo, que me deu.” Aí dava comida, quando foi agora, minha irmã estava aí e o 

menino chegou lá. “Menino, o que?” “Oxente, meu pai Nilo aqui que me dava comida todo 

dia, quando eu ia para escola pedia vinte centavo, trinta, ele me dava todos os dias, ele dava 

comida”. Eu mandava comida para ele, ele dava estas crianças e comprava para ele comer. Só 

isso, ave Maria, me fortalece muito, me fortalece, graças a Deus. Agora agradeço tanto a 

Deus, de coração.  

 

Agora meu outro filho, não sei como me conformar com isso, com depressão. Eu fico 

dizendo a ele: “Não, meu filho, não fica com isso aí. Bote aquilo no seu coração que seu 

irmão era pessoa boa, pessoa maravilhosa, pessoa sem maldade”. Quem fez isso, sai um dia, 



227 

 

vai pagar que a justiça de Deus nunca vai faltar, a justiça certa que nós temos é de Deus. Não 

é esta justiça daqui da terra não é de Deus. Eu sei que Deus um dia vai amostrar a justiça com 

fé em Deus. A de Deus, a de Deus, essa é certa, nunca falta, essa é certa, essa é a justiça que 

nós temos é de Deus. A da terra é falha, né, possa ser que a da terra chega, mas é falha, mas a 

de Deus não, que fortaleça é isso, porque a justiça de Deus é é a justiça que nós deve confiar e 

é a de Deus. Porque o que eu peço todo os dia, Senhor, que Deus não é vingança, Deus é a 

justiça. Essa é que nós tem que  confiar, é de Deus. E que eu rezo e peço a Ele e sei que a 

gente vai ver, com fé em Deus, e como muitos vinzinhos aí me fala. 

A justiça de Deus vai até esta pessoa, porque Deus está vendo que ele não era mal 

pessoa, não tinha intenção de fazer nada errada com ninguém, ajudava, pessoa trabalhador e 

tudo. Então ele vai, um dia a consciência vai pesar e Jesus trabalha certo, a gente sabe que 

Deus está trabalhando, Deus está vendo tudo lá. Aí Deus vai mostrar para todo mundo ver, vai 

dizer: “Está vendo, fulano vai se quebrando, lá vai quem fez aquilo com sura, por dinheiro, 

ambição, só quer o mundo para si.” O mundo é para todos nós, não é para um só não, o 

mundo é para todos nós, não é para um só não. Não é para tirar a vida de outro por causa de 

ambição, por causa de dinheiro. Se ele teve aquilo ali, é porque ele mereceu ter, porque Deus 

deu. O merecimento dele foi aquele que Deus deu. Agora a pessoa vem para tirar com 

ambição, não. Pagar outro para fazer isso, não. Nada.  

 

A justiça da terra, já está – de por mim - já está de lado. Agora a justiça de Deus não, 

eu confio nessa, porque esta é que é a justiça. Da terra não. Você prende hoje, amanhã já está 

solto. Para que você vai falar isso, falar aquilo? Aí, você vai ficar com medo, vai sair, vai, 

não. Não, a de Deus não. Deus está vendo tudo. Não adianta. O advogada me disse, que a 

justiça, ele era advogada, mas não querida comer dinheiro de ninguém, que a justiça certa é 

essa de Deus,  e a da terra não, então o advogado já disse a mim, porque que eu vou, não é 

isso, botar, ir para a delegacia, fazer isso, fazer aquilo.  

Conheci uma moça, o tio dela, é agente policial, eles ficaram com dois segurança 

porque mataram o irmão dela, e o tio foi para policia, fez isso fez aquilo, ai foi escarrerado. 

Com segurança. Teve que tirar o processo da justiça, fazer aí, tudo esqueceu. Eu não, porque 

não sei quem foi. A segurança é de Deus, confio nele. Quando eu saio de dentro de casa eu 

rezo e peço: “Meu Deus, me acompanhe, me leve, me traga. Toma todos os meu problema na 

tuas mão, minha família”. Quando chego dentro de casa, eu agradeço, muito obrigada, meu 

Deus, muito obrigada Senhor.” Porque eu confio no meu pai. Rezo. Confesso a meu Deus.  
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Da minha oração, tenho freqüentado a minha Igreja, rezo, vejo ali Deus tem me dado 

me daquela fé. Porque era muito afastado da Igreja. Mas depois, uns cinco anos comecei a 

freqüentar, assistindo, Pe. Marcelo, vindo para a Casa da Juventude, me fortalecendo mais, 

entende? A médica, a psicóloga me disse: “Não desista deste curso que é muito bom!” Eu 

estou sem ir porque às vezes dia de quinta-feira acontece que eu vou trabalhar, mas quero 

botar tudo organizado para poder voltar de novo porque é muito bom. Então a gente teve 

aquilo ali, aquelas orações, só tem que me fortalecer mais, dá fé, me dar força, e confiar em 

Deus e tocar o carro para frente, não é isso? 

 

Papel missionário? 

Ajuda, sempre quando a gente está aqui sozinho, está deprimido, aquela coisa toda. Eu 

tiro por meu filho, quando eu saio para aqui, às vezes ele fica sozinho. Ele fica procurando 

assim para estar num lugar alegre para conversar, para ter amigo, para ter amizade. Toca um 

telefone, você já se levanta o seu astral. Você já fica alegre, não é isso? Ontem mesmo estava 

com ele, ele já ficou assim, tocou o telefone, e o amigo disse: “Ô feliz dia do amigo e tal!” Ele 

já ficou contente, já ficou alegre, você está vendo? Eu estou procurando um curso para ele, só 

para ele não ficar dentro de casa. Ele está sem trabalhar, vai duas vezes na semana por Cape. 

Vai dia de hoje, vai dia de quinta-feira. Terapia com psicólogo, com um porção de gente ali, 

desenhando, escrevendo, fazendo aquelas coisa toda. Então, estou procurando um curso para 

ele para poder ele fizer, ocupar a mente, para ficar ali, porque ele não esquece, sonha todos os 

dias com o irmão. Eu disse: “Vamos para Igreja, para missa, ele foi na hora, abriu, viu tudo, 

mas não foi para o enterro, mas ele ficou com aquilo, por que aquilo ali era o braço direito e 

de todos nós. Primeiramente Deus. Tudo que a gente precisava ali, ele estava ali. Esta minha 

irmã mesmo, ficou doente, ela me ligou, leva para médico, porque “eu estou com pressão 

alta”. Ele já foi, já deu dinheiro, levou ela para boa consulta. Fez tudo.  

 

Ajudar a reduzir a violência? 

A gente pode reduzir depende dos outros também que nós vamos passar estas palavra, 

porque violência só gera violência. A pessoa com coração limpo não, vê menino brigando, 

ontem mesmo teve dois meninos brigando. Disse, não vai brigar porque chega a mãe dele, 

faça queixa, que ele te bateu, ela vai lá, bota ele de castigo, bateu. Porque ele come ele está no 

colégio, deu um tapa, vai meu filho, vai lá descontar, não, não é isso. Ele lhe bateu, deixou 

um, faça nada, porque se ele lhe deu um tapa, você dá outro, ele já vai gerar conflito e a 
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violência aumenta, não é isso? Então, se todo mundo tivesse o pensamento de não à violência, 

não estava assim. Mas quando você pensa na violência, o outro já quer a violência. Ele te 

bateu, vai lá, vai bater nele, vai não sei o que.  

Aí sexta-feira me peguei ônibus, tinha dois menino na janela abusando todo mundo 

que vinha passando. Aí um da bicicleta disse assim: “Ô motor, ele aí abusando aí, veja o que 

depois vai acontecer”. O cara foi jogar uma pedra, e aí o motorista saiu, vai pegar os 

passageiro que não tem nada ver. Aí o motorista disse assim: “Ô”. Passageiro: “Pare aí o 

ônibus para ir no módulo para chamar o policial”. Os dois pivete desceu: “Õ motorista, estava 

aí só aguardado, eu vou lhe pegar”.  

A violência, não sabendo que ele estava errado. O motorista chamou ele, conversou, 

“Não é assim, a violência, não é assim, o passageiro que tem nada ver”. Porque ele não se 

aquietou, e aí? Quer dizer, de onde vem, quer dizer de dentro de casa, muitas vezes vem na 

rua, aquilo já vai aprender, já vai coisa aquilo. Pequenino, dois menino, o passageiro, a gente 

para receber dona de casa, se machucar ali, se tem nada ver, por causa da violência. Às vezes 

a mãe não é nem culpada a isso, né, mas já está ali na rua, já está com espírito ruim, Deus me 

perdoe, para violência. Na rua, é, na rua, aprende coisa ruim, se já estava na rua. Ele estava 

dois, quando desceu do ponto, já vinha mais dois, foram quatro, está vendo. Já foram quarto, 

em cima do ônibus, no telhado, em cima, entrando pela janela e o motorista falando, rapaz vai 

me complicada, vai achando ruim.  

 

Acho também que é falta também de emprego, bota estas pessoa numa fabrica para 

aprender, porque ali estava trabalhando. As pessoas que estão preso, vai ser solto de lá, não 

acham um trabalho aqui, vai voltar de novo para fazer o que? Vai voltar para novamente? 

Para isso? Com tanta solução, mesmo que não paga salário, gente, paga meio salário, não tem 

bolsa família? As pessoas não pedem meio salário? Bota meio salário para eles trabalhar, 

plantar mandioca, milho, feijão, estas coisas todas aí, para eles mesmo vender para eles. 

Quem vai dar emprego para estas pessoas que está lá preso lá dentro quando vai sair, né?  

Ontem mesmo, acho que na delegacia, acho que quem tocar fogo não sei aonde, que 

teve, ouvi no radio, não sei se foi verdade, ouvi no radio, disse que a delegada ela é daí. 

Falou! Depois que a cela estava cheia, para caber seis, tinha doze. Vai começar este conflito 

aí, e depois foi controlar o fogo aí. De onde que para? Tem muita solução, tem! Só depende 

boa vontade do governo, de todo mundo, da sociedade para fazer. A sociedade sozinha não 
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pode fazer! Tem que ter um na frente para os outros acompanhar, não é isso? Agora fica 

assim para lá preso, solta, e volta, para depois fica preso de novo. Nunca vai acabar.  

 

O que nós poderíamos fazer para botar a pessoa certa lá na frente?  

Lá, vim até aqui, procurar, eu quero uma ajuda. Meu filho está assim, está assado, já 

está se envolvendo, quero um emprego para ele, quero uma ajuda para poder tirar ele daqui, já 

sei um de menos, não é isso? Aí pronto! Você vai ficar aqui com seu empreginho aqui, já está 

aqui, sua bolsa, como se fosse uma bolsa família, uma coisa aí, vai receber seu dinheirinho, 

pronto. Ele já não vai ter mais, isso para ir lá para fora vender droga nenhum, coisa mais nada. 

Tinha um deles certo aqui, vai se ariscar lá para morrer lá fora, não é isso? Uma ajuda, agora 

assim um caminho, assim sem informação, as pessoa nunca vai chegar lá, sem informação, 

sem pedir. Eu mesmo peço, eu disse ao meu filho esta semana: “Ô, você vai tomar um curso 

para ocupar sua mente, eu vou para problema de varela, eu vou pedir uma ajuda que agora não 

estou podendo pagar o curso para você, vou me pedir uma ajuda. Não vou me aparecer na 

televisão, mas vou pedir uma ajuda a ele. Um curso que você está assim, vou levar o atestado 

de obra. Está assim, assim, deprimido, tomando os três remédio, paguei médico particular e 

tudo, vou pedir uma ajuda, eu vou achar.” Ele: “Não, não, a senhora não vai fazer isso, não 

vai fazer isso”. “Não vai o que?” Eu disse: “É feia a gente é roubar, mas a gente é pedir, achar 

uma ajuda, oxente, que nada”.  

 

Eu, um dia sim, um dia não, eu tomo um remédio. Agora estou tomando um natural, 

né. Porque meu problema mais é dormir. Dá três horas, estou acordada, ele também, o menino 

ficou acordado. Aí pronto! Mas o médico disse a mim, o cardiologista disse a mim de vez em 

quanto para eu tomar, depois não eu deixar de vez não. Para eu tomando. Para eu ir para 

psicólogo também, fazer uma terapia. Para eu estudar. Estou estudando de noite. Que isso aí 

já é muito bom. Ele disse, que é muito bom mesmo. “Muito bom mesmo que a senhora fez”. 

Ontem mesmo, foi uma maravilha lá na sala, foi dia do amigo, todo mundo levou um bolo, 

refrigerante. Teve um palhaço, fez uma apresentação lá com a gente, todo mundo, foi uma 

maravilha, foi muito bom, muito bom mesmo. O psiquiatra disse: “A senhora fez certo para 

estudar porque é uma coisa muito boa, vai esquecer mais das coisas”. Que coisa mais fez isso 

lá no colégio. 
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Imagem de Deus? 

Deus para mim é a maior força. Eu peço a ele e vejo em nome de Jesus, Deus, ave 

Maria, Deus, Jesus.  

As vezes eu fico assim pensando, ainda lembro, ô meu Deus. Deus nos se levando e na 

atrição como aqui a gente tem que se rezar para se livrar para estas coisas. Pensa que está 

longe, mas as coisa está aqui perto. Como Deus quiser, o destino da pessoa ninguém foge. 

Deus morreu daquele jeito, nos salvou por nossos pecados, derramou sangue dele, mas né a 

gente também não escapa, penso assim. Mas não sei, Deus que sabe, meu Pai do céu.  

Eu li uma passagem na Bíblia que: “O sangue do teu irmão foi derramado, o teu será”. 

A pessoa nunca deve tirar a vida de ninguém, por mais errado que seja, não deve fazer isso, 

né. Estava ali um pecado muito pecado, muito. A pessoa cometer um ato desse. Mas eu peço a 

Deus perdoe os pecado de todos, perdoe. Um dia Jesus tocar o coração desse que fez porque 

não sei quem foi. Ainda chegar a mim para pedir perdão porque fez isso, queria que 

mostrando estou aqui para perdoar, perdôo. Depois que eu passei para ver o que é perdão, eu 

perdôo. Um dia que aparecer assim para todo mundo ver quem foi quem fez, dizendo: “Não 

estou aquentando, remorso, não estou vendo, eu fiz isso aí com seu filho, vim te pedir 

perdão.” Eu estou aqui para perdoar, perdôo. Perdôo, porque Jesus vai me perdoar meus 

pecado. A gente perdoando, é um alivio e se sente bem, eu não tenho magoa, não tenho 

rancor, não tenho nada. Graças a Deus. Eu digo ao meu filho todo dia: “Tire este ódio, tire 

este rancor de dentro de você, perdoe esse porque o ódio e a magoa, só faz a gente ficar 

doente”.  

No começo mesmo eu ainda fiquei coisa. Mas depois indo para paróquia, vinda para 

aqui, assistindo, vindo para falar. Eu assisto aquela da onze hora, uma hora, às vezes no 

quadro quando acordo, três hora, a mãe Aparecida, todos os dia, aquela radio, ave Maria. Vejo 

tanta bênção, tanta coisa, as pessoa contando, vejo o padre falando, ave Maria. Isso já me 

curou, me dá fé. Eu ainda, quando minha irmã coisa assim: “Ó meu Deus”. Eu disse: “Oi, isso 

é besteira, a gente bota aquilo na mente, nada disso, tem que pensar quem era a pessoa, quem 

é. Deus não quer nada disso que a gente fica maldando o outro, aquela coisa, não”. Ainda 

ficava assim, disse para eu não olhar, não vou enfrentar, Deus me fortalece. Até minha irmã, 

disse: “Eu não sei, Deus me dá aquela força, aquele ali, assim”.  

Todo mundo vê, minha irmã mesmo que mora aqui na Santa Cruz disse. Fui fazer uma 

blusa, ela disse: “Não, não faça agora não, faça agora não”. E não sei o que. Disse: “É, mas no 

aniversário dele no final do ano, eu vou fazer, com fé em Deus”.  



232 

 

 

Eu tenho esperança que a justiça um dia, Deus amostrar. Tenho esperança. Deus vai 

amostrar a verdade, a esperança, vai até chegar justiça, né. Porque sem esperança a gente, né, 

esperança, a pessoa chegar para dizer assim: “Vem, eu tenho esperança de um dia eu ver 

quem foi, saber diretinho”. Uma pessoa chegar a mim, dizer: “Oi, eu vou ser a sua 

testemunha, assim, assim aconteceu”. Só tenho esta esperança. Como a Dra. Tereza me disse, 

aí eu conversando com ela, disse: “Doutora, me dê uma ajuda aqui, assim, eu quero orientação 

da senhora, para eu tirar um alvará judicial. Como é que eu faço?” Ela me encaminhou, fez 

uma carta, me passou para Dra. Magna. Eu dei entrada em fevereiro. Já estive com advogada 

no dia 15, ela mandou com 40 dias, que eu já estou para retornar amanhã, para ver como que 

está o processo para a economiza da via da juíza. Eu pego um alvará porque tenho uma 

frigitez, minha carteira era assinada pela empresa dele. Aí recolhia, paguei, tem que receber 

frigitez seguro dos empregos que posso só receber por esta ordem de juiz, passar para Caixa 

econômica, deu abaixa, minha carteira, fazer tudo, por isso. Aí, ela já me ajudou em tudo. 

Disse: “Ó, se eu precisar”. Me deu o cartão dela, tudo, telefone, tudo, já foi lá duas vezes. Aí, 

sempre ela me ajuda. Isso aqui.  

 

Outros instituições, manifestações? 

Isso ainda não sei, eu ainda não sei não, não participei ainda não. Estou ainda por fora 

disso.  

 

Manifestações pela justiça? 

Ah, já teve várias aqui, mas eu não acompanhei não. Aqui teve uma vez, para botar 

foto, botar nome. As meninas aí me procuraram lá na Casa da Juventude. Eu botei aqui o 

nome dele, a foto, botei tudo. Tinha pouco tempo, as mãe que perderam os filho, teve uma 

missa aí para botar aí. Foi aqui foi.  

É só isso, tenho mais nada aqui para dizer. O que eu tenho dizer para as mães que 

perderam filho porque é muito difícil. A gente casar com isso. Tem que ter muita fé em Deus 

e se ajudar também. Conformar um pouco, nunca se esquece o que aconteceu. Se apegar 

muito a Deus, pedir a Deus. Rezar muito e sabê que a justiça de Deus nunca vai faltar. O mal 

que se faz aqui é o mal é destruído por mal mesmo se destrói. Certo? Preciso muito de ajuda 

para a pessoa ajudar, conversar, tem muito ajuda, tem.  
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Se a pessoa não foi forte, é uma depressão que se ajoga. Eu mesmo, foi Jesus mesmo, 

este Deus maravilhoso que me sustenta. A visto é muita coisa, ave Maria, é muito difícil, é. 

As mãe, tem muita mãe que aquenta mesmo, não. Muita mãe não aquenta. Precisa ser muita 

boa vontade e ajuda também, muita conversa, alegrar tudo, porque difícil é, muito difícil é. 

Eu me lembro ele vivo, como ele labutava, ia lá, vinha de bicicleta, subia, descia. Que 

foi meu Deus? Foi no domingo, participei numa missa lá, onde eu moro. Nunca vi um padre 

chorar tanto assim, padre de lá da paróquia São Filipe. Ele ficou quarenta anos lá. Tudo ele 

fez lá igual o padre daqui. Tudo cresceu. E a freira irmã tem vinte anos. Aí um outro também 

tem três anos ou quatro que estava lá. A Igreja cheia assim não tem mais onde caber. Aí ele 

vai, foi agora para ele sair. Ele foi para Piauí, já foi ontem. As lagrima descia, o padre, assim 

ô. Não tinha boca para nem falar. O outro de quarenta anos nem falou. Chorando, chorando, 

chega salsalu de tanto chorar. A freira não falou. E fica lá. Porque é um belíssimo trabalho. 

Quando você vê, o que você vai levar lá. Sei fato, lá no Tancredo Neves. As criança vai, fica 

meio dia, tem almoço, tem tudo, através desse padre que consegue estas coisas maravilhosas 

que tem lá. É muito bom.  

 

Estes momento significam o que para você? 

Estes momentos significam muito bom, ali a gente já aprende muita coisa bom, como 

fazer o bem, também, não é isso? O padre deu uma lição para todo mundo, não é isso? A 

irmã, o outro padre, todo mundo. É uma lição para todo mundo aprender fazer o bem ali. Uma 

bênção vai gerar o bem, não vai gerar o mal. Ali foi uma lição.  Fizeram um Buffet para o 

padre, organizaram todo mundo pagaram uma passagem para ele ir para ver o papa para 

Roma. Não é gratificante uma coisa dessa, um trabalho maravilhoso? É gratificante e é bom, 

você está no meio, labutar, saber, aprender, conversar, saber que está sendo uma coisa boa, 

né. Como você vai sair de lá fazendo o mal? Não pode. Tem que praticar o bem, que nem 

você mesmo. Trouxe tanta coisa boa para aqui que não tinha, não sabia, na Casa da Juventude 

mesmo. Se não fosse a gente tinha ali espaço a vontade ali, ninguém saber de Grupo da 

Mulher, de massagem, tanta coisa que aprendeu, tanta gente que aprendeu tanta coisa boa ali. 

Não é isso?  

 

Está vendo através de você. Através de Deus, afinal da Ana Sironi que ela está no 

lugar, está com Jesus, fez ali, já veio Dom Guido, já veio você agora, já trouxe uma semente 

que já ensinou a gente tanta coisa boa. Cada vez mais está trazendo coisa boa. É isso, uma 
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maravilha, está agradecendo Deus. Ontem mesmo, minha irmã disse: “As coisas só chegam 

na hora certa, Deus enviou este filho de Deus, Pe. Renato, para aqui, muita coisa boa”. Ele 

sozinho não vai fazer isso, a gente tem que está junto também para ajudar. O grupo, como que 

é o nome, familiar pastoral, da família, vai numa família, vai numa casa, conversa. Pastoral 

carcerária, a menina me botou, esta Zildete. 

 

 Fui visitar um porção aqui, os presos, as mãe dos presos, as mulher. Toda terça-feira 

tem aqui oração de manhã. Estes dias estou aqui sem de vim. Mas eu disse a ela: “Não vou 

poder continuar, vou ter que dar um tempo, melhorar mais, para poder participar.” Não quer 

sair de minhas atividades nenhuma. Aí, ela me botou. Fui. Vesti a blusa ,a blusa aqui da 

paróquia. Ela botar o meu nome, tem uma reunião uma vez por mês, toda quinta-feira. Ainda 

não sabe quem é. Teve um curso no dia de Sábado, paga R$ 5.00, dei a minha parte. Zildete 

está tomando, acho que termina Sábado. É ATA, é o pessoal que deu curso. Ela foi, deu. Aí, 

quando vai ter as visita na casa das família dos preso. Ela vai para delegacia, pega o nome, o 

endereço. Fui lá com ela. A gente conversa umas três sexta-feira. Isso é bom, muito 

gratificante.  

 

Muitas pessoa que têm filho preso aí. Que meu filho, um chegou aí, disse: “Ah, meu 

filho estava preso. Seu filho mandava merenda, mandava dinheiro, e aquelas pessoa todas, ele 

mandava tudo isso.” Eu não queria saber desta coisa, quer dizer isso já me deu força também. 

Para fazer parte, para eu participar destas coisa toda. Ajudar os outros.  Já me deu forçã. Se 

tiver mais alguma coisa, estou aqui para falar, para lhe ajudar. Agradeço a Deus que Deus me 

dê muita força, para poder enfrentar. Queria que meu filho que tivesse assim aquela, que nem 

eu, que está aí, para tirar tudo assim de dentro dele, lavar o coração, tirar o ódio, tirar rancor, 

fazer tudo aquilo ali, para poder ele ficar bem. Semana passada, que foi um dia quando ele se 

lembra, ele assim, ô, triste, triste. E eu fico animando. Mas se ele me visse chorando, como 

ele ia ficar. Ai que eu que foi, fica animando. Mas, conversando, aquela coisa toda.  

Eu choro assim, na semana um dia na missa, chorei muito, aquela coisa toda, mas 

depois eu digo: “Meu Deus, porque que eu estou chorando, meu Pai? Enxugue minhas 

lágrimas, não quero ficar assim, não quero, não estava assim”. Por mim mesmo, aquela força, 

aí vem aquela alegria ali para me aliviar por dentro, aí pronto. No dia do aniversario dele, 

estas coisas todas, eu choro assim, e depois.  
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A política, governantes, estas coisas todas, têm que melhorar. A policia melhorar 

combater este desemprego. É duro você se um dia não tem nenhum real para comprar o pão. 

Isso, menina, isso aí é duro. Precisa a pessoa ser, fulano me empreste um real. Me dê um real. 

É isso. Por quatro canta da casa você não vê um real, o que você vai fazer? Se você não for 

forte, você vai fazer besteira, roubar mesmo. Então os governante têm que ver isso. Não é 

policia matar, isso, aquilo, sem saber por causa de nada. Você não achar ali que fazer. Não vai 

roubar?  

Têm muita coisa para se ganhar dinheiro. Mas não todo mundo gosta de coisa fácil. 

Todo mundo não quer catar latinha, papelão, estas coisa. Tem muita gente que ganha 

dinheiro. Muito. Agora não é todo mundo que quer se dedicar a isso. Aí, achar o fácil e 

pronto. Mas, tem que ter tem. Só depende da boa vontade. Esse pessoal mesmo que vende as 

coisas para a gente. Umas menina que estava lá mesmo, ela disse, anotava todos os dias, 

quanto vendia, quanto não vendia, quanto fazia em um mês. Uma senhora mesmo disse que 

pagava o aluguel dela disso aí, né?  

 

Muito obrigada, Mônica!  

Eu que digo muito obrigada para você! Que você nunca perca a sua esperança! Não eu 

não perco a esperança com fé em Deus, Deus é maravilhoso.  
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1.1.3. Ester Mariana Santos 

Fatos da morte 

Disse que ele estava aí com os amigos na malandragem. Disse que ele desceu para 

cobrir um dinheiro de um amigo. Até aí eu sei. E você sabe qual é o sujeito de amigo. 

Parceiro de droga não é amigo. Não é uma pessoa amiga que mata os outros. O fulano 

brigava, acho que eles discutiram, eles discutiram. Aí, foi embora, quando ele desceu e estava 

aí embaixo, ele recebeu os tiro por trás. Pegaram ele por trás, atiraram na cabeça dele. Ele 

caiu. Aqui todo mundo descendo para aí ver. Aí, eu disse: “Meu Deus, será que foi Adailton?” 

Porque quando começou esta agonia aí em baixo, eu já estava na boca pensando que foi 

Adailton. Chegou a menina, eu ainda perguntei a ela quem foi. Ele não respondeu. Ela olhou 

na minha cara e não me respondeu. Quando eu entrei aqui, eu vi um amigo dele lá no fundo, 

gritar: “Não foi Adailton, não foi Adailton!” Quer dizer se ele falou assim não foi, foi 

Adailton. Quer dizer que atiraram no Adailton. Porque eles sabia se este fulano ia atirar em 

Adailton que ele não queria pagar. Disse que devia R$ 20.00 e disse também um aparelho que 

o Adailton tinha, o APGM ou MPG, eu nem sei como se chama este negócio. Aí pronto! 

Ligaram para a mãe, falaram que foi Adailton. Depois que a gente soube que foi Adailton, a 

gente ligou para o pai dele também. Eu brigava com Adailton, ele aqui sentado, eu 

reclamando: “Adailton, saia disso meu filho! Não pega nestas porcaria!” “Minha vó, eu não 

pego não!” Até que a gente vê, mas eu sabia. Ele gostava de trabalhar, era um menino ativo. 

Ele queria ter as coisas dele, ele queria o dinheiro dele. Ele não queria roubar. Ele queria 

trabalhar para fazer ele ter, justamente quando ele começou a lutar, trabalhar, ele morreu. 

Matou. Mas quis ficar aqui com a gente. Porque se ele ficasse aqui com a gente, talvez ele 

estivesse até vivo. Ele não quis ficar aqui. Se apegou ali com o pessoal do fundo do quintal. O 

resultado foi a morte.  

 

Matou? 

Morreu também já. Mataram Disse que morreu. Mataram. Eu não sei não. Me corta a 

natureza, o coração. Às vezes eu estou aqui. Ligo o televisão. Que vejo estes homens jogados, 

atirados, todo no chão. Morto. Porque? Droga. Esta porcaria desta maconha, desta droga. E 

pior que acontece esta coisa com eles, eles não se intimida. Porque se acontece isso com um 

deles, como eles vê, e se os outros se intimidasse, deixasse de praticar, mas eles não deixa. Aí 

vão se matar mesmo. No enterro do Adailton mesmo, eu não fui não. Nem fiquei aqui. Se eu 

ficasse aqui, não ia aquentar. Na hora que estava todo mundo descendo ali ó, se eu soubesse 
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que foi Adailton , eu estava aqui com perna quebrada, porque eu teria me jogado daqui para lá 

em baixo para ver ele. Para impedir a morte dele. Vai fazer 6 meses de morto já. Foi no dia 17 

de fevereiro de 2009. Vai fazer agora sábado, ele vai 17 anos. Sábado, 17 anos. Morreu com 

16 anos. Ele nasceu aqui, depois de muito tempo o pai da mãe dele levou ele para lá. Foi 

embora, já está com muito tempo. Adailton saiu daqui já grande. Ele não queria embora para 

lá com pai. Ele quis ficar aqui comigo. A mãe dele também quis ele aqui. Eles brigam como 

cachorro mas não se separam. A mãe dele tem 9 filho, a Paula está aqui, a irmã do Adailton. 

A mãe dele me deu ela. Eu até queria que ela passasse o meu nome para ela. Eu criei ela com 

maior prazer. Ela nem inventa mais para tirar a Paula de mim.  

 

Como aquentar? 

Eu fico aqui. Eu vou para missa. Eu ando com as menina. Eu fico aqui. Me aquento, 

não deixo que eu não me lembro dele. A mãe dele, não sei se é remorso ou raiva. Ela disse 

que ela não bota mais o pé dela aqui, que ela não vem mais aqui. Que mataram o filho dela, 

ela não vem mais. Ela ficou traumatizada. Eu fico do mesmo jeito, eu não me esqueço dele. 

Eu gostava dele. Eu não esqueço do Adailton. Por sinal, no enterro, todo mundo veio aqui. Eu 

não me aqueixo de ninguém me aqueixando, eu aqui até me aqueixo dele mesmo. Porque se 

alguém disse para ele: “Sai, Adailton, vai para casa, vai estudar!” Ele fosse.  Talvez tivesse 

vivo ainda. Mas mesmo assim, quem matou foi um criminoso, um infeliz.  

 

Justiça? 

Eu também não queria que ele morresse. Eu queria que nenhum dos dois se desse isso. 

É isso que eu vejo minha filha. Porque não é só estes eles, porque muitos aqui que já 

morreram, é assim. O que já de chegar aqui morto, que morreram já aqui em baixo, baleado! 

Aqui ó, lá em baixo. A gente sai do portão e vê os menino ali morto. Á, muito tempo já, muito 

tempo! Eu não queria a morte do criminoso. Eu queria sim, justiça! Que ele ficasse preso, 

qualquer coisa, mas isso que ele morresse, eu queria não. Não cheguei a ver não. Disse que 

não é do lado daqui não. Vinha para aqui de passagem. Ele vem furagido, vem de um lado 

para outro, furagido. Corrido já. Até Adailton, vem para aqui, estava aqui na casa já 

descarrilado.  

 

Eu não fui na justiça, foi outra pessoa que fez o levantamento. Agora se eu tiver para 

falar com o pessoal da justiça, eu dizia que ele não mereceu aquilo. Ele não merecia daquilo. 
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Não tinha precisão dele morrer deste jeito. Porque, ele não estava viciada, viciada na porcaria 

ainda. Estou dizendo, não foi a droga que matou Adailton. Quem matou foi outro sem-

vergonha. Roubaram Adailton, entendeu? Adailton morreu porque ele não quis dar o que ele 

tinha. Quer dizer que não foi a droga que matou ele. E a Adailton saiu um inocente. Era um 

bestal, era mais de amizade.  

 

Droga? 

É coisa fácil, malandragem. Os outros cabeceiros. Você está num lugar. Você 

inocente, não sabe de nada. E alguém chega e diz: “Ó, vamos fazer isso aqui!” Você vai, não 

está sabendo o que você está passando. Vai! Agora, depois que você fazer aquilo, já está 

fazendo aquilo, vão lhe dizer que é perigoso. É perigo! O caso de Adailton foi esse! Ele veio 

para aqui, se juntou com estes daí, que ele estava para fumar, sentava para fumar, passava 

fumar em minha frente, mas não era. Se ele fazia outra coisa mais forte, foi lá para fora. Para 

mim ver aqui, eu nunca vi não.  

 

Esperança? 

Esperança para que? Esperança minha? Esperança para me ver livre disso! Eu não 

quero ver isso aqui na porta. Eu não gosto disso não. Quando Adailton começou brigar com 

todo mundo, ele achou que podia viver nesta situação. Minha esperança é que acabe este 

negócio deste negócio das drogas. Minha esperança que acabe! A perseguição que a gente vê. 

Os pobres, coitados, jogava lá na rua, morto. Dizem que é por causa das drogas. Na secretária 

a gente vê eles preso por aquele negócio lá. Eu não vejo, não anda atrás não. Mas eu vejo aqui 

na televisão na reportagem. Agora, me dá a consciência os menino, a mãe, todo preso por 

causa de droga. Isso eu acho horrível. Isso mesmo. Eu sei que não vai acabar porque estava 

passando aqui neste instante que dentro de carro da prefeitura tinha nem sei quantos quilos de 

droga. Passou aí na televisão. Eu sei que não vai acabar. Essa semana passou aqui, foi ontem 

ou anteontem, que pegaram um carro, disse que é um homem vereador, estava com carro 

cheio de droga. Tinha levado para lá. Não sei quantas tonelada. Como é que vai acabar? A 

gente tem esperança mas não acaba. É desesperança! Nós faz ter fé que acabe, mas não vai. 

Não tenho esperança que acabe essa droga não. Eu vou te afirmar que vou ter esperança? A 

gente vai ter esperança? Nós mãe vamos ter esperança que vai acabar? Eu vou não! 
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Como eu vivo sem esperança? Eu não quero nem saber.  Minha esperança que não 

posso, não quero nem! Todo dia eu digo: “Aqui ninguém, só foi Adailton que deu para isso! 

Que entrou nesta vaidade, nesta vagabundagem. Aqui ninguém.” Se falar em droga com estes 

menino, é para botar eles correr já. Eu não posso nem ver o fedor. Eu não posso ver nem o 

fedor da droga. Ele me dá dor de cabeça. Quando eu tinha uma gravidez, um nascimento, eu 

estava aqui para parir de novo, quando fumaram aqui neste lado de casa. Eu tinha uma dor de 

cabeça tão grande, eu tive com febre. A cabeça estava, só ficava para eu ficar maluca por 

causa da droga. O mal-cheiro. Ficavam aqui fumando na porta. Eu nem posso ver o fedor. 

Num lugar que está, eu não aquento.  

 

E rezo e peço a Deus, não só pelos meus como também pelos das outras. Que têm 

muitas mãe chorando. Onde eu vejo aquelas mãe, lá na rua que foi droga. Já pensou que não é 

nem adulto, o que mais morre, estas criança da idade de Adailton, estes vai morrendo, 

inocente, é que mais morre, custa mãe dos menino.  

