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CONTEXTO

Vivemos na década com as mais altas taxas de letalidade violenta 
intencional na história do Brasil. Segundo o Atlas da Violência 
(2019)1, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o ano 
de 2017, anterior ao início desta pesquisa, foi aquele com o maior 
número de vítimas de violência letal na história do país: 65.602 
pessoas assassinadas, o que corresponde a uma taxa de 31,6 mortes 
violentas para cada 100 mil habitantes. Em contextos de países que 
não estão em guerra, o Brasil soma-se a outros países latino-ameri-
canos como um dos mais atingidos pela violência letal no mundo.

No entanto, essa letalidade se manifesta mais sobre uns do que 
sobre outros, mais em determinados lugares do que em outros, e 
responde a padrões específicos no que se refere ao perfil das vítimas 
e aos meios utilizados pelos agentes.

Como diversos estudos têm apontado nos últimos anos, aque-
les(as) que morrem assassinados(as) no Brasil são prioritariamente 
adolescentes e jovens negros(as), moradores(as) de favelas e peri-
ferias, vítimas de homicídios por arma de fogo.

Em 2017, ainda segundo o Atlas da Violência (2019), estados 
do Norte e do Nordeste do país dominaram as maiores taxas de 
homicídios. Também nesse ano, as armas de fogo predominaram 
como meio utilizado para essas mortes: 72,4% dos homicídios 
registrados no país foram por arma de fogo. Homens, jovens (15 a 
29 anos) e negros (pretos e pardos) foram as principais vítimas da 
violência letal: 91,8%, 54,5% e 75,5%, respectivamente.

1 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA (Orgs.). Atlas da Violência 2019. Brasília: Rio de Janeiro: 

São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, 2019. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.

php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432>. Último acesso 

em: jul. 2019.

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432
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A reiteração dessas mortes e o silenciamento (ou legitimação) de 
parte da sociedade diante da escalada da violência letal colocam em 
evidência processos de hierarquização do valor da vida vinculados 
ao perfil de quem está morrendo. Revelam desigualdades raciais, 
etárias, de gênero e territoriais que são estruturantes da violência 
letal no Brasil.

No que se refere aos jovens (15 a 29 anos), esse grupo etário 
atingiu, em 2017, a taxa de 69,9 por 100 mil. No grupo de jovens 
de sexo masculino, a taxa nacional de homicídios é ainda mais 
escandalosa: 130,4 para cada grupo de 100 mil. Entre os homens 
jovens, com idade entre 15 e 19 anos, 59,1% do total de óbitos são 
ocasionados por homicídio (IPEA e FBSP, 2019). Esses números 
já seriam mais do que suficientes para justificar o recorte etário 
dessa pesquisa.

A concentração contundente dos homicídios entre adolescentes 
e jovens negros, moradores de favelas e periferias, que se articula 
diretamente com o racismo estrutural no país, tem sido foco prio-
ritário de diversos trabalhos do eixo de direito à vida e segurança 
pública do Observatório de Favelas.

Porém, ainda que os padrões apresentados acima se mante-
nham altos e hegemônicos, é importante destacar que também 
vêm crescendo no Brasil os homicídios de grupos com vulnerabili-
dades específicas, como mulheres e pessoas LGBTI+. O aumento da 
visibilidade desses crimes e suas recentes e específicas tipificações 
penais em leis e projetos de leis2, em grande parte decorrentes da 

2 Tipificação do feminicídio a partir da lei n. 13.104, de 9 de março de 2015. 
Sobre a violência letal contra a população LGBTI+, há alguns projetos de lei em 

tramitação no Congresso, como o projeto de lei n. 7.292, de 2017, que define o 

crime de “LGBTcídio” e que endurece as penas para homicídios causados por essa 

motivação. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento 

sobre o tema da criminalização da LGBTfobia que, até que o Congresso Nacional 

edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas 

na tipificação da Lei do Racismo.
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mobilização política de grupos feministas e LGBTI+, são também 
fenômenos de grande relevância de nosso tempo e fundamentais 
para a compreensão das causas, motivações e diversificação da 
violência letal brasileira.

No ano de 2017, 4.936 mulheres foram vítimas de violência letal 
no Brasil, o que corresponde a cerca de 13 assassinatos por dia3. A 
desigualdade racial também se expressa de forma relevante entre 
as mulheres: 66% das mulheres assassinadas no país são negras. 
Entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 
29,9%, enquanto a de mulheres não negras teve crescimento de 
4,5% (IPEA e FBSP, 2019).