 

Combater a droga? 

A justiça, a justiça, a polícia. A polícia tem que combater. Como? Agora tem que saber 

este negócio. Porque matar também não é, matar não. E agora, eles testam a polícia. A 

maioria é que eles testam a polícia. Esta semana, a mãe do Adailton disse que saiu para 

comprar um pão, 7 horas da noite. Quando ela foi botar na cabeça na vendo, na saída do beco, 

a bala atravessou. já é a segunda vez. Chegou à segunda vez. A minha sorte é que a bala 

atravessou, rasgando o ombro dela. Estamos jogadas mesmo no perigo. Porque, oi, a gente sai 

daqui para Igreja. Porque só sai mais para ir para Igreja. Tem vezes que antes da gente sair, já 

aconteceu tudo para lá. Inclusive nesta rua lá, é o lado que a gente mais anda, tem o lado que 

tem mais tiroteio. Lá na Vale das Pedrinha, por aí. É o lado que a gente vai passando, minha 

filha. A bala atravessa. Tiro nem da polícia e tanto. É deles, o marginal, os menino da 

maconha. Fazer cobrança. O caso é esse. Se não pagar, os outros matam. Morre. Por isso que 

tem que combater este diabo desta droga. Porque só mata uns os outros. Como que disse que é 

amigo uns dos outros, vive tudo junto, fazendo isso se um mata o outro? É amizade? É 

vivencia? por isso tem que acabar?  
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Papel missionário?  

Vocês tem que saber pensar. Como que diz: vocês podem se meter no meio para 

chamar para o caminho do bem. Porque um conselho é nada de mal! Se a gente vai dar um 

conselho a eles, eles não tomam. Na hora que a gente fala com eles, eles podem até obedecer. 

Mas depois eles não ficam. Agora, se vocês querem entrar no meio para chamar atenção. 

Risque sua vida também porque é um risco, minha filha. Vocês missionária, ainda mais que 

vocês gostam de carinhar, carinhar. bonzinho, fazer, chamar, deixe isso, deixe aquilo, siga 

por aqui, siga por ali. Tem uma hora que eu sinto uma raiva, minha filha. Quando eu estou 

enraivado, não respeito não. Estou falando porque já me falaram mesmo. Eu pedi meu neto 

para não tomar.  

 

Fé? 

Minha fé em Deus. Até por mim mesmo. eu tenho fé. Eu tenho fé no meu coração. 

Que um dia nós vamos ter uma paz. Nós vamos ter uma paz destas drogas. Agora enquanto 

não, eu também não sei, de uma hora para outra, eu não estou andando muito boa não, eu 

posso morrer também. Mas eu fico, eu morro com meu coração. Se eu morrer agora, eu não 

morro satisfeita não. Não. Estou sofrendo, não só pelos meus mas pela vivencia que nós 

estamos vivendo. Aí na rua. Aqui em casa nós estamos em paz. A gente só sai de dentro da 

casa, a gente sai com vida, não sabe se volta com vida. Por causa deste negócio aí. Por isso eu 

digo, eu não vou morrer em paz. Você vê, eu deixo filho, eu deixo neto, minha mãe já vai 

sabendo o que eu deixei aqui em cima da terra, não é tanto pelos meus filho, mas pela 

vivencia da gente. O jeito da gente viver aqui no mundo, neste bairro, nesta Santa Cruz. A 

vivencia! Porque a gente não está ariscada disso aí de uma hora para outra. Até aqui neste 

portão, eles descendo aí.  

 

Política? 

Isso não sei. Eu não me interesso por estas coisas não. Não eu mesmo não sei não. 

Elza já perdeu 1, aqui atrás já perdeu uns 2 ou 3. Mas eu não gosto de falar disso aí não. Eu só 

gosto de conversar isso só aqui comigo mesmo. O que eu sei. Eu sei que o primeiro que eu 

perdi assim, foi Adailton. Tenho filha morta, tenho 3 mortos lá na casa do Pai. Uma morreu 

com 4 ano, duas morreram com 2 ano. A doença tomou e morreram. Teve uma que foi 

catapora recolhida. A doença da velha. As outras atrás de duas, adoeceu. A violência é pior 

porque é pior. Uma foi problema verme. Quando eu dei socorro, ela não resistiu, morreu. A 
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outra foi catapora, morreu. E a outra, começou com problema de vomitando, vomitou até que 

morreu. Eu levei para pronto-socorro, quando cheguei não teve mais, não resistiu, morreu. 

Este agora, é pior. Os outros morreram por acontecimento. E um morreu com 3 tiros. Eu não 

sei quantos tiros ele deu na cabeça do Adailton. Chegou, estava com a cabeça abaixada 

quando morreu. Esta aí é a mais dolorosa. Eu nunca pensei que enterraria o meu neto-filho. 

Eu nunca pensei, mal aquento. Até me dizem: “Minha vó, se esqueça!” Não fala não. Eu não 

posso. Eu não esqueço dele. Eu estou aqui sentada no horário quando ele me veio ver, é o 

horário quando eu mais lembro do Adailton. Desde do dia que ele morreu, eu estava fazendo 

peixe, eu não posso lembrar dele. O pai não fala mais nada. Eu saio, quando chegou lá atrás 

eu me lembro dele. Ainda morava lá, ficava no lado de lá no meio dos outro. Eu não me 

esqueço dele. Eu sou como que diz, eu sou muito abafada. Eu tenho muito sofrimento comigo. 

Eu relevo para viver, para passar, que eu não posso fazer nada. Eu não posso. Eu não vou 

fazer isso. Meu marido me ajudou viver assim, me disse: “O mundo faz, não se importe. 

Deixe que o mundo dá conta.” É isso que ele dizia. Toda vez que tinha uma discussão, ele 

disse assim: “Não, entregue ao tempo! O tempo dá jeito, não se meta não!” Eu não posso 

enfrentar ninguém viver brigando, xingando, é este tráfico que é. Eu até largaria até a casa do 

que viver brigando, discutindo. É difícil. A vida é difícil. Eu já sofri um bocado. Não tanto 

por causa da minha pobreza, de minha toda inclinação. Eu sou uma pessoa que não gosta de 

viver brigando. Eu não gosto de viver brigando. Quando eu me mudei para aqui, foi a coisa 

mais no mundo que eu gostei, a coisa que eu mais adorei. Foi a coisa com tanta alegria que eu 

disse: “Agora vou viver!” Um lugar para viver, passar de casa de aluguel. Para ter meus filhos 

num lugar, mais eu. Eu gostei tanto. Que é para mim, para ter eu meus amigo, minhas vizinha. 

Com elas me alegro, satisfeita, rindo, brincando. Como faz fulana, como vai? Mas eu não 

achei. Não achei. Eu não achei, minha filha. Quero me esquecer. O que já passou, eu quero 

deixar para trás. Eu quero não me lembrar mais.  

 

Futuro? 

O futuro é agora a vivencia com meus filhos. Agora não tenho mais aquele que me 

ajudava, qualquer coisa, aconteceu isso assim, ele disse: “Vai em tal lugar se resolver. Vamos 

embora resolver!” Agora não tenho mais ele. Mas tenho os meus filhos. Tenho o meu futuro 

agora com eles.  
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Sentimento?  

Estou pensando no amanhã. Eu tenho isso, eu penso que vou ainda ter a alegria que eu 

já perdi. Ainda posso ter com meus filho que posso ter ainda viver com tempo. Porque não é 

nada demais. Por mais que a gente não gosto de um outro, que a gente tem qualquer receio 

por causa dos outro, a gente passa dar um bom dia, como passou, não é nada demais. É até um 

alívio que tira o ódio daquela pessoa do coração da gente. Eu já venho certa disso. Você passa 

a pessoa, às vezes você não conhece, não sabe quem é, dá um bom dia, sorria, alivia. Se você 

vem com uma raiva, aquela pessoa alivia. Aquele que você falou, alivia. Eu quero minha vida 

assim. Eu quero minha vida satisfeita com minhas amiga. Uma companhia, uma vivencia que 

eu não estava tendo com as irmãs, com a Igreja. Lá se alegra. No terço da misericórdia, eu 

quis entrar na irmandade de Santíssima Maria de Jesus. Eu quero ficar naquele grupo. Estou te 

dizendo que de agora diante eu vou ter talvez a alegria que eu perdi, agora depois disso 

chegou a idade de velha, a não ser o problema do corpo da saúde, eu posso ter e vivendo com 

Igreja. 

 

Eu acredito em Deus, eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo e que ele vai me 

ajudar, que vou passar por essa que já estou passando. Passei e não quero mais que aconteça 

outra que já aconteceu. Nós tem que aquentar, né! Já te disse, a gente está aqui em cima da 

terra, está aqui vivendo, e faz aquentar tudo isso. Lutar para fazer que não aconteça. Por 

enquanto eu não estou podendo fazer nada. Eu não estou me envolvendo ainda agora. Mas se 

eu poder dizer ir para Igreja, orar, rezar, eu faço, estou fazendo. Estou fazendo porque é o que 

a gente pode fazer. Nós não pode fazer nada. Só pode se apegar com Deus e caminhar no 

caminho de Deus, na estrada de Jesus. É com que eu estou me consolando. Ir para Igreja, 

assistir a missa, conversar com as outras de lá, rezar, andar. É um consolo que está me 

consolando, depois que não estou aquentando.  
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1.1.4. Ana Rogério da Souza Silva 

Aí a mãe disse: “Pode fazer”. Aí a mãe mandou ele abrir, fez um quartozinho simples, 

abriu, botou um espelhozinho e aí começou fazer o trabalho dele. Cortar cabelinho, um real, 

dois real, de três, passou a cinco, disse que a gente pode nem comentar. Aí veio um fulano e 

disse: “Aí, eu vim fazer um cabelo”. Aí, fez o cabelo. “Eu não tenho dinheiro para pagar 

agora, não.” Aí, ele disse: “Está bem, depois você me paga.” Foi embora. Passado dias, ele 

veio de novo, fazer o cabelo. Aí o menino chegou, fez assim: “Ô, você fez o cabelo fiado, não 

me pagou, e eu estou vivendo disso para ajudar a minha mãe que minha mãe tem as minhas 

irmã, tudo menor, eu não estou empregado, então eu tenho que fazer para aí me manter e 

ajudar a minha mãe. Já é o dinheiro do pão, né.” Aí ele calou a boca, olhou o menino e foi 

embora. Foi embora, passado dias, ele veio, pegou o menino, espancou menino. Muita gente 

por aqui pegou mas não sabia quem era.Pegou pela televisão, pelo jornal. Aí espancou o 

menino, disse que ele toda cocatinho assim, disse que com aquelas pitombo no ombro, toda 

acabado. As vizinha telefonou para mãe, a mãe quando chegou, viu aquilo, a mãe se 

desesperou, foi para bocão da varela. Quando falou, ele disse: “Ah, mas não pode ficar assim, 

tem que ser preso. Ela não é maconheira, ela é mulher do trabalho, ela trabalha muito, e o 

menino está ajudando a mãe, é um menino direito de menor idade, está querendo trabalhar 

para ajudar a mãe e se manter.” Aí, passou. Quando fez três mês completo, três mês completo, 

vieram, tarde à noite, rombaram a casa com eles dormindo, pegaram menino no quarto dele, 

trouxe, botou junto com a mãe e o padrasto que o rapaz não era o pai dos menino. Ela morava 

com ele uns dois ano ou três, eu não sei. Porque eu tive lá. 

 Ela disse: “Ó mãe, eu me casei de novo.” Aí eu disse: “Toma vergonha, você 

procurava já as menina moçinha, você procurando arranjar um homem, fica feio para você, 

rapaz”. “Não minha mãe, a senhora ficou viúva, não quis mais saber de ninguém. Mas eu 

estou moderna”. Mas eu falei como mãe, né. Aí como é que diz. Que quando eu fui lá, não vi 

ele. Estive lá duas vezes, porque demorava de ir lá. Não vi, não conhecia, mas ela me falou, 

estava gostando deste rapaz, estava morando com ele. Ele era ajudante pedreiro. Saiu de 

manhã, só estava em casa de noite. Não tinha nada ver com problema dela, dos filho, não 

tinha nada ver e ela não era errada. Aconteceu que eles detonarem, detonarem, matou ela, o 

companheiro e o filho, tudo junto. Todos três num quarto só. Foi dia 15 de agosto, agora em 

agosto vai fazer dois ano. Ela estava, não tinha 40 anos ainda não. O filho acho que teve 16, o 

padrasto não sei. Foi aqui no bairro, na rua da Mangueira, é varela.  
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Uma das menina, porque ela tinha mais filha, uma das menina telefonou para aqui por 

irmão, o mais velho de todo. Fui eu que criei, mora comigo até hoje. Aí telefonou. Quando eu 

me levantei de manhã, ele está pra lá pra cá assim triste. Que ele é um menino calmo, tem 27 

anos, mas ele é muito calmo. Ele trabalha na auto-escola. Aí ele chegou, fui chamar tia.  

Quando a tia veio, eu disse: “Você aqui nesta hora, cedo”. Umas 5.30 h. Aí, ela me pegou 

pelo braço, me botou aqui sentado, era outro sofá, não era este. “A senhora sabe o que que há: 

a sua filha, seu neto, seu futuro genro que mataram agora de madrugada”. Minha filha, eu não 

sei. Deus é que me segurou e está me segurando. Deus que proteja a todos nós desta maldita 

hora, porque eu vou lhe dizer, eu não sei como eu atravessei. Eu não sei como eu atravessei 

porque é duro. Três pessoa numa família.  

 

E depois disso entrou outro neto, que era aparte dos parentes, ele se envolveu como 

vendendo droga. Mataram ele, este foi aqui em cima, aqui em cima num arte que tem aqui. 

Foi em agosto, agora vai fazer, foi no mês de agosto, foi, agora não estou lembrada, ela faz no 

dia 15, não sei se foi 14. Por aí assim. Foi, ela ia fazer um ano, que aconteceu isso quando 

aconteceu com este neto, foi isso. É duro, não é? Eu vou lhe dizer vida sofrida, vida sofrida, 

vida sofrida. Todo dia eu rezo, rezo para minha família, rezo para todos nós que nós todos 

somos família. Toda mãe passa a dor que uma mãe passa, todas passa, o que a avó, uma avó, 

todas passa, a mãe não quer nada de ruim para o seu filho, a avó não quer nada de ruim para 

seu filho, a avó não quer nada de ruim para seu neto, e nós todas, a gente tem que ser uma 

pelo outro, não quer nada de ruim para si, nem para o seu irmão. A gente tem que amar o seu 

irmão como a si mesmo. É a vida difícil.  

 

Me ajudou a mim, foi Deus primeiramente, meu neto, filho dela que foi eu que criei. 

Fez o enterro da mãe e do irmão. Fez enterro de todos dois, e agora a gente não quis saber de 

nada, porque a gente não dá que a policia não, viu?  A gente não dá que a policia não, viu? A 

gente não sabe que foi, mas a gente não quer saber. Não quer saber que para depois não vinha 

acabar com a família. Que acabou com um, quer acabar com todos, né? A gente não se meteu 

nisso. Eu como avó, o filho como o filho não se envolve nisso, as irmãos como irmãos, a 

gente, ninguém se envolve com isso. Ninguém se envolveu. O importante era a vida dela. A 

vida dela ela perdeu.  
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E quem que não tem medo da policia do jeito que a policia está fazendo agora. A gente 

não pode dizer nada porque se a gente for conversar isso, aí, quer vim desforrar. E não dá para 

como é que diz, a gente, este lado a gente não quer saber, a gente não quer saber, a gente não 

quer saber.  

 

A esperança em Deus, eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, tenho fé em 

Deus, tenho meus neto, das outras filha, dos outros filho. Peço a Deus pelos meu e por tudo. 

Tenho esperança em Deus de amelhorar isso, tenho esperança em Deus, confio em Deus.  

 

Com fé em Deus amelhora, mas as coisas está pegando por aqui, a coisa está feia, está 

feia, está feia. Tiroteio, a gente anda assustada, a gente não pode andar, a gente anda, mas 

anda assustada. A coisa está feia. Todo dia tem tiroteio, todo dia tem, né! Mas também o 

tráfico de droga está demais, o tráfico de droga está demais. Muita gente que não pensa. O 

amor de Deus está se envolvendo, está se acabando. Aí, a destruição é essa. A pessoa está se 

acabando, se destruindo, que se mete no meio disso. E aí, quando a pessoa dá um conselho, 

achar ruim. A pessoa não pode. Um avó hoje em dia, depende que tem uns que tiver que um 

filho no meio das droga, a avó não pode dar conselho porque quer acabar com a vida de uma 

avó. Se é o pai, a mesma coisa, se é uma mãe, a mesmo coisa, que mãe nenhuma quer, que os 

pai nenhum quer só se for os pai daqueles pai errado. Não é isso? Mas.  

 

Papel missionário? 

Evangelizar, levar a Palavra de Deus a esse pessoal que não tem Deus. Tem que levar 

a Palavra de Deus, pedir a Deus a misericórdia de Deus que eles se convertam a Deus. As 

força de Deus, a misericórdia de Deus. E a força de Deus e a misericórdia de Deus para Deus 

lhe dá força, coragem para você ser uma missionária para caminhar com Deus lhe faz esse 

amor, esse carinho ao mundo inteiro, Brasil, ao mundo inteiro. Que Deus lhe conforte, Deus 

lhe dê saúde, Deus lhe dê coragem, Deus alumine a sua mente cada vez mais. Coragem 

porque a bandidagem aqui já é demais, a bandidagem aqui já é demais, a bandidagem aqui já 

é demais. Aqui para dentro deste bocarão, a gente não pode falar nada. Tem que dizer que está 

bem. Deus é que sabe, né. Deus é que sabe, não é isso. A gente tem medo, a gente tem medo, 

a gente tem medo de dar entrevista. Saiu, a feição da pessoa na rua, foi fulano que falou, foi 

fulano que tudo isso. Tudo isso faz medo, não faz? Faz medo. Eles hoje em dia, os errado, os 

errado acha que o mundo é deles. Porque só acredita nisso aqui, no dinheiro. Disse assim: “Eu 
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vou pegar, vou tomar um banho e vou sair agora para vir uma missa, vou vir uma oração, vou 

caminhar no caminho de Deus”. Não quer não, ah, está nega, é cafona, quem vai, cafona, e 

que diz é isso. E não querem. Querem roupa de marca, tênis de R$ 300, camisa de marca, 

calça de marca, bermuda de marca, dinheiro no bolso para curtir.  

Para arranjar as paqueira para tomar cerveja, sentar de manhã numa banca, sair de 

noite. O que que querem. No suor! Deus diz: “Vai viver do suor do seu rosto!” Deus diz: “Vai 

viver do suor do seu rosto!” A gente tem que fazer assim e viver do seu suor, viver do seu 

suor. A gente não pode viver assim a vontade. Procurar trabalhar, procurar chamar por Deus, 

ser honesto, viver do suor do seu rosto. Eu vim para aqui com meus 16 anos. Eu estou com 76 

anos. Quando eu cheguei aqui, isto todo, todo aqui, todo era mato, Se contava uma casa lá, a 

outra lá, a outra lá. Não tinha casa. A maior casa, tudo era de paia. Depois começou fazer casa 

de taipa. Você sabe que é taipa, é de barro, de, é. Começou fazer de taipa. Não tinha rodagem 

aqui. Aqui era um caminzinho, aí onde é a casa de ter esta escolinha, tinha um pé de mato, era 

um matagal, aí cortaram, fizeram casa da afinada Maria José, que era parenta do meu marido. 

Aí já tinha casa no final. Foi enchendo de casa, foi enchendo de casa, foi enchendo de casa. 

Ai começaram quebrar as casa de taipa, fazer de bloco, esse lado aqui não tinha casa. 

Começou até a chapada, tudo era horta. Você não vê fim de linha ali, aqui tudo era horta.  

 

Porque começou vim de fora gente errado, vim família aqui fraca, meninas que dá par 

ser errada, começou para ir para cidade. Se entrosar com lá pela cidade, começou trazer 

amigo. Então aqui tinha poucas casa, tinha muito mato, aí eles fazia os errado e começou se 

esconder, ficava por aqui, largam uma casinha, de gostar.  Aí começou se encher de casa, 

começou a droga, começou a droga, valuiu que tem aqui que tem muita rua que não entra 

carro. Aí, tem onde se esconder. Aqui tem corte que tem casa, despertadinho, que a gente 

passa, um becinho, aqui é uma casa, aqui em cima já é outra, aqui em cima já é outra, aqueles 

cubicozinho, parece que é casa Maria Barreira. E você sabe que dá para se esconder, onde não 

entra carro, dá para esconder da policia.  

 

Minha filha, é um policiamento, nesse sábado mesmo, tinha um policiamento aqui, oi, 

este corte, por aí, por aí, por dentro, ninguém sabe. Disse que mataram um policial, não sei 

onde foi, e as policia estão doido aqui por dentro, as policiamento estão doido. Disse que, 

acho que foi de anteontem para ontem, diz que prendeu um bocado daqui para cima.  
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A policiamento, faz todo dia blitz, todo dia tem blitz, toda semana tem blitz. Mas não 

combate não. É morrendo chegando mais, é morrendo e chegando mais, que vim 

devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De 15 anos para cá, começou devagarzinho, 

devagarzinho, devagarzinho.  Agora desembestou.  

 

Eu me sinto dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que meus filho não se mete, eu não 

me meto, aqui tem vários vizinho que não se mete. E gente vive na paz do nosso Senhor Jesus 

Cristo. Tudo trancada, gradeado, a gente sai, quando dá de noite, quem vem do seu trabalho, 

vem, quem está em casa, está em casa. A gente não fica na rua. Entrou para dentro, vai 

assistindo televisão. Fechou sua porta. Se chegou uma horinha assim, na porta torna entrar, a 

gente fica com receio. Todo mundo fica com receio. Quem gosta sua cervejinha, ainda tema, 

vai por bar, tomar sua cerveja, arisca a vida, né, porque tem muita gente arisca a vida. Mas 

não é mais como era antigamente. Aqui, quando eu vim para morar aqui, era a primeira casa, 

era de taipa. Meu marido vendia na rua, ele chegava de noite. A minha sogra, chegava na casa 

da vizinha, sentava, juntava um bocado de senhora de idade, todo mundo com seu banquinho 

na porta, sentado, contando historia, contando caso. Você sabe quando a gente velha gosta 

aqueles caso antigo. Todo mundo dava risada, eu vinha passar roupa, que eu lavava de ganho. 

Eu ia passar minha roupinha, ficava dentro de casa. A porta da casa estava encostada, quando 

ela vinha, empurrava a porta, entrava, comer, quando meu marido chegava. A gente ficava 

tranqüilo, não tinha muro, quem era que vivia gradeado, ninguém. Estas casas, ninguém tinha 

muro. Eram as primeira casa. Era um caminzinho. O pessoal subia, descia, não tinha 

vagabundo. Já existia, mas era ocurto. Ninguém falava em droga, ninguém assalto. Era uma 

coisa, quem falava em assalto? Ninguém falava. A gente andava de noite. Você dizer assim, 

chegar aqui: “Alô, Dona, as menina. Vamos embora em tal lugar, assim, assim, agora de 

noite!” Ia duas, três, quatro, até fosse possível, uma sozinha, ou duas. A gente vinha qualquer 

hora de noite, a gente não via nem calango. Ninguém via movimento de nada, ninguém via 

nada. Ninguém andava pegando nada. Com pouca hora começou, foi disparando, disparando, 

disparando, que hoje em dia está assim. Está de jeito, de jeito. Situação tremenda.  

 

Diminuir a violência? 

Chamar por Deus e pedir força e misericórdia de Deus para ver o que que Deus quer 

nos fazer. A gente tem que confiar em Deus porque é a confiança de Deus. É Deus, a 
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confiança de Deus que a gente se confiar em Deus para pedir a Deus para ver o que que vai 

acontecer amelhorar.  

 

A esperança é a última que morre. Enquanto a gente tem vida, tem confiança em Deus, 

tem esperança de melhorar, não é isso? No futuro, a gente tem que chamar por Deus, esperar 

melhora, o futuro das coisas melhor. A gente tem que chamar por Deus, trabalhar, se esforçar, 

ter esperança das coisas melhor dada por Deus, porque sem Deus a gente não faz nada, a 

gente tem que confiar, bota o pé na rua: “Meu Deus, eu vou fazer este trabalho, eu vou fazer 

isso, eu confio em Deus, que Deus vai me abrir as porta, Deus vai me abrir os meus caminho, 

de mim, de todos”. Confie em Deus que Deus ajuda. A gente se confie em Deus e vai.  
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1.1.5. Maria-José Oliveira Aurora 

Fatos da morte 

Era uma pessoa trabalhadeira, ele era pintor, desenhista, viveu disso, teve loja de 

roupa, lá logo na subida da ladeira daqui do Nordeste. Ele era uma pessoa boa. Gostava muito 

de trabalhar. Ele era muito conhecido. O que aconteceu, quando ele foi fazer um negócio de 

15 anos lá no Rio Vermelho. Aí, foi arrumar tudo. Por volta de 5 horas, ele chegou. Foi num 

dia de domingo. Ele disse: “Mara, eu já cheguei”. Ele brincava muito comigo. Um vez, ele me 

chamava mãe, outra vez de dona, outra vez de moça. Então, Eduardo era uma pessoa muito 

trabalhadeira. Ele adivinhava tudo o que eu queria. Ele tinha vontade de desfazer tudo aqui e 

refazer as paredes, tudo o que eu queria para poder a casa ficar mais fresca. Então, na hora de 

ele chegar, foi lá em cima tomar banho, morava com uma pessoa lá, tomou banho na casa 

dele.  

Quando ele desceu, gostava de tomar uma cervejinha, mas não era para brigar com 

ninguém. Então, estava lá na escada, num dia de sábado e domingo. Por isso, eu não gosto de 

dia de domingo, pois me lembro dele logo. Tomava a cervejinha dele. Aí muitas vezes que ele 

sentia já a cabeça dele rodando, ele subia dormir. Mas não era uma pessoa de briga, muito 

amigo mesmo de Deus e do mundo. Aí, chegou, entrou, gostava de música dele. Muitas vezes, 

antes de trabalhar, ele escutou o CD todinho de Michael Jackson. Aí, quando ele ouviu tudo, 

eu me disse: “Meu Deus o que é que o menino quer.” Tem sempre ouvido lá em cima. Aí, 

ficou aqui comigo ouviu as musica todinha. Quando foi de noite, uma hora que ele chegou lá 

no portão, começou uma briga com um fulano e um outro. Não foi com ele. Aí, o fulano 

queria matar. A rua estava todo em movimento aqui.  

O pessoal daqui estava em aniversário. A rua estava em movimento mesmo. Foi 

chegando no portão quando eu ouvi um tiro. Eu estava lá dentro, passando a roupa para outro 

dia e aí eu ouvi: “Minha gente, saiam da rua, esta rua está muito agitada.” Só ouvi. Quando o 

pessoal entrou de vez, disseram: “Ô Dona Maria-José!” Na mesma hora, quando eu tomou um 

tiro, se ele gritou, eu não ouvi porque estava uma suada de música, radio alto, sons ligados. 

Eu não vi a hora que levaram ele. E estava aqui na porta. Eu lá no fundo, o radio da moça 

ligado. “Ô Dona Maria-José, foi Eduardo, o tirou pegou nele”. Aquela agonia, não tive mais 

sossego. Eu sou muito calma. Eu disse: “Ô meu Deus!” Será que vai ter alguma coisa. 

Quando eu vi o sangue aqui na porta. Eu: “Meu Deus do céu, sempre acontece as coisa com 

quem não merece!” Eu não sei o nome deste aí que fez, mas também já morreu. Queriam 
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levar ele para socorro. O rapaz levou nem 24 hora, morreu. Foi 22 de agosto em 2005, vai 

fazer quatro anos agora. Ele tinha 38 anos. Estava jovem.  

 

Apoio?  

Porque com alguém que nada a ver? Uma pessoa trabalhadeira! Porque ele fez isso? E ele foi 

para o pronto socorro. Esta noite não dormi, não dormi mesmo.  

 

Esperança?  

A esperança, só Deus. Tenho muita fé em Deus. Tenho muita fé. Era um bom filho. Eu vejo 

que eu não tenho culpa. O quem fez já pagou. Muitos anos depois, foi que mataram o fulano 

que queriam matar. Mas naquele dia era telefonema o dia todo, a casa encheu toda. Aqui 

estava todo cheio. Mas foi uma choradeira. Mas mesmo assim, eu fui para o enterro dele. Foi 

no dia 22, enterrou no dia 23, segunda-feira. Eu perdi o meu filho.  

 

Futuro? 

Que futuro? Como eu olho para futuro? Pedindo misericórdia, né. A gente que tem fé em 

Deus, vence. Eu tenho fé em Deus, sou religiosa mesmo. Abalou sim, mas tenho fé em Deus. 

Um dia ele vai pagar, eu me disse. Porque “com quem o ferro fere com ferro será ferido”. É 

isso mesmo e foi isso mesmo. Aconteceu com a pessoa. É uma pessoa vizinha. Foi 

assassinado no mês passado. A gente queria justiça. Não podia, um rapaz desse, não podia 

sem coisa. Um rapaz como meu que não era deste meio, vi meu filho morrer assim com 38 

anos, jovem. Que é isso? Conheci sim, o meu vizinho, todos criados juntos, meu filho 

Eduardo, ele, todo mundo junto. Era um bom vizinho. Então. Conheci a mãe dele, boa pessoa, 

trabalhadeira, Ela lavava ai na porta da rua. Muito boa pessoa. Eu sou assim. Nunca gostei de 

entrar na porta de nenhum. Conversávamos na rua. Mas estes anos todos, me pergunte, o que 

tem na casa da vizinha. Eu não sei, que o meu jeito é esse. Quando eu trabalhava, saia na rua, 

quando cheguei fiquei aqui dentro da casa, cuidava dos meus filhos. O meu jeito é esse.  

 

Esperança?  

Eu fico esperando, mas Deus sabe quem matou o meu filho. Agora fica por conta de justiça 

divina. Essa que eu sei que ia certa toda vida. Eu sempre rezava, digo: “Hoje, ele tomava a 

cerveja dele, meu filho está no chão. Mas um dia ele vai passar qualquer coisa na vida e vai 

ficar na mente dele que foi que ele fez com meu filho”. Porque estava todo meu vizinho e foi 

criado aqui dentro. Pronto! Eu não queria jogar praga de pessoa nenhuma, eu só fazia entregar 

a Deus. Deus tomava as conta.  
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Justiça da terra? 

A justiça da terra falha, é muito lenta. Perder uma pessoa assim, uma pessoa trabalhadeira. 

Pode crer no enterro de Eduardo foi tanta gente, pessoas que eu nunca conheci. Perguntam 

pessoas até hoje por ele que não sabem que ele faleceu. Até hoje vem carta.  

 

Política? 

Eu não sei não. Eu não entendo de nada. Fica aquele critério da justiça de Deus em primeiro 

lugar e a justiça do homem, não é não? Filho pode ser o que foi, mas é filho de cada mãe, mas 

é filho. Porque a gente sofreu para ter aquele filho, a gente sofreu para criar aquele filho e eu 

que sofri. O pai dele tem 25 anos que ele foi embora, o pai. Me deixou com 2 filho doente que 

é esse rapaz aqui e a filha que morreu. Eu lavava nas casas dos outro. Eu botei trouxa de 

roupa na cabeça, hoje estou toda arrebentada porque eu me arrebentei pegando peso. Ô meu! 

Com fé em Jesus eu venço. Com fé em Nossa Senhora, com fé em Deus eu venço. Vou pedir 

a Deus que me dá força. Nunca eu tive preguiça de trabalhar. Nunca burlei nada dos outros, 

graças a Deus, nunca quero nada de ninguém. Eu quero a minha honestidade como mulher 

pobre, preta, já velha, mas direita. Eu sofri, ainda sofro. Mas logo quando o pai deles foi, eu 

estava ainda novo, eu me joguei no mundo. Eu trabalhava, fui mulher batalhadora e ainda sou.  

Mas agora estou cansada, por causa da idade, estou doente.  Fui mulher mesmo do trabalho. 

Eu gostei da minha casa toda arrumadinha, como eu gosto até hoje. Mas a idade não dá.  

 

Perdão?  

Perdoar, tem que perdoar. Tem que perdoar. Eu não digo que vi. Todos na rua me disseram, 

foi fulano. Agora que aconteceu com ele agora também, dá dor. Deus perdoa a alma dele. Que 

bote alguém no lugar dele e faça que a mãe dele não sofra. Porque a gente aqui na terra não 

escolha. Eu acho assim. Outro mundo, será? Depois que a gente sai daqui deste mundo. É 

Deus, né. Tem que perdoar. Não fiquei alegre, não fiquei satisfeita. Não.  

 

Texto bíblico? 

Minha oração é Ave Maria, Salve Regina, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né. Gosto 

muito de minha missa. Adoro missa. Quando eu não vou aqui para Santo André, eu vou para 

São José. Ou até para Piedade, porque minhas parente moram lá também. Outros moram nos 

Barris, outro 2 de Julho. 

 

Jesus? Assassinar um homem que fazia o bem, já foi muita coisa, não foi.  
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Papel missionário? 

Eu não sei não. Só os homens mesmo de Deus. Quem me ajudou foi Deus, eu chamei muito 

por Deus, me socorreu, me deu muita coragem, muita força para eu vencer. Porque um filho 

morrer de um momento para outro, minha filha, é uma dor que nunca mais acaba. É noite e 

dia você vê aquele filho ali. Quando ele chegou: “Já cheguei. Olha o pirão”. Ele era assim 

muito brincalhão. E assim vai, e o resto Deus tome conta, Deus provará.  

 

Esperança? 

Não sou desesperada, eu tenho muita fé em Deus. Sou uma mulher muito calma. Resolvi as 

minhas problema. Graças a Deus tenho duas filhas mulher, uma já faleceu, tenho mais 2 filho. 

Eu resolvo minhas problema todo, quer que ele não quer que eu não me aborreça. Deus sabe o 

que meu sofrimento é.  

 

Mensagem? 

A mensagem é que Deus dê paz ao mundo. Eu rezo muito à noite. Eu agradeço tudo que Deus 

me dá. Eu estava dizendo: “Meu Deus, este ano foi um ano de muita e muita violência. E por 

tudo eu choro. Eu gosto de não mais nada ouvir.” Eu choro por tudo, eu não gosto de ver de 

miséria de ninguém. Eu não gosto de ver nenhum sofrimento de qualquer pessoa. O que eu 

puder fazer eu faço, eu não gosto de ver sofrimento de ninguém. Aquilo que eu puder dar mão 

eu dou. Se alguém chega na minha porta e diz assim: “Dona Maria-José, me dá um pouco de 

café!” Eu dou. Já meu coração me dói. Eu vou lá dentro e pego café. Mesmo um parente meu, 

um sobrinho, ele dorme aqui na rua, ele fica andando. Ele disse: “Tia, tem café para me dar?” 

Eu dou água, dou café, sabonete, eu dei desodorante. Ele escova os dente, eu dou o cafezinho 

dele. Mas veja bem, no meio de ele é doente mental, me agradece tanto, pede tanto a Deus por 

mim. Só vendo. Não porque ele é meu sobrinho. Minha gente. Eu dou, o que eu tenho que eu 

dou. 

 

Aliviar o sofrimento? 

Eu me distraio, eu vou para curso de idoso no dia que eu posso ir. Eu vou no beco da cultura 

dia quinta-feira. Se tiver alguém para ficar aqui com o meu filho. Eu viajava muito, eu ia. 

Qualquer viagem que teve eu fui. Hoje não posso deixar ele aqui sozinho.  

 

Eduardo? 

Ele não sai da minha cabeça não, filha. De jeito nenhum. Aquela dor pesada no coração mas 

Deus vê a lágrima descer.  
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1.1.6. Joana Silva Lopez 

Fatos da morte 

Aconteceu no dia 11 de Junho 2006 às 11 horas. Ele foi como o meu filho. Quem o criou foi 

eu. A mãe me entregou com 25 dias de ele nasceu e criei até 19 anos. Muito bem, o meu filho. 

Era meu filho neto, mas um menino muito, muito bom. Para mim era uma coisa, para toda 

família aqui era um menino excelente, muito mesmo, muito mesmo. Eu gostava muito dele. 

Gostava e gosto porque eu não me esqueço meu filho. Eu não me esqueço dele mesmo, hora 

nenhuma. Não me esqueço. Neste momento mesmo, eu estava falando de minha mãe e dele, 

eu não esqueço. E como faleceu, acabou. Eu não esperava. Eu nunca esperava uma coisa que 

eu criei os meus filho todo, graças a Deus. Eu nunca tive este negócio para acontecer com 

Adriano que eu não esperava. Menino excelente. Não mal-criado, se ele fizesse um erro e se a 

senhora reclamasse, ele não respondia. Era um menino excelente, meu neto era um menino 

excelente. Não é porque fui eu que criava, era um menino excelente. Era um menino bom. 

Não conseguia, tinha plano de trabalhar para mim ajudar. Ele já estava empregado, eu tenho 

ainda papel dele aí de lá do trabalho, depois eu vou mostrar para a senhora. Só elogiou ele no 

trabalho dele. Foi no dia 26 de maio, foi trabalhar e aconteceu isso no dia 11 de Junho. Ele 

nem levou 15 dias de trabalho.  

 

Morreu inocente. E saiu para com os amigos, inocente, teimoso porque quem foi com ele, 10 

horas chamou ele para vim embora, e ele: “Não, vou demorar mais”. E demorava e foi na 

agonia deste tiroteio que tinha com o pessoal, o dono do bar pegou ele para botar de dentro do 

bar para acalmar e quando acabou o tiroteio do pessoal, que acalmou, que o rapaz abriu, foi na 

hora que chamaram a polícia e a polícia veio. Ele com a carteira no bolso e tudo, ele foi 

correr.  

 

Apoio? 

Meu coração não está bem porque eu não esqueço dele em hora nenhuma. Não esqueço dele 

em hora nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tenho as coisas dele que eu guardei, está guardado a 

roupa, tudo guardado. Eu não esqueço dele em hora nenhuma. A vontade que eu tenho, 

mandei fazer um retrato. Um retrato já pequenino, fazer grande. Estou só esperando eu ter o 

dinheiro para fazer um quadro para botar assim, fazer um quadro para botar na parede. Eu 

gostava muito de meu neto, muito, muito mesmo.  

 

O que me sustenta é as orações, né. As orações. Tive muito apoio de vocês todo. De meu 

padrinho e da senhora, de minhas amiga, de minhas colega. Muito apoio mesmo. E o que está 
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me apoiando até hoje é a Igreja. Que ele já freqüentava, naquele dia mesmo, ele foi para 

missa, ele comungou, depois de tarde saia com a agonia de jogo do Brasil, foi correndo na 

casa de um, na casa de outro, parece que estava se despedindo, foi na casa de todo mundo. Ele 

saiu parecendo que ele estava se despedindo. Quanto aconteceu isso. Quando a gente veio do 

forró, aí quando eu vim aqui, os homens já para baixo para cima. Aí, eu disse: “Meu Deus, 

cadê o Adriano?” Todo mundo aqui no portão, esperando por ele. Quando ligaram que ele 

tinha corrido e aí, um dos menino mudou a roupa, saiu correndo que levou o resto dos 

documentos dele. Quando chegou, ele soube que a polícia tinha matado ele. Foi um baque, foi 

um baque, foi baque muito grande, muito grande. Nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu 

comigo.  

 

Mudou a vida, não sei em que sentido minha vida mudou. Minha vida mudou mesmo porque 

era o meu filho que ficou aqui dentro da minha casa comigo. Foi meu filho mesmo. Aquele 

que tinha coisa assim, que fosse, que toma conta de mim. Agora só minhas filha mesmo.  

 

Esperança? 

Esperança como assim? Eu nem sei. Nem sei o que vem na mente. O que eu vivo aqui 

também, que um dia Deus pode me chamar para eu me ver livre daqui também. Pode me 

chamar. Eu quero partir, quero ficar não. Toda hora eu peço a Deus que Deus me dê uma 

coisa, que Deus me tire daqui deste mundo. Me tira. Eu tenho meus filho, tenho meus neto, 

mas meus neto, um neto, meu filho, não é. Quatro eu crio, quatro de minha filha, porque ela 

trabalha, que tem que criar sou eu. Mas não chegam a se perder o Adriano. Nenhum deles. 

Este que passou por aqui, minha filha, só paciência, só paciência, para botar com ele, muito 

bruto, muito ignorante. Meu neto, este um que agora passou aqui. É meu neto, me tira do 

sério. É sério, uma situação dessa. Eu fico pensando, eu digo: “O menino que eu criei com 

tanto amor, tanta coisa, Deus não deixou.” Eu não pude ficar com ele. Aí, sei lá. Sei lá.  

 

Violência? 

Cada vez eu vejo que é pior. Aqui cada vez é pior, neste pedaço daqui, graças a Deus nunca 

morreu ninguém. Que ninguém matasse assim, não. Eles ficam aqui, para baixo para cima, 

com revolver na mão sobe desce. Ontem mesmo, neste horário, tinha assim, bem uns dez, 

todos armados. Tinha uns dez na hora quando a gente foi para Igreja. Faz medo. Faz medo. A 

gente aí, a polícia chegar, começa a trocar tiro. Esta semana mesmo ficou assim. Estavam aqui 

em baixo, quando a polícia chegar, trocam tiro e baf, tudo correndo. Botam no lugar. Pior que 

os meus neto não obedecem. Não obedecem não. O casula mesmo, estava de mal comigo 
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porque a gente foi brigar porque estava na rua. Ele fala comigo não, porque a gente foi falar 

que ele estava na rua e a polícia estava para baixa, a polícia, muita polícia, a senhora precisa 

vendo, muita polícia. A mãe dele reclamando: “Para dentro menino!” Ele queria ficar para 

lado fora.  

 

Política? 

Faz nada aqui. Eu vejo nada aqui de política.  

 

Polícia? 

A polícia não incomoda ninguém assim. O negocio deles é revistar tudo, né. Só mesmo eles, 

Eles procuram também, ficam para baixo para cima com revolver na mão. Quando eles vêem 

a policia, eles querer atirar neles, e eles se revoltam, aquela consumição. Só tem um coisa 

assim, quem estiver na hora do negócio, quem deva e quem não deva, aí some. Eles batem, 

eles batem. Porque no forró daquele, baterem o povo. Eles bateram o pessoal, a polícia. 

Estavam mais agressivo do que os pobre pessoal. A polícia bateu este povo.  

 

Causa da violência? 

Não sei, nem sei. Eu nem sei a causa desta violência. Eu moro aqui já 50 e poucos anos. Esta 

violência, estes menino de hoje em dia que não quer de nada! Tem de ser fumando, não 

respeita ninguém. Aqui mesmo, de noite, se a senhora chegar de noite aqui nesta frente, a 

senhora pode nem entrar no portão. E a senhora não pode nem dizer nada. Tem que fechar 

tudo e fica aqui dentro. Dizer nada. É tão triste que cada um não pode nem ouvir. Lá na porto 

tem só um bocado de desocupados que estão lá só na frente, xingando, que a gente nem pode 

ver de noite.  

 

O que podemos fazer? 

Eu não sei, só a gente rezando muito, orando muito, viu para pedir a Deus por estes menino, 

estes adolescentes que a gente tem aqui. Tem que orar muito, muito por eles. É a única coisa. 

Podemos fazer mais, agora, fazer o que? A gente vai fazer o que? 

 

Papel missionário? 

Eu nem sei. Eu fico assim, o que a gente pode fazer e no meio que a gente vive, né. Que 

situação, todo mundo com medo. Muito medo de perda. Então a gente fica assim, uma coisa, 

sê lá. Eu nem sei o que nós podemos fazer.  
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Esperança? 

Esperança por uma vida melhor, esperança de meus netos ser mais compreensível. Acho que 

aconteça, tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Nossa Senhora que a gente vai 

conseguir. Esta fé vem de mim, do meu coração. Tenho muita fé. Se a gente não tivesse muita 

fé, eu não estava nem aqui porque pelo que eu passei. Tenho que ter muita fé. Muita fé 

mesmo. E um dia a gente vai conseguir, né.  

 

Nossa Senhora?  

Ela também perdeu filho e passou. Quem é a gente para não passar. Não chega coisa perto do 

que ele passou, né. A gente, né. Nem chega. Porque ela viu que o filho dela morreu. Nem 

chega, a gente nem chega perto. Quando eu vi, ele já estava no Nina
435

, não vi quando tiraram 

a vida do meu neto fora do meu neto e filho fora, não vi. Quem o viu, foi o meu genro que foi 

ver para ver se era ele mesmo. Quem pegou o meu filho, jogou lá como indigente. Jogou lá. 

Foi que ele foi lá, disse que ele não é indigente não. Pegou ele. Está na mão de Deus. 

 

Justiça? 

Acho que não, existe não. Eu não tenho fé não, tenho fé naquele lá de cima. Eu não tenho fé 

em justiça não. Tenho medo porque eu vejo tanta gente. Sabe porque eu fico assim. Outro dia 

a gente estava aqui. Estes abençoados estavam na rua. Viram a polícia, eles correram para lá 

dentro de casa. A polícia pediu para entrar. Eles foi, entrou, revistou os menino todos. Depois 

eles perguntaram: “Porque vocês correram? Vocês não deveriam correr! Se a gente atirasse 

em vocês, vocês que se!” Assim que ele diz. Porque a gente não ia ter nada com a gente. Esta 

é a justiça que ele disse? Eu acho que não tem justiça. Não tem não. E mãe dele que labutou 

muito porque queria estes policial, mas a advogada disse que ela deixasse isso de mão, para a 

gente não fazer nada. Que nós temos muito neto, muito parente e podia acontecer que eles 

quisessem desmontando os menino da gente. Já pensou? Já perdeu um, perder mais na mão de 

polícia. Muito medo quando eu me lembrou da minha amiga, que mataram a filha, o neto, 

todos, foi eles. Porque o rapaz, foi, tomou providencia, eles foram matar. Aí, faz medo, não 

faz não. Faz medo, a gente prosseguir isso, né. Portanto eu não tenho coisa de justiça dos 

homens não, só tenho daquela lá de cima, só tenho daquele. Aquilo eu sei que é a justiça 

divina. Foi um policial que matou Adriano, mas quero nem saber, e não quero mesmo. Deus é 

que sabe porque não pode julgar ninguém. Deus é que sabe que vai acontecer com ele. Um já 

sei que já levaram, outro se meteu com pessoal de coisa, está preso, disse que se meteu com 
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gente dessa vida coisa, a polícia pegou, prendeu, ele está preso. Então, está aí, devagarzinho. 

Por isso eu digo, só espero a justiça lá de cima.  

 

 

Papel missionário? 

Os jovens, né. Evangelizar o jovem. Estes aqui, um outro que estava ali. Estes dois 

menorzinho que dão muito trabalho. Evangelizar o povo para ver se, porque estavam muito 

bem, vão para Igreja, tudo com ele. Depois abandonaram, ninguém vai mais, ninguém quer 

nada com Igreja. É de pincinha, de agulhinha, não quer nada com Igreja mais. De pincinha 

aqui, de agulhinha. É evangelizar estes jovens para ver se eles servem com este dom, achava 

esse, né.  

 

Texto bíblico? 

Meu consolo é a bíblia. Assistir a missa, eu assisto direto, hoje de manhã já teve uma, de tarde 

é outra, a noite vou para Igreja. Minha coisa é essa. Se não fosse a bíblia. Já li o evangelho de 

hoje. É isso. É que me consola. Eu não nega assim muita coisa na Igreja. Eu ia, né, mas não é 

assim como sou agora com as menina. É depois que meu marido ganhou o mundo, senti 

muito, estive no hospital, tudo por causa disso. E aí eu me segurei com minhas comadres. Elas 

me levou, começou me levar, começou a me dar conselho, fazer oração aqui tudo. Depois eu 

fui coisa, pronta. Agora eu vou longe. Agora eu vou longe. Teve este negócio com Adriano. 

Ele se batizou, ele fez primeira eucaristia, ele se crismou. Um bom menino. Tudo que eu pude 

fazer por ele, eu fiz. Ele era muito bonzinho mas um pouco absurdo. Por isso aconteceu ou 

tinha que acontecer. Eu não sei. Se ele tivesse também de que fosse viver com a gente até 

coisa, então ele vivia, podia até que tivesse não partir, sê lá, partir de um mundo para outro, já 

tinha que acontecer isso. Acho que ainda não me conformei. Quem fez isso, eu perdôo, disse 

que a gente não pode. Eu não desejo mal, eu perdôo. Agora me esquecer não, nunca me 

esqueço. Esqueço não. Se foi destino, eu não sei não. Eu sei que eu perdi, a família toda! Já 

pensei de sair daqui, já pensei, só não sai daqui porque tenho as meninas que mora aqui. Não 

posso vender porque têm estas todas aqui. Aí não posso vender, mas se fosse eu sozinha, 

puxa, eu não estava aqui mais não. Estava não. Eu já tinha ido para outro canto, embora que 

pule daqui pule dali, não tem negócio hoje em dia que presta. É no Brasil inteiro. Então não é 

mal, então o negócio é lá em baixo, lá pro boqueirão, pro Vali, mas aqui, graças a Deus, não 

tem coisa assim. Eles não burlam com ninguém, eu não vou dizer, eles passa para lá para cá, 

não incomodam ninguém, eles não burlam com ninguém aqui. E se alguém de outro lugar, 
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eles são contra, não burlam com ninguém aqui. Eles não tem para onde correr, não tem para 

onde ir.  

Governo Lula? 

Só vejo pior, pelo que a gente vê, só pior. As armas, drogas, mesmo que eles fizeram aquele 

negócio contra as armas, até o Adriano foi votar neste negócio, foi que deu. Até pior. Que não 

pode nem carregar, mas passa com a arma na mão. Não melhorou nada não.  

1.1.7. Matilde Dora Alves 

Aquilo não era para meu filho. Ele estava no lugar errado na hora errada. Era para uma pessoa 

que é da família que estava com ele. Mas ele estava no momento. A pessoa que foi atingida 

também, graças a Deus está viva, graças a meu bom Deus, meu Pai. Mas ali não foi para meu 

filho não. Porque meu filho era um filho maravilhoso para todo mundo, não só para mim não. 

Para todos. Se você perguntar qualquer pessoa aqui na rua, ninguém vai falar mal do meu 

filho, porque era uma pessoa muito maravilhoso, era e é. Porque não é porque a carne não 

está, mas no espírito está aqui com nós. Eu converso com meu filho, ele conversa comigo. Ele 

está me vendo tão sofrendo que ele deita no meu lado, conversa e me pede para ter calma. 

Mas não era para meu filho, aquele problema que aconteceu não. Era para uma pessoa que 

estava no momento junto com ele. Então quem chegou naquele momento mandou que quem 

tivesse na hora quem pudesse se livrar, se livrasse, quem não se livrou. Ele não estava nem aí 

para quem pudesse correr ou deixar de correr, ou, então foi o problema que aconteceu, mas 

porque tem, às vezes as pessoa fala assim: “Mas porque, foi que só o Tomé morreu?” Meu 

filho morreu, porque onde pegou foi justamente num lugar que não tinha salvação. Que uma 

pessoa que toma um tiro aqui, na nuca, não tem como sobreviver. Agora mesmo, estava 

assistindo aí de uma mulher também que tomou um tiro na nuca igual ele, então não tem 

como sobreviver, mas o problema não foi para ele. Foi para quem estava do lado dele. Então 

ele foi quem recebeu tudo. Né! Eu preferia que ele estivesse numa cadeira de roda. Mas que 

ele tivesse vivo.  

Aí, as pessoas me perguntam assim: “Dora, ele era uma pessoa tão feliz, que ele adorava a 

vida. Você acha que ele ia se sentir bem numa cadeira de roda, dependendo de todo mundo 

fazer as coisa para ele?” Mas eu queria ver ele aqui comigo.  

Tem dois e um meio, foi 29 de Março. Foi no aniversário da tia dele, um dia antes do 

aniversário da tia dele. Teve Roberto que foi atingido que até hoje tem cicatriz que nunca vai 

sair dele. Teve Caren também que tem cicatriz, teve Alex que até hoje também tem a cicatriz. 

E meu cunhado que hoje ele está todo acabado, isso aqui. Que deram no peito dele, só que, 

graças a Deus, meu Pai, não entrou, passou de raspão, mas os fiasco da bala atingiu tudo aqui, 

ficou cheio de quelóide, tudo cheio de quelóide, por aqui assim. E a perna também que até 
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hoje ele tem um defeito na perna que a perna afinou, não consegue mais do jeito é. É 

diferente, uma da outra. E ele tem um pouco assim, sabe amancando
436

 um poucinho assim. 

Mas que levou a pior foi o meu filho meu.  

 

Sustenta? 

O que me sustenta foi a força de todo mundo. Eu tive muitos amigo e tenho. Principalmente 

você, mãe, você me deu tanta força. Muitos amigo, muito colega, todo mundo, padre. Até na 

minha casa padre veio tudo. Todo mundo me consolando, me conformando, porque eu não 

estava no momento, porque se eu estivesse no momento eu estava junto com meu filho, não 

vou te negar, não. Quando aconteceu foi aqui na minha porta. Praticamente não ia porta, 

porque a gente amostrou de futuro, né. Eu não estava aqui, eu estava separada do meu marido 

por causa da minha filha. Porque meu marido quase que mata minha filha nesta escada aqui. 

Então me separei dele e fui morar eu, ele e minha filha. Mas só que neste dia, nesta noite, eu 

vim do trabalho, eu estava tão cansada, que a gente que trabalha casa de família é um pau 

minha filha, viu. Ai, eu vim tão cansada, a menina que estava ali na escada, então fez assim: 

“Dora, eu vim pegar que eu lavei. Ô, Dora, fica aqui com a gente.” “Ô filha, não, não aquento 

mais, estou com as minhas perna, que só Jesus sabe como é que estou aqui. Doendo, 

fumigando, quero ir para minha casa, tomando um banho, me deitar e botar as perna para 

cima para descansar um poucinho”. Fez questão de eu sair daqui e ir para casa onde eu estava 

morando. Quando eu cheguei em casa, fiz um café, tomei um banho, eu sentei assim na porta. 

Aí, chegou a notícia: “Dora, ô Dora, embora, lá onde você morou, aconteceu alguma coisa 

com seu filho”. Achei que foi briga. Eu me nunca imaginei que fosse isso. Porque quando ele 

bebia, ele ficava, assaltava assim. Eu achei que ele tinha brigado com alguém assim. “Não, 

não, embora”. “Mas foi o quê? O quê? O quê que aconteceu com meu filho?” “Embora lá!” 

Ai, quando eu cheguei aqui, eu só vi sangue nesta rua. Esta frente só tinha sangue, tanto 

sangue. Era muito sangue, minha filha. Chega estava assim coalhado. Aqueles postes assim, e 

ele já não estava mais. Já tinha vindo, chamaram polícia, a polícia já levou morto o meu filho, 

ele já saiu morto daqui.  

 

Fui para hospital, me deixaram entrar, o carro já tinha levado ele. Aí, invadia aquele hospital, 

pegaram, me deram anestesia, dormia ali. Eu dormi naquele HGE.  
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Esperança? 

Eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar o meu filho. Eu tenho certeza disso. Que eu 

vou encontrar o meu filho. Eu tenho certeza. Que um dia vou encontrar com ele.  

 

Futuro? 

Ô, eu sou uma pessoa assim, que eu não vejo nada de bom na minha vida, não. E cada dia que 

passa eu tenho tanta decepção. Aqui em casa com marido, com tudo que eu fico tão 

desanimada. Tem hora que eu tenho a vontade de fazer um besteira comigo. Eu estou aleijada 

destes dois dedos. Está vendo. Ficou duro esse, esse não dobra. Esse aqui meu ficou tudo roxo 

aqui. De um murro que ele me deu. Eu não tenho uma esperança, assim. Eu digo, a única 

esperança que eu tenho de um dia ver o meu filho. Me dá coisa triste na minha vida, minha 

filha. Hoje de manhã, sai, estava na delegacia, hoje. Por isso eu não estava quando você veio. 

Porque eu fui, andando, andando, andando, que eu não aquento mais andar para lá. E vou 

andar mais ainda. Mas estou saindo, estou saindo.  

 

Papel missionário? 

Ai, muito sofrimento. Ainda bem que eu tenho uma filha maravilhosa na minha vida. Que 

minha filha é tudo para mim. Eu só tenho ela. Só tenho ela na minha vida se dedicar. Me 

ajuda, me dá força.  

 

Motivo do marido bater em você? 

A cachaça. Cachaça mata. Bebe muito. Todos os dias, todos os dias. Dorme aí, assentado 

neste sofá. E ainda aberta, luz acesa, tudo. Porque não tem hora de chegar. E bateu. E não é 

primeira vez que ele faz isso. Do nada, sem nada, isso que eu não me conformo. Eu não 

aquento mais, não. Estou saindo. Eu tenho 30 anos com ele. Ele sempre bebeu, mas agora está 

pior. Ele sempre bebeu, sempre foi agressivo assim. Não para mim bater assim, mas. É uma 

cachaça, que só Jesus que suporta. Porque eu, ninguém suporta, não, minha filha. Ninguém. 

Ele briga comigo, briga com os irmão, briga com a filha, com o filho que o que Deus tinha lá. 

De um mal lugar que meu filho ficou com ele. Ô, você não sabe até a metade da minha vida. 

Isso não é de agora, não.  

 

Quem matou? 

Não sei não, gostaria muito de saber. Mas isso eu não sei não. A gente tem suspeito, mas a 

gente não pode falar, né. Não pode acusar, mas tem suspeito. Tenho uma coisa assim. A única 
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coisa que eu tenho certeza que já muita gente já falou que não foi para ele aquilo ali. Não foi 

não.  

 

Só queria que esse que fez isso, ele tem que pagar. De qualquer jeito, mas ele que pagar. 

Porque não é possível, uma pessoa chegar assim para tirar a vida de, quase tirou a vida de 

cinco pessoas. Cinco. Tirou de um, quatro sobreviveu, só um morreu. E ficar impune, depois 

disso, disse que já fez várias e várias vezes em outros lugares. Ele tem que pagar por isso. Eu 

quero ver ele preso, ainda quero ir lá ver ele. Para perguntar a ele porque que ele fez isso com 

meu filho. Eu quero. Antes de morrer, eu quero. Quando olho televisão, eu olho assim, passa 

aquelas coisa de policia para ver se eu vejo ele ali, porque eu sei quem foi, mas não posso 

afirmar. Eu sei quem foi, todo mundo sabe, mas a gente não pode afirmar porque a gente não 

tem prova.  

 

Eu acho uma injustiça, eu acho uma injustiça porque uma pessoa que faz uma coisa dessa em 

vários e vários lugares que foi aqui, depois daqui foi em mais de três lugares, e fora as outras 

coisas que já fizeram por aí. Ainda solto? Para fazer mais e mais e mais. Eu quero ver ele, eu 

quero ver eles, não é ele, não, eles, porque não foi um só, foram vários. Eu quero ver eles 

preso pagando.  

 

Motivo da violência? 

Uma pessoa que não tem Deus no coração. Porque uma pessoa que tem Deus não faz uma 

crueldade dessa. Eu penso assim. Um pessoa que tem Deus, uma pessoa dessa não gosta nem 

dele. Que uma pessoa que faz uma maldade, você acha que tem Deus? Ele ainda lembra que 

Deus existe? Não lembra não, minha filha. Eu estou errada? Por gente é uma maldade muito 

grande. Há muitas famílias sofrendo, não é só eu que sofro. Eu sofro mais porque eu não 

tenho meu filho. Mas tem muita gente sofrendo aí. Por causa disso eu e outras e outras. Que 

eles vêm fizeram. Foi uma coisa muito triste. Você sabe disso, você acompanhou a gente. 

Você sabe disso.  

 

Violência?  

Isso aqui não tem jeito não, tem não, minha filha. Quando chega os fim de semana, matou um 

não sei aonde, na Santa Cruz, mata no Vale, deu chacina na roçinha, sei lá, não sei onde está, 

por lado lá do Vale. Uma violência atrás da outra, não tem jeito não.  
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Porque tanta violência? 

A droga, né. A maioria é droga, né. É variedade de um bairro com outro. Porque ali tem um 

traficante, ali tem outro, então um vai pegar a boca do outro, e aí começa, né. Aquela coisa. 

Aí, eles chegam e quem tiver na frente, sobra. Ontem estavam me dizendo aqui, disse que 

toque até de recolher, pode uma coisa dessa. Pois é, você tem que ter horário de sair e de 

chegar para não morrer.  

 

Como combater a droga?  

Não sei minha filha, porque do jeito que está. Não sei mesmo. Só Deus.  

 

Como proteger os filhos das drogas? 

Aconselhando. Aconselhando, eles estão vendo a realidade como que está aí. As coisas que 

está acontecendo. E a gente tem que falar, mas não todos escutam não. Escuta? Não escuta 

não. Acham que a gente está velho, é cafona, estou errada? Não, não. Eles acham que nada 

nunca vai acontecer com eles. E não pode pensar assim. Que a gente está no mundo que tudo 

pode acontecer.  

 

Agora mesmo estou dizendo, meu filho não era envolvido com droga. O problema do meu 

filho era bebida. Ele bebia e se alguém olhasse para ele, ele, caraça
437

, ele achava que já 

estava, ele já queria brigar. Mas ele não era envolvido com droga, todo mundo sabia disso 

aqui. Um bom filho, um bom filho. Que ele hoje seja para Deus como ele foi para gente. Mas 

era um bom filho. Trabalhador. Deixou uma filha. Menina eu não sei não, viu. Como eu estou 

dizendo, ele estava na hora errada e no lugar errado. Foi isso que aconteceu.  

 

Esperança? 

Eu tenho esperança de ver ele um dia ainda. Tenho. Você acha que existe? Eu acho, eu acho 

não, eu tenho certeza. Vem de dentro de mim. Vem de dentro de mim. Eu sonho. Quando 

penso nele, ave Maria.  

 

Fé? 

Tenho fé em Deus. Se eu não tivesse fé, estava aqui não, mãe. Eu já tinha feito alguma coisa 

comigo.  
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Nosso Deus. Que é tanta coisa que acontece na minha vida. Tem hora que eu paro assim, 

dizendo, eu não quero chorar. Porque está acontecendo tanta coisa aqui dentro de casa. Eu, 

não, não, saia daqui. Eu não vou chorar, eu não vou. Ele já veio para mim, já sentou na minha 

cabeceira assim, na minha cabeça assim: “Ô negona, não chore não, menina. Quando eu vejo 

você chorando, eu fico tão triste. Eu quero ver você feliz, eu quero ver você alegre, a pessoa 

que você era”.  

Meu filho, ele já disse isso, ele já veio e disse isso para mim. E depois que aconteceu este 

problema com ele e o pai dele agora, ele chegou, eu deitada assim, eu deito aqui na cama do 

lado, e a menina aqui no meio, ele chegou do lado, tentou: “Nega, eu estou aqui com você”. 

Nunca vou esquecer, porque você me ama. Ele ia fazer 26 anos. Mas é uma dor, ô mãe, só a 

gente que está. Só a gente que passa.  

 

Contribuição própria? 

Até o momento, eu faço nada. Quando vejo algum jovem que possa dar um conselho, assim, 

eu falo. Mas têm muitos, que a gente nem pode falar. Aqui mesmo assim. Para você nem 

falar, para você não ser atingida. O que eu posso falar: “Ô meu filho, sai de uma vida. E sair 

você está levando só a vida está indo a fim”. Mas nem todos.  

 

Solidariedade com outras mulheres? 

Ô, e como minha filha! Tem hora, tem tanto caso aí que passa que eu me vejo de mães, que o 

mesmo problema que aconteceu comigo aconteceu com elas. A gente se vê naquele momento 

tudo ali. Tem gente eu nem sei quem é, eu vejo na televisão. Não conheço, não tenho assim. 

Nem imagino. Sabe, eu só sei porque eu vejo, sabe na televisão.  

 

Ela liga aqui direto, esta moça, mas eu não gosto de aparecer assim na televisão. Estas coisas, 

bota na televisão, você passa, tudo. Eu não quero me expor assim, sabe. Eu não sei, a gente 

vive no mundo assim, tanta coisa que acontece, que você nem sabe o que pode acontecer com 

você também. E ainda tenho uma neta, uma filha, né. É medo, é medo. Esta moça liga aqui 

direto, sempre que tem estas caminhadas sobre os filhos, estas coisas que acontece estes 

problema, ela me liga, ela trabalha lá dentro, desse lugar aí. Ela me liga: “Venha cá com seu 

marido, tudo, venha a gente fazer uma caminhada, tudo”. Mas eu disse: “Vai aparecer na 

televisão?” Ela: “Vai”. Eu fica assim, meia. Que se não for um negócio assim, sair na mídia, 

mas.  

 

Acompanhamento psicológico? 
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Aqui, não. A Igreja não. Só você assim. Tomei só remédio para dormir. Eu não sabia o que é 

dormir, o que é comer, eu fiquei assim. Agora que eu estou me recuperando. Fiquei assim, ô. 

Eu não comia. Sabe que é não comer. Era eu. Eu não sei como eu, sabe que eu entendo nada 

de depressão. Porque eu achei muitas colega que me davam muita força, as pessoas, mas 

muita gente mesmo. Que me deu muita força. Eu agradeço essas pessoas que fizeram isso 

comigo.  

 

Tem hora assim que em dá estas tristezas, tem hora, não! Quando estou sozinha, fazer estas 

coisas. Fazendo as coisas que ele gostava. Vem aquela tristeza. Eu vivo para minha filha e 

para minha neta e para Deus. A neta é filha dele, tem cinco anos. A mãe mora aí em cima. 

Mas ela vive comigo. Eu nem sei porque não está aqui comigo agora. Mas já veio, já comeu, 

já subiu. Mas ele deixou a filha dele para, sabe como que é. Para me consolar. A netinha é o 

consolo. Ela é a minha vida ali também.  

 

Justiça? 

Eu acho que não tem. Eu não vejo. Porque se tivesse a justiça! De Deus tem, mas dos homens, 

são poucos. Que é tanta coisa que acontece aí e fique impunho, impunho. Fica. Muitas coisa 

ficam, minha filha. Rapaz, eu acho porque deve ser porque onde a gente vive, né. Brasil, né. 

Tem hora que passa que eu digo, sabe o que: “Você viu o rapaz que pegou a mulher, torturou 

durante quatro horas, você viu menina, que barbaridade”.  

Um professor, um pessoa estudada, torturou aquela mulher durante quatro horas, Jesus. Até a 

fezes ele fez ela comer, a urina fez ela beber. Ela ficou hospitalizada não sei quanto tempo aí. 

Quer dizer, como ele diz: “eu não queria matar ela”. Porque se ele quisesse matar, como ele 

diz: “Eu estava com uma arma, eu sei atirar”. Ele fez ela sofrer, sofrer, ela escoou a vagina 

dela, botou cola Superbonder. Ele fez miséria, miséria, miséria com a mulher. Quer dizer, 

agora, sabe que ele falou? Ele estava fazendo curso para polícia. Se ele passar, imagine a 

policia que ele vai ser.  

 

Pense, pense! E você acha que ele não vai ser solto, não. Ele vai ser solto, minha filha. E se 

ela tivesse morrido, que perdia a vida? É ela. Quer dizer, você vê, nego mata, fica dois meses, 

fica. Aí um liminar. Uns bons advogado tire, que morre. Eu tiro por meu filho. Meu filho 

morreu. Que vida vamos mais dar para ele. Vai ficar aqui com a gente. Deus. Isso, não. Eu 

tenho tanta. Não sei não.  
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É autoridade mesmo, né. Porque você nos Estados Unido. Outro dia mesmo, estava passando 

aí. Quem mata, morre. Quem estupra, faz não sei o que. E aqui, faz o que? Você vê, os pais 

estupra as filhas e depois vai solto. É o que mais existe aqui agora na Bahia, é isso. No Brasil. 

É pai estuprando a filha, é enteado, é não sei o que, não sei o que, e daqui a pouco está solto. 

Oxente, isso! Eu não sei não, viu. Quer dizer, quer dizer, é o que? É a justiça, né! Eles faz e a 

justiça libera! Eles tinha que apodrecer na cadeia para pagar. Eles tinha que apodrecer porque 

a gente não pode fazer justiça com a mãe da gente. Então, eles tinha que apodrecer ali 

pagando o que eles fizeram. Mas só uma mãe, minha filha. Uma pessoa. Agora mesmo passou 

ali uma mãe do lado do corpo do filho, 22 anos. Assassinado! Na porta da casa! Passou na 

instante aí! Foi aqui, foi aqui, foi! Estava ela, a tia, de junto do corpo, assim ô! A gente vê 

pela televisão, não tem assim, nem sabe, a gente vê pela televisão, para ver o que acontece, 

né. Não tem nem noção. 

 

Reconciliação? Perdão? 

Para esta pessoa que fez. Vou ser sincera a você, não sei não, viu! Eu não vou mentir. Mas se 

um dia eu me batesse com esta pessoa que fez isso com meu filho, eu não sei se eu perdoar a 

ele não. Eu não vou dizer para você que eu vou fazer uma coisa se eu não sei se eu vou fazer. 

Não sei não. Porque ele tirou a minha vida. Eu não sou Deus. A vida do meu filho é minha 

vida. Que a única pessoa que perdoa que Deus, eu não sou Deus. Eu sou um ser como 

qualquer um, né. E ele tirou um pedaço de mim, esta pessoa. Ele tirou mesmo. E este pedaço, 

sempre vai ficar faltando de mim. Jesus, ele perdoou, o Senhor Jesus perdoou. Mas eu não sei, 

eu sou uma pecadora.  

 

Oração? 

Rezo. Todas as noites, rezo. Tenho um livrinho aí que eu oro. Peço a Deus que ele olhe meu 

filho. Acendo uma vela para ele. Para ele, não. Para o espírito dele. Mas eu oro. Peço muito a 

Deus para iluminar os caminho dele. Né! O meu também, mas eu peço muito por ele.  

 

Papel missionário?  

Você minha filha foi o espírito de luz que Deus botou no caminho da gente. Que você fez para 

nós e continua fazendo. É um espírito de luz que Deus botou no nosso caminho, viu. Porque 

você consola a pessoa sofredora, você leva a palavra de Deus para a gente. Você faz muita 

coisa boa, você só não, todos que, mas faz. Rezo direto. Missa de sétimo dia, dois, três, um 

mês, direto. É velinha que botou aqui para meu neginho também, amor de mãe, espírito dele.  
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O que você diria para os políticos, policiais, os autoridades? 