É importante ressaltar que além dos feminicídios e de numerosos 
registros de violência contra as mulheres, os impactos da militari-
zação da segurança pública e de outras dinâmicas de violência letal 
também recaem de forma muito significativa na vida das mulheres 
negras. Como veremos no decorrer deste trabalho, são elas quem 
protagonizam as redes e movimentos de familiares de vítimas da 
violência do Estado.

No que concerne à violência contra pessoas LGBTI+, há um 
problema relacionado à limitação da produção de dados oficiais 
sobre o tema4. Apesar desse limite, organizações nacionais e inter-
nacionais têm chamado a atenção para a gravidade do problema no 
Brasil e produzido esforços de sistematização de dados a partir das 
informações oficiais disponíveis e do monitoramento de notícias 
publicadas na imprensa, na internet e de casos que são encami-
nhados diretamente para organizações que atuam no campo.

3 Ainda não é possível identificar em que medida o aumento do registro de femini-

cídios reflete um aumento do número de casos ou uma redução da subnotificação, 

tendo em vista que a lei que tipifica o crime de feminicídio no país é relativamente 

recente.

4 Os dados censitários produzidos pelo IBGE não contemplam informações espe-

cíficas sobre população LGBTI+, os registros de ocorrências nas polícias também 

não costumam mencionar identidade de gênero e orientação sexual, e as decla-

rações de óbito não têm um campo específico para essa informação.
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No lançamento do primeiro Relatório Global sobre Violência 
contra Pessoas LGBTI+5, em 2011, as Nações Unidas já indicavam 
a necessidade de combater a homofobia, lesbofobia e transfobia 
no país. De acordo com dados da Transgender Europe (TGEU)6 e da 
International Lesbian and Gay Association (ILGA)7, o Brasil é o país 
com o maior número de homicídios de LGBTI+ e de transgêneros 
no mundo.

No âmbito nacional, dossiê realizado pela Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais (ANTRA) e pelo Instituto Brasileiro Trans 
de Educação (IBTE)8 aponta que, no ano de 2018, foram mapeados 
163 assassinatos de pessoas trans, sendo 158 travestis e mulheres 
transexuais, 4 homens trans e 1 pessoa não binária. Em relação 

5 Esse relatório também mostra que mulheres lésbicas e trans estão mais vulneráveis 

à violência por estarem em situação particular de risco. Para mais informações, 

vf. “Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals 

based on their sexual orientation and gender identity. Report of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights”. Disponível em: <https://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf>. 

Últimoacessoem: 16 abr. 2019.

6 Vf. “Trans day of remembrance (TDoR) 2018 Press Release: 369 reported murders 

of trans and gender-diverse people in the last year”, nov. 2018). Disponível em: 

<https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/>. 

Último acesso em: ago. 2019.

7 Vf. CARROLL, Aengus; MENDOS, Lucas Ramón. State-sponsored homophobia — a 

world survey of sexual orientation laws: criminalization, protection and recognition. 

12. ed. ILGA, maio 2017. Disponível em: <http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_

State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf>. Último acesso em: ago. 2019.

8 O Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais no Brasil 

em 2018, realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) 

e pelo Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE), sistematiza informações 

obtidas por meio do monitoramento diário de notícias veiculadas na mídia, na 

internet e em informações sobre casos encaminhados diretamente a organiza-

ções LGBTI+. Disponível em <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/

dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Último 

acesso em: set. 2019.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/
http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf
http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-t
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-t
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ao perfil das vítimas, 60,5% eram jovens com idade entre 17 e 29 
anos e 82% eram negras. Também é importante ressaltar que 60% 
dos homicídios ocorreram nas ruas e em 65% dos casos as vítimas 
foram identificadas como profissionais do sexo.

Ódio e intolerância à diversidade sexual e às expressões de gênero 
dissidentes são fatores que motivam o alto número de homicídios 
e de práticas de violência contra pessoas LGBTI+ no Brasil. Os 
dados acima também apontam para a centralidade do racismo, 
do sexismo e da LGBTIfobia na produção da violência letal no país.

Outro fenômeno observado pela última edição do Atlas da 
Violência (2019) foi a expansão por todas as regiões brasileiras, 
mas especialmente no Norte e no Nordeste, de facções armadas que 
disputam o controle de atividades ilícitas e o domínio de territórios 
e prisões. As disputas entre esses grupos armados, os conflitos entre 
eles e as polícias estaduais, e mesmo as tréguas e acomodações 
temporárias desses agentes também são determinantes importantes 
para as variações nas taxas de homicídios de cidades e de estados.