Eu não sei. Eu acho que os políticos e autoridades têm que ser mais rugido assim. Que tem 

mais assim, que sei lá, Bahia é uma coisa muito esquecida, acontece tanto crime, assim. Todo 

dia você liga a televisão, você só vê crime, crime, crime, coisas bárbaras. Eu acho que tinha 

que ter mais uma coisa para ver se evitava isso. Para ver se as família pare de sofrer mais. Que 

são muitas mães sofrendo com isso. Você não dá mais gosto de ver mais televisão. Porque 

você liga a televisão, a única coisa que você vê, é só isso. É mães, é pais, é família chorando 

por filho, por marido, que morre por bala perdida, por assalta, por tudo. Agora mesmo, é uma 

mãe que morreu, eu não sei se você viu, com uma filha, saindo com uma filha, porque ela 

demorou de dar uma bolsa, tomou um tiro na nuca, gente. Morreu e deixou uma filha aí.  

 

Futuro? 

Eu não penso muita coisa boa, não. Sabia? Eu não vou mentir para você, não. Não penso não. 

Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo, eu não tenho esperança de nada bom. Para mim, só 

vem pior, pior, pior.  

 

Sentimento?  

Eu perdi o meu filho. Eu não queria isso. Tenho uma filha e peço a Deus, toda noite, toda 

manhã quando ela sai, aí, eu entrego ela tanto a Deus. Que ela trabalha num lugar que tem 

tanto assalto, muita coisa. Que meu Deus, que Deus te acompanhe, minha filha. Porque eu 

não sei, se eu perder minha filha, se eu vou aquentar. Já perdi um. Eu descrevo assim, que eu 

não queria ter perdido meu filho. Estou muito triste, não é tanta raiva. Tenho raiva. Tenho 

medo, também. Eu não tenho nem medo de mim. Eu não tenho medo de morrer, não. Tenho 

medo da minha filha, que está por aí, andando por aí, trabalhando de transporte, agora por 

mim, tenho não. Tenho medo disso. Receber mal noticia de minha filha, sabe. Eu vivo para 

meus filho, mãe. Se eu não tivesse minha filha o que seria de mim, hoje. Não seria nada. Perdi 

meu filho, não ter minha filha, meu Deus. Tem hora que eu penso, se eu não tivesse minha 

filha, como eu estava hoje aqui sem meu filho, sozinha. Ô, eu ligo, quando ela demora de 

chegar, eu ligo. Para mim, já aconteceu alguma coisa no ônibus, algum ponto. Só vem coisa 

ruim na minha cabeça. De mim, eu não cuido de mim. Eu cuido do que é meu, da minha filha. 

Eu, como eu já disse para você, eu por mim, a morte para mim, seria tão consolo.  
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1.1.8. Marta Hilda dos Santos 

Eu por sinal perdi dois filho. Perdi uma menina e perdi um menino. A menina, foi o 

namorado que matou. E o menino, foi uns cara que veio aqui dentro de casa e tirou a vida do 

meu filho. Eu sou uma mãe muito sofrida. Por sinal, neste instante aí passou no jornal, passou 

na Band, coisa aí, um neto meu foi preso agora. Eu não sei como eu não dei um troço. Estava 

almoçando, daí a pouco, passando coisa. As menina: “Mãe, mãe, olha aí, o Nair aí.” Foi 

preso. Aí estou sem saber. Telefonaram para minha filha e para meu genro para ver onde é 

que está, né. Pregaram ele. Tem minha vida, é uma mãe muito sofrida. Seis filho. Tenho 

David, tenho Marcos, tenho o mais velho, tenho José que mora em Sussuarana
438

, e tenho 

João, este mora em Cruz das Alma. Sempre, sempre, ele vem aqui. Mas eu sou uma mãe que 

não tem sossego.  Qualquer hora, e aí, por sinal, quando eu estou assim dentro de casa, os cara 

entra, invade a casa, entra. Eu estou louca para conseguir fazer aqui em cima dois quatro ou 

então fazer a cobertura para evitar eles está subindo aqui para cima da lajem.   

 

Quando aconteceu? 

Quando aconteceu a morte do meu filho, a mãe dela estava grávida. Vai fazer nove anos agora 

no dia 22 de agosto. Ela estava de dentro de casa. Eu tinha saído 7 horas de manhã que eu fui 

pegar pão lá na Igreja no Rio Vermelho. Aí, eles estavam escondido aí. Às minhas costa, 

quando eu estava lá na Igreja, aí o telefone tocou. Procurando o padre, o padre, e aí as freia, 

coisa todo, o conselho, coisa. Aí, eu vim para casa. Quando cheguei aqui, já estava no Nina
439

. 

Eu fui lutar para fazer o funeral. Ela estava grávida e pediu a eles que não matasse ele, que 

não matasse, ela se urinou toda. E depois, ele não pediu, não teve jeito. Ela aí. Pediu para não 

matar irmão. Ele matou e saiu dando tiro. Então sou uma mãe muito sofredora. Os filho, a 

perca destes dois. E os outros quatro estão aí.  

 

Motivo da morte? 

Eu não sei. Ele não estava aqui. Ele estava trabalhando lá no Vale com um rapaz. Aí quando 

foi um dia de noite, ele veio, na alegria veio, ficou aqui até tarde. Aí foi dormir. Disse: “Ô 

mãe, vou dormir que amanhã cedo vou trabalhar”. Aí quando saiu, ele ficou no sofá. Aí, eu 

saí. Ele. Chegou dois cara, aí chamou ele. Ele aí botou a cabeça assim, não conheceu. Aí 

voltou. No que ele voltou, um ficou no portão, de junto da pia e o outro entrou. E não era aí. 
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Não sei que foi gente. Um, assumiu! Agora disse que é crente, começou andar com a bíblia 

debaixo do braço. A polícia veio. Abriu. O pessoal. Foi. Tinha guardo no guarda-roupa. 

Foram 15 tiro. Num outro. Um negócio de uns três mês. Um guarda achou um sacinho de bala 

dentro do guarda-roupa. Brocou o guarda-roupa. Ele correu, se escondeu e veio matar os dois. 

Veio matar Angélica, veio matar Angélica e ele. Mas, Angélica, ele não conheceu. Foi na 

hora que ela saiu gritando. Que o pessoal veio. E ele conseguiu coisa matou. Aí, ela teve que 

sair. Foi levou mais de seis ano. Ela não podia vim aqui. De jeito nenhum! Aí depois foi 

quando começou, acabou essa rixa, aqui depois, ela veio, hoje, ela até aí, hoje são toda coisa. 

Mas no menino, o motivo, só isso. Vai fazer nove ano.  

 

O que sustenta a senhora? 

Eu, é, correndo aí, o pequeno Danilo, para eles não vê o espelho, não se musturar
440

. E andar. 

Coisa procurar um trabalho. Sempre a procura coisa. Falo com um, falo com outro. Às vezes 

ele faz um biscate. Até com Patricia, com essa menina ali mesmo, trabalha. Os menino. O 

padre veio aqui, tudo. Semana passada que veio um padre, um pessoal aqui. 

 

Eu, eu trabalho com pessoal na cadeira de roda. Vai fazer dois ano. E recebo este dinheiro de 

meu marido. A pensão do meu marido. E o dinheiro que eu ganho é para pagar dívida, 

comprar comida.   

 

Emocionalmente?  

Qualquer coisa, quando estou na rua então, do morro aqui da violência, qualquer coisa aqui, 

eu só fico pensando, agora é mulher tudo, né. A gente fica pensando em Marcos, coisa aqui na 

rua, aqui é bala perdida e tudo, e aí, fico muito. Não tenho assim. Estou vendo a hora de, de 

dotar as coisa. Como agora meio-dia mesmo, estava almoçando, quando vi passar no jornal, 

passa na mira. E o menino foi preso. Eu aí, eu tomo remédio pressão, e para meu coração, eu 

tomo remédio pressão.  

 

Esperança? 

Esperança: coisa é. Meus filho. E a eles para não irmos. Estão vendo espelho. Para não seguir. 

Coisa. Para procurar trabalho. Para não chamar. Não se misturar. Porque eles viu. Por sinal 

Marcos viu. O que sofri no outro, viu o que sofri por Bia. E aí eles está vendo.  
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Justiça? 

Veio. Depois recebi uma carta. Ai eu fui. Me chama. Da menina. Do menino não, da menina. 

Lá no Elevador Lacerda
441

. Aí na justiça. Foi. Depois parou. Não mais justiça nenhum. As 

pessoa que matam, entrega a Deus. Deus, é justiça de Deus. Paga, né. Porque muitos já foram. 

Perdi a vida do meu filho. Um bota a briga e sumiu. Um, sempre encontro. Até hoje mesmo 

eu encontrei. Ele quando me viu, ele abaixa cabeça. Passa em cima de mim. Porque não foi 

ele mesmo que matou. Ele ficou na pia e quem matou foi o outro.  

 

Muitos pagam na cadeia, né. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Eu nem sei, a justiça de 

Deus é que vai ver. Que ninguém é pai, é mãe de ninguém para tirar vida de irmão. Ninguém 

tem direito de tirar a vida de ninguém. E aí. É isso.  

 

Fé?  

Eu creio muito em Deus. Vou para missa. Peço muito por Deus por meus filho, minha família. 

Que ele tome conta, que isso mais aconteceu. Que ele bote a mão na frente. Para tomar conta.  

 

Contribuição própria? 

A violência, da moda que a violência está. A violência está demais. E aí. Só Deus mesmo para 

botar no negócio para frente.  

 

As causas da violência?  

As causas da violência, o pessoal não acha trabalho, né. Não acha trabalho, aí, se jogar a 

roubar, a caçar, botar boca de fumo para vender, e aí. Tem que existir trabalho para estes 

menino jovem. Está se acabando. Estão se acabando, estes menino novo, todo 18,19, 20, estão 

se acabando. É isso. Vários lugares, todos lugares, em todos lugares. Sussuarana, em todos os 

bairros. Não é só aqui na Santa Cruz. São os povo pobre, né. O rico, não sei. Os filho de 

papai, não sei.  

 

Papel missionário? 

É botar um trabalho, né. Trabalhar, estes jovens, estes menino. Trabalhar para não ter tempo 

de pegar o que é dos outro. E caçar, botar coisa para vender. Quem não acha trabalho aí vai 

roubar. Que eu saiba para diminuir a violência. Tem que acabar. A violência está demais.  

A policia?  
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A policia, hein. O módulo aí foi. Fizeram abaixo-assinada.  A polícia foi. O da Santa Cruz a 

mesma coisa. O do Vale ainda está funcionando. Fica polícia direto. Mas aí, os cara vem. Dá 

a onda. Está sair meia-noite. Coisa aqui que a gente nem vê. Mas as vezes pesada. Os cara 

correm. Se escondem. Os cara. Depois do posto, vem as viatura, roda por aí, vai embora, no 

posto não tem polícia. Diz que quer fazer abaixo-assinada, fazer coisa. Não sei.  

 

Futuro? Sentimento? 

Espero que esta violência acabe, eu espero que a violência acabe, a violência está demais. 

Está demais a violência. Quem está dentro de casa, morre. Quem sai, toma a bala perdida. Isso 

estou dizendo, o governo, o governo bota um trabalho. Só isso.  

 

Educação?  

Tem os colégio, não vai estudar quem não quer. Tem um colégio lá em cima. Não estuda 

quem não quer porque têm os colégio.  
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1.1.9. Vanda Santos 

Eu não sei contar porque eu estava aqui em casa, quando vieram avisar que tinha aconteceu 

isso com ele. Quando a gente foi ver já estava morto. Agora a gente não sabe quem foi. E não 

sabe porque também, né. Nem aqui mais estava morando. Estava morando com pai, né. Aí, 

ele veio para ver a filha porque ele tem uma menina. Ele veio trazer a filha. Veio ver a filha, 

trazer as coisa da menina. Aí, aconteceu isso. Agora, não sei porque foi, nem sei quem foi. 

Agora está com dois meses já, fez dois meses. Um dia antes do dia das mãe, dia 9 de Maio 

deste ano. Vai com dois meses.  

 

Como aquenta?  

Estou levando, vou fazer o que, tem que me conformar. Não tenho mais jeito, não tenho jeito 

mais há dar, né. Tenho que me conformar. Fui para enterro. Eu fui. Enterro lá em Brotas. Vi. 

Vi lá e vi no cemitério.  

 

Foi tiro e paulada. Foi tiro e paulada. Foi de dia. Lá em baixo no pistão do boqueirão, perto do 

parque. Ele tinha 32 anos. Só tinha uma filha só, está com a mãe, tem 10 anos, a menina. Fui 

eu criei o meu filho. Tenho um bocado de filho. Aqueles que está vivo, né. Todos são oito 

filhos. Morreu dois. Morreu dois. O outro morreu de tiro também. O outro já tinha filho, 

estava com 4 ano, agora ele já tem 18 ano. O pai dele morreu com 28 anos. O cara, ele aqui no 

portão. De noite. Estava dormindo. Quando puxaram, ele no portão, aí ele levaram ele lá para 

boqueirão. Chegou de manhã, foram avisar a gente. Quando fui ver ele, já estava morto.  

 

Como aquenta? 

Pela segunda vez. Espero que não aconteça mais. Porque é demais já. Perder dois assim, né. 

Já é demais. Só coração para suportar, né. Fazer o que, né? Tem hora que a gente se lembra. 

Tem hora que vou disfarçando para não se cansar lembrando, lembrando, né. Aí. Tem que se 

conformar. Não tem jeito mais dá. Ninguém sabe quem foi. E se a gente souber, não pode 

fazer nada, né. Não pode. Se a gente souber quem foi, a gente não pode fazer nada.  

 

O que ajuda nesta fase, quem ajuda? 

Tenho meus outros filho, né que me dá apoio, quem me apóia, tudo. Tenho que mora aqui 

atrás, tenho que mora aqui no fundo, tem ela também. Ai, vou levando como Deus quer.  
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Esperança? 

Eu espero alguma coisa de bom. Esperar coisa de bom, de ruim, não, né. Coisa de bom, que 

não aconteça mais nada com filho nenhum meu, né. Eles vivem em paz e eu também. É. Para 

viver em um sufoco deste, precisa ter coração para suportar, né.  

 

Fé?  

Tenho muita fé em Deus. Rezo. Rezo o “Pai de nosso”. Às vezes eu vou para Igreja 

Universal, também, daqui em cima. Fazendo as oração deles, fica assistindo, né. 

 

Cuido das plantas, sim. Molho de manhã, molho de tarde. Ajeito todo. Quando está muito 

velhinho, corto. Depois planta de novo. Faz bem. Tanto faz, que está tudo cheio aí. Tudo 

bonito.  

 

Causa de violência? 

Eu não sei, eu não posso dizer, né, porque a violência está demais.  

 

Bairro? 

Bote tempo nisso. Não me mais quanto tempo tenho aqui. Eu não me lembro mais. Agora que 

está assim. Aqui era um lugar bom, um lugar calmo, né. Estava bonzinho. Agora está esta 

violência.  

 

Por quê?  

Quem sabe, ninguém sabe. A gente não pode dizer por quê? Eu não posso dizer por quê. 

Porque aqui era um lugar bom, um lugar calmo. Não havia nada destas coisa, e agora de 

certos tempo para cá que está acontecendo estas coisa, estas violência. A gente não pode sair 

de noite. Se sair, tem que vir cedo. Não pode deixar a porta aberta. Agora, está a violência, 

porque eu não sei, né.  

 

Polícia? 

A polícia passa aí. Fazer o que? Ajuda eles lá, né. Quanto mais de polícia, mais, quando até, 

quando acabou a turma, parece outras. A polícia está dando, está vencendo eles. Depois 

consegue pegar. Quando acaba com uma turma, parece outras. Matando, prendendo, depois 

solta de novo, continua a mesma coisa.  
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Políticos? Combate a violência?  

Os políticos, eu não sei, né. Eu não sei, isso aí não sei. Não posso dizer.  

 

Juventude?  

Quem sabe, né. A gente não sabe, né.  

 

Futuro? 

Aí, eu não sei, né. Isso aí, eu não posso dizer. Não sei.  

 

Justiça? 

Existe sim, para mim, existe. Para mim existe. Não sei.  

 

Sentimentos? 

Me lembro dele direto, me lembro. Procuro disfarçar, procuro conversar assim com a pessoa, 

me distrair um pouco, né, para não ficar só naquilo, né. Para não me prejudicar ainda mais, né. 

Vontade tinha, para rever o meu filho. Que nada para Deus é impossível. Eu não sei, né.  

 

Contribuição para ajudar?  

Isso eu não sei. Não sei lhe dizer.  

 

É muito difícil. Durmo, demora assim, depois eu peço a Deus e aí consigo dormir, né.  

 

Medo?  

Como? 

 

Raiva? Deprimida? Revoltada? 

É isso, é.  

 

E os que mataram o filho? 

Tem que entrega a Deus aqueles que mataram o filho. Entregar a Deus.  

 

O que significa entregar a Deus?  

Isso eu não sei dizer.  

 

 



274 

 

A senhora se criou aqui? 

Sou daqui mesmo. Vim para aqui pequena. Daqui eu não saio. Eu tenho 63, vou fazer 64. 

Tenho saúde mesmo, não sinto nada, né. 
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1.1.10. Mara Rodrigues Ferreira de Santana 

Que meu filho, ele freqüentava a Batista no Nordeste, chegou aí por encontro, viajou, foi para 

o encontro dele. Quando ele veio, ele veio com outro rapaz. Ele sabia que ele era meu filho 

mais, mas quem era ele antes do jeito que ele veio, mudou completamente meu filho. Já era 

outro menino, outro rapaz já. Só a fisionomia dele quer era o mesmo, mas não estava para 

entender, se aquele ali era o meu filho mesmo. O que eles fizeram em meu filho, que ele 

mudou tanto no modo dele de falar comigo, no modo de tratar as irmã dele. Mudou de tudo. 

Que ele era muito violento, mas quando ele veio, ele veio um belo de menino. E daí, teve 

estas rixas. E aí quando os menino de Rua Onze pegaram ele, espancaram nele, jogou ele no 

lixo, então, ele se revoltou. Nisso, ele não queria mais freqüentar a Igreja Batista. E em isso, a 

revolta do meu filho, revoltou tão de uma maneira assim tão difícil que ele começou ir por o 

mundo da droga. Usava droga, armado, era violento comigo, com meus irmã, com meus filho, 

com tio, com minha mãe, e nisso, ele foi perdendo controle. E eu sempre na frente dele, todos 

os problema de Rodrigues, era eu que estava na frente para defender Rodrigues. Vinha muitas 

pessoas atrás dele para ele matar, eu tomava frente e pedia que deixar assim o meu filho viver.  

Eles falaram para mim assim dizia: “Eu faço isso só por causa da senhora porque seu filho 

não merece”. E isso, meu filho foi vivendo, e cada vez mais se revoltando, sendo violento, 

agressivo. Foi um dia que, no dia das mães, teve uma brincadeira aí no lado da pracinha, a 

gente estava vendendo. Quando acabou a brincadeira ele foi descer para mim ajudar mas ele 

estava drogado. O policial pediu a ele que ele não risse, e ele riu. O policial espancou ele e me 

bateu. Já teve se desmaiar, chegou ao se internar no hospital HGE, fez a cirurgia dele. Quando 

fez a cirurgia e teve alta, veio para casa, eu cuidei na medicação do curativo dele que nos 

posto não queriam fazer curativo dele porque estava muito grave, porque estava com 

estomago aberto. Então eu era mesmo que fazia. No dia quando a gente ia fazer revisão no 

HGE, um dos policial que espancou ele, estava lá. Aí jurou de matar ele. Ele jurou de matar e 

ele foi se revoltando cada vez mais. Ele não saia mais daquela vida. Eu tinha medo que ele era 

o meu filho, mas eu tinha que viver com meu filho. Eu não podia dormir  deixar ele em casa 

acordado. Eu tinha medo de fazer alguma coisa de errado com meus filho, então esperava 

tudo mundo, ele dormir, para eu dormir. Quando eu acordava, ele não estava mais em casa, 

estava na rua.  

Quando ele chegava um dia, já amanhecia, não vi mais o meu filho. Mas eu sempre lutando 

com ele. Meus filho me perguntaram se era só ele o meu filho, mas eles não entendia que era 

ele que estava assim nos prejudicando por ele mesmo. Então, eu tinha que estar sempre ao 

lado dele para a gente se salvar dele. Que tudo que ele me pedia, eu dava. Porque eu dava? 

Para ele não roubar. Para ele não pegar as coisa de ninguém, quer dizer, aqui em casa ele 
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nunca pegou nada, nada, nem aqui nem vizinhança nenhuma. Eu tinha a minha barraca aí. Eu 

preferia para tirar tudo para dar a ele. Para não ver ele fazer vida de droga. Como minha filha 

mesmo foi que pediu uns traficantes para não matar ele que eu pagava. Em menos de 24 horas 

mas eu não sabia como que eu ia pagar. Eu queria fazer que a palavra que minha filha pediu a 

eles. Então, comecei a trabalhar de dia e noite para poder pagar a divida do meu filho e 

consegui antes de 24 horas pagar. Eu pediu a meu filho que ele não fizesse mais isso. Ele me 

prometeu que não fazia mais isso. Ele não fez mais divida. Eu paguei antes de 24 horas pela 

palavra da minha filha que eles viram matar o irmão dela. Ele não saia do mundo do crime. 

Ele abusava droga, vendia droga por traficante, mas ele não tinha assim nada pra aqui de casa. 

Ele não se alimentava, ele não ajudava rixar se alimentar. Era eu que alimentava ele devida a 

esta vida dele.  

Então ele ficou mais revoltava ainda com este policial Américo careca que vocês viram que 

ele foi morto do Dique, mataram agora. Eu vou dizer o que eu sinto, eu não me sinto gloriada 

pela morte dele. Mas eu me sinto uma justiça já feita pelo amor que eu tinha a meu filho. 

Como é que eu me sinto? Eu me sinto dormindo, acordando, mas com a esperança que ele vai 

voltar. Aquela esperança que ele vai voltar porque eu vi o meu filho morto no Nina
442

. Eu vi o 

meu filho morto. Fui eu que dei um banho, fui eu que arrumei, fui eu que fiz a funerada e 

mais. Mas eu não tenho assim aquela esperança que foi meu filho. Para mim não era ele. Eu 

fiquei quase cinco meses sem dormir. Tenho a esperança de meu filho voltar. Porque eu sofri 

muito com Rodrigues. Ele um ano e sete meses de ter internado no CHG
443

 e saiu já andando 

com um ano de idade. Ele sofria de asma. Tudo era eu que fazia por Rodrigues, entende? E 

até hoje, gente mesmo. Como agora no dia 9, vai fazer um ano. Já vai fazer um ano, mas para 

mim ele não morreu. Quando eu vejo estes menino, que ele não dava, que dizia amigo dele, eu 

fico imaginando como é que estas mãe sente tem um filho assim e não dar apoio. Dar apoio 

não é apoiar o crime nem a vida que eles seguem, mas tentar a ajudar e salvar a vida do filho, 

apoiar. Eu não apoiava Rodrigues no mundo da droga. Ele nunca arrumou. Se ele já fez algum 

crime, não veio ao meu conhecimento.  

Que ele era um bom filho para mim. Era rebelde através da droga mas, minhas filhas sempre 

falam aqui que gostavam muito dele. Meu filho ama até hoje a gente porque uma mãe que 

ama o seu filho na saúde, na doença, até na morte não esquece. Nada de meu filho que 

pertenceu a meu filho eu dei fim. Tudo dele é guardado. Quem está usando agora algumas 

peças de roupa dele é o irmãozinho dele agora que está no lugar dele. O que eu sinto? Eu sinto 
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que ele está longe de mim, mas longe de mim, não, está distante de mim, mas permanece 

dentro de minha casa junto comigo, não me aceito que eu perdia Rodrigues. Pelas minhas 

luta, que eu já tive por ele para dar a vida para ele na doença. Antes de ter meus outros quatro 

filhos, só tinha Rodrigues, eu me envolvi gente nas coisa errada, só para ver meu filho viver. 

Eu não tinha emprego, tinha que fazer coisa errada para poder aqui comer, a ele, alimentação 

a ele, então sofri muito pela vida dele, só que eu não me conformo pela morte de meu filho. 

Eu vou falar mas me desculpe que eu vou falar.  

Na Bíblia diz escrito que os mortos se ressuscitarão mas eu não creio nisso não. Ele vive só 

dentro de mim. Meu filho vive só para mim. Só que vê meu filho é só eu mais ninguém. Eu 

vejo ele entrando, eu vejo ele saindo, eu vejo abrir a geladeira. Isso aqui não é porque eu às 

vezes vejo visagem não. Ele só vive só para mim. Muitas pessoas assim perguntam, cadê é 

Rodrigues. Rodrigues está, você não enxerga, só quem enxerga só eu porque para mim ele 

existe. Eu me sinto assim meia, não gosto mais de ficar na rua. Eu fico só, quero ficar só. Às 

vezes, meus filhos estão todos na sala, quando você chegou, eu estava lá no meu quadro 

sozinha. Eu quero me comunicar mais com meu filho, me sentir mais perto dele. Aí, vocês 

perguntam assim, como você se sente? Aí no meu aparelhinho de celular eu botei a foto dele. 

Quanto mais perto daquilo aparelho eu me sinto mais forte como se ele estivesse presente aqui 

comigo. E eu como eu perdi o meu filho. Eu não me acho mais aquela mulher de antigamente. 

Não é porque eu não tenho mais ele porque a minha semente principal eles arrancaram de 

mim. E não dá mais para eu viver quem era aquela mulher ferver, mulher brincalhona. Eu 

sinto vontade de dar o que comer, o que calçar os meus quatro filho. Mas quando eu boto 

comida aqui, está faltando um prato, eu não consigo mais de me alimentar. Aí, os filho 

perguntam: “A senhora vai comer?” “Sim, mas não agora. Eu não como agora”. Eu deixo 

tudo mundo acabar de comer, mas eles estão fazendo a merenda de três horas, que eu vou 

querer me alimentar aqui como se fosse ele querer só vinha aqui comer neste horário. Vou 

botar café quando já todo mundo está dormindo. 

 

Esperança? 

Para mim existe. Esperança para mim é a gente se sentir mais viva. A minha felicidade com 

meus filho, entende. Mas a esperança num modo de sentido de dizer que eu vou rever ele, 

mais nunca. Mais nunca. Eu tenho uma caixa no guarda-roupa que eu brigo com todos eles 

aqui. Ninguém mexe aí porque se eu for para rua e encontro a caixa de um modo estranho eu 

brigo com eles todo que eu não quero que ninguém mexa que pertence ao meu filho. Me 

machuca quando eles vão ver, eu não quero que ninguém mexa, só quem pode mexer ali é a 
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mim. Eu não sou mais aquela mãe, eu me assim, eu não sou mais aquela mãe. Eu mudei para 

meus filhos desde que eu perdi Rodrigues.  

 

Justiça? 

A justiça para mim, entrega na mãe de Deus. Só isso. Deus para mim é Jehovah. Só ele que 

pode fazer esta justiça, só ele que pode me acalmar neste momento de dores, de dói, de sentir 

a falta dele. Mais nada.  

 

Autoridades? 

Para mim não existe, não porque eu fui na reitoria falar sobre o meu filho. Teve a primeira 

audiência, eles não se apresentaram, teve a segunda, não estiveram, teve a terceira, não foram 

de novo. Então. não tem justiça, não tem autoridade. Nós que tem que ser a nossa autoridade 

para nossos filhos, nosso juiz, nosso advogado, delegado. São nós pai, mãe que  quer nossos 

filho. Porque não existe não. 

 

Poderes públicos? 

Para falar dos poderes públicos, está meio difícil. Não tenho como falar. Tem não.  

 

Fé? 

Tenho, tenho fé. Na morte de meu filho que minha aumentou mais ainda. Já tinha fé, mas com 

a perca de Rodrigues, ela aumentou. Cresceu mais ainda. Porque não é porque eu perdi ele 

que eu vou deixar de viver , nem acreditar que tenho fé em Deus. Eu tenho fé.  

 

Papel missionário? 

Não sei nem o que falar. Nós todos nós aqui passar dificuldade, quem trabalha, quem não 

trabalha. Então nem sei. 

 

Combater a violência? 

A sociedade aqui existe sim. Mas todos nós aqui somos cercado. Nós não temos nem mais 

medo pelos vagabundo. Nós temos medos pelas policia. Todos morador aqui tem medo da 

polícia. Eles chegam, batendo, agredindo, atirando. Ele não quer quem é errado, não. Então a 

nossa sociedade é cada corpo nós como eu ensino os meus filho: “Se você está vendo no dia 

que viu se lhe perguntar, não fale, porque se a gente for falar então somos marcado pela 

morte”. O meu já foi jurado por ele de ele me matar. Quando eu fui prestar queixa, não eu não 

tive medo não. Eu fui, eu fui me bati com ele na primeira vez, na segunda vez e na terceira. 
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Mas me pediram que eu fosse não para ele ia me matar. Mas eu tive muita fé. Fui. Deixei a 

queixa na corretória, teve audiência no fórum, a primeira eles não foram, nem a segunda, nem 

a terceira. Então você precisa ver. Não tem jeito para a gente viver num mundo desse não. Ela 

fica me perguntando porque a senhora na quer que eu fique na rua. Porque você não pode 

ficar na rua. Porque mesmo a gente aqui dentro de casa, a gente está morto. Para gente viver, 

basta ser vivo. Ela é rebelde. E eu com a perca de Rodrigues, eu fico mais agressiva com eles. 

Então para eu não ficar batendo, eu prefiro deixar todo mundo aqui dentro de casa preso.  

 

Eu me sinto assim agressiva no sentido não é de querer justificar morte de meu filho. Não é 

nem querer pagar pela morte do meu filho nos corpos deles não. Não me sinto mais violenta 

quando eu reclamo com eles, não vamos falar com Rodrigues, “não faça, não faça”, ele fazia. 

“Não ia, não ia”. Ele ia. Mas mesmo agora eles estão falando. Eu só não quero que eles saiam 

para não ir. Me perguntam, para que, porque. Porque: para ter mais um pouco de vida. Viver 

um pouco mais feliz dentro de casa. Porque uma perca de um filho, ninguém gente, pode 

aquela ferida. Porque aquela ferida compadece dentro da gente dalí, ô.  A gente pode aqui dez 

filhos, mas não tem cura não. Tem não. Eu vivo aqui, abrigado com eles, mas sempre quando 

eu brigo com eles, eu me lembro no outro. No comprar pão, é o que mais me dói, comprar o 

pão para o café,  deles duas, três garrafa para poder alimentar, para eu não fazer o que eu fazia 

quando eu só tinha só Rodrigues para poder alimentar ele. Então, é isso aí. A minha vida é 

essa.  

 

Eu não sinto mais vontade de sair. Eu só saio para levar para escola, para ir para reunião, não 

quero mais viver este me exponindo
444

 à vizinhança porque quanto ele me vê, mais falta de 

Rodrigues eu sinto. Quanto fico mais para dento de casa, eu fico mais despreocupada como 

ele se estivesse dormindo. Porque ele chegava de madrugada, quando acordava já era noite, 

saia, chegava de noite de novo. Quanto mais eu fico na rua, um passa, fica me olhando, “está 

pensando em que, ô?”. “Filho, eu não penso, só faço o imaginar!” Eu não quero mais me 

exponir, aqueles vizinho que eu tinha antes, que chegava para mim, dizia, “Rosa, a vontade de 

lhe ajudar, eu lhe ajudo, mas, só não lhe ajudo por causa deste seu filho”. Então eu evito de ter 

contato com eles de ver eles dia-a-dia. Chega a mim: “Ô Rosa, seu filho era aquilo tudo, mas 

os seus outros filhos”. Não me compado
445

, não acho certo uma pessoa chegar assim dizer, 

que o errado é o bonzinho, e o bonzinho não é errado. Todos os filhos são iguais, gente. Então 
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eu evito ficar na rua para eu não ouvir eles falar que, para não me lembrar das palavras que 

eles falaram comigo quando Rodrigues estava vivo. Aí, eu tinha uma mulher que ajudava, a 

mulher não me ajudava por causa de fulano. Aquilo ali me machuca. Que ele não era um 

monstro, não. Ele era um ser humano. Ele era um ser humano porque só que ele perdeu mais 

um pouco de amor dele no coração devida as coisas que ele se envolveu, ele se envolvendo.  

 

Combate as drogas? 

Minha filha, para combater estas drogas aí a gente precisa ter muita força porque quanto mais 

eles estão vendo o que a droga está fazendo com eles, eles querem experimentar a droga, 

entende? Porque quando eles começam com a droga, eles já desconhecem no primeiro lugar 

os pais, eles não respeita mais pai, eles não respeita mais mãe. Então, eles tem o.k.? Na visão 

deles, é ter monstro, eles só ver um monte de monstro. O que a droga representa, é isso. Eu já 

usei isso, meu filho era novinho, este Rodrigues. Então a gente faz que a gente nunca 

imaginava de fazer. A gente diz coisa que a gente nunca esperava de dizer. Então isso que tem 

no mundo da droga. Então, para a gente combater esta droga aí, só se a gente pegasse este de 

menor tudo e colocasse em um convento. Como eu falei, se pudesse botar em uma escola 

interna, meus filhos tudo, só para eles não se envolver nesta droga, entende?  

 

Eu larguei a droga. Quando eu usava droga, o Rodrigues ainda estava internado na Legião 

Brasileiro, ainda pequenino. Quando o policial me prendeu, me levou para a Sétima, aí ele me 

perguntou, porque naquela minha mochila tinha bastante remédio. Eu falei a ele, porque era o 

remédio. Ele não acreditou. Foi que levou lá. Chegando lá, meu filho estava internado, foi 

para assistente social e tudo. Foi que eles me liberaram. Eles me bateram, e nisso foi que eu 

fui a passar sentir mais no corpo de amor nem em mim e parar de usar droga. Parei de usar 

droga nisso aí. Eles me prenderam, e não acreditaram, aí levaram para lá e viram o meu filho, 

várias crianças também, lá internado. E eu só rombava farmácia para medicação não só para 

meu filho, mas para todas as criança que tinha. Aí, o policial me pegou e me soltou. Era 

maconha mesmo. O Rodrigues estava com nove meses, que ele ficou internado, se internou 

com sete meses, saiu com um ano e sete meses, é muito tempo. Hoje, tenho minha bênção. 

Tenho 47 anos. A única droga que eu uso é o cigarro. Que eles me pedem para parar de 

fumar, quando eu fico um dia sem fumar, eu começo a arrancar o cabelo. Fico nervosa, aí eu 

tenho que fumar para me acalmar. Se tiver comida, e não tivesse cigarro eu não como, se tiver 

café e não tivesse cigarro, eu não tomo. Tem que ter o cigarro para eu fumar. Mas pelo que eu 

fumava antes, eu estou me sentindo menos fumante. Eu fumava café de manhã, de tarde, de 
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noite. Agora não, eu compro a minha carteira, eu fico fumando um, fumando dois, acalmando 

mais um pouco.  

Quem matou o filho? 

Eu sei.  

 

Ainda viva?  

Só dois.  

 

Justiça? 

Logo no início, eu queria me vingar. Mas depois entreguei na mãe de Deus. Só isso. Não 

gosto de ver quando passa a viatura. Aí vejo estou aí fora quando tem dirigência
446

 que eles 

estão na viatura, me sinto mal. Me dá dor de cabeça, dor de barriga. Eu vejo eles às vezes 

como se fosse um bicho na minha frente. Eu já tinha a vontade de vá em cima deles, tomar 

aquela arma deles mesmo e matar. Não sabia que eu não tinha aquele poder, aí entreguei na 

mãe de Deus. Por isso eu evito de ficar na rua, evito que meus filho ficam na rua que eles 

vejam: “Ah, mamãe, aquele policial que matou!” Eu: “Entrem, não gosto, não quero saber. 

Deixe ele para lá.” Então me machuca muito. Cada vez mais que eu vejo eles, para mim eu 

estou recordando tudo, quando eles espancou meu filho ali na praçinha aí, no dia das mães, 

me espancou também, então eu evito. Eu evito. Quando eu estou na rua que eu vejo duas, três 

viaturas, eu quero nem olhar para ver ai a viatura. Que toda viatura para mim que estão ali na 

rua, eles todos estão ali dentro. Então, eu prefiro ficar dentro de casa. Então antes eu queria 

me vingar, mas agora eu entrego na mãe de Deus. 

 

Eu queria que todas as mães de sentissem assim, não deixar de viver nem de lutar pelos seus 

filho porque, ou mesmo que usa droga, a gente não pode trata ele como se bicho não. Tem que 

dar mais carinho, mais amor por ele se sentir amado. É isso que eu fazia com ele e eu não 

consegui trazer meu filho de volta. Não, não vou parar não. Eu tentei dar um freio mas eu 

tenho meus filho para acabar de criar. Estou aqui lutando com eles todo.  

 

1.1.11. Edileuza Conceição Ferreira 

Fatos da morte do João Carlos 

Eu começo desde que a abordagem que o amigo fez. Ele estava na casa da tia, porque ele 

morava comigo. Ele aqui comigo, ele, como eu fiz muito por ele, eu fazia tudo por ele, ele não 

                                                 

446
 Diligência 



282 

 

tinha chance, nem condições de fazer nada de errado aqui em casa. Quando eu nunca peguei 

aqui dentro de casa um pouco de maconha ou de qualquer uma coisa. Eu cheirava a roupa 

dele, eu olhava a roupa dele, eu olhava a mochila dele, debaixo do colchão, e nunca peguei 

um nada, só revista de mulher pelada. Mas outras coisa de vício, eu nunca peguei. Mas eu 

como adulta, eu não era boba e viu o jeito mais ou menos, a fisionomia dele como era. Então, 

ela aí foi deixando o colégio. Então, diz que queria passar um tempo na casa da tia dele, não 

quis mais estudar e foi para lá. Mas aí ele vinha, busca um dinheiro na mão do pai dele, o pai 

ordenou os bar todo. O que ele quiser comprar de comida, o que ele quisesse, ele podia 

vender. O que aconteceu: que a mãe dele passou e a tia também porque ele estava em casa, 

chegou um amigo, e chamou ele. Se arrumou todo, calçou um tênis e se arrumou todo e 

acompanhou este amigo. E na praça aconteceu deles fazer uma abordagem de um rapaz que 

estava com uma Combi. E o rapaz pediu socorro, a polícia veio, mandou descer do carro, o 

amigo desceu e ele não desceu. Ele praticamente foi executado porque teve mais de mil 

pessoas assim como testemunha ele correndo e o policial atrás. Tanto assim que não foi nem 

dois tiro, nem três, nem quatro, nem cinco. Foi um tiro só nas costa. Que o policial poderia até 

ter consciência e atirar na perna, né. E é isso.  

Eu sofri demais. Continuo sofrendo pelo que eu fiz com ele porque ele desenhava, era um 

menino que desenhava muito bem. Então cheguei para ele, dizia: “João Carlos, o curso que 

você quiser fazer, por mais seu pai paga, se não a gente não tem dinheiro, mas faz empréstimo 

e paga!” E não estava afim. Ele teve médica, terapeuta, tinha médica do adolescente, a médica 

é uma professora na UFBA de arte-prática além de ser médica. Aí disse: “João Carlos, vai ter 

uma exposição, e como você sabe desenhar bem, eu vou encaixar você neste grupo.” Ele: 

“Não estou afim.” Então, tudo que eu ofereci a ele, ele não estava afim. Mas a minha 

esperança maior é que ele fosse tocado por Deus, então eu fui antes quando eu desconfiava, 

fui, conversei com o Padre, que mandou chamar ele, levou mais de uma hora, duas 

conversando com ele. E ele não aceitou esta esperança de vida boa que ele ia ter. Era um 

menino de Igreja como eu. Depois não queria conta com Igreja. Aí, eu cheguei até bater nele, 

mas o Padre disse: “Não é para fazer nada disso.” Quando eu ameaçava, ele disse: “Eu vou 

dizer ao Padre que a senhora quer me bater.” Aí, também, eu não obriguei mais para ele ir 

para Igreja. Eu o que eu pude fazer em termo que é bom, eu fiz. Mas as amizade não deixou 

de maneira nenhuma.  

Ele se criou aqui desde pequeno. Desde pequeno ele foi criado comigo. Assim, era o menino 

assim, que o pai fazia tudo para ele. Eu fazia demais. Botei-o nos Agente Jovem. É um 

programa que o governo tem. Botei Agente da Bahia, outro programa que o governo tem. Mas 

não adiantou nada, as amizade foi assim terror na vida dele.   
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Ele criou comigo porque a mãe até hoje não tinha condição. Uma até agora foi para São 

Paulo. A menina vai fazer agora 18 anos, está aqui comigo. Ao todo são sete filho e cada um é 

um pai. Então, não tinha a mínima condição dela criar. Não tinha, de jeito nenhum. Ela era 

mais jovem na época, namorava muito, saia muito e eles ficava só. Eu podia, na minha 

bondade eu pagava aluguel para ela. Depois que ela conseguiu esta casinha aí que mora. Por 

causa da bondade. Eu dividia com ela. Eu ia para supermercado quando eu tinha, fazia 

compra para ela. E trazia João Carlos que era um menino muito amoroso. Muito amoroso. A 

coisa que mais me doeu com ele foi um dia que ele chegou aqui eu pergunto a ele: “João 

Carlos, como tenha passado?” Ele: “Estou indo.” Eu disse: “Ô João Carlos, vem para casa. O 

que você está fazendo lá? Como é que faz quando seu pai não dá dinheiro?” Ele diz: “Eu 

descarrego, caminhão de verdura.” Aquilo ali foi uma dor que ele nunca precisou disso. Aí foi 

que eu ofereci os curso a ele mas ele disse que não estava afim. Não podia fazer mudar. O pai 

dele é meu filho. Então com uma perca assim, porque ele não teve carreira, ele chegou ao 

ponto. Agora ele gostava assim: de se exibir, ele para ir para casa da tia, a tia disse que ele 

chegou lá e disse: “Minha tia, deixe eu ficar aqui que estou com ruído do Nordeste.” Mentira! 

“Minha tia, deixe aqui que eu assaltei uma moto. E os cara estão atrás de mim.” Isso é 

mentira. Ele trabalhava numa pizzaria que tinha aí e faz entrega em moto. E aí, o rapaz tinha 

confiança, gostava muito dele, ele vinha em qualquer todo canto, ele chegou no lugar e dizia: 

“Eu assaltei esta moto neste instante.” Para as pessoas tem respeito a ele. O rapaz soube. O 

sobrinho de um rapaz soube. Ele chegou para mim dizer: “Ô Dona Edileuza, João Carlos fica 

falando que ele assaltar uma moto com minha moto.” Eu falei: “Pelo amor de Deus!” “Mas 

ele faz brincando”, mas não brincalhão. Ele fez isso para ter status, sabe como que é. “Eu 

assaltei uma moto!” Para os caro respeitar ele.  

 

Drogas? 

Olha, para mim, o que fez ele fez entrar nas drogas tem duas coisas. Primeiro foi: não sei. Eu 

dei e muito assim, muito, muito amor, muito carinho. Não sei se foi o carinho demais. Eu não 

sei se foi eu não deixar pai encostar mão nele quando o pai começava a reclamar com ele, 

queria bater nele, eu pegava o pai, batia, depois de homem feito. Mas nele, era um amor 

assim, desesperada. Então o que aconteceu com ele foi as amizade. As amizade dele foi um 

negócio seriíssimo. Agora, voltando atrás, às vezes até a doutora me reclamou porque eu 

disse: “Eu louvo e agradeço a Deus dele não ter carreira, ele não fez carreira.” Disseram que 

João Carlos assaltou, ele fez isso aquilo, mas não fez. Não tenho nem coração para aquentar 

tudo isso. Eu não ia ter, de jeito nenhum. Não tinha. Para suportar, não tinha. Até hoje estou 

isso. 
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Fatos da morte? 

Foi no dia 16 de dezembro e o enterro foi no dia 18, numa quarta-feira, 2008. Foi assim, ele 

desapareceu, todo mundo procurando ele, onde é que estava, onde é que não estava. E o pai 

dele desesperado também, aí foi nestas delegacia daqui todinha, ele nunca deu entrada em 

delegacia nenhuma, nunca tinha sido preso. Aí foi lá em Simões Filho, Paripé, onde ele ia, 

onde a tia morava. Mas antes de ir, ele passou primeiro no IMA. Aí disseram: “Tem um aí que 

está sem identificação, tem uma tatuagem grande com nome de mulher”. Que era o meu nome 

bem grandão que ele botou nas costa. E disse que ele botou que me amava muito. E aí, o pai 

dele chegou, foi abrindo as gaveta e aí ele estava lá. Mas a vida é isso. Sim, agora coisa boa 

que ficou é que ele mexeu com menina de 14 anos, mexeu assim, tirou ela de casa. A menina 

ficou grávida, já teve o filho, o filho tem mais de um mês, o menino chama se José Carlos. 

José Carlos é assim o retrato dele, até o sinal que ele tem aí, o menino tem também. Então 

ficou uma semente. Ele tem quase dois meses ou é mais. Eu não fui visitar porque ainda não 

tenho coragem. O pai me trouxe a foto dele, o pai me trouxe a foto dele e eu fiquei assim 

desesperada. Fiquei desesperada. Era um menino muito amoroso, muito amoroso. Pois é isso. 

Pois é isso.  

A esperança que eu tenho que outras vó, outras mãe não passe pelo que eu passei. Somente 

isso. Que outras vó que criou com tanto amor fazendo tudo o possível ou o impossível não 

passe pela dor que eu passei. Porque minha dor foi muito grande. Muito grande. Devido o 

modo da criação dele. Minha esperança maior é isso: que eu não veja outras mãe passar o que 

eu passei, outras vó passar o que eu passei. E que um dia com fé no Espírito Santo esta 

mortandade de jovem, um dia Jesus vai ter misericórdia de cada um deles. Que eles trilhem no 

caminho do bem, não é isso? 

Eu acredito que vai acontecer isso na hora que o jovem bota um poucinho de Deus no 

coração. Quando ele bota um poucinho de Deus no coração dele. Porque o jovem está assim: 

às vezes o pessoal cobra o governo. Tem muitos curso aí, tem muitos projeto e tem também 

aquelas mãe um peso de duas medida que mandam os filho ir para rua e tem aquelas mãe que 

não manda que quer ver o bem. Agora tem aquelas mãe que manda os filho roubar. È uma 

coisa que só Deus ter misericórdia de tudo isso. Só Deus. Porque é duas coisa. Porque são 

pobres inocente e tem aquelas que mandam, que incentivam. Incentivam. Eu morro de pena 

destes menino, um é evangélico, outro é mandado para São Paulo, é terrível, se mata demais, 

mata gente demais, então Deus ter misericórdia destes menino. Deus ter misericórdia, não é 

isso? 
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As autoridades? 

Eu acho assim, que as autoridades não estão assim ligando para a vida do jovem não. No meu 

caso, eu tiro por mim porque quando João Carlos correu, correu com vergonha, por medo de 

mim, do pai e da vizinhança pela criação que ele teve. Então, se o policial tivesse quer tirar, 

atirasse nas perna, atirasse nos braço, mas o policial atirou nas costa um tiro só. Então, eu 

disse que estava trocando tiro, quem troca tiro não morre com tiro nas costas correndo. Então, 

as pessoas, o juiz, têm uma amiga aqui que trabalha queria que eu procurasse, mas eu não quis 

que eu não ia trazer o menino de volta. Eu não ia mexer com ele, não ia trazer a vida dele, as 

autoridade também não está dando valor à vida dos jovens. Não está dando, com certeza 

absoluta, não está dando valor à vida dos jovens.  

Com o policial que matou ele, eu peço a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Não tenho 

ódio dele não. Eu não olho nele com ódio. Eu só acho isso que ele deveria ter tirado nas perna 

e nos braço mas não nas costa. Agora, raiva não tenho e que Jesus perdoe ele, que Jesus 

perdoe ele. Que ele é um ser humano.  

 

Justiça? 

Eu vejo a justiça muito lenta. A justiça é muito lenta. Muito lenta. A justiça é muito lenta, a 

policia é tão lenta. Se uma coisa pode resolver. Eu sempre procuro o nome de João Carlos 

porque para tirar o registro do menino, quem tirou foi a mãe com nome dela. E o meu filho 

entrou no ministério público para provar que João Carlos foi filho dele. Então tem que levar 

foto do namoro, tem que levar bilhete, tem que levar três testemunha que sabia que estes dois 

namorava. Uma coisa dessa! Para tirar registro de uma criança. Que justiça é essa sabendo a 

gente, mãe, vó, o pai, sabendo que o filho é dele. Antes de ele morrer a gente já sabia que 

tinha este filho. E para tirar o registro do menino com o nome dele tem que acontecer tudo 

isso, é uma justiça muito lenta. É uma justiça muito lenta que precisa mudar. Estas lei já estão 

aí há muitos ano e eles não mudam de maneira nenhuma enquanto eles não mudassem a lei, é 

que acontece estas coisas aí.  

 

Violência? 

A violência está aumentando, piorou. Deu uma queda assim, e agora voltou tudo. Todo dia 

morre gente aqui, todo dia morre gente. Todo dia morre gente. E jovem. A maioria todo é 

jovem. Um filho de uma amiga minha, a missa foi terça-feira, morreu com 20 tiros. Um 

menino também que ia na Igreja. Morreu. Ela também na Igreja. Morreu com 20 tiro, lá na 

olaria lá em baixo. Mataram. Quer dizer o que precisa para aqui por bairro de melhora para os 
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jovem o que precisa é que tivesse assim mais respeito com jovem. Não só com os jovem. Com 

as pessoas. Que tivesse respeito. Que tivesse respeito. 

Esse respeito cria se eles procurassem assim ter no bairro uma ONG, um projeto de cidadão, 

que o jovem pudesse ter confiança naquelas pessoas que viessem para fazer alguma coisa por 

eles. Mas enquanto isso não acontecer, a cada dia morrendo mais jovem. É a cada dia 

morrendo mais jovem.  

 

Combater as drogas? 

Combater as drogas não é só matando. Outro dia um policial estava junto com o delegado, ele 

disse a mim: “Minha senhora, eu mato gente como que!” Então eu comparo estes menino 

igualmente o comigo, eu chego, mato um bocado de gente. Quando é o outro dia, eles de 

novo, usando droga, vendendo. Então para combater as droga é precisa ter um trabalho 

honesto naquele bairro. Que se não tiver, eles procuram ter dinheiro com coisa fácil que é a 

droga. Eles vendendo a droga, eles estão pegando dinheiro. E aí já viu que acontece. 

 

Papel missionário? 

Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, somente a senhora está fazendo este trabalho com jovem de 

rua, procurando conscientizar aqueles jovens, procurando conversar com as famílias daqueles 

jovem porque a senhora vê, a senhora faz uma abordagem junto com o jovem da rua. Se a 

senhora vê bem, o sorriso dele a senhora já ganhou o dia. Que é um sorriso que sai dentro do 

coração. Mas isso é um trabalho está assim. Se tivesse mais missionárias para fazer um 

trabalho desse seria muito maravilhoso. Já pensou se tivesse uma missionária para fazer um 

trabalho desse neste meio que a gente vive. Nesse bairro. É muito maravilhoso. Mas não tem. 

Quando aparece, é assim. A senhora está fazendo um trabalho belíssimo.  

Eu diria para eles assim, estou construindo um projeto e vou conquistando. Porque para estes 

jovem chegar, se abrir comigo, ter confiança, estes jovem para ter confiança na senhora 

precisa ter muita conversa com eles, dialogar com eles, conscientizar com eles, não abordar 

assim de primeira as droga para ele não usar, não pode, fazer uma abordagem de amizade, de 

carinho, não proibindo ele de usar droga para, se for abordar, ele não quer conversa. Mas que 

fizesse um trabalho assim de conscientizar, palestra e conquistando a amizade, o carinho 

daqueles jovem. Que conquistando a amizade, o carinho daqueles jovem, ganha eles. Agora se 

chegar e dizer: “Olha, eu quero fazer um trabalho com você para combater a violência, para 

combater as droga.” Eles não vai de maneira nenhuma, eles não vai. Agora se for um trabalho 

para ir conquistando a simpatia, a confiança deles, eles poder ter confiança na senhora e a 
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senhora depositando a sua confiança e eles ver na conversa sua a sua honestidade que é para o 

bem deles. Tem necessidades disso aqui. 

 

Esperança? 

Dá para falar da esperança, dá sim. Eu sempre peço a Deus, se não toma conta destes jovens, 

se não toma conta dessa nossa, minha comunidade. “Toca no coração de cada um deles, 

Senhor, que ele seja tocado pelo teu amor, Pai Santo.” Mas que há muita esperança, há. Que 

há muita esperança há. A esperança é tudo para mim na vida. A esperança para mim é vida, é 

vida. Nestes jovem, eles estão vendo, estes que estão indo, nem estão se importando. Mas vai 

chegar uma hora que eles vão se conscientizar. Então a nossa esperança é que eles um dia vai 

chegar, que eles possa se conscientizar não com prisão, não com tortura, nem com violência 

nenhuma mas pelo carinho, pelo entendimento das pessoas eles vão se conscientizar. Com 

certeza. 

 

Futuro? 

O futuro aqui deste bairro, se não tiver uma conscientização, é um futuro negro, é um futuro 

negro. É a gente vendo o nosso jovem embora. É nós vendo o nosso jovem embora. Não tem 

uns 15 dias, o padre pediu, pelo amor de Deus quando matar estes jovens, não chamasse ele 

para ele ir ver, que ele não ia mais para enterro, que ele não tinha mais coragem, ele não 

aquentava mais ver tanto jovem assassinado. É uma coisa que dói no coração. Uma coisa que 

dói, um coisa que choca.  

A esperança vai ter quando eles se conscientizar. Eles, pai, mãe de alguns que temos que tem 

apoio de mãe e de pai. Quando eles se conscientizar que querem, que tem alguém se 

esforçando querendo o bem deles, neste dia há esperança, há esperança, com certeza.  

Para combater as outras violências, que tem crianças que a violência já começa já dentro de 

casa. A violência começa já dentro de casa, pai estuprando filha, criança, as crianças agora 

estão sendo vitima disso aí. Mãe botando filho para roubar, então, é um trabalho muito sério, 

é um trabalho não adianta, digamos assim: “Ah, tenho quarto, cinco filhos, vou pegar uma 

cesta básica”. Tem seis, sete filho: “Vem pegar uma cesta básica, vou dar uma cesta básica, 

vem aqui amanhã buscar uma cesta básica, vem daqui um mês”. Porque não é isso, é outro 

tipo de coisa. A cesta básica mata a fome daquele dia mas não é isso. Então enquanto não 

existir de um lado das criar do jovem e do criador também, criador quer dizer pai, mãe do 

jovem, vó, vô. Aí, a gente tem esperança de dias melhores. Quem sabe se este dia, Deus é 

bom e vai chegar.  
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A fé é uma coisa assim demais. Se a gente não tem fé, a gente não vive. A minha fé é tão 

grande que às vezes eu sozinha me pego chorando por causa de João Carlos e aí peço 

desculpa a Jesus: “Jesus me perdoe, me desculpa que estou chorando, eu sou humana. Mas 

obrigada Senhor, o Senhor não deixou ele sofrer, nem eu sofrer”. Que eu tinha um lema com 

ele. Eu dizia: “João Carlos, duas coisa eu não faço na vida: é vender o que eu não tenho e nem 

visitar em cadeia.” Então, quando eu chegava, dizia: “João Carlos, você está com aquele 

menino, quem é ele?” “Já sei minha avó, a senhora não vende o que não tem nem visita em 

cadeia!” Ele já me respondeu assim. Então, é umas coisa que só Deus. Mas que tenho 

esperança, tenho esperança.  

Eu disse que eu louvava e agradecia a Deus por isso. “Mas não pode louvar e agradecer a 

Deus pela morte”, a promotora me disse isso. Eu digo isso: “Porque antes ele lá no cemitério 

do que eu ver ele no presídio”. Eu não ia ter coragem. E lá, Deus sabe o que fez. Deus sabe o 

que fez porque tirou ele dessa vida porque mesmo assim, ele tomando um tiro, se fosse da 

misericórdia divina, ele tinha sendo salvo, estava aleijado, qualquer coisa, mas Deus viu que 

não era para ser isso. Eu acredito assim. Então, eu agradeço a Deus porque em vez de eu ver 

ele no presídio, eu vi ele no cemitério. Para mim, isso aí, foi, foi. Eu louvo e agradeço a Deus 

por isso. Não vi sofrendo, podia morrer no presídio, mas vi no cemitério.  

O presídio é a pior coisa no mundo. O presídio é uma barbaridade. O presídio é uma 

barbaridade. E aí eles alegam que vão preso e matam, mata policial, mata tudo, que eles não 

querem voltar para presídio. Então o que eles alegam que matam policial, é que eles faz tudo 

isso para não voltar para o presídio. Então ou a polícia ou eles para não retornar para o 

presídio. É isso.  

 

 

Contribuição própria? 

A minha contribuição, primeiro Deus, eu rezo muito a Deus por eles. O segundo, eu coordeno 

o grupo dos idosos e procuro conscientizar os idoso avô que têm neto da importância do 

dialogo com eles, que conversem muito com eles sobre esta violência que está aí. E quando eu 

conquisto uma amizade de um jovem eu sabendo que ele é ladrão, é tudo, eu procuro 

conscientizar, eu faço isso direto.  

Tenho que agradecer primeiramente a Deus, e depois venho a agradecer porque me desabafei, 

eu nunca converso com ninguém sobre isso porque não confio. Eu só confio primeiramente 

em Deus, no padre e na senhora. A senhora o que precisa de mim, eu confio, mas em outras 

pessoa eu não confio. Então eu só confio primeiramente em Deus. É tanto quando a senhora 

viajou, eu senti muito, eu tinha ninguém a desabafar. Eu sofri muito quando o padre viajou e 
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sofri muito quando a senhora foi eu sofri muito porque tinha ninguém para desabafar. Eu não 

tenho amigas, eu só tinha duas pessoas, o padre e a senhora. E aí, estas duas pessoas me fez 

muita falta na minha vida. É tanto que eu perguntava direto, dizia pelo amor de Deus, diz a ela 

que estou morrendo de saudade, diz ela que estou com saudade porque são pessoas de 

confiança. Nunca me falharam estas duas pessoa. Então eu tenho a maior confiança nestas 

duas pessoa. 

 

João Carlos? 

Eu acho que ele não está no lugar ruim. Porque ele não era uma pessoa má. Ele era uma 

pessoa muito amorosa, carinhosa, gostava de criança. Ele tinha a estupidez dele, mas ele 

gostava demais as criança e eu acredito, tenho certeza que ele não está em lugar ruim. Sonho 

com o pai dele, sonho com ele, não sonho com ele assim em lugar, só sonho com ele em lugar 

de frio, pedindo cobertor, por causa do frio, não sonho com ele num lugar quente. Então, 

acredito pelo tipo de pessoa que ele foi, que ele não teve carreira de bandido, a primeira coisa 

que ele fez, ele gostava de se exibir, dizendo, “eu faço isso, eu faço isso”, sem fazer, então ele 

não teve carreira, João Carlos não teve carreira. E aconteceu. Mas eu tenho certeza que ele 

não está no plano ruim não. Eu fiz tudo na vida, ave Maria, com certeza, nunca faltou 

conselho, nunca. Eu olho para trás e para o lado eu não ficou uma coisinha assim da cabeça de 

um alfinete que eu não fizesse por ele. Então não tenho tanto assim de um remorso. Que tudo 

eu fiz. Eu falava assim para um policial: “Meu senhor, se tivesse de prender assim um jovem, 

não mate ele. Você faça outro tipo de coisa, mas não tire a vida assim a troco de nada”. Que 

eles tiram a vida assim e diz que o jovem está trocando tiro com ele e não foi. Então que eles 

tivessem um poucinho de Deus no coração.  

Meu pavor de cadeia eu tenho porque eu vejo amiga minha, comadre minha que dizia, os 

filhos dela tudo foram para ruim, e disse assim que é humilhante que a gente passa aí para 

visita uma pessoa lá dentro visitando. Eles botam de quadro e assim cutucando a pessoa para 

ver se tem alguma coisa lá dentro. É humilhante. Disso eu tenho pavor. E também, o que a 

pessoa sofre lá dentro. Essa menina que trabalha na pastoral carcerária, ela disse que eles lá 

dentro, tem muita gente que sofre. E este sofrimento, eu aqui fora, ele lá dentro, eu não 

suportava. Não suportava. Então ele debaixo da terra está muito mais guardado do que no 

presídio, está muito mais guardado do que no presídio que no presídio não sei se ele estava 

vivo ou não, então debaixo da terra ele está muito melhor do que no presídio.  
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1.1.12. Lúcia Jesus da Silva 

Fatos da morte 

Ele saiu e me disse: “Minha mãe, eu vou aqui.” Aí eu pedi tanto para ele não sair, disse: “Ó 

Lúcio, não vai não! Não vai não!” Eu pegou, foi. Ele  saiu no dia 24 de Outubro. Foi o dia do 

aniversário dele. No dia do aniversário dele que mataram ele. Foi no dia do aniversário. Aí 

botaram eles tudo para fora. Botaram eles tudo para fora. Aí, ele pegou na Hora da Criança
447

 

ali. Uma menina me disse que tinha um assassinato aí, mas eu não sabia que era ele. Eu não 

sabia que era ele. Eu perguntei ainda às meninas no Vale: “Você viu quem foi? Não foi algum 

daqui conhecido não?” Mas ela me disse: “Não vai ver não, não foi alguém conhecido daqui 

não!” Mas eu estava assim com pré-sentimento ruim, já sabendo alguma coisa assim, me 

dizendo assim como mãe, sabe. Aí depois a moça veio aqui dizendo: “Ó Lúcia, mataram 

menino ali. Seu filho fez aniversário quando?” Eu fiz: “No dia 24 de Outubro!” Aí quando ela 

me disse, eu nem acreditei que foi meu filho. Executaram todos eles dentro do carro, botaram 

para fora. Botaram no chão e executaram meu filho. Todinho. Todos cinco morreram. Todos 

cinco.  

Aí eu pedi tanto. Eu estava conversando com minha mãe sobre: “Eu tenho certeza mãeinha 

que não foi ele, que não foi ele!” Quando a menina ali do Vale me veio anunciar: “Lúcia, eu 

ouvi o nome do seu filho passar na Televisão”. Elas me disseram assim: “Como é o nome 

dele?” Eu disse: “O nome dele é Lúcio Santos de Jesus”. Foi na hora que eu perguntei um 

vizinho daqui que trabalha, eu perguntei: “Tem um menino diferente assim, Lúcio?” Aí ele 

pegou dizendo: “Ó Lúcia, eu não ouvi não!” Ele não queria me dizer que meu filho estava 

morto. Mas aí eu fui correndo aqui, fui no Areal para ver onde ele ficava, desci no Gás
448

, fui 

na rua toda mas não vi o meu filho.  

Aí quando eu vi ele, ele já estava dentro do caixão. Dentro do caixão quando eu vi ele. Aí um 

rapaz, um primo da gente disse: “Minha tia, botaram eles todo para fora, executaram eles tudo 

assim ô, pegaram revolver, metralharam o menino todo.” Ainda um disse assim: “Quebraram 

a perna de um.” Se eu tivesse ido, soubesse que era o meu filho que estava morto, eu pegava, 

ia no HGE, ainda dava para! Mas porque eu não sabia que ele era morto, por isso eram 

socorro a ele. E os cara mesmo que mataram, eles fizeram uma violência tão grande com os 

menino assim. Tiraram os menino do carro, do taxi e metralharam, até o taxeiro morreu. Foi 

no dia 24 de Outubro, foi agora. fez agora 8 meses no São João. Os cara foi a polícia, foi a 

polícia que mataram. Não procura saber quem era. Tudo encapuzado. E os outros só não 
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morreram porque estavam na van. Já estavam seguindo, ali na Hora da Criança, mataram eles 

ali. Meu filho tinha 22 anos. Agora este ano, 24 de Outubro, ele faz 23.  

Eu estou com uma perda muito grande, porque eu sinto saudade dele. Era o meu filho único 

que eu tinha. Eu dava as coisa para meu filho, não tinha precisão de meu filho roubar. Não 

tinha precisão de ele fumar maconha. Eu fazia tudo por ele. Eu dava comida, dava roupa 

lavada, minha mãe lutou tanto. A gente pagou casa onde ele andava para ele não morrer. 

Botou ele no Camaçari
449

. A gente comprou um barraco para ele num lugar longe, um lugar 

chamado Tubarão, para ele não vim morrer. E ele vim morrer aqui perto de casa. É uma perca 

grande, certo! Eu sinto saudade muito dele que eu tenho duas filhas, três filhos. Só era ele o 

único filho homem que eu tinha. Era ele! Todo eu dava ao meu filho. Tudo, até cigarro se ele 

quisesse fumar eu dava a ele. Mas ele foi, começou entrar nesta vida de droga, aí ele morrer. 

Mataram ele mesmo.  

 

Apoio? 

Muitas pessoas conversando comigo para esquecer mesmo. Esta moça mesmo, estou na casa 

dela aí, ela está me dando a maior força. Ela é evangélica. Ela me dá a maior força. Tenho 

tempo que estou muito nervosa, certo! Muito nervosa que eu lembro do meu filho. Eu fico uns 

tempos muito louca que chegava para almoçar e ele não comia em casa de ninguém. Chegava 

para almoçar. Eu fiquei tempo guardando o almoço dele. Todo dia eu guardava o almoço do 

meu filho. Sempre guardava o almoço dele. Quando agora mesmo, no dia do aniversário, 

lembro dele. Todas as coisas onde eu vou, vejo assim, eu lembro dele. Ele era um filho bom, 

certo! Usava droga? Usava! Mas ele era um filho brincalhão com a gente aqui dentro de casa, 

chegava fazendo. Só isso mesmo.  

 

Drogas? 

Eu não vou dizer que foi amizade porque entrou mesmo nas coisa das drogas porque ele quis. 

Porque muitos já me chamaram também para eu usar droga, eu não! Para mim roubar, a 

vizinha aqui de cima, ela mora nem mais aí, já me chamou para roubar. Já me ofereceram 

droga, certo! Pois tem até gente presa, já me ofereceram droga, mas eu não quero, não quero 

esta vida aí. Esta vida aí não tem volta. Sai para fumar droga, sai para roubar. Não volta. 

Todas pessoas que sai para roubar, estes menino novo aí, que eu dou muito conselho. Muitos 

aqui que tem. Todos estes aí quer roubar, não volta. Muitos mesmo. Aqueles que sai para 

roubar, sai para fumar maconha, para assalto, muitos voltam, outros não voltam. Já cansei 
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dizer isso: “Não vá! Não faça isso!” “Á não vou, não estou, não estou lhe prometendo que eu 

não estou roubando!” Eles sempre roubando, sempre fumando droga. E minha mãe também, 

ela está sentindo muito até hoje. Ela é uma idosa. Ela fica falando dele muito. Toda hora 

minha mãe falando. Eu tento esquecer mas ela que me lembra. Toda hora ela fala.  

 

Combater a droga? 

Como combater as droga? Aí também, como combater as droga, eles têm que enxergar que 

muitas criança está usando droga. Tem que ter um apoio. Eles não têm apoio para eles parar 

de usar droga. Apoio assim, casa de recuperação, tem que ter uma casa de recuperação. Tem 

que dar trabalho às crianças que estão agora aí ó! Estes meninos estão cheirando cola porque 

não tem trabalho para eles. Eles não tem oportunidade. Fica com medo porque é ladrão, 

roubou pela primeira vez, fica com medo. O meu filho não tinha oportunidade. Mas eu 

conversei com rapaz, o rapaz deu trabalho a ele, deu tudo para ele. Mas depois começou a se 

envolver, estava achando que o dinheiro era pouco. Queria ganhar muito dinheiro. Aí por 

isso! Já cansei falar com eles. Os meninos aqui da rua tudo morreu, tudo jovem. Tudo daqui 

da rua. Tudo. Tinha uns dez daqui da rua, tudo morreu. Eles tudo daqui agora. Não tem mais 

ladrão. Não tem mais usuário de droga. Porque eles tudo morreram. Tudo. Um atrás do outro. 

Foi assim.  

 

Governo e autoridades? 

Ajudar eles! Dar oportunidade para eles trabalhar! Por os meninos sair das droga. Tudo isso 

eles podia fazer. E ele não faz. Não dá apoio. Os menino erra uma vez, eles poderiam dar 

apoio, mas eles não dá apoio para os menino. Viu! Muitos aqui ó. Quando meu filho era 

pequeno não gostaram do meu filho. Depois quando meu filho cresceu, ele mudou. Todo 

muito aqui gostava dele porque ele respeitava as pessoa. Mas quando ele era pequeno, ele era 

pintão. Todos menino quando é pequeno, eles são pintão. Terrível! Joga pedra, faz isso, faz 

aquilo. Depois que ele cresceu, todo muito ficou. Ele era um menino maravilhoso. Todo 

mundo gostava dele. Ele respeitava as pessoa. Ele já cansou de livrar algumas meninas daqui 

que ia ser violentada dentro de ônibus do dia de carnaval. Ele disse que não era para fazer isso 

porque as meninas eram daqui da área. E de outra área também. Que ele não gostava. Ele não 

gostava de violentar ninguém. E depois meu filho ficou, de repente ele mudou. Optou por 

mundo das drogas mesmo. Ficou um tempo que toda vez ele ficou fazendo assim ó, era 

sangue que descia do nariz dele. Muito mesmo. Aí eu disse para ele: “Você vai parar de usar 

estas droga porque você vai morrer, você vai morrer!” Ele ficou bem doente mesmo em dia de 

carnaval. Ele não saiu. Ele ficou tão cego que eu pensava ele está de AIDS. Aí ele disse: “Não 
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minha mãe, não, mas estava usando a droga, craque!” Aí ele parou usar craque por só 

maconha, só maconha, só maconha. Tinha medo na veia porque ele tinha medo de tomar 

injeção. Na veia, ele me disse que não tomava as droga, mas ele usava as droga. Aí, sinto 

muito falta dele, não me esqueço dele porque era o meu filho único que eu tinha. Eu pedi 

sempre a Deus para ter um filho homem mas não sabia que o meu filho me dá tanto trabalho 

assim. Não sabia não. Ele sempre mentindo. Eu: “Você está mentindo!” Minha mãe, sempre, 

que minha mãe amava ele. É o neto dela que morou aqui com ela, é o meu filho, porque ela 

tem muitos neto. Aí, só que ele escolheu esta vida para ele. As menina dava conselho a ele 

também. Não quis obedecer a gente.  