No estado do Rio de Janeiro, em específico, a taxa de homicídios 
se manteve acima de 40 por 100.000 habitantes até o final dos anos 
2000, quando começou a cair, atingindo a menor taxa em 2012: 
25,1 para cada 100 mil habitantes. Nesse período, a redução da 
letalidade violenta no Rio foi associada, pelas autoridades públicas, 
a um conjunto de iniciativas, como o Sistema Integrado de Metas 
e a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). 
Criticadas pela militarização progressiva de territórios populares, 
por não estarem acompanhadas de políticas sociais abrangentes e 
efetivas9, e por se restringirem a favelas das regiões mais abastadas 

9 Para uma análise do processo de implantação das UPPs até o auge do programa, 

vf. CANO, Ignacio; BORGES, Doriam; RIBEIRO, Eduardo (Orgs.) Os donos do 

morro: uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

LAV-UERJ, 2012. Disponível em: <http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.

pdf>. Último acesso em: jul. 2019.

http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
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da cidade10, dentre outros aspectos, as UPPs não focalizaram a 
redução da letalidade.

Apesar de terem sido visibilizadas como um dos fatores que 
contribuíram, em determinado momento, para a queda dos homi-
cídios em algumas regiões do Rio de Janeiro, a expansão dessa 
iniciativa não foi orientada por um critério que buscasse atender 
as áreas com maior incidência da violência letal. A estratégia de 
expansão das UPPs foi muito pautada pela agenda dos grandes 
eventos e por interesses políticos e eleitorais, que ampliaram os 
limites relacionados à sustentabilidade da iniciativa (WILLADINO, 
NASCIMENTO e SILVA, 2018)11. A partir de 2013, os problemas rela-
cionados à experiência se aprofundaram e os índices de letalidade 
violenta no Rio de Janeiro voltaram a subir.

Com o declínio do programa, concomitante à finalização do 
período de organização de megaeventos internacionais na capital 
fluminense, aliado a outros fatores de ordem política e econômica 
(crise econômica e fiscal no país e no estado do Rio de Janeiro, 
fortalecimento e expansão das milícias, e acirramento dos conflitos 
decorrentes de novas disputas sobre negócios ilícitos e territórios), 
as taxas de homicídio voltaram a subir ano a ano — com exceção 
de 2015 —, atingindo um total de 30,5% de crescimento entre 2012 
e 2017. Em 2017, a taxa de homicídios do estado do Rio de Janeiro 
era de 38,4, ou seja, acima da média nacional (IPEA e FBSP, 2019).

10 Vf. MIAGUSKO, E. Esperando a UPP: circulação, violência e mercado político 

na Baixada Fluminense. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 31, n. 91, jun. 

2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v31n91/0102-6909-rb-

csoc-3191012016.pdf>. Último acesso em: jul. 2019.

11 Vf. WILLADINO, Raquel; NASCIMENTO, Rodrigo Costa do; SILVA, Jailson de 

Souza e (Coords.). Novas configurações das redes criminosas após a implantação das 

UPPs. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2018. Disponível em:<http://of.org.

br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-

das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf>. 

Último acesso em: jul. 2019. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v31n91/0102-6909-rbcsoc-3191012016.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v31n91/0102-6909-rbcsoc-3191012016.pdf
http://of.org.br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf
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Quanto à situação dos jovens fluminenses, seguindo com dados do 
Atlas da Violência (2019), no estado do Rio de Janeiro, a taxa de homi-
cídio de jovens (15 a 29 anos) é de 92,6 para cada 100 mil, bem acima da 
média nacional (69,9). Em relação aos jovens do sexo masculino, a taxa 
é de 176,2  por 100 mil no estado fluminense. É importante destacar 
que, entre 2012 e 2017, houve um aumento de 49,2% nos homicídios 
de jovens, com idade entre 15 e 29 anos, na mesma unidade da fede-
ração, constituindo um crescimento alarmante.

Como esta pesquisa acompanhou casos de jovens e adolescentes 
assassinados, é preciso também realçar os dados relativos às vítimas 
menores de 18 anos. Segundo o Dossiê Criança e Adolescente 
(MANSO e GONÇALVES, 2018), do Instituto de Segurança Pública 
do estado do Rio de Janeiro12, somos o terceiro país do mundo com 
o maior número de crianças e adolescentes assassinados, ficando 
atrás apenas do México e de El Salvador. No que se refere ao estado 
do Rio de Janeiro, no ano de 2017, foram assassinados 635 crianças 
e adolescentes. Cabe ressaltar que esse número pode estar subesti-
mado, pois, apesar dos dados do dossiê partirem dos registros de 
ocorrências da Polícia Civil do Rio de Janeiro em cruzamento com 
dados da saúde, em pelo menos 13,8% dos registros de letalidade 
violenta, as idades das vítimas não são determinadas.13

12 Disponível em: <http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/

DossieCriancaAdolescente2018.pdf>. Último acesso em: jul. 2019.

13 As fontes de dados do Atlas da Violência são diferentes daquelas do Instituto 

de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). As primeiras baseiam-se na 

base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 

Saúde (SIM-DATASUS), tendo como fonte registros da saúde. Já os dados do 

ISP-RJ têm como principal fonte os registros das delegacias de Polícia Civil do 

Rio de Janeiro. No entanto, no caso do Dossiê Criança e Adolescente, realizado 

pelo ISP-RJ, além dos microdados da Polícia Civil fluminense, a base do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM-DATASUS) foi 

utilizada de forma complementar. O uso integrado dessas duas bases permitiu 

a recuperação da idade das vítimas, a comparação de concentrações espaciais, 

bem como das distâncias entre os locais do fato e as residências das vítimas na 

data do acontecimento. 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/DossieCriancaAdolescente2018.pdf
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/DossieCriancaAdolescente2018.pdf
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Ainda segundo o dossiê, houve um agravamento da violência 
letal na última década no estado do Rio de Janeiro, tanto para 
adultos quanto para crianças e adolescentes — “porém este agra-
vamento foi mais acentuado para crianças e adolescentes” (MANSO 
e GONÇALVES, 2018, p. 23). Essa tendência também tem sido 
identificada em pesquisas de caráter nacional14. O aumento da 
vulnerabilidade de crianças e adolescentes à violência letal reforça a 
necessidade de aprofundar a compreensão sobre as dinâmicas que 
estão produzindo tal agravamento a fim de subsidiar a formulação 
de políticas preventivas.

Sobre as dinâmicas desses homicídios, o dossiê faz uma reve-
lação alarmante: são agentes do Estado os responsáveis por mais 
de um quarto dos homicídios de crianças e adolescentes no Rio 
de Janeiro:

O quadro é tão grave que mais de um quarto da letalidade 
violenta contra adolescentes no estado do Rio de Janeiro 
é composta pelos homicídios decorrentes de intervenção 
policial, que em 2017 totalizou 174 vítimas. (MANSO e 
GONÇALVES, 2018, p. 23).

Dentre os indicadores relacionados à letalidade violenta no 
Rio de Janeiro, merecem destaque os homicídios decorrentes de 
intervenção de agentes das forças de segurança. No ano de 2017, 
1.127 pessoas foram mortas por agentes do Estado. Essa situação 
se agravou no ano seguinte a partir de uma intervenção federal 
de caráter militar. Em fevereiro de 2018, foi decretada uma inter-
venção federal na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, 

14 De acordo com o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA, 2014), a análise 

de riscos relativos por idade confirma que, na última década, o risco dos adoles-

centes aumentou em relação a quase todas as outras faixas etárias. Disponível 

em:<http://prvl.org.br/wp-content/uploads/2017/06/IHA-2014.pdf>. Último 

acesso em: ago 2019.

http://prvl.org.br/wp-content/uploads/2017/06/IHA-2014.pdf
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que deslocou o comando da gestão da segurança pública de um 
comando civil para militares e sinalizou uma aposta no aprofun-
damento da militarização.

De acordo com dados do Observatório da Intervenção15 — inicia-
tiva coordenada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 
(CESeC), da Universidade Cândido Mendes, que monitorou opera-
ções policiais, dados sobre registros criminais oficiais do Instituto 
de Segurança Pública e números de disparos e tiroteios compilados 
pelo Laboratório Fogo Cruzado durante o período da intervenção 
—, os números indicam que a intervenção federal não priorizou a 
redução da letalidade violenta. Durante a intervenção, 6.041 pessoas 
morreram de forma violenta no estado do Rio de Janeiro, o que 
representou uma redução de 1,7% em relação ao ano anterior. Em 
contrapartida, houve um aumento de 33,6% dos homicídios por 
intervenção de agentes do Estado em relação a 2017. 22,7% das 
mortes violentas ocorridas durante os dez meses de intervenção 
federal foram cometidos por agentes das forças de segurança 
(policiais e militares)16. Dentre os dados monitorados no período, 
destaca-se também a intensificação de tiroteios e de chacinas.