Eu fiquei mais triste porque foi no dia que ele nasceu o dia que mataram ele. Foi o dia que 

mataram o meu filho. Tem tempo, tem dias que eu fico assim, dias não, todos os dias que eu 

fico pedindo a Deus para tirar isso da minha cabeça, mas ele morreu. Tenho me obedecer. Isso 

é triste para uma mãe. Como eu sofri. A gente aqui na rua, tudo sofreu. Sofreu eu, sofreu 

Maria, sofreu Lia. Sofreu muita gente. Uma atrás do outro. Sofreu Irene. Sofreu Preta. A 

gente aqui, tudo fica triste. Que foi um atrás do outro. E eu não sabia que meu filho estava 

naquele, fui duas vezes para ver na rua, aí depois voltei, fui duas vezes mesmo. Quando eu fui 

lá no Vale das Pedrinha, aí eu perguntei uma das meninas: “Você viu quem foi que morreu?” 

A menina: “Não deu para ver não, Lúcia, porque eles meteram os meninos rápido demais no 

camionete, um em cima do outro, um corpo em cima do outro.” Aí outra menina me disse: 

“Lúcia, foi Lúcio que mataram!” Eu disse: “Não, não foi Lúcio que mataram não! Não, não 

foi Lúcio que mataram não! Não, não foi Lúcio que mataram!” Mas quando ela disse: “Bote 

na sociedade!” Quando eu botei, eu vi o nome do meu filho. Aí aquele dia, foi o pior dia na 

minha vida. Como todos os dias que eu deito na minha cama e eu não vejo o meu filho. Só 

vejo as minhas duas filha. Porque é um pedaço de mim que tiraram ele, viu. É uma perda tão 

grande que a gente como mãe sente que eu não demitia isso para mãe nenhuma que eu estou 

passando.  

 

Esperança? 

Esperança! Eu peço que eles sempre der apoio a estas crianças. A esperança que eu tenho é 

essa. Que eles tirem os menino da rua. Tem tantos meninos aí ó. No Campo Grande, na Lapa.  

Tudo pequeno, cheirando cola. Tudo pequeno morcego de ônibus. Os menino todo pequeno 

pegando morcego, tempo de morrer, bater cabeça no meio-fim morrer. Uma esperança que eu 

peço sempre a Deus é essa daí que eles ajudem as criança. Ajudar outras criança para ajudar 

não entrar nesta vida que meu filho entrou, de prevenir as criança mesmo porque é tanto 

menino. Eu peço sempre para não.  



294 

 

Fé? 

Eu tenho muita fé em Deus. Em Deus. Jesus Cristo. Deus é maravilhoso.  

 

Justiça? 

É! A justiça é muito lenta. Hm! Acho que existe não! A justiça é uma coisa. Que eu sempre 

peço a Deus que todos que botaram ele para fora e mataram meu filho, eu sempre peço a Deus 

que eu queria justiça, mas como é que vai descobrir que eles estavam encapuzados? Não é? 

Ninguém nunca vai descobrir quem matou o meu filho. Que eles tudo vai encapotado que o 

pessoal me diz: “Lúcia, foi tanta polícia para 5 menino!” Tinha um menor, 16 ano. Mataram 

todos. Todos que vêm. Só não mataram o restante que vieram na auto-pique. A auto-pique 

passou direto, foi na hora que a gente estava, fechou a rua, metralharam os menino tudo. 

Minha filha ficou doida aqui para ver as sandália do meu filho. Mas a coisa foi tão rápida que 

o pessoal, juntaram, parecendo um urubu, roubaram as coisas dos meninos toda. Os menino 

vieram de passagem. Roubaram roupa, porque meu filho só tinha roupa boa, os outros 

meninos só tinha roupa boa, os morador do Vale, os pessoal das casinha, rouparam, foi 

mochila, foi tudo. As coisa, os menino nem enterrar e roubaram as sandália dos menino toda, 

sandália nova, bermuda, roupa, celular. O povo do Vale. das Pedrinha. Não entraram na casa, 

deixaram todo menino no chão e eles roubaram roupa, roubaram tudo. Só esperaram só as 

pessoa só levar e roubaram tudo, tudo.  

Eu só enterrei o meu filho porque eu dava sempre a Xerox da identidade dele. Tudo dele 

profissional ficava aqui na minha mão guardado. Registro dele, eu dava Xerox a ele de tudo. 

Mas ele não quis me ouvir, não quis me atender. Eu disse sempre a ele: “Todo filho que não 

obedece à mãe, só vai para trás. Triste daquele filho que não obedece à mãe. Quando uma 

mãe dá uma ordem ao seu filho, eles têm que obedecer!” “Tá minha mãe, não vou não, estou 

errado!” Mas eles não obedece à mãe. Tem mãe que luta pelo filho como eu mesmo lutei. 

Botei ele em d´Ávila, botei em Camaçari. Tudo por meu filho eu fiz. Paguei aluguel. Ele com 

mulher! Ele com a mulher dele, eu pagava aluguel, eu levava a feira assim ó, nas costa para 

d´Ávila. E meu filho não quis me ouvir. Eu sempre dizia: “Lúcio, pelo amor de Deus, eu não 

sei se eu vou aquentar ver você morto. Pelo amor de Deus, pare com isso, Lúcio, pare com 

isso!” Ele chegava aqui: “É nada minha mãe, não vou morrer agora não.” Dizia que não ia 

morrer. E a gente sempre dava uma coisa. Toda vez que meu filho estava preso, eu pagava o 

advogado para ele não descer para detenção, para não matarem o meu filho na detenção e ele 

veio morrer aqui. Perto de mim! Ele ficou preso aí na 20ª, já ficou. Mas nunca foi para 

detenção, nunca foi para presídio. Toda vez que ele estava, parece que eu sentia, ele sumia. 

Porque ele vinha dormir em casa. Ele ficava fumando as droga dele e tudo, mas vinha para 
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casa. Mas tem uma vez que ele não vinha. Aí já pensei mil besteira. Aí pronto! Aí, fui, 

procurei. Uma vez meu filho estava preso lá numa ilha aí, quando meu filho chegou, ele 

chegou com a bunda toda marcada, de ferro que bateram nele. De ferro que bateram nele. 

Quando ele fez assim, o sangue caia na boca dele. Eu dizia: “Lúcio, pare com isso, é isso a 

vida que você quer, não lhe ver no HGE, nem nada?” Fui na farmácia na Santa Cruz, comprei 

remédio para ele botar pela fezes, comprei remédio para limpar o sangue dele. Meu filho 

sofreu muito aqui. Ele sofreu muito. Demais. Pegaram, levaram ele mais 5 menino, pegaram 

em Feira de Santana, levaram para Mar Grande, mas deram tanta porrada neles, tanta porrada. 

Aí, ligaram para cá: “A senhora é mãe de um menino chamado Lúcio?” Eu disse: “Sou eu 

mesmo”. Minha mãe começou a passar mal. Mulher idosa, mas amava ele. Aí, ela começou a 

passar mal. A pressão dela subiu, ela teve que ir para emergência, botaram remedia debaixo 

da língua dela. Ela mesma disse: “Mataram o meu neto, mataram o meu neto!” Eu disse: 

“Mainha, ele não está morto, ele está vivo. Só que ele está preso, mãe!” Aí, levaram ele. Mas 

deram tanta porrada, tanta porrada em meu filho que ele chegou todo lavado de sangue. Mas 

deram tanta porrada nos menino no Mar Grande. Eu disse: “Meu Deus, me dê uma resposta 

certa, onde está o meu filho? Me dê uma resposta, meu Deus!” Foi na hora que o telefone 

tocou e o delegado: “Seu filho está aqui. Ele estava em Feira, fazendo assalto!” Aí eu dei 

remédio ao Lúcio até ele ficou bom. Depois ele passou para Santa Cruz, ele ficou revoltado, 

dizendo que ele não estava roubando. As polícia pegou ele, levou ele e mais um amigo preso, 

deram porrada neles como que, neles tudo.  

 

Fé? 

Eu peço a Jesus para olhar pelas criança. Pedi muito a Deus por eles: “Meu Deus, não deixe 

meu filho cair na detenção nunca que eu não vou aquentar ver meu filho na detenção!” Mas 

antes de meu filho ficar preso, eu fiz visitas nele lá no buraco, estava horrível.  

 

Futuro? 

Eu sou a mesma pessoa porque eu nunca vou esquecer o meu filho, nunca esqueço. É a mãe 

que bota um filho para fora nunca esquece. Eu não esqueço ele nunca. Eu vou tomar café, 

lembro do meu filho. Em todo lugar, as menina indo para o shopping, eu lembro dele, ele 

ficando: “Vem cá, vê se traz uma roupa para a gente. Só traz roupa para menina!” Eu: “Tome 

vergonha! Que eu trago também cueca para você!” Tudo que a gente na rua, na cidade, trazia 

para as meninas, trazia para ele. Ele sempre me disse: “Minha mãe, estou revoltado, porque 

meu pai não me pega para a gente joga uma bola.” Porque o pai só fez fazer ele, mas nunca 

pegou ele para jogar uma bola, sair com ele tudo. E a gente saiu com ele toda vez. Eu 
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trabalhei em Lauro de Freitas. Quando era 6 horas, Lúcio esperava e eu sair para sair na rua. 

Um rapaz me disse uma vez: “Ó, eu não quero falar mal do seu filho, mas seu filho está 

usando droga.” Meu filho começou a usar droga, sabe com quantos anos? Com 7 ano. Deram 

droga ao meu filho. Deram droga a ele com 7 ano. Com 7 ano ele já usou, já estava dando 

droga. Os caro de maior ficava viciando as criança de menor. Como eu vejo muito aí ó! De 

menor fica viciando as crianças. Puxa para quebrar isso, é muita luta, viu! É muita luta para 

quebrar isso. Mas acho que é difícil para acabar com as droga. Acho que não tem fim não. É 

morrendo um, chegando outros, é morrendo um, chegando outros. É morrendo um traficante, 

chegando outro. E aí? As droga não vai acabar. Não vai acabar nunca as droga. Não sei não.  

 

Papel missionário? 

Ajudar as pessoas, as criança nova que está vendo agora. Conversar com eles que esta vida 

não presta para eles. Certo! Tem menina, tanta menina adolescente que já está na droga 

fazendo coisa que não agrada, já está se perdendo. Isso tudo eu acho conversando ajuda. Tem 

muitas que escutam, mas outras que não. Tem criança que escuta, mas outras que não escuta 

não. Não é todos são iguais. Tem umas que são diferente das outras. Não é igual. Minhas filha 

não usa droga.  

 

Perdão? 

Perdoar, consigo sim. Deus perdoou porque eu não posso perdoar. Perdôo sim. Ele pediu tanta 

desculpa. Eu: “Está bem, está desculpado, eu te perdôo.” Eu sempre perdoei meu filho. Com 

as coisas que ele andava fazendo aí, roubando. Eu disse: “Venha cá, se fosse eu saísse de 

manhã, uma pessoa me roubar, qual seria a sua reação? Hein?”. Ele chorava quando eu dizia 

isso a ele. Ele chorava, eu: “Se eu descer no parque e uma pessoa me roubar e eu chegar aqui 

dizia a você? Você vai gostar? Você não vai gostar, vai? Então bote isso na mente, Lúcio! 

Bote isso na mente! Que as pessoas sai para trabalhar! Às vezes nem tem um pão para dar os 

filho para tomar café e vocês toma.” Aí, ele me disse: “Ó minha mãe, a partir de hoje eu não 

vou mais roubar.” E não roubava, estava agora, sabe o que ele estava fazendo? Traficando! E 

aí? Parou de roubar. Eu falei com ele. Se fosse eu, saísse e um nego botasse um revolver e 

tomasse tudo que era meu, ele não ia gostar. Ele me disse que “a partir de hoje, minha mãe 

não vou roubar mais”. E fez o que? Foi ser traficante! E este negócio de tráfico. E os homens 

vê ele, seguindo, seguindo, até matar.  
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Dói? Dói! Perder um filho desta maneira. Que eu pedi um filho. Disse: “Ó meu Deus, quero 

um filho homem. Que eu tenho duas menina, quero um filho homem!” Para depois meu filho 

morrer desta maneira. Esta tristeza. Não é certo. Não é mesmo.  

 

Fé? 

Minha fé vem de mim mesmo. Eu peço força, para me dar coragem. Para eu sobreviver este 

pesadelo que eu sinto com meu filho. É isso só. Eu peço por ele. As menina sonha com ele. 

Eu estava vendo ele direto. No lugar que eu estava, eu estava vendo ele direto. Pedi a Deus 

para botar ele num bom lugar, para perdoar os pecado que ele fez, certo! É assim mesmo. 

Porque antes dele morrer, ele estava me dizendo: “Minha mãe, eu vou seguir qualquer 

religião. Vou pedir a Deus para tirar isso, bota uma vontade aí. Às vezes eu não quero!” 

Vinha gente chamar ele aqui. “Lúcio, não está aqui não!” 

 

Justiça? 

Que mataram o meu filho, a melhor coisa que eu poderia fazer é entregar à justiça de Deus. 

Tarda, mas não falha. Só isso. A justiça de Deus! Porque eu vou desejar praga a ele que 

mataram o meu filho? Eu não! Eu vou desejar a ele a justiça de Deus. É a mais certa que tem. 

É a mais certa que tem. Deus cobra também. Deus é justo. Deus é maravilhoso. Ele faz pagar 

mas não com as minhas próprias mão, com a mão de ninguém. É ele que vai pagar. Mais 

ninguém. Como o menino vai pagar? Eu não sei. Mas Deus, meu filho, eu sei Deus vai cobrar 

deles. Todos estes menino aí ó. Deus está certo, olhando. Deus está vendo tudo. Não vou dizer 

a praga, o policial morrendo assassinado. Não vou desejar. Porque a dor que eu senti, eu não 

quero que a mãe dele nenhum sinta. Certo! A dor que eu senti eu não quero que a mãe dele 

nenhuma sinta. Porque a dor que eu senti ela vai sentir. Eu estou levando praga. Para que 

praga? Praga dividida. Eu vou jogar praga? Minha filha sai para trabalhar. Minha filha vai 

para colégio. Outro dia eu estava dizendo: “Não adianta, jogar praga em ninguém. Não vai 

adiantar. Porque Deus é certo. Vai entregar a Deus. A maior justiça é de Deus.” Todo dia eu 

peço a Deus: “Ó meu Deus, abençoe estas criança que estão na rua porque eu sei que o Senhor 

abençoar, tire elas das droga. Abençoe as criança, meu Deus! Estas menina nova!” Vou para 

meu quatro, peço lá dentro, no silêncio e peço mesmo. Vou pedir Deus para me dar força.Para 

Deus tira aos poucos porque isso nunca tira, mas eu sei que ele. Não tira não. Eu sempre 

lembro dele. Eu pego uma roupa, com as peças de roupa dele aí, eu me lembro dele. O retrato 

dele eu fiz, botei aí num quadro. Retrato fiz tudo. Meu filho tão novo. Ele entrou no mundo 

das droga, só para morrer. Tenho foto dele, tenho foto dele.  
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Solidariedade entre mães? Manifestação, contribuição própria? 

Aqui no bairro nunca teve isso não. Na cidade tem. Eu acharia que poderia ter aqui por causa 

da violência. Todas as mãe, que perderam os filho. Poderia ter. Para a gente tudo. Para a gente 

que perdeu, para aquelas que está tendo os filho nas droga não perdeu como a gente perdeu os 

filho. É isso. Eu participaria, Oxente, eu estava dentro, participaria. Estava sim, não tenho 

medo não, para que medo. Não, eu ia sim. As mãe, porque as mãe, a gente que perdeu como 

eu, como Irene, como Maria, como Lia, como tudo aqui na rua que perdeu. A gente perdeu. 

Tudo. Tudo. Tudo. Ele, Manuel, Pedro, todos começou a se envolver lá no Nordeste. Todos 

estão aí. Tem mais retrato que eu fiz, tem mais. Mas se as mães deles todo aqui, eu ia sim. Eu, 

se Lia, Maria, Irene, todo mundo ir, porque não? Muitas mãe que perdeu os filho, a gente ia. 

Muitas mãe! 

 

Esperança? 

Olha, eu queria que as mãe, que eu perdi o meu filho, mas eu não queria que outras mãe 

perder seu filho como está nas droga da maneira que eu perdi o meu filho. Não queria mesmo. 

A dor que eu estou sentindo não queria que outra mãe sentisse. Era isso aí. 
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1.1.13. Mara Cecília de Jesus  

Meu nome Mara Cecília de Jesus. Tem dois e quarto meses, foi um sábado por volta das 10 

horas da manhã, eu tinha acordado até um pouco mais tarde, tenho um passarinho, toda 

manhã cedo eu acordava e boto o passarinho para poder tomar um sol. Aí, eu ia fazer a 

comida, por incrível que parece, um ficado, pois decidi para este dia ser rápido.  Meu neto 

estava sentado em baixo na porta. De repente, quando eu ouvi, foi um disparo de vários tiros. 

Antes tinha dado uma chegada na varanda aqui, tinha visto meu filho na porta de casa. Ainda 

olhou para cima e deu uma risada. Tive quatro filhos, mas sempre fui supermãe. Tive dois do 

primeiro marido, não deu certo, separamos. Depois eu segui minha vida, criando os dois 

filhos. Depois conheci outro rapaz e tive mais dois. Quatro filhos em total, do primeiro 

casamento e do segundo. Aí quando eu ouvi aqueles disparo, papapapa. Eu disse: “Ai, meu 

Deus do céu, meu filho está na rua!” Só que meu outro menino, ele é dançarino, ele dança. É 

o irmão dele, ele dança. Tinha saído, ele estava ensaiando com um colega. Quando eu olhei, aí 

eu vi tudo aí na rua. Aquele disparo, papapapa. Eu vi que o mãe dele estava sangrando. Eu 

fiquei parada, olhando. Eu olhei para baixo e vi o cidadão fazendo o disparo. Fez dois disparo 

aqui por beco. Eu para mim, eu pensei que ele seria um policial civil que estaria tirando em 

algum errado, algum vagabundo ou alguém que ele visse correu e atirasse. Quando olhei 

daquela varanda eu vi que ele estava fazendo dois disparo por beco.  

E meu menino estava parado, ficou olhando para mim. E eu parada, também olhando. Não 

mandei ele entrar nem nada. Ele continuou olhando para mim e eu para ele. E o cidadão 

estava também de boné com uma camisa e calça jeans. Quando ele subiu, menos de um metro, 

eu vi que ele estava atirando no meu filho pelas costa. Nem teve um metro. Eu gritando: “Não 

mate meu filho, não, desgraçado!” Aí, ele olhou para cima. Eu ouvi alguém gritando: “Tem 

um caído no beco!” Eu fiquei parada. Aí meu menino chegou aqui no poste, se segurou e caiu 

ainda. Alguém disse: “Vamos socorrer!” E a multidão logo em volta, aqui na frente da casa. O 

portão aberto, eu sai correndo, meu marido também. Chegou para o módulo aí, gritamos: 

“Socorro, socorro!” Eu digo: “Socorro, socorro ao meu filho!”  

De repente chegou uma viatura. Teve dois policiais. Um desceu. Ele disse: “Eu conheço este 

cara, ele não é vagabundo, ele não é vagabundo, ele trabalhou aqui na frente!” Aí ele levou 

ele para o pronto socorro. Chegando lá, fui eu que acompanhei ele. Teve um que disse: “Foi 

troca de tiro!” Mas eu disse: “Não foi troca de tiro, não foi vagabundo, não!” Entramos no 

centro cirúrgico. Eu estava num desespero. Então não me deixaram entrar. Eu voltei para casa 

para pegar os documentos. Quando eu cheguei aqui na casa, eu fui para delegacia. E voltei 

logo para hospital. Quando eu cheguei, me disseram: “Venha cá, teve aqui um vagabundo!” 

Aí quando eu olhei, ele estava num saco preto enrolado. Olha aí, que coisa! Antes de olhar, eu 
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disse: “Pense bem, se fosse o seu filho! Não foi troca de tiro não, não foi vagabundo! Foi meu 

menino! Meu menino!” Me desculpe a expressão, mas que graça de polícia que é, que temos. 

Eu mesmo, hoje em dia, o que tem de polícia. Meu filho não era marginal. Sempre me deu 

todo apoio. Meu filho não era errado. Se fosse ele errado, mas não era errado. Aqui tem um 

vizinho que também foi assassinado. Foi mestre de obra. Deixou dois filho, não fiz mal a 

ninguém. E meu filho também que eu criei com tanto carinho. Quando o pai dele morreu, 

deixou ele com um ano e pouco de idade. Não tinha nem completado dois anos. O pai dele era 

comerciante daqui do bairro, todo mundo conhece. Eu criei ele com todo carinho. Todos os 

meus filhos. Ele foi para centro cirúrgico e faleceu durante o cirurgia. Eu estou com todos os 

documentos aí. Foi bala, 380 por 380 de forças armadas da polícia militar. Ele morreu, um 

vizinho morreu na hora e ele na cirurgia. Deu uma hemorragia. Ele tinha 20 anos, ia fazer 21 

no dia 3 de Julho. Foi! Já tinha pensado em tudo, em celebrar o seu aniversário. 

É triste. A gente nunca esquece, é cada lembrança. Até hoje, os quadro dele, as foto dele, eu 

tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui. Do jeito como ele era. Eu queria ver meu filho crescer. 

Eu, naquele dia, eu queria que ele me matar também. Se eu tivesse lá em baixo, eu teria me 

jogado em cima dele. Ninguém quer ver um filho errado. Ninguém. Eu sempre digo aos meus 

filho, criei eles até hoje. Foi possível pelo trabalho. Se alguém chegou para fazer uma faxina 

aí, eu vou para poder botar meus filhos por dentro de casa. Que hoje em dia eu tenho medo 

pelos meninos que sai. Meu filho chegou 11 à noite. Até ele não chega, eu não durmo. Eu não 

durmo. Deixaria até trabalhar por causa dele. O que aconteceu na porta da minha casa, às 10 

horas de manhã, porque? Se fosse um vagabundo, mas foi homem da lei. Quando um cidadão 

assim, chega, parece doido, tirando a vida de várias pessoas. Dois menino, até hoje. Meu neto 

ficou em pânico, ele entrou no estado de choque. Quando ele viu aquela cena, ele não dormia 

aquela noite. Ele não entrava no quarto dele de jeito nenhum. Ele disse: “Minha vó, estou 

vendo meu tio em casa, estou vendo meu tio em casa!” Até hoje, ele não entra aí. Tem uma 

menina deficiência mental. Ela pode aí passar 100 vezes por dia, ela pergunta: “Menina, cadê 

Roberto?” Ela pode passar aí 100 vezes, ela não esquece. Porque ele brincava com ela, ele era 

muito brincalhão.  

 

Violência? 

A causa desta violência é o governo. O errado é o governo. É o governo. Porque é o governo 

porque é para pior. Primeiro na minha opinião: os jovens, no meu tempo, os jovens de menor, 

se pegasse num certo lugar, né, não podia, nem boate, naquele época de menor. Só com 18 

anos. Diminuiu a lei, primeiro foi 21, depois 18, mas agora está tudo corrupto, policiais 

corrupto, é jovens corrupto, é as droga. Vai preso, vai solto! Vai preso, vai solto! A polícia 
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também nos fim das contas, está no meio das coisas errada. Ninguém sabe o que é certo o que 

é errado. Pense, vê como os jovens, está aí um jovem. Um jovem errou. O governo montaria 

uma casa. Montaria uma casa bem grande, tipo uma fábrica. Estes jovens infratores que 

cometeram crime pela primeira vez, botaria ali, botaria uma pena para eles só saírem de lá 

quando eles tivessem fora de perigo de risco para sociedade. Não estariam nem preso, 

estariam sim. Mas tinha casa, tinha comida, tinha um trabalho, aprendesse uma profissão lá 

dentro. Agora não sairia. Só sairia quando tivesse prontamente, né! Agora se tivesse uma lei. 

Esta lei do governo, estas lei. Muitas jovens estão aí nas drogas, muitas crianças mesmo. Eu 

moro aqui, eu vejo qualquer coisa, eu fico besta. Eu vejo cada coisa.  

 

Combater a droga? 

Eu mesmo pelo que eu pego, pelo que eu vejo na televisão, eu acho que está difícil. Eu acho 

que está difícil. Pelo que eu vejo passar aí, está difícil A não ser se for se botar uma pena 

máxima até para os usuário. Até para os usuário. Porque não adianta que usa, eles pegam, 

soltam, ficam preso, pegam em quantidade, pegaria o que? Botaria uma casa para os usuário. 

Outro, o governo até bota no interior, bem distante de tudo, onde morasse ninguém, onde 

tivesse dificuldade para eles pegar transporte, só é para levar mesmo de helicóptero uma 

turma mesmo, pagava mesmo. Tipo presídio máximo. Eu acho só assim, entendeu? Botar num 

instituto para eles poderem aprender, uma casa de recuperação, mas lá para eles saberem que 

de lá não sairia mesmo. Que não pudesse sair de lá mesmo.  

 

Esperança? 

Olha, eu sei que eu não vou ele ter de volta nunca. Eu sei que este negócio, eu sonho com ele, 

então muitas vezes dizem que ele volta. Voltar? Ninguém volta. Para voltar, ninguém volta. 

Eu olho para futuro, chamo por Deus entendeu. Em relação ao meu menino, eu sei que a 

violência pelas coisas que eu vejo hoje, entendeu, eu acho que é difícil.  

 

Papel missionária? 

Ajudando. Eu sou católica, eu nasci católica e morro católica. Praticamente da minha família, 

todos são católicos. Então, eu fui criado, batizada, crismada, consagrada. Muitos jovens hoje 

também perderam amor também pela vida. Perderam amor. O que está acontecendo hoje 

também é muitas religiões. Eu tenho isso comigo também. Muita religião. Tem muitas 

religiões. Existe um bocado, a pessoa que está plantando, mas Deus, só existe um. Mas existe 

tanto Deus neste mundo. Está existindo tanto Deus que nós não sabemos certo. Inclusive, eu 

soube, dizem que este assassino do meu filho, do meu vizinho seria uma pessoa cristã que era 
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da Igreja. Então, que Igreja é essa? Então ele é um demônio usando a Igreja! É isso: um 

cristão da Igreja Batista. Eu sou católica, eu realmente, minha família é católica, por isso eu 

digo, tenho uma bíblia consagrada dentro da minha casa. Mas Deus é só um. Foi aquele que 

morreu na cruz por nós. Mas existe tanta religião, tanto Deus, que não adianta nada. Que os 

erros não estão vendo só do católico não. Estão vendo de muitas igrejas aí. Tem jovens dizem 

que entra na Igreja com revolver, com bíblia, para tirar do tempo. Então quer dizer, eu acho 

isso, é uma falta de, eu não, agora existe isso. Se todo mundo fosse fazendo como a senhora 

está fazendo, tentasse ainda se amar, os jovens estão perdidos, porque é a droga. As drogas 

estão puxando eles. Estão puxando. Têm muitos que não aquentam. Se fosse só a bebida, a 

bebida é o mínimo. Talvez chamasse eles, os jovens, aqueles que ainda não.  

 

Educação familiar? 

Eu tenho um menino jovem, o negócio dele é dançar, brincar, eu acompanho, as mães dos 

outros acompanham, eu procuro para que aqueles outros colega inimigo não tentar puxar. 

Muitas vezes também, muitas coisas acontecem, porque a gente é mãe. Tem muitas mãe que 

são errada. São muitas mães, muitas não procuram dar um apoio aos filhos. Vão atrás. Logo 

desde cedo, chega procurar ver, procurar saber. Isso às vezes vem do berço também. Muitas 

coisas no crime vem do berço também. Vem de berço. E às vezes, quando vem de berço, para 

tirar, é muito difícil. Então muitas vezes destes jovens, às vezes vem da família. Tem famílias 

que já é usuário. Vê um pai, vê uma mãe, vê um tio, então quer dizer, praticar uma coisa em 

frente da criança, a criança vai crescer com aquela coisa. A criança vai perdendo o valor. O 

jovem não tem muito apoio e termina entrando na criminalidade. Por isso muitas coisas 

acontecem. Por falta muitos errados são os pais. Eu digo isso. Às vezes, não me interessa a 

vida das pessoas, mas às vezes eu vejo coisas que dói meu coração. Às vezes, sinto, enxergo, 

diga se isso é verdade. Meu filho que Deus o bote em bom lugar. Ás vezes eu vejo coisas, que 

eu digo: “É!” Muitas vezes que tem nada a ver. De inocente às vezes morre a toa. Às vezes a 

tia está dando 24 horas ali atrás, correndo, eu estava no colégio, estava ligando na casa, na 

hora de jantar, fulano está ali, fulano está aqui. Enquanto ele não chega, eu não durmo. Ia para 

pagode, eu ia atrás, para poder ver. Quer dizer não deixei viajar, só saia comigo. E meu filho 

foi morto na porta de minha casa. Tenho hora que eu digo assim: “Dei tanta proteção, eu 

protegei tanto!” Só tenho uma coisa, perdi meu filho, mas a minha dignidade eu nunca perdi. 

E pelo menos, uma coisa eu vou dizer, ele nunca me deixou uma vergonha. Porque nunca 

entrei numa delegacia, nunca irei entrar. Sempre foi limpa. Aqui na rua, sempre sabia que 

meu filho nunca usou, nunca errou nem nada. Todo mundo sabe a mãe que eu fui e que eu sou 

até hoje. Uma coisa que eu guardo comigo porque ele não me deixou nenhuma vergonha. Me 
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criou com amor que ele teve, agora o pior é a droga que está destruindo muitos. As amizades 

também que às vezes, o governo não pensa nisso. A pessoa mora no bairro que conhece 

aquela pessoa que está errada, vai deixar ela de falar. De jeito nenhum!  

 

Mensagem para outras mães que perderam os seus filhos? 

Uma mensagem que eu digo para todas elas é que pedir justiça. Ajoelhar meio-dia, de noite, 

de manhã, todo dia e pedir justiça que um dia ela vai ver a justiça. A justiça vai chegar. A 

justiça vai chegar. Até hoje, eu sempre pedi. A justiça pelo meu, a justiça de Deus tardou, mas 

não falhou. Porque quem tirou a vida do meu filho, também está. Meu filho está debaixo das 7 

palmas, mas ele também está. Hoje em dia eu me sinto vitoriosa porque eu sei que ele não 

está mais aqui. Porque a justiça de Deus, a justiça foi feita. Porque a pior coisa da mãe é 

sabendo que uma pessoa tira a vida de outra e anda livremente, trabalha. A justiça de Deus 

demora, mas não falha. A justiça de homem também. Existe. A justiça existe. Hoje em dia eu 

tenho que dizer porque soube que ano passado ele já faleceu, ele veio falecer pela justiça de 

Deus. Pela justiça de Deus. Por coisas que ele fez, do jeito que ele matou, muitas família não 

morreu, pela justiça de Deus e a dos homem. Eu me sinto com mais força, sabendo agora 

porque a justiça de Deus foi feita, a justiça chegou.  

Eu digo que eu sou guerreiro. Fui frente, não fiquei com medo não. Fui frente, enfrentei. 

Tanto que não mudei daqui. Não fiquei com medo na minha casa, fiquei aqui. Corri atrás dos 

todos os meus direitos. Fui para fórum. Fui para ministério público, fui para balanço geral. 

Corri mesmo. Botei minha cara na televisão. Não fiquei com medo. Não fiquei com medo. Fui 

frente mesmo. Lutei com minha cabeça erguida. Porque todos nós temos que correr atrás do 

nosso direito. Principalmente porque a única coisa que eles queriam de mim, é tirar a vida do 

meu filho. Porque me mudar daqui. Mudar correndo, por quê? De jeito nenhum! Eu não devo 

nada a ninguém. Trabalhando no meu dia-a-dia. Todo mundo, não tinha medo não. Não me 

descuidava. Ficava com olho na frente. Eu sempre estava ali, firme. Eu ia até o fim. Olhei 

para a cara ali no fórum. Olhei para cara dele. Cruzei o meu braço, olhei para ele mesmo. 

Botei a mão no queixo, não dei nenhuma palavra a ele. Ele viu só as minhas lágrimas 

descendo. Eu fiz assim, ó. Ele não aquentou. Ele me calou. Ele não aquentou. Ele abaixou a 

cabeça. Mas eu enfrentei ele. Olhei para ele. Não tirei as vistas dele. Encarei ele. O que me 

dói mais é que as duas testemunhas do meu filho foram assassinadas. Duas testemunhas foram 

barbaramente assassinadas. Na mesma data e no mesmo ano. Na mesma data e no mesmo 

ano. O acontecimento do meu filho foi no dia 31 de Marco, enterrou no dia 1. As duas 

testemunhas, foi no dia 30 de Março, enterrou no dia 1 também. Porque teve um ano, o ano 
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retrasado foi no dia 31, e no ano foi dia 30. Quer dizer para ver como são as coisas. Como é 

que pode ser uma coisa. Enfrentei, olhei para ele.  

 

Solidariedade entre as mulheres? 

Tem que lutar, a audiência mesmo vai ser agora, do dia 5 de Agosto. Até para ir lá mesmo,  

pede um juiz, pede um promotor, a pessoa tem que correr. Porque eu corri mesmo. O que me 

motiva é a força, a amizade também, a gente que é mãe, a gente é mãe até o fim, entendeu! 

Porque mãe nenhuma aceita perder o filho. Principalmente quando a gente vê, eu tinha um 

filho, ele era professor de box. Muito querido aqui. Ele faleceu, mas ele não foi assassinada. 

Ele se foi porque Deus achou, através da anemia, eu não senti tanto. Mas, este meu filho, eu vi 

ele nascer e eu vi ele ser assassinado. A pior coisa, a pior dor de uma mãe é a mãe ver o seu 

filho assassinado. É uma coisa que eu guardei dentro de mim, inclusive falei isso no comando 

e disse ao comandante, eu disse: “Só tenho uma coisa, comandante, tirou a vida do meu filho, 

mas pelo menos, fui eu que dei socorro a ele.” Não podem plantar nada, porque seria uma 

vergonha. Muitas vezes muitos morrem inocente e eles querem plantar droga, querem plantar 

arma, querem plantar alguma coisa.  

A própria advogada deste assassino olhou para o comandante e disse: “Doutor, eu não sei o 

que eu faria, se isso acontecesse com filho meu. O senhor está me dando o relatório deste 

processo porque estou pegando um abacaxi, eu não sei como é que eu vou descascar!” A 

própria advogada dele no comando chegou e falou isso. Entendeu? Ela pegou e foi embora, eu 

como testemunha naquele dia lá no comando. Então é duro para uma mãe, é dura para a 

pessoa perder sabendo chega fim do ano, chega data de aniversário que a gente nunca esquece 

e vê que falta sempre uma pessoa. Na semana santa, falta uma pessoa na mesa. Ou a gente faz 

uma comida que a pessoa gosta. Eu comprava muita arraia, porque ele gostava muito de 

arraia. Depois que ele morreu, a arraia entrou aqui uma vez ou outra. A comida que ele 

gostava hoje em dia eu volto fazer. Fígado, levei quase dois anos para fazer aqui em casa. Eu 

não comprava fígado. Porque sempre vinha aquela lembrança. E aí, foi, foi, foi, hoje em dia, 

tenho as fotos dele, vejo a foto dele. Fico me lembrando da brincadeira. Como até hoje, eu 

não esqueço não. Mas estou mais conformada, hoje em dia, me sinto mais conformada. 