O balanço dos principais resultados obtidos indica que, além de 
não resolver problemas estruturais, a medida agravou a perspectiva 
bélica e letal das respostas no campo da segurança pública. Segundo 
dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 
(ISP-RJ), de janeiro a dezembro de 2018, 1.534 pessoas foram vítimas 
de homicídios decorrentes de intervenção de agentes do Estado no 
Rio de Janeiro. Para agravar o quadro, é importante lembrar que logo 
após a oficialização da intervenção federal, vivenciamos a brutal 

15 Vf. RAMOS, Silvia (Coord.). Intervenção federal: um modelo para não copiar. Rio 

de Janeiro: CESeC, fev. 2019. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1U-

PulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view>. Último acesso em: jul. 2019.

16 Entre fevereiro e dezembro de 2018, período de vigência da intervenção federal 

na segurança pública do Rio de Janeiro, 1.375 pessoas foram mortas por inter-

venção de agentes do Estado.

https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view
https://drive.google.com/file/d/1UPulZi6XpsK8DQo6c5oVmwUFUhypkOpA/view
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execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson 
Gomes no centro da cidade, crime político que representou um 
grave atentado à democracia e que, após 18 meses, ainda segue 
sem respostas sobre as motivações e os mandantes.

Ainda em 2018, as eleições para presidente, governadores, sena-
dores, deputados federais e deputados estaduais tiveram a temática 
da “segurança pública” como um dos grandes elementos do debate 
político-eleitoral. O processo eleitoral foi marcado, entre outros 
aspectos, por uma ampla difusão de fake news nas redes sociais 
virtuais, pela intensificação dos discursos de ódio, por um clima 
de hostilidade nas ruas e pelo fortalecimento de forças conserva-
doras. Declarações racistas, sexistas, LGBTIfóbicas e propostas que 
vão na contramão do direito à vida e dos princípios democráticos 
integraram plataformas de campanhas.

No campo da segurança pública, o debate foi realizado tendo 
o medo como um dos principais elementos mobilizadores. Como 
resposta à sensação de insegurança da população, prevaleceram 
propostas que fortalecem a perspectiva punitivista e uma agenda 
muito regressiva com pautas como a flexibilização do Estatuto do 
Desarmamento, a redução da maioridade penal, o aumento do 
encarceramento, a “lei do abate”, o excludente de ilicitude para 
homicídios decorrentes da ação das forças de segurança, entre 
outras.

Parte dessa agenda é, atualmente, encampada pelo Governo 
Federal e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que assumiram 
seus postos em janeiro de 2019. Este ano tem sido marcado pelo 
acirramento dos homicídios decorrentes da ação de agentes do 
Estado no Rio de Janeiro. Entre janeiro e agosto de 2019, segundo 
dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), 1.249 
pessoas foram assassinadas em ações das forças de segurança no 
estado. No mesmo período, 44 policiais foram mortos, sendo 14 
em serviço.

A brutalidade da ação das forças do Estado é tamanha que, 
atualmente, as polícias são responsáveis por 30% dos homicídios 
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que ocorrem no estado fluminense17. O agravamento da letali-
dade da ação das forças de segurança se conecta a declarações de 
autoridades públicas que incitam explicitamente a lógica bélica 
e defendem proposições como o “abate” e a “excludente de ilici-
tude”, enviando mensagens de que há uma autorização oficial para 
a barbárie. Nesse contexto, são cada vez mais frequentes práticas 
como o uso de snipers e o uso de helicópteros como plataformas de 
tiro nas operações policiais realizadas em favelas, colocando em 
risco a vida de todos os moradores desses territórios.

Estamos vivenciando o aprofundamento da necropolítica 
(MBEMBE, 2018), na qual o Estado tem exercido de forma brutal 
sua capacidade de “ditar quem pode viver e quem deve morrer”. Esse 
quadro tem ampliado a vulnerabilidade dos moradores de favelas 
e periferias à violência letal e atingido cada vez mais as crianças 
e adolescentes. Segundo dados do Laboratório Fogo Cruzado, 16 
crianças foram baleadas no Rio de Janeiro de janeiro a setembro de 
2019. Dessas, cinco perderam a vida durante operações policiais.

Os altos índices de homicídios e, em especial, de mortes decor-
rentes da ação das forças de segurança convivem como baixíssimos 
índices de resolução dos crimes contra a vida.

De acordo com uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto 
Sou da Paz (2017)18, a investigação e o processamento de homicí-
dios por parte das instituições que compõem o sistema de justiça 
criminal e segurança pública no Brasil são ineficientes e inefi-
cazes. Apesar de investimentos pontuais em algumas capitais 
para a criação de delegacias especializadas sobre homicídios e 
a melhoria dos órgãos de perícia, os dados disponíveis apontam 
um desempenho muito fraco das polícias brasileiras no esclareci-
mento dos casos de homicídios. A atuação do Ministério Público 

17 Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) e Rede de Observatórios da 

Segurança.

18 Vf. INSTITUTO SOU DA PAZ. “Onde mora a impunidade? Porque o Brasil precisa 

de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios”. São Paulo: 2017.
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frente aos crimes contra a vida também é muito frágil. Em alguns 
estados, o Ministério Público denuncia menos de 15% das mortes 
violentas. Dentre os fatores associados a esse quadro, apontam-se, 
entre outros, o déficit de estrutura pericial, a demora excessiva na 
condução dos inquéritos policiais e a fragilidade de provas.

Em 2012, o Conselho Nacional do Ministério Público, em 
trabalho de monitoramento da Meta 2 da Estratégia Nacional de 
Justiça e Segurança Pública, identificou baixíssimas taxas de eluci-
dação de homicídios nos estados brasileiros. Dos 43.123 inquéritos 
monitorados e finalizados entre março de 2010 e abril de 2012, 78% 
foram arquivados por impossibilidade de se chegar aos autores 
dos crimes. 

Com o intuito de elaborar o primeiro Indicador Nacional de 
Esclarecimento de Homicídios do Brasil, o Instituto Sou da Paz 
solicitou aos Ministérios Públicos dos 27 estados da federação, 
entre maio e junho de 2017, dados relativos a denúncias criminais 
apresentadas entre janeiro de 2015 e junho de 2017, referentes a 
homicídios dolosos consumados. Apenas seis estados enviaram 
as informações solicitadas (São Paulo, Espírito Santo, Rondônia, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Pará). De acordo com o levan-
tamento, no Rio de Janeiro, apenas 11,8% dos homicídios foram 
denunciados no período analisado. 

Os baixos índices de esclarecimento de homicídios e a demora 
excessiva no processamento dos casos são atribuídos à priorização 
de investimentos públicos em estratégias de policiamento ostensivo, 
à escassez de servidores nas polícias civis e técnico-científicas e às 
condições precárias de trabalho. Também destaca-se a precarie-
dade de procedimentos técnico-periciais, como a delimitação, o 
isolamento e a preservação de cenas de crime (INSTITUTO SOU 
DA PAZ, 2017). 

Esses problemas se acentuam quando se trata de homicídios 
decorrentes da ação das forças de segurança. A falta de apuração e de 
responsabilização das mortes causadas por agentes do Estado carac-
teriza o tratamento predominante dos casos e tem sido denunciada 
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há anos por movimentos de familiares de vítimas, pesquisadores 
e organizações de Direitos Humanos. 

Em 2015, a Anistia Internacional19 analisou o andamento de 220 
procedimentos de homicídios decorrentes de intervenção policial 
ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2011. Constatou-se que, 
até abril de 2015, 183 investigações ainda estavam em curso; 12 
casos haviam sido arquivados por falta de provas ou ausência de 
testemunhas e em apenas 1 caso havia denúncia à Justiça pelo 
Ministério Público contra os policiais envolvidos. 

A impunidade desses casos, muitas vezes, se associa a processos 
de criminalização das vítimas, o que aprofunda o sofrimento de 
seus familiares na luta por justiça, verdade e memória e revela 
problemas no sistema de justiça criminal como um todo (VIANNA 
e FARIAS, 2011; ANISTIA INTERNACIONAL, 2015).