Porque não adianta eu às vezes ficar chorando, a gente tem que ter força, mas a gente só se 

sente feliz mesmo, só se sente bem mesmo, quando a gente sabe que aquele, o assassino, que 

tira a vida não se encontra mais perante da pessoa. A melhor tranqüilidade de uma mãe só é 

essa. A gente fica mais despreocupada, a gente se sente mais protegida. Principalmente 

quando é uma testemunha principal. Muitas testemunhas ficaram com medo de dar 

depoimento, eu não tinha tanto medo porque o apoio que eu tinha também do ministério 
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público. Foi ligado direto com o comando dele, se mexesse comigo ou com minha família. Se 

mexesse com a gente, ia até que mexer com eles também. Eu digo às mães que a pessoa tenha 

fé e peça justiça, que elas tenham fé, não desanimem, que lute, vá em frente, tenha fé, agora 

que peça a justiça, que a justiça de Deus tarda, mas não falha.  
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1.1.14. Neide Santos Passos 

Ele estava na casa de meu irmão passando uns tempo. Foi um dia de terça-feira, dia 16. Ele 

saiu da casa de minha irmã com um colega de lá e disse à minha irmã que saia mas voltava 

em pouco tempo. Isso no dia 16, ele não voltou para a casa. No dia 17, minha irmã ligou para 

mim, primeiro para a casa da avó dele, depois para mim, procurando ele e disse que ele tinha 

desaparecido. Na casa da avó, se estava na minha casa. Eu disse que não. Imediatamente, 

Edite ligou para mim e perguntou: “Ele apareceu por aí?” Eu disse que não pois ele 

desapareceu desde ontem. No mesmo tempo que ela disse isso para mim, eu achava que o 

chão estava aberto e eu tinha afundado. Comecei a chorar e comecei a chorar de nada. Senti 

aquele aperto, aquela agonia que aconteceu alguma coisa com meu filho. Liguei para minha 

irmã de novo: “Não apareceu!” Aí durante a noite toda, eu só chorando, orando, pedindo a 

Deus, mas tinha alguma coisa dizendo assim que as orações que estava fazendo, á era tarde. 

Aí quando pela manhã, eu não aquentei mais, disse: “Vou sair com minha irmã procurando!” 

Sai imediatamente. Aí chegando lá, os meninos já sabiam.  

O rapaz que estava com ele, era de lá, ele já sabia que o rapaz estava preso e ele já tinha 

falecido, já estava morto. Mas estavam poupando a gente de falar. Minha irmã: “Fala, o que 

aconteceu com João Carlos mais Marcos?” “Saíram para roubar um carro, só que estava com 

ele, está preso!” Aí, minha irmã: “E João Carlos?” Ele, o rapaz falou, só vi ele balançando a 

cabeça assim. Aí, eu não tive mais ação de nada. Eu disse: “Meu filho está morto!” Mas eu 

podia nem acreditar, achava que tinha que ir lá fundo, encontrar o meu filho, ou preso ou 

então no hospital. Todo dia eu lembro do meu filho, toda hora. Estou num stress tão grande 

que já pensei até de pedir à gente para procurar um psicólogo porque é fácil dizer, que 

“esquece, esquece!”. Como se esquece a perda de um filho. Você leva 9 meses para dar a luz, 

está vindo um ser humano qualquer, tirar a vida dele. O ser humano hoje em dia está 

morrendo mais fácil do que os passarinho. Que eu sei que também não é para tirar a vida, 

mas! Faltava uma semana para o meu filho completar 19 anos, nem isso, ele completou. 

Deixou um neto para mim, mas não é a mesma coisa. Estou nem conseguindo que eu sou avó 

que tenho que estar lá quase todos os dias, que tenho um neto. Porque se eu for lá, eu vou 

lembrar do meu filho. E aí, não sei. Só basta de dizer que Deus me perdoe o que eu vou falar, 

se descobrisse que policial matou o meu filho, acho que fará a mesma coisa. Eu sei que a 

gente não deve pagar o mal com o mal, mas para a família sentir que nós estamos sentindo. É 

dolorido? É! Muito dolorido! Eu sonho com ele sempre, conversando com ele. Em todo o 

sonho eu choro.  

 

 



307 

 

Apoio? 

Acho que muita força que eu peço a Deus. Eu peço muito, muito, muito, muito a Deus. Fico 

falando: “Seu irmão mais velho que morreu, não sei o que.” Eu fico falando um bocado de 

besteira com os outros dentro de casa! Eu sei que eles não têm nada ver. Mas eu quero 

descontar a raiva dos menino dentro de casa. O que me sustenta é que eu peço muito a Deus. 

Quando ele faleceu, logo eu só fazia beber. Bebia, bebia, bebia, fumava, muito cigarro, um 

atrás de outro e bebida. Depois eu vi que estava me destruindo e fui parando. Parei mais de 

fumar, parei mais de beber. Mas quando eu caio em contradição de novo, eu volto fazer, vem 

tudo na minha mente de novo. Eu bebo só cerveja e fumo cigarro. Às vezes tenho a vizinha, 

que está aí. Ela disse: “Agora estou entendendo o que você passa!” Não entendeu não, ela não 

perdeu um filho ainda. Só quem sabe o que é isso, quem já perdeu um filho, aí diz assim: “Eu 

sei que você está passando!” Eu posso falar com uma mãe que perdeu também. Eu posso falar 

a mesma coisa, porque eu sinto que é perder um filho. Quem nunca perdeu acha: “Ah, eu sei 

que você está passando!” Não sabe não, só Deus é que sabe, o que eu sinto. A falta que ele 

faz. Quando ele brincava comigo, ele falava comigo: “Minha mãe, minha coroa, minha veia!” 

Não podia me ver sofrendo de forma nenhuma, porque ele estava ali ó, me defendendo, até 

com avó dele mesmo. Quando a avó falava alguma coisa de mim, ele defendia de todos os 

jeitos, de todas as formas. Não entendo não, não sei porque estou passando por isso.  

 

Solidariedade com outras mães? 

Lá na rua tem muitas mães que perderam os seus filhos, mas a gente não para muito para 

conversar. Só faz lembrar, só vem tristeza.  

 

Estes policiais estão demais. Eles estão demais. Porque não bordaram meu filho? Não 

prenderam? Se batesse, mas tiraram a vida do meu filho. Deixam uma família toda de mal 

humorada. O que eles pensam que eles fazem? Eles são heróis? Eles não são heróis! Eles não 

são heróis fazendo isso. Que tem muitos policiais até com mãe de família eles querem 

procurar problemas, como eles estão na rua onde eu moro, xinga mãe de família, xinga pai de 

família, não quer saber se devem, não devem. Morem ali, para eles são todos errados. Todos 

são errados. Não é assim! Não é assim que tem que agir com o ser humano.  

 

Causa de violência policial? 

Falta de amor no coração. Falta de salário. Falta de sei lá! Quanto sai para trabalho eu acho 

não tem Deus no coração. Não vai com Deus, já vai com instinto de maldade já. Porque para 

policial não é para agir assim. Por isso a maioria do ser humano hoje em dia está fazendo 
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coisa errada, estava matando eles também por isso. Porque eles são os primeiros para desfazer 

o ser humano, os cidadões. Deus me perdoe, eu não tenho pena.  

 

Combater a violência? 

Mais empregos, educação, porque as escolas do dia estão faltando bastante, meios de lazer, de 

tarefa para as crianças. Só estas greves que existem aí, as crianças ficam 15 dias, 20 dias sem 

ir para escolas. A pessoa trabalha, o governo, os homens de governo não querem deixar, 

tomam o direito de trabalho nosso. Fazendo-se o que! E aí, a pessoa fica desnorteada, porque 

tem filhos, tem mulher dentro de casa, acaba tirando a própria vida ou acaba fazendo besteira 

por causa deles mesmo.  

 

Como combater as drogas? 

Como combater as drogas! Nem sei dizer como porque as drogas vêm de lá dos grandões, não 

é nem dos pequenos, é lá dos grandões. Quantos policiais corruptos que tem! No casa mesmo, 

um vereador foi preso, é o que! É o que? É gente pequena? Não é! Quando é pequeno vai 

preso! Mas ele, não vai demora nem uma semana que ele vai solto! Com certeza. Agora se for 

um pequeno, um pé-rapado, fica mofando na cadeia, até esquecido. Pessoas que procuram 

clinicas para se recuperar, passou ontem na televisão, assisti, apanhando, sendo maltratado, 

amarrado. Que é isso? O que eles querem? Querem colocar na rua para depois os policiais 

matarem. Isso que eles fazem. Eu gosto de jornal por causa disso. 

 

Esperança? 

Eu tenho que ter esperança. Todos nós temos que ter esperança. Com fé em Deus. E sempre 

buscar a Deus. Eu tomo estudo bíblico, não sou cristã, mas tomo estudo bíblico. De vez em 

quando eu pego a bíblia, eu peço a Deus para tirar a maldade do meu coração e da minha 

mente porque eu tenho outros filhos e tenho que olhar agora pelos outros. Tenho um filho 

homem, dois, Deus me deixou um. Que esta coisa que eu vou passando não deixe eu revelar 

os meus filhos que estão comigo que eles não têm nada ver. Eles não têm nada a ver. Apesar 

que eu também nunca tinha amor de mãe. Mas! Não têm nada a ver isso. São os meus filhos. 

E nada que eu faço vai trazer o meu primeiro filho de volta. Só vai ficar na lembrança. Está na 

lembrança. Vai sair nunca, né! Não deve! Ninguém vai tirar isso!  

Tive mãe mas minha mãe me deu de 3 anos de idade. E que me criando não me deu amor de 

mãe. Aquela a minha mãe, não me deu amor, me deu um abraço, um beijo. “Minha filha!” 

Isso eu nunca tive. Dou amor aos meus filhos, dou! Passo a mão na cabeça dos meus filhos, 

brinco. Dou castigo, dou as palmadas, dou! Mas, faço o que eu posso. Meu ponto fraco, eu 
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faço o que eu posso por meus filhos. E me vê aborrecida, chegar lá em casa não ter um pão 

para dar para minha filha pequena quando pede: “Minha mãe, me dê um pão, um biscoito.” 

Chega alguém lá, já estou aborrecida porque eu não tenho o dinheiro para repor. Me dão os 

três: “Pensar em fazer besteira?” “Nunca me deixam eu a fazer isso!” Eu saio pedindo. Por 

isso eu fico na sinaleira. Com muito orgulho eu fico na sinaleira. Não tenho vergonha. Toda 

esta cor aqui na pele, olha aí, isso é o sol. Eu chego em casa aqui, eu não aquento. Tenho que 

deitar, pego sono, porque eu estou cansada.  

Mas, eu sei que Deus vai me dar uma vitória, não é possível. Eu penso sair da sinaleira, 

arranjar um emprego, alguma coisa de fazer, para não deixar os meus filhos em falta. Porque 

eu não vou sair da sinaleira para ficar de dentro de casa, né! Lógico, que eu não me nem 

acostumo. Mas eu gostaria que o governo desse oportunidade a todos nós. Todos nós. Este 

lance de bolsa família mesmo, nunca recebi. Eu sei que existe, mas nunca recebi. Eu gostaria 

que eles dessem oportunidade a todos nós. Se existe um planejamento familiar, existe lógico. 

Mas se está vendo que a mulher teve na maternidade já 2 ou 3 filhos, procura estrangular, vai 

para o médico para estrangular. É uma burocracia. “Á porque não evitou?” É uma burocracia. 

Vai para posto para remédio, eles dizem que não têm. Talvez a gente não tem o dinheiro para 

comprar. Eu sei que não justifique a gente encher a casa. Lógico! Mas também eles deixam 

em falta. Os postos de saúde estão o que? Tudo em falta. Estão sem remédio, sem estrutura 

para aceitar nós pacientes. Não tem. Você vai para uma emergência de hospital, eles só 

atendem você depois você quase morrendo. Se chegar com uma criança, tem que ser 

humilhada, tem que chamar até ainda os homens para, é muito humilhação. É muito 

humilhação.  

 

Papel missionário? 

Se tivesse um meio de você digamos abrir, ter um local que freqüentasse as pessoas 

necessitadas, palavras de conforto, reuniões entre mães assim como eu, outras pessoas 

sofridas também. Uma reunião, um culto, uma palavra amiga, que às vezes a gente precisa 

distrair a mente da pessoa. Entendeu? E você está ajudando a todos nós. Que às vezes, eu 

preciso de uma pessoa para conversar, eu não acho. Vizinho do lado não vai resolver. Faz ele 

só querer saber da minha vida. E a pessoa como você, você tem oportunidade de ajudar, seria 

ótimo, se você estivesse perto próximo sempre alguém como eu. Seria ótimo.  

 

Sentimento? 

Como mulher? Em primeiro lugar eu sinto muita raiva, muita raiva destas violência. Sinto 

uma pessoa insegura próxima aos meus outros filhos. Não só eu como muitas outras pessoas 
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no meu bairro. Nós não temos segurança nenhuma. Nós somos como um qualquer. E me sinto 

também necessitada de palavras, de pessoas, que entendam os nossos problemas para resolver 

um poucinho. Um poucinho, mas resolve. Não 100%, mas 80%. Dar para resolver um 

poucinho. Se todos se reunissem desta forma que você está querendo se reunir, alguém dava 

para harmonizar um pouco a situação.  

 

Futuro? 

Eu pensando no futuro, eu peço a Deus, né! Que dê um futuro melhor para os meus filhos. 

Para os meus e para os outros filhos, né! Para mim também mas nossos filhos estão mais em 

jogo. Tanto os homens, quanto as mulheres. Hoje em dia as meninas estão correndo um risco 

da pedofilia. Está demais! Por minha filha, eu fico com medo. Ela vai sai, está com short por 

baixo. “Senta assim, fecha a perna porque eu não quero brincadeira com, porque está demais”. 

Homem porque entra no meio das drogas. E as meninas estão indo para pedofilia, para 

prostituição. Por quê? Porque não acham um meio de estudo. Não acham um meio de 

comunicação entre os pais e os pais também não conversam. Não tem. Se os pais não está 

tendo uma oportunidade de conversa, não tem nem como dar para os filhos. Porque muitos 

pais, chegam do trabalho estressado cansado, não sei o que, diz: “Vai para rua”. Então vai 

para rua. Acabou. Aí na rua vai aprender o quê? O que não presta, não serve. Eu já vejo que é 

tarde demais. Entendeu! Eu procuro evitar isso e meus filhos procuram evitar isso. Eu peço a 

Deus, já perdi um filho, meu Deus: “Não deixe cair mais tentação, meu Deus, meu Senhor!” 

Porque eu acho que não aquento mais.  

 

Fé? 

Tenho muita fé. Em Deus. Deus é Jeová. Tenho fé nele. O Rei dos Reis! Maravilhoso Deus! 

Ele morreu na cruz por nós para salvar a humanidade de todos os pecados. Às vezes eu falo 

assim: “Deus morreu por nós. A gente não aceita perder um filho, mas Deus morreu por nós!” 

A morte trágica também. Mas foi para salvar a gente. E nossos filhos que estão morrendo, não 

é para salvar a gente. É para deixar só tristeza no coração da gente. Então não tenho como eu 

comparar a morte de Deus com a morte do meu filho. Não tenho! Deus está presente. A gente 

está um livramento, está ali para olhar para nós. Nossos filhos deixam o que? Saudade, 

angústia, tristeza, raiva dentro dos nossos corações.  

 

Consolo? 

Eu me consolava, como eu já falei, na bebida e no cigarro. Parei agora um pouco. E me 

consolo às vezes numa televisão, num sonzinho. Ou então, eu faço o seguinte: eu pego, tomo 
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estudo da bíblia, que é bom! Fico dentro da casa dormindo. Eu gosto do salmo, “O Senhor é 

meu pastor”, Salmo 91, eu gosto.  

 

Justiça? Existe justiça? 

Aonde? Aqui no Brasil? Só se for pelas banda de lá, pelas banda de cá não sei onde existe 

não. Justiça? Existe muita injustiça. Injustiça, eu sei que existe bastante. Porque se um 

político rouba, fica por isso mesmo. Se um pobre rouba, mofa na cadeia. Se um político 

morre, aparece em todos os jornais, um artista. Se um pobre morre, foi por causa das drogas. 

Não tem justiça. Se você procura uma justiça por causa de uma pessoa limitícia, você leva 

mais de quantas anos, a criança já morreu de fome. Então, eu não sei. Cadê a justiça? A 

justiça só se for de Deus. Porque dos homens, eu não estou vendo não. Não sei desta justiça. 

“Existe justiça, seus governadores, me digam?” Hm, ai ai! Hm! 

Justiça de Deus, eu acredito, tarda mas não falha. Antigamente, morre vai pegar os pecados lá 

não sei aonde. Hoje em dia não: pecam vai pagar aqui mesmo. Porque o mundo está tão 

adiantado, as coisas estão tão adiantadas que está indo muito rápido as coisas. Então Deus está 

mostrando as coisas como é como não é. Fim do mundo, fim do tempo. Está vendo se não foi 

fim da gente, não? Nosso fim! Nosso fim! Do mundo não, o mundo fica aí. A única justiça 

que eu acredito é Deus.  

 

Solidariedade com outras mães? 

Eu diria que para ter fé. Não desejando mal, mas se pegar a Deus que todos estes quer fazendo 

a gente sofrer deste jeito a família também vai sentir. Eu tenho certeza que vai sentir. E que 

elas nunca se desanimem. Eu não estou desanimada, não. Não estou conformada não. Mas 

não estou desanimada. De qualquer forma buscar paz interior e tranqüilidade. E pensar assim: 

nossos filhos estão presente a nós. Só isso. Está presente no coração. Está presente no 

coração. Não vai sair nunca. Não sai. Um dia nós vamos estar juntos mais.  

Policiais? 

Eu diria a eles, que eles todos iam queimar no fogo de inferno. Todos eles sem exceção. E que 

eles pensar um pouco, se eles têm filho, pensar também nos filhos deles. Porque ninguém é 

animal para eles passaram e tirar a vida de ninguém não. Cuidado com os filhos deles! Se eles 

não pagarem por eles podem pagar pelos filhos deles.  

 

Governantes? 

Para os governantes eu diria para eles pararem de roubar um pouco, pensar nos cidadões 

porque eles estão nos poderes por causa de nós e nós pagamos os salários deles, eles bem 
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pensar nisso, se lembrarem disso. E de fazer o retorno deste pagamento: escolas, saúdes, as 

violências que estão demais, né, dar mais segurança para a gente. Nós precisamos seguranças. 

E parar de pensar neles. Pensar nos cidadões brasileiros que precisamos. E dar mais 

oportunidade de emprego. Pai e mãe de família que precisam de sustento dentro de sua casa.  

 

Traficantes? 

Aos traficantes eu pediria que largasse porque não leva ninguém a lugar nenhum. São dois 

caminhos: cadeias e a morte. Como se fosse o céu e o inferno. Mas ainda tem Deus no meio. 

Se eles quiserem aceitar, ainda dá tempo. Procurar uma casa de recuperação que acha. Eu 

tentei fazer isso com o meu filho, mas ele não quis. Se ele tivesse aceito, talvez ele estaria 

com a gente agora no momento. Então para que as mães deles não sintam a mesma coisa que 

eu estou sentindo, que eles procurem um meio de sair do vicio das drogas que não levam eles 

lugar nenhum bom, só mal. E o mal já está cheio. Procure o bom que é o melhor que pode 

fazer.  

Oxente, eu não podia ver ele sentindo uma dor, conversar com alguém errado. Uma vez, eu 

fui tirei ele da mão do policial, eu dei a frente o policial, o policial me levar como escudo para 

não acontecer nada com meu filho. Eu dei. Ele queria levar o meu filho. Botou a namorada do 

meu filho do lado, quis levar o meu filho como escudo. Eu fiz: “Não, meu filho não vai como 

escudo não. Me leve, eu vou!” Fui na frente. Eles viram que eu não estava brincando. Ele: 

“Não, não, deixe para lá!” “Vamos descer, vamos descer”, eu tirei o meu filho da mão do 

policial sem medo porque é meu filho. Queria até ser preso com meu filho e ia com muito 

orgulho. Então, eu não sei nem, não sei, não sei, não sei! (chorando). Eu tenho que parar de 

sofrer porque eu tenho que aceitar, né. Mas não é fácil. Não tem como.  

 

Missionários? 

Para ajudar, para procurar nos ajudar porque é tão ruim quando a gente não tem uma pessoa 

para conversar. Pelo menos a gente se desabafa, se sente mais leve, não esquece totalmente, 

mas se sente mais leve. Mas aliviado um pouco. Porque como você está aqui, procurasse que 

haver mais missionários para ajudar a gente, é muito bom.  

 

Mensagem? 

Só que tenha fé. Só que tenha fé. Só.  

 

 

 



313 

 

Manifestações com outras mães? 

Eu não faço nada disso não. Porque se eu for fazer uma campanha disso, eu vou ficar mais 

revoltada ainda. Porque eu sei que vai ter policial neste lugar, vai querer empurrar. E aí não 

vou conseguir me controlar não. Eu sei que não sei quem foi que matou meu filho, mas para 

mim, eles todos estão juntos, faz parte. Faz parte. São colegas.  
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1.1.15. Nora Costa Salvador 

Meu filho foi assassinado. Porque aconteceu isso? Bom, eu tenho doze filhos. Se criou 

aqui. O único que Deus levou foi este, foi o terceiro. Ele se envolveu com a casa lá em cima, 

com uma Eliza, por causa dela morreram muitos jovens, muitos mesmo. Eu tenho um ódio tão 

grande desta mulher que você nem sabe. Por causa dela ele morreu. Ele passava droga para 

ela. Você sabe: ou fazia ou morria, então teve que fazer. Entendeu? Ele vendia droga. Agora, 

ele não vendia para ele, ele vendia para ela. E mais e mais aí, tudo para os filhos dela. Aí a 

gente chamava, dava conselho a ele, entendeu, mas ele, não vou dizer que eu não amava, ele 

era um bom filho, entendeu. Respeitava todo mundo, principalmente os mais velhos, todo 

mundo gostava dele. Ele aqui dentro de casa também, era um melhor filho. Nunca brigou com 

pai, nunca brigou com os irmãos. E a gente falava, quando ele saia, ele disse: “Eu estou no 

caminho errado, agora não quero que os irmãos sigam este caminho. Nenhum deles, eu sei 

que estou no caminho errado, mas um dia eu vou sair deste caminho.” Mas, cadê, nunca que 

sai. Ele também dizia nada, saia, chegava, quando ele morreu, deixou quatro filho. Ele morreu 

com 34 ano.  

Aí foi nesta vida toda. Ele saiu, só andava preso, aquela agonia toda. Aí chamou ele 

para pintar a casa dela. Eu disse: “Artur, não vai não!” Ele disse: “Vou, só para pintar a casa 

dela.” Ele gostou de pintar. Ele chegou lá. Ela tinha 10 filho. Alias uns cara tinha matado uns. 

Sobraram 3. Acho que queriam matar ela por causa de dinheiro, é ganância para um ficar com 

a coisa de outro. Ela estava junto com os filhos. Ela era muito gananciosa. Era não, ela ainda é 

porque a miserável ainda está viva. Todos os outros morreram, ela ainda viva. E ele também, 

pura ganância. Eu sei que lá, parece que ela mandou matou ele. Aí, esta agonia, depois veio 

para cá, depois saia. Ele foi para lá, para cá. Ele se envolveu mais ainda neste mesmo meio. 

Os cara ficaram com raiva. Não sai do meio, os outros ficam. Ele não podia vim para lá 

embaixo. Mas ele bebia, quando ele bebia, ele vinha. Isso foi no ano 2001, dia 30 de 

Setembro. Eu fui para o enterro, coisa triste. Ele veio, ele bebendo, chegou aqui. Deixou a 

menina aqui e saiu para aqui. Parece que quando o negócio é para acontecer. Ele sabia, ele 

estava com a camisa assim, ele era fortão. Ele era alto. A foto dele está aí.  

 

Apoio? 

Eu não quero me lembrar. A coisa aconteceu. Eu vejo ele direto na minha frente. Não 

era um mal filho. Quer dizer, ele usando droga, entrando aqui, quebrando tudo, não, nada 

disso. Nada disso. Mas aí foi isso.  
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A pessoa que matou, os policial um mês depois matou um deles lá no posto. Alias foi 

uma morte muito feio. Disseram, teve um bocado de gente. E o outro morreu. A polícia matou 

também. Foi em 2007. Era vizinho.  

 

Esperança? 

Agora não vai vim mais. Já foram, não vão vim mais. Só entregar a Deus, Deus toma 

conta. Só isso. Também quem fez isso, não está aqui, já foi. O negócio é quem fez isso. Se 

não tivesse se envolvido, mas se envolveu. Ele pegou a amizade com esta mulher. Esta Eliza. 

Está viva, está miserável. Dizem, onde está, miserável. Os filhos dela quase todos morreram. 

Agora a casa dela, um casarão, está aí ó, e cadê a dona? Deixou aí!  

 

Justiça? 

Ela vai pagar o que ela fez com outros. Ela vai pagar. Os filhos dela, todos foram 

assassinados. Nem demorou, o mais novo tinha 20 ano.  

 

Polícia? Autoridades? 

Você acha que a polícia vai, é melhor fica quieto. Os político faz nada, pelo amor de 

Deus. Que político? Cada um que se lide, quem lida a gente só é Deus. Sabe quando vem 

aqui? Tempo de eleição. Alô, pega na mão de um, pega na mão de outro, toda abraça, aquele 

negócio todo, sabe. Um dá um saquinho de areia. Depois ninguém conhece mais ninguém, 

não pisa mais aqui. É isso! Enchendo o bolso, né! O negócio é esse!  

 

Futuro? 

Minha filha, eu não sei não, cada vez mais pior. Cada vez mais pior. Se hoje está 

assim, amanhã até pior. A gente espera isso, entendeu. Tem muita criança perdida, muita. Ó 

Jesus, cada criança bonita, cada menina bonita. Homens e mulher. Antigamente só os homem, 

agora pelo contrário. Tudo a mesma coisa. Menina e meninas, tudo a mesma coisa, entendeu. 

E hoje está assim, está pior. Não é fácil, não! 

 

Combater a droga? 

Como é que vai combater, sê lá. Eu nem sei. Eu sei que cada dia que passa está 

aumentando. Entendeu? É tipo uma semente, quando morre um, parece não sei quantos pé. 

Aqui, quer dizer: matou um dos grandes, matou, os pequenos vai chegando. Estes menino 
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novo, tudo. O menino faz a mesma coisa como pai. Estes menino novo, que está sendo aí 

agora, todos têm filho. Deixa filho. Só Deus mesmo que sabe. Destas menina nova de 13-14 

ano, todas.  

 

Fé? 

Fé em Deus, tenho muita! Tenho muita fé! Deus é o lá de cima, olhando para nós 

todos. Nosso Pai, né! A gente sem ele, não é nada. Entendeu? Jesus também sofreu pela gente. 

Jesus foi assassinato, mas ele mesmo assim, também não quer isso não. Eu acho assim. 

Porque ele foi assassinado, ele quer aquilo, não! Não! A gente tudo tem que morreu, mas tem 

que morrer o que, morte natural. Mas morrer matado, não! Morrer de doença porque morte 

tem uma desculpa, isso aí é natural. Mas mataram! 

 

Eu sempre, como o é que diz, a gente sente tem ficar para a gente mesmo. Eu aí, foi 

assim, duas coisas, uma perto da outra. Porque foi meu marido, depois foi ele. Foi um abalo 

muito grande. 

 

Papel missionário? 

Será que a Igreja tem condição de ajudar do jeito que está aí? Você vê, botaram aí uma 

alfabetizadora, não aquentou, ela foi embora. Estava muito! Os pivetes, tudo mundo estava lá, 

ela não aquentou. E agora, como que está, descendo, subindo, roubando tudo. Eles estão 

danados. Para tirar estas meninas da rua, é! Estas casas aí, botaram um bocado de curso, mas 

tem que botar um curso sério para estas meninas. Como eu já falei, é menino e menina. Tem 

cada menina desta tamanho assim. O governo não faz nada! O governo tirou o módulo, quer 

dizer, piorou mais a situação. Piorou! Agora os cara passam aí direto. Quando tinha um 

módulo, eles respeitaram. Ninguém quer mais vir para aqui. Agora passam direto. Qualquer 

hora, todinho. E disse para pior! Agora para os cara passar aqui, tem que mostrar. Tem um dia 

que nem carro passa aqui. Todos param, não é só de noite, é de noite, é de dia, qualquer hora. 

 

Solidariedade com outras mães? 

Eu falaria que a mesma dor que elas estão sentindo, eu também estou. Que tiraram um 

pedaço da gente. Então a gente vive sabendo que falta um pedaço. Quando morre um filho da 

gente, aí é um pedaço. Já sente de morte natural assim, mas principalmente matado. Que a dor 

é maior. Isso eu quero dizer: é uma dor que a gente nunca se esquece. Que eu mesma não 
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esqueço, não esqueço hora nenhuma.O poder do consolo, tem que aquentar. Isso não quer 

dizer que as pessoas não vêem por fora, mas não vêem por dentro. O coração é terra que 

ninguém vai. No coração que a gente não esquece. Quando chega final do ano, a gente nunca 

esquece. No dia 31 de dezembro. Ele ficou aqui, parece que já estava a despedida. Ele ficou 

até meia-noite comigo aqui em casa. Fazer salada, pastel, ele fazia cada comida gostosa. Aí, 

fez uma mesa aqui, depois tiraram fotos, saíram lá fora. Todo mundo, tudo, aquela alegria. 

Isso foi no janeiro, quando foi junho, aí começou. Depois disso não teve mais alegria, foi o 

último ano daqueles.  

 

Reconciliação? 

Acho minha filha, isso aí, acho que não tem perdão não. Isso aí, não. Com certeza! 

Um dia, o cara que matou o meu filho entrou logo. Ele entrou ali no bar. Foi. Eu estava lá 

sozinha. Ele entrou, nem chegou a pedir. Eu disse: “Se sai daqui, desaparece daqui da minha 

frente! Sai daqui e não pise mais os seus pés aqui que eu não quero ver mais a sua cara!” Não 

voltou mais. Não entrou mais. Você vê, isso ajudou. A mãe dele, quando acontece isso, a mãe 

dele foi para a delegacia dizer que foi troca de tiro e que ele estava com revolver, eu tenho um 

filho vigilante, e ela disse que estava com o revolver do irmão. Que mãe safada! Você já viu? 

Mas só que ninguém disse. Tudo isso mentira.  

 

Tem que ser isso mesmo. Eu sei quando aconteceu estas coisa tudo aí, nunca mais eu 

tive saúde perfeita, eu tenho problema de coração, pressão, o tempo todo. Eu tomo remédio 

direto para o coração, para pressão. Daqui a pouco tenho que ir para emergência, eu estou 

assim. Eu vou pelo SUS. Mas é isso. Eu tenho 4 mulher, 8 homem, se foi um, então ainda 

tenho 11. Tive 12 filhos.  
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1.2 Entrevistas com os bispos 

 

1.2.1. Entrevista com D. João Carlos Petrini, bispo auxiliar - Arquidiocese Salvador 

Salvador, 21 de janeiro de 2010 

 

1. No ano de 2008, na cidade de Salvador, houve mais de 1.732 mortes violentas. 

As famílias dos nossos bairros sofrem. A vida das mães, cujos filhos foram assassinados, 

nunca mais é a mesma. O que o senhor tem que dizer sobre a situação da violência?  

R.: Em primeiro lugar quero dizer que a violência tem aumentado exponencialmente 

nos últimos anos. O aumento da violência no meu modo de entender se deve não somente a 

uma certa ineficiência dos órgãos repressivos da polícia e principalmente dos órgãos da 

demais estrutura por causa da impunidade, etc. Mas antes disso a violência é uma 

mentalidade. Quer dizer que os atos de violência nascem em um contexto que favorece a 

violência. Portanto a violência, antes de se concretizar como um ato, realizado com uma arma, 

o modo de relacionar-se entre as pessoas. O modo de relacionar-se entre as pessoas no qual o 

outro interessa só na medida em que convém, e perdendo-se completamente um horizonte de 

uma fraternidade, de uma solidariedade, de uma participação recíproca um na vida do outro, 

etc. Eu diria que a raiz mais remota da violência é uma mentalidade segundo a qual o outro 

não me interessa, não me interessa o destino dele, não me interessa o bem dele. Do outro me 

interessa só aquilo que é conveniente para mim. Isto acaba empobrecendo os relacionamentos 

interpessoais já entre namorado e namorada quando o namorado não está interessado ao bem 

da namorada mas ao próprio bem do relacionamento com ela. Nos relacionamentos familiares 

e ainda mais nos relacionamentos de amizade, de coleguismo, etc. Neste contexto é 

favorecido, surgimentos de atos de violência. Eu faria uma distinção de violência como 

mentalidade, como caldo de cultura e como atos nos quais se concretiza depois. Isto é 

agravado, este contexto de individualismo exasperado digamos de interesse centrado sobre si 

mesmo que é bastante difuso e bastante cultivado, também, até mesmo por meios de 

comunicação com algumas exceções agravado pela ausência de horizontes positivos para os 

jovens. Horizontes positivos querem de um ponto de vista o desenvolvimento da pessoa, da 

possibilidade de elaborar um projeto de vida positivo, através da escola, através da 

aprendizagem de uma profissão, através da inserção no mercado de trabalho, da constituição 

de uma própria família. Então, como se estas possibilidades fossem reduzidas ou inibidas! Um 
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jovem que não tem possibilidades de elaborar um projeto de vida está pronto para qualquer 

aventura mesmo as mais loucas.  

Mas tem uma outra dimensão ainda que não é somente esta carência de perspectivas 

de crescimento positivo através de um empenho, então a vida se torna insensata sem 

horizontes portanto vale o que vale no momento. As oportunidades que aparecem não são 

oportunidades de construção da própria vida. São oportunidades de ganhos imediatas, de 

vantagens imediatas, de emoções imediatas que podem levar consigo, carregar consigo uma 

forte carga destruidora de si mesmo, das outras pessoas. Não importa, na medida em que o 

outro não importa, eu também tenho nada de perder. Mas, estava dizendo, tem uma outra 

dimensão que me parece mais grave ainda além desta mentalidade em que o outro não me 

interessa a não ser pela utilidade, pelas vantagens que eu posso obter. Além da escassez de 

oportunidades de crescimento positivo e da elaboração de um projeto de vida, então é 

completamente ausente a busca de significados. Já a escola, a família, os meios de 

comunicação não educam as crianças, os adolescentes, os jovens a procurar o significado da 

vida, o significado da amizade, o significado do trabalho, o significado da fidelidade a certos 

empenhos tomados. Como se fosse todo contexto cultural favorecesse uma superficialidade 

em que não tem passado porque nada do passado interessa, o passado não tem nada nos trazer, 

o passado é só coisa dos velhos. Os velhos da família não sabem nada, não podem orientar em 

nada. São pessoas que vivem sem raízes, sem o passado ao qual olhar com um certo orgulho, 

até mesmo na escola foram treinados a desprezar os momentos importantes da sua própria 

história, os heróis que poderiam ser considerados heróis, etc. Nada do que aconteceu no 

passado, pelo que se ouve nas escolas e nos livros é digno de admiração portanto este jovem 

cresce sem raízes, sem olhar a um passado do qual considerar-se herdeiro para dar uma 

continuidade a algo de grande de digno e nenhum futuro. Talvez Brasil possa ter um bom 

futuro, mas o jovem de Nordeste de Amaralina não pensa que ele tem um grande futuro. 