Vivemos a contradição de sermos um país que aprofundou a 
política de encarceramento em massa nos últimos anos (o que nos 
levou à posição de terceira maior população carcerária no mundo), 
mas que não atua de forma consistente na elucidação e na respon-
sabilização dos crimes contra a vida. O aumento do encarceramento 
no país a partir dos anos 2000 foi muito expressivo. Porém, esse 
processo foi marcado por uma forte seletividade penal. Os dados 
relativos ao sistema penitenciário nacional indicam que o foco da 
responsabilização recai sobre os crimes contra o patrimônio e os 
crimes associados a drogas, ao passo que não há priorização dos 
crimes contra a vida20.

19 Vf. ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho: homicídios cometidos pela 

Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 

2015. Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Voce-

matou-meu-filho_Anistia-Internacional-2015.pdf>. Último acesso em: set. 2019.

20 Vf. Levantamento nacional de informações penitenciárias. DEPEN, 2017. Disponível 

em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/

infopen-jun-2017-rev-12072019-0721.pdf>. Último acesso em: set. 2019.

https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-Internacional-2015.pd
https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-Internacional-2015.pd
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019
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No campo da política sobre drogas, a lei n.11.343/2006 contri-
buiu para a despenalização do usuário, mas aumentou a severidade 
da punição prevista para o tráfico de drogas, intensificando sua 
criminalização. A falta de critérios objetivos de diferenciação entre 
usuários e traficantes na legislação abriu uma brecha para que 
fatores subjetivos e circunstanciais tenham um papel determi-
nante na configuração dessas ocorrências, o que tem reforçado a 
criminalização da juventude negra moradora de favelas e periferias.

Os altos índices de violência letal, associados à falta de escla-
recimento dos casos de homicídios e ao incremento das prisões 
de jovens negros moradores de espaços populares, colocam em 
evidência processos de criminalização da pobreza e de hierarqui-
zação do valor da vida associados a desigualdades raciais, etárias, 
de gênero, de classe e territoriais.

Diante desse quadro, é urgente que a sociedade se mobilize 
pela garantia do direito à vida e que a atual política de segurança 
pública seja revista. É urgente desnaturalizar essas mortes e investir 
na construção de políticas públicas que garantam a proteção e 
a valorização da vida de adolescentes e jovens, em especial, da 
juventude negra e periférica.

É nesta perspectiva que o presente trabalho se insere. 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Desde a sua fundação, o Observatório de Favelas tem atuado 
no campo do Direito à Vida e da Segurança Pública, priorizando as 
formas de violência que atingem os moradores de favelas e perife-
rias e, principalmente, adolescentes e jovens negros. Ao longo da 
trajetória da instituição, temos desenvolvido estudos e proposições 
que buscam contribuir para a formulação e implementação de 
políticas e ações públicas que tenham a valorização da vida como 
um princípio fundamental.
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As ações desenvolvidas nesse campo têm buscado pautar a 
redução de homicídios como prioridade na agenda pública e contri-
buir para a desnaturalização da violência letal. O programa de 
Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas se 
estrutura em torno de três eixos centrais:

• produção de conhecimento;
• elaboração, sistematização e difusão de metodologias de inter-

venção; e
• sensibilização, mobilização social e incidência política.

A produção de conhecimento é imprescindível para subsidiar 
a elaboração de políticas públicas e ações de prevenção e redução 
da violência baseadas em evidências. Nesse eixo, o Observatório de 
Favelas tem produzido pesquisas sobre dinâmicas relacionadas à 
violência letal, priorizando as dimensões etárias, raciais, de gênero, 
sexualidade e territoriais.

Entendemos que também há desafios para a redução da violência 
que exigem uma atuação no campo cultural. Nesse sentido, a sensi-
bilização, a mobilização social e a produção de narrativas sensíveis 
sobre o tema são estratégias relevantes para a criação de ambientes 
favoráveis à proteção da vida.

Paralelamente, as ações de incidência política são necessárias 
para a priorização de políticas públicas que tenham a valorização 
da vida como um princípio central. Assim, esse eixo é estratégico 
para o desenvolvimento de ações que visam a romper com a lógica 
do confronto e com a naturalização dos homicídios, bem como a 
impulsionar a implementação de políticas públicas no campo da 
prevenção da violência, da proteção da vida e da reparação.