Então pessoas que vivem sem passado, sem futuro é totalmente vítima do mercado e das 

armadilhas que no mercado se pode encontrar.  

 

2. O que a Igreja Católica pode fazer para combater a violência?  

R.: A Igreja Católica age numa multiplicidade de direções. Nem sempre com eficácia, 

nem sempre com clareza. Porém as ações da Igreja Católica variam desde momentos de 

protesto por causa da violência, então concentração de pessoas, ou missas ou passeatas 

ocasionalmente até uns cuidados com crianças nas comunidades que têm creche, têm reforça 
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escolar, que têm diversas atividades que podem ajudar. Nós não temos a possibilidades de 

avaliar qual é o apos ticum concretamente desta ação de Igreja. Certamente, eu diria que este 

crescimento da Igreja está inversamente proporcionado ao crescimento de uma mentalidade 

não mais religiosa, ela exista. Que se difunde através dos meios de comunicação, da escola, 

toda classe escolarizada é uma classe que considera religião uma das coisas das muitas coisas 

do passado que devem ser postas de lado porque não interessa mais. Basta ver agora este 

programa de direitos humanos. Há da parte da classe escolarizada uma falta de inteligência da 

realidade e do significado que certas atitudes têm tanto positivamente quanto negativamente. 

Para exemplificar: por exemplo, a classe escolarizada, não digo os intelectuais porque seria 

uma afronta, não são intelectuais, mas estudaram na escola, então a classe escolarizada, não 

tem inteligência da realidade brasileira, isto é um dado da tradição. Já na transição da colônia 

para republica a classe dirigente daquela época era constituída por filhos de fazendeiros que 

tinham estudados ou em Paris ou em Coimbra, importavam com as idéias iluministas ou 

positivistas mas totalmente desconectadas da realidade do contexto brasileiro. Desde daquela 

época até os dias de hoje se verifica um descolamento, uma distância entre a classe dirigente 

que tem uma certa mentalidade porque leu alguns livros e a população com sua cultura, com 

suas raízes inclusive religiosas, etc. Há uma verdadeira ignorância. Isto leva de um lado a não 

compreender o significado da religião na vida das pessoas, da população. A religião é 

considerada como naquele primeiro ponto do contexto geral em que do outro me interessa só 

aquilo que me convém. Da religião interessa só o aporte político no momento da eleição para 

defender certas bandeiras e para conseguir votos, mas não se faz o menor esforço para 

compreender um pouco mais o aporte da religião na formação das consciências e da 

identidade pessoal e da cidadania. De um lado não é compreendido e por isso não é valorizada 

digamos assim uma postura religiosa, por exemplo, basta ver a dificuldade para conseguir 

implementar o ensino religioso nas escolas públicas mesmo que tenha sido já aprovada há 

cinco seis anos uma lei aqui na Bahia e agora a nível do Brasil por causa do acordo com a 

Santa Sé, mas nem se pensa de ensino religioso nas escolas. Mas também, de um outro lado, 

não podemos avaliar, as pessoas não se dão conta que certo debate, por exemplo a respeito da 

legitimidade do aborto, educa para entender que a vida sim pode ser suprimida quando 

incomoda. Uma criança de dez anos que participa porque assiste televisão, discuta em casa na 

mesa com pai e mãe a respeito do aborto, da legitimidade ou não e vê pessoas que são 

apresentadas como importantes na televisão porque são pessoas que têm poder e que 

defendem certas causas, nós não podemos avaliar o poder educativo que tem isto. Quer dizer, 
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discutir e aprovar uma lei não é somente um ato jurídico. É um ato educativo para a 

mentalidade do povo. Claro, isso também converge para desvalorizar a vida. 

3. O que existe em relação ao combate das drogas?  

R.: Na realidade, eu penso que temos dificuldades porque o contexto já está tecido. O 

tecido humano já está degradado. Isto não é porque eu digo, porque o padre tem que reclamar 

das coisas que estão mal. Porque quem é professor na escola e tenta ensinar português ou 

matemática ou geográfica sabe as dificuldades que encontra por uma degradação do tecido 

humano. Aquelas crianças não são burras, têm capacidade intelectual, mas alguma coisa está 

errado na vida delas e na proposta feita pela escola de tal maneira que não há um encontro  

entre o professor que quer ensinar alguma coisa e aqueles adolescentes que poderiam aprender 

mas acaba não aprendendo. E nós sabemos como isso é tremendo. Por isso a própria Igreja 

enfrenta muitas dificuldades. Basta ver as dificuldades para constituir uma pastoral de 

juventude, estruturada, orgânica, como já existia nos anos 70, 80. Como se fosse sempre 

impossível agregar com uma direção. É impossível também que as metas propostas aos jovens 

na paróquia, pastoral de juventude, não sejam adequadas, não correspondam. Quem sabe, 

estejam defasadas, ainda se quer talvez reproduzir o que foi, o que teve sucesso nos anos 80, 

mas o contexto atual é diferente. É possível também que exista isso. Mas eu diria que o tema 

das drogas deve ser abordado dentro de uma pluralidade de intervenções e de ações. De um 

lado se pode fortalecer a família. A família é muito desvalorizada. Os meios de comunicação 

acabam agredindo a família. Também todo debate sobre família de homossexuais não ajuda a 

ter uma visão mais positiva de uma família constituída com sacrifícios por pai e mãe que 

cuidam dos seus filhos, etc. Há todo um contexto cultural que torna a família mais frágil, que 

torna mais vulnerável, os vínculos familiares são inconsistentes e não tem mais o poder de 

orientar a vida das pessoas.  

Pode se criar uma alternativa, pode se pensar uma escola amiga de família, meios de 

comunicação amigos da família, friendly family se fala tecnicamente. Políticas habitacionais, 

amigas da família, políticas de emprego amigos da família. Então a família pode voltar a ser o 

foque importante para a socialização das crianças e dos adolescentes porque estes 

adolescentes, se não conseguem ter um ponto de referência na família e não conseguem ter 

um ponto de referência na escola, então acabam nas mãos dos delinqüentes. Por outro lado, 

fortalecimento da família, certamente políticas familiares que podem ser implementadas. E 

um cuidado para uma ajuda para que cada adolescente possa pensar um projeto de vida. Claro 

dentro de horizonte em que também a política brasileira é pensada como um projeto com 
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metas alcançar de uma maneira um pouquinho melhor do que está sendo feito agora. Quando 

digo projeto de vida digo o contrário de estratégia de sobrevivência. Viver um preocupado por 

uma estratégia de sobrevivência significa viver preocupado com hoje. Comer antes de dormir. 

Ter um projeto de vida significa conseguir elaborar passos de crescimento que através de 

escola, da formação profissional permitam a um jovem esperar que amanhã por ela ter uma 

vida diferente, ganhando com dignidade o seu dinheiro, etc.   

Combater a droga significar ajudar os adolescentes a elaborar um projeto da vida. Mas 

um projeto de vida só faz sentido se está dentro de um horizonte de significado. O significado 

da vida e da morte, da saúde e da doença, o significado da amizade, o significado da 

solidariedade, o significado de tudo. Porque fora de horizonte de significado, a pessoa não 

sabe porque deve fazer uma coisa, porque deve fazer outra. Só por causa da pressão social, o 

individualismo em que estamos hoje, a pressão social tenda ter pouco significado. Claro se 

deve combater o traficante, evidentemente. Mas continuará a ser fortíssima a demanda por 

drogas se não houver algo que substitui e que dê uma satisfação ao coração do jovem.  

 

4. Logo depois da morte violenta, segue o enterro, depois a tradicional missa do 

sétimo dia. Mas isso, certamente, não basta. O que está sendo oferecido aos padres diocesanos 

e aos agentes pastorais na linha da preparação ao acompanhamento pastoral das famílias 

vítimas?  

R.: Pelo que eu sei não existe uma preocupação permanente neste sentido, existe 

ocasionalmente. Quando um bairro acontece uma chacina, em geral se tem sim uma 

preocupação de um acompanhamento durante algum tempo daquelas famílias, daquela 

situação, mas depois não tem uma linha permanente, continuada de uma atenção a isso. 

Algumas vezes o tema da violência foi tratado por exemplo entre os padres com preocupações 

porque o crescimento da violência interfere na organização de grupos, das comunidades, de 

reuniões, etc. Mas até agora não surgiu uma atividade permanente de atenção às pessoas que 

perderam filhos, etc. Seria um campo aberto. Especialmente em alguns bairros, não é. Que 

talvez, na Graça (bairro de Salvador) não é necessário, mas no Vale das Pedrinhas (bairro de 

Salvador e da investigação desta dissertação) sim.  

 

5. Como apoiar a “mãe órfã” (assim eu chamo as mães que perderam os seus filhos, 

elas se tornam órfãs no sentido inverso)? Quais seriam os passos que o senhor sugeriria para 

ajudar as famílias das vítimas? Um programa pastoral – já existe ou deveria ser desenvolvido?  
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R.: Como todas as coisas começam existir quando alguém que sonhou durante muito 

tempo concretiza. Assim como a Pastoral da Criança poderia surgir porque uma pessoa como 

Zilda dedicou a sua vida a isto. E encontrou pessoas que colaboraram com ela e conseguiu 

fazer crescer isto em vinte países. Da mesma maneira uma atenção às famílias das vítimas da 

violência poderia surgir quando alguém dedicar a vida a isto e quando começar a tornar-se 

visível que se trata de uma iniciativa positiva e benéfica. Então outros poderão juntar-se e 

fazer crescer. Difícil que isso possa nascer de uma burocracia eclesiástica. Seria muito 

interessante começar algo, começar modestamente, depois a coisa vai, convida outros, faz 

conhecer, apresenta não um projeto, mas uma experiência, já mesmo que limitada. Poderia 

ser! 

Depois também é uma questão de maturidade pessoal. Para aquentar uma mãe que 

perdeu um filho de 18 anos ou de 16 anos é necessário uma fortaleça. Nem sempre um padre 

dispõe desta força interior para poder acolher, abraçar aquela mulher, conversar com ela de 

uma maneira que não seja só “vamos na justiça reclamar”. Por isso é difícil dar uma ordem 

burocrática porque é necessário encontrar aquelas qualidades humanas que poderão emergir 

espontaneamente. Até conseguir criar-se um pouco uma espécie de sistemática, de temáticas, 

de conteúdos na maneira de abordar estes problemas, estes dramas.  

Eu penso que seria necessário percorrer dois caminhos. Um caminho é de ajudar 

aquela pessoa a reconquistar a paz no próprio coração, acolher aquilo, aceitar aquele drama, 

olhando para aquele desastre com esperança, então reconstruir a auto-estima, etc. O do outro 

lado, estas pessoas, dependendo da idade, da situação física etc. poderiam tornar-se 

portadores, missionários, no sentido estrito da palavra porque em toda naquela vizinhança elas 

são conhecidas e elas poderiam falar com uma autoridade que outra pessoa não poderia ter 

para as mães e para os adolescentes, etc. Isso teria que ser pensado direito.  

 

6. O senhor tem experiência no âmbito nacional – internacional em relação ao 

fenômeno da morte violenta?  

R.: Eu acho que se você elaborar um projeto enquanto eu estiver aqui em Salvador 

poderei apoiar e apresentar no Conselho Episcopal etc. Porque estou interessado. Eu conheci 

um ano no Chile no último ano da ditadura de Pinochet e encontro freqüentemente pessoas da 

Argentina, da Columbia, de diversos lugares. Nunca este, porém foi um tema direto, sempre 

surge nas conversas, nos relatos, histórias ligadas à violência na Columbia, na Argentina, no 

Chile, mas nunca isto se tornou um trabalho sistemático para pensar em conjunto este tema, 
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mais uma troca de experiência de quem vive e vivendo detrás da sua própria vida. Mas nós 

podemos pensar nisso. Porque a experiência da Columbia é muito forte, na Argentina, no 

Chile também. Certamente pode um fio, uma coligação entre diversos países, o México 

também está numa situação tremenda de violência.  

 

7. O senhor tem uma mensagem para nós? 

Eu fico feliz. Retornando o tema da violência, o problema da violência se enfrenta 

fazendo crescer a humanidade. A violência é uma fraqueza na compreensão da própria 

humanidade, das possibilidades da nossa humanidade. Por outro lado, quanto mais as pessoas 

estiverem enraizadas em Cristo no Evangelho, mais serão capazes de julgar as situações que 

promovem a violência, manter a distância e combater as situações. Quero dizer que do meu 

ponto de vista é inevitável que se desenvolva situações de violência quando as pessoas vivem 

sem horizonte de religioso e sem uma relação com Deus cultivada cotidianamente como ponto 

de orientação, de compreensão do significado da própria vida, da própria identidade, etc. Esta 

sociedade moderna, tão sedutora, por causa de tantas conquistas tecnológicas, etc. é de uma 

espantosa pobreza humana. Pretenderia fazer preservar os melhores frutos do cristianismo 

produziu durante de 2000 anos de história, portando, porém as raízes de onde estes frutos 

adquirirem vida. Quem explica isso muito bem é Romano Guardini, num trabalho titulado O 

fim da época moderna. Eu penso isso também.  
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1.2.2. Entrevista com D. Gregório Paixão, bispo auxiliar - Arquidiocese Salvador 

Salvador, 18 de fevereiro de 2010  

 

1. No ano de 2008, na cidade de Salvador, houve mais de 1.732 mortes violentas. 

As famílias dos nossos bairros sofrem. A vida das mães, cujos filhos foram assassinados, 

nunca mais é a mesma. O que o senhor tem que dizer sobre a situação da violência? 

R: A situação que enxergamos em Salvador é simplesmente o reflexo de uma outra 

que nos é apresentada a cada momento: a pobreza; a falta de acesso à educação; o desemprego 

e a falta de Deus no coração das pessoas. É impossível querer que as pessoas vivam sem 

violência se elas são violentadas a cada instante pelo poder instituído. Não tenho dúvida de 

que só diminuiremos os números tristes da violência em Salvador quando chegarmos a bons 

índices de educação e quando as pessoas tiverem acesso a tudo aquilo que é fundamental para 

uma vida humana equilibrada. Naturalmente teremos sempre próxima de nós a violência, 

gerada especialmente pelo advento de drogas, mas a sociedade – estando mais educada – 

saberá lutar contra essa situação. 

 

2. O que a Igreja Católica pode fazer para combater a violência? 

R: A Igreja não apenas pode fazer alguma coisa: ela já está fazendo e deve fazer ainda 

muito mais. Ela possui voz respeitada na sociedade, pois sempre lutou pelos direitos 

humanos. Resultado: deve não apenas colaborar criando instituições que sirvam para a 

prevenção contra a violência, mas deve ser voz ativa e profética na sociedade, chamando 

atenção para tudo aquilo que serve de fermento para nutrir à indústria da violência. 

 

3. O que existe em relação ao combate das drogas? 

R: Hoje a Arquidiocese de Salvador possui dois centros de recuperação de drogados 

(álcool, maconha, cocaína, craque, cola, etc), um em Candeias, sob a direção de Frei Marcos, 

OFM e outro em São Francisco do Conde, sob a direção de Frei Augusto, OFM. Esses centros 

passaram a ser referência na Bahia, o que resultou em um grande número de pessoas que 

procuram o tratamento de desintoxicação. Além disso, várias paróquias e casas religiosas 

abrem suas portas para os Alcoólicos Anônimos e para o  acompanhamento psicológico de 

dependentes químicos. 
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4. Logo depois da morte violenta, segue o enterro, depois a tradicional missa do 

sétimo dia. Mas isso, certamente, não basta. O que está sendo oferecido aos padres diocesanos 

e aos agentes pastorais na linha da preparação ao acompanhamento pastoral das famílias 

vítimas? 

R: Os sacerdotes possuem uma mentalidade de acolhimento paroquial, mas carecem 

de uma mentalidade missionária. Poucos são aqueles que se dispõem a ir às casas dos parentes 

das vítimas e acompanhar o sofrimento dos familiares. Algumas iniciativas começam a 

aparecer nas paróquias, mas são ainda muito acanhadas. 

 

5. Como apoiar a "mãe órfã" (assim eu chamo as mães que perderam os seus 

filhos, elas se tornam órfãs no sentido inverso)? Quais seriam os passos que o senhor sugeriria 

para ajudar as famílias das vítimas? Um programa pastoral – já existe ou deveria ser 

desenvolvido? 

R: Já existe em Salvador grupos de mães que perderam seus filhos de forma violenta, 

mas restritos à classe média. Creio, porém, que precisamos potencializar a pastoral da 

esperança, abrindo espaço para o acompanhamento das “mães órfãs”. Essa iniciativa poderia 

gerar um fenômeno de multiplicação, dando espaço de partilha para as que superaram a perda, 

tornando-as agentes missionárias diante das que vivem, na atualidade, a orfandade. 

 

6. O senhor tem experiência no âmbito nacional – internacional em relação ao 

fenômeno da morte violenta? 

R: Minha experiência é familiar, pois meus parentes judeus foram exterminados. Mas 

creio que essa experiência não venha ao caso. Entretanto, tenho acompanhado situações de 

violência nos bairros de Salvador, que não difere da violência que ocorre a nível nacional. Na 

verdade, a violência desenfreada tornou-se erva daninha em nossa sociedade. Ela está ao 

nosso lado o tempo todo. Ou combatemos as causas, ou seremos vítimas das conseqüências. 

 

7. O senhor tem uma mensagem para nós? 

R: Não posso dizer outra coisa senão aquilo que Jesus disse para Pedro, que num ato 

de valentia desejou responder à violência com violência: “Guarda tua espada” (MT 26,52). 

Portanto, que sejamos todos agentes daquela paz que só o Cristo pode dar ao mundo, pois ele 

próprio foi vítima da violência da sociedade do seu tempo. Sua afirmação “Pai, perdoa-lhes, 

pois não sabem o que estão fazendo” (Lc 23,34) gera em nós o compromisso de colaborar 
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para que a sociedade enxergue aquilo que não deseja ver, pois odiar é criar um paraíso onde o 

outro não existe. Que vocês sejam agentes desse tempo novo... desse Reino de justiça e de 

paz. 
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1.3. Agente da Ação Social Arquidiocesana (ASA)  

Entrevista com Sra. Josilene Nascimento Passos, Arquidiocese Salvador 

Salvador, 19 de janeiro de 2010  

 

1. Introdução da própria pessoa 

Eu trabalho aqui cerca de uns dez anos entre pastoral do menor e secretaria da ação 

social arquidiocesana. Fiquei até 2006 na Pastoral do Menor onde eu entro em contato com as 

comunidades, os educadores que trabalhavam nas escolas comunitárias com crianças e 

adolescentes e seus familiares. Aqui na articulação da ASA trabalho com mais duas pessoas 

preparando seminários, participando da elaboração do Jornal Entre Vós, participo também em 

outras reuniões de decisões aqui.  

 

2. A violência ao nosso redor – em que consiste? 

É um complexo de coisas, ela é vista de várias formas, ela acontece de várias maneiras 

em vários lugares. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, negros, indígenas, ela está em 

todas as partes, em todos os lugares. Mas eu percebo em maiorias das vezes, ela acontece na 

periferia, com pessoas pobres, negros que estão mesmo na margem.  E quando a gente fala de 

violência, a gente vai agora marcar aquela violência psicológica, também a física. Me parece 

que a física tem dado um salto maior. Falando ao grosso modo. Porque a gente vê na periferia 

– eu sou de lá, eu vivo lá – como estão expostos os moradores. Quando chega um policial na 

rua, ele não pergunta seu nome, não dá bom dia, ele vai de uma forma muito violenta. 

Violência entre marido e mulher, violência entre pais e filhos, violência também entre 

vizinhos. A pior da violência é até com morte mesmo, assassinato.  Sobre o assassinato, eu 

posso falar da periferia, o lugar onde eu estou. Ao longo destes anos tem crescido na verdade.  

A gente não precisa ler jornal, nem ouvir radio, nem assistir TV porque a gente repara a olhos 

nus lá onde a gente está. Nos barros onde a gente visita, faz trabalho social, trabalho pastoral. 

Pai que espanca os filhos. Há uma esposa que é espancada pelo marido, e muitas vezes, até 

casos de assassinatos. A gente ouve de muitas mães e de muitos educadores também deste 

tipo de violência, o assassinato, mais dolorida, mais sofrida.  

 

3. Você tem uma noção sobre o número de assassinatos na cidade de Salvador?  

Nós não temos este número de assassinatos, eu digo enquanto ASA. Fomos a busca 

agora em outubro, novembro, dezembro por conta dos Santos Inocentes (28 de dezembro) e a 
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gente encontra uma certa resistência nos passar porque muitas vezes são trabalhos 

acadêmicos, então há uma dificuldade no repasse destas informações. Quando a gente 

encontra é dado defasado. Nós temos de 2003, somos em 2010. E como que a gente consegue 

este dado? Através de instituições que trabalham com os direitos humanos. Fomos no Ceao 

(Centro de Estudos Afro Orientais), mas não tivemos acesso porque precisaríamos oficializar 

este pedido e a gente tinha pressa. No Cedeca (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente) 

que trabalha também com um tipo de abuso que é uma violência, também não era possível 

naquele momento. E aí, nos direitos humanos, que tem um deputado na frente, certos dados 

são defasados. Não sei quantificar, infelizmente. 

 

4. O que está sendo feito, do lado da Arquidiocese, para atingir esta população, as 

famílias que perdem os seus filhos, para ritualizar a perda, para combater a violência? 

De modo geral que eu saiba, não tem sido feito. De forma efetiva, eu quero dizer, de 

forma efetiva. Porque todos os padres sabem, porque presidem as missas de sétimo dia destas 

vítimas e destas familiares. Chegamos conversando em uma das reuniões das pastorais 

sociais, não me lembro exatamente que mês. E falávamos justamente disso. Acontece algumas 

ações isoladas impontuais mas não atinge a real necessidade. O que eu quero dizer: esta mãe 

marca missa de sétimo dia ou de um mês, acontece a missa, termina a missa e acabou. Não há 

consolo, não há um acolhimento, não há uma visita, não há acompanhamento desta mãe que 

perde o este ente querido, sobretudo um filho. E que a gente não sabe que é sofrido. Não 

precisa ser mãe por ter perdido um filho. Humanamente falando esta situação nos move a 

fazer algo, a ser algo. Ser presença no mínimo para estas mães que perdem os seus filhos. 

Uma visita a esta pessoa que perde um ente querido é um balsamo. Eu não acredito que na 

diocese tenha este trabalho, porque duas pessoas que trazem dois exemplo, que foi o Pe. José 

Carlos e o diácono Marcelo tem atividades que é a caminhada da paz dentro de um bairro. É 

bom, é importante. Acontece nestas duas paróquias: Guadalupe e Santo Antônio das Malvinas 

em Coutos. Mas além disso, eu não sei como que estão estas mães. Há uma necessidade de 

fazer algo, sim. Quem perde um filho, uma filha, um parente nesta situação de assassinato, 

não mais o mesmo, não é. Deixa as marcas muito profundas. E aí, me remetendo ao texto 

bíblico, não tem consolo. Eu acho já uma presença silenciosa, já diz muito. Porque quem 

passou pela situação de perda violenta, sabe que dor incurável é essa. Então há necessidade de 

fazer algo sim. Um acompanhamento, uma terapia de grupo, visitas, ser presença na vida 
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destas pessoas. E dizer: “Olha, o mundo não está perdida, nós queremos um Deus, um Deus 

da vida”. Mas não acredito que acontece alguma coisa, não. 

 

5. Em relação à justiça, o que você tem a dizer?  

O que eu tenho a dizer, na verdade, é uma pergunta. Justiça para quem? Porque existe 

uma organização que - como o quadro da policia ou da justiça é restrita/limitada - então eles 

escolham a quantidade de casos a serem estudado, pesquisado, acompanhado. Que com 

certeza não é a maioria dos nossos adolescentes estão sendo assassinados, dos nossos 

adolescentes e jovens. Então o critério é sempre escolhidos por eles. Eu acredito que vai ser 

homem branco de classe A e B. Mas nunca da classe C e D que mais tem morrido dentro 

desta sociedade. Eles selecionam. Os casos que eles vão estudar até o fim e descobrir, se sai 

na mídia, ótimo, este caso vai até o fim, vai ser investigado, apurado. Mas se não sai na mídia, 

nada tem sido feito. A justiça é lenta ou às vezes não acontece. Ou a justiça que eu tenho 

assistido na periferia é a justiça do coronel. É a policia que chega e que mata. Ou então o 

grupo de extermínio que mata ou o grupo do rival. E dizem que estão fazendo a justiça com as 

próprias mãos. Então que tipo de justiça é essa? E justiça para quem? Eu não sei. Então eu 

vou acreditar na justiça de Deus que aqui na terra alimenta ou não acontece. Infelizmente é 

assim. Você precisa ficar muito em cima. Muitas vezes, nós que somos da periferia, somos 

mal-informados. Não temos acesso a esta informação. Então eu não sei como chegar ao 

delegado, eu até vou ter medo de delegado. Como ele vai me tratar? Uma vez que eu tenha 

coragem de ir lá, como você vai ser tratado? Não tem dignidade no tratamento aqui, quem 

perde um familiar! 

 

6. O papel missionário no contexto da violência, em que consiste?  

Acredito que como Jesus é ir ao encontro de quem está à margem, quem está excluído, 

quem está sofrido. Mais do que nunca, ser presença. Eu acredito que a presença também é um 

cuidado. Não é presença que vai acalentar naquele momento, mas a pessoa vai se sentir 

amada, vai se sentir querida. Isso é o cuidar do outro que é a semelhança do Cristo. Então 

aquela mulher, eu sempre me remito à mulher porque geralmente as mulheres sofrem mais, 

geralmente são as mães que mais choram estas perdas e geralmente são elas que são 

entrevistadas no jornal, quando a gente repara, como a Maria que tem o seu filho nos seus 

braços, cheia de dor. Então nós precisamos estar do lado destas Marias que perdem os seus 

filhos, que têm esta cruz pesada cheia de sangue. Naquele momento, estas pessoas perdem o 
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sentido da vida, questionam até Deus. Nós nesta hora vamos precisar esta pontinha de 

esperança, sendo presença mesmo, sendo um outro Cristo na vida destas mulheres. 

 

7. Se você tivesse que construir uma pastoral da mãe órfã que perdeu o seu filho, o que 

você faria?  

Eu não vejo outro caminho ao não ser visitar. Faria visitação! É um trabalho, para ser 

pastoral, tem que ter este viés de visita. E ter na fé a sua esperança. A partir daí, a mulher fica 

livre de estar conosco ou não. E mesmo que ela não queira aderir a fé católica, ali vai ser um 

espaço para ela a se reerguer, porque ela está caída. Ela está sem esperança, ela está sem 

norte. Ali precisa ser um espaço onde ela se sinta acolhida. Um espaço de renovar a sua 

esperança e voltar à sua vida. Ela precisa ter este lugar. Então estas mulheres precisam viver. 

Quem está na pele da dor, é que pode dar este nome de uma possível pastoral assim.  

 

8. As causas desta violência toda?  

Eu não sei se é falta de compreensão e amor. A perda do sentido da vida. Acho que 

quando você perde a razão do que é a vida, dá passos para que acontecerem morte, pobreza, 

insegurança, medo, vantagens ao todo custo, querer chegar ali não importa como, eu quero 

estar ali, mesmo que eu atropelo todas as pessoas na minha frente, não sei se é egoísmo 

também. É um monte de coisas. As autoridades deste país estão envolvidas. Não digo que eles 

têm culpa, não digo que eles são as causadores, mas contribuem muito para isso. A gente 

quando vota é cheia de esperança de mudança. Mas uma vez que estas pessoas são no poder, 

elas esquecem que elas são eleitas para administrar um governo, uma cidade, um país para 

favorecer o bem comum. Mas o bem comum não chega porque o bem que eles estão 

administrando muitas vezes é um bem pessoal, não é da coletividade, não é da maioria. 

Quando eles dizem, “ao seu favor”, gerem umas series de situações de indignação, de revolta, 

de outros roubos também, porque a corrupção em que eles estão envolvidos, que eles 

provocam, não digo que legitima, mas dá margem para que outros pessoas digam: “Eu 

também vou fazer. Se eles fazem, eu faço. Eu posso fazer”. Não que eu concordo com isso. É 

o que a gente vê na prática. Então, eles não nos representam de fato nesta hora. Porque eu 

acredito que aquela pessoa que a gente bota é uma pessoa honesta, digna, sincera, vai levar 

sério o voto que vai receber e vai cumprir todas as promessas, não vai enganar. Aí, de troca a 

gente recebe engano, mentiras, corrupções. 
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A política pública em defesa do povo não chega. Sobretudo da maioria que é povo 

pobre, que somos a maioria deste país. Então a educação não chega, se chega, é de má 

qualidade. Construir prédio só não resolve o problema, a gente precisa de educação de boa 

qualidade.  

Aí está, vem a política de saúde. Ótimo! Disse que o SUS é o sistema mais bonito do 

mundo. Mas na prática e para marcar um especialista, precisa dormir na fila, que dignidade é 

essa? Então, você fica sem esperança. Eu vou criar uma revolta dentro de mim que ingere essa 

violência. Aí eu acho que eu vou ofender a menina que me atende no guichê para resolver o 

meu problema. É uma bola de neve. Uma coisa muito complexa!  

Segurança, não existe! Não existe! Não existe! Porque a gente sabe ao grosso modo, a 

polícia está envolvida com tráfico de drogas. Esta pessoa que é paga com dinheiro público dos 

cofres públicos do imposto do povo está lá envolvida com os marginais. Que moral tem este 

homem que é pago para defender o direito. O cidadão! Eu acredito que tem muito para 

melhorar ainda.  

 

9. Como proteger o jovem das drogas? 

Acredito num trabalho com as famílias, porque a família também está sofrendo com 

todo este mundo das drogas. Ela está descrente. Ela está empurrando por professor, por 

educação que por ela é delegado. Ela está empurrando pela catequese, o trabalho que ele 

pertence. Eu vou falar do meu terreno. Eu enquanto catequista, eu aposto no trabalho conjunto 

com a família, então nós fazemos evangelização para que esta criança, este adolescente, este 

jovem busque o bem maior, busque o bem na sociedade como cidadão com base no 

evangelho, mas sem apoio da família não é suficiente, não é forte, o trabalho é ineficaz. 

Acredito também que além destes trabalhos de evangelização têm estes trabalhos sociais que 

podem tirar estes meninos, estas meninas dos olhos dos traficantes. Por exemplo, se numa 

escola pública ele tem o seu espaço, onde está respeitado, onde tem alimentação, onde tem um 

foco em cidadania, seja com dança capoeira, seja com arte, seja lá que for futebol, ele vai ser 

bem preparado para se dar bem com a sociedade, com algumas regras estabelecidas, com os 

limites estabelecidos. A gente percebe que praticamente se perdeu. Se alguém da família não 

faz isso, não se faz. As famílias, parece, estão perdendo campo para o terreno inimigo que é 

mundo tráfico. Então acredito que um trabalho social e evangelizador podem minorar a 

violência.  
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10. Além da missa de sétimo dia, o que você faria para ritualizar a perda?  

Um espaço de escuta! Um espaço de escuta! Acho que ali seria um espaço seria para 

ela se esvaziar e para ela se re-preencher. Esvaziar daquelas coisas negativas, coisa pesada, 

um descarrego! E com outros depoimentos, ela volta cheia de esperança de que ela não é a 

única, que ela não está só. E ela se sentia amada, ter a vontade de continuar a vida e 

recomeçar sempre. Porque quantas mulheres não morreram depois da morte dos seus filhos. E 

muitos morrem a cada dia. Ou estão mortas vivas. Vivam só andando de forma de dizer, mas 

morreram para esta vida. 

Muito obrigada! 
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1.4. Termo de consentimento
450

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa sobre 

Missão na Esperança em contextos de violência: 

 Mulheres em pranto, filhos assassinados na periferia de Salvador/Bahia 

 

Meu nome é Regina Reinart (RNE: V 304 759 K). Sou mestranda em Teologia pelo 

INSTITUTO SÃO PAULO DE ESTUDOS SUPERIORES, e desenvolvo a presente 

pesquisa sob a orientação do Prof. Dr. Dr. h.c. Paulo Suess. Esta pesquisa consiste, 

basicamente, em analisar depoimentos de mulheres que perderam seus filhos por morte 

violenta. As entrevistas serão gravadas e transcritas de forma anônima. Os objetivos 

desta pesquisa são estritamente acadêmicos, isto é, para uso de estudo teórico e pastoral 

relacionado com os serviços da evangelização. Os resultados desta pesquisa serão 

expostos em uma dissertação acadêmica. Os dados da sua participação nesta pesquisa 

serão mantidos com inteira confidencialidade, sem identificação das pessoas que 

responderam a este questionário. 

Você é livre para solicitar outros esclarecimentos, como igualmente livre para 

interromper sua participação na pesquisa em qualquer momento de seu 

desenvolvimento. 

Se, portanto, quiser participar desta pesquisa, assine, por favor, abaixo: 

“Aceito livremente participar da pesquisa conforme consta acima.” 

 

____________________________________________________ 

(NOME) 

 

___________________ 

(Salvador, __________) 

                                                 

450
 Neste anexo serve uma amostra do termo de consentimento. Os originais destes termos, assinados pelos 

participantes na pesquisa contém os nomes próprios e serão guardados com a pesquisadora, disponível à banca 

para a leitura, se for necessário.  



Anexo 2: Mapas e estatísticas 

Mapa do número dos homicídios no Brasil, 2006 

Salvador/Bahia 
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Região Nordeste de Amaralina (Fonte: PMS/Sicad, Mosaico de Ortofotos, 2006, IBGE, 

Censo Demográfico, 2000, Elaboração Claudia Alves dos Santos).  
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Tendência da distribuição do Coeficiente.de Mortalidade por Causas Externas. Salvador, 1996-2008 

(por 100.000 Hab.) 
451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição espacial da densidade de óbitos por homicídios de residentes “Hot Spots”. 

Região Metropolitana de Salvador, 1998 a 2001. (por 100.000 hab.)  

 

                                                 

451
 Fonte: SIM, DIS/Sesab  (Sistema de Informação sobre Mortalidade, Diretoria de Informação em 

Saúde/Secretaria da Saúde do Estado da Bahia)  
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Evolução dos óbitos de residentes por Homicídios. Salvador, 1996 a 2008. (por 100.000 hab.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução dos óbitos de residentes por Homicídios segundo a faixa etária. Salvador, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução dos óbitos de residentes por Homicídios segundo a faixa etária. Salvador, 2007.  
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Anexo 3: Fotos 

Bairro da Paróquia Santo André: Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Areal.  
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Fotos dos dias de solidariedade e caminhadas pela paz 
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Fotos dos cemitérios em Salvador 

 

            

 

            

 

            