O presente trabalho teve como foco a realização de uma pesquisa 
qualitativa sobre homicídios de adolescentes e jovens no Rio de 
Janeiro, a partir da perspectiva de familiares e amigos de vítimas. 
A proposta era trabalhar com diferentes dinâmicas de homicídios 
que colocassem em evidência questões raciais, de gênero, de sexu-
alidade, etárias e territoriais envolvidas na produção da violência 
letal, bem como a atuação do Estado nesse processo.
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Com esse intuito, a pesquisa buscou identificar casos de homi-
cídios que contemplassem as seguintes dinâmicas: homicídios 
decorrentes de intervenção policial; homicídios por ação de grupos 
armados que disputam o controle de territórios; homicídios moti-
vados por homofobia, lesbofobia ou transfobia, feminicídios e 
homicídios ocorridos dentro de unidades do sistema socioeducativo.

Dentre os objetivos específicos, buscou-se analisar a trajetória 
de vida de adolescentes e jovens que foram vítimas de homicídios; 
as dinâmicas de homicídios que ceifaram a vida desses jovens; e a 
experiência dos familiares e amigos no pós-morte em três dimensões 
(ação do Estado; redes de solidariedade social e rituais de memória).

O projeto busca contribuir para dar visibilidade a casos de 
homicídios de adolescentes e jovens, enfatizando especialmente 
memórias que familiares e amigos têm das vítimas, priorizando 
aspectos característicos de cada trajetória, práticas, expectativas e 
sonhos que os jovens possuíam antes de sofrer o homicídio.

Nessa perspectiva, além do desenvolvimento da pesquisa, o plano 
de trabalho também envolveu a produção de narrativas jornalísticas 
e de intervenções artísticas sobre os temas pesquisados, reforçando 
a desnaturalização dessas mortes, o direito à memória e a potência 
das trajetórias interrompidas. Espera-se que os resultados obtidos 
possam contribuir com a luta por memória, verdade e justiça travada 
cotidianamente pelos familiares de vítimas da violência.

A definição dos objetivos da pesquisa e o roteiro de entrevista 
foram construídos em parceria com a Casa de las Estrategias, de 
Medellín, organização com a qual o Observatório de Favelas tem 
realizado estudos conjuntos e processos de intercâmbios metodo-
lógicos desde 2016. Inicialmente, a proposta era realizar, no âmbito 
de uma iniciativa denominada “autópsia social dos homicídios 
de adolescentes”, entrevistas qualitativas, em profundidade, com 
familiares e amigos de vítimas de homicídios a partir de um número 
reduzido de casos e de dinâmicas similares em cada contexto21. 

21 Após a construção do roteiro, foram realizadas algumas entrevistas no Rio de 

Janeiro e em Medellín, cujas análises resultaram na produção de um artigo 

conjunto.
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No entanto, no decorrer da construção, optamos por diversificar 
as dinâmicas e realizar um trabalho um pouco mais amplo no Rio 
de Janeiro. Foi mantida a perspectiva de um estudo baseado em 
entrevistas qualitativas semiestruturadas com familiares e amigos 
de adolescentes e jovens que perderam a vida por homicídios. A 
presente publicação se refere apenas ao trabalho desenvolvido pelo 
Observatório de Favelas no Rio de Janeiro.

Para o trabalho de campo no contexto brasileiro, definiu-se que 
seriam selecionados dez casos de homicídios de adolescentes e 
jovens ocorridos no estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2013 
e 2018. Esse recorte temporal visava a garantir casos relativamente 
recentes, cujos elementos descritivos mais sutis e detalhados esti-
vessem mais facilmente acessíveis a partir de entrevistas com 
familiares e amigos das vítimas.

Para traçar as possibilidades de recortes territoriais, foram reali-
zadas análises sobre os dados de letalidade violenta no estado do Rio 
e, mais especificamente, dos homicídios de adolescentes e jovens, 
no período de 2013 a 2018, a partir de bases de dados da segurança 
pública e da saúde. A partir da análise dos dados, definimos que 
seriam priorizados casos de favelas da capital e de municípios da 
região metropolitana do Rio de Janeiro que têm apresentado altos 
índices de homicídios — com especial atenção para a Baixada 
Fluminense e São Gonçalo22, que são áreas de grande incidência 
de homicídios que têm sido historicamente menos visibilizadas.

Em seguida, foi realizado um levantamento preliminar de notícias 
jornalísticas na internet, buscando identificar casos de homicí-
dios referentes às dinâmicas pré-estabelecidas e dentro de nosso 

22 Segundo dados do ISP-RJ, no ano de 2018, a taxa de letalidade violenta na capital 

foi de 30,1 por 100 mil habitantes, ao passo que na região da Grande Niterói (que 

contempla o município de São Gonçalo), foi de 44,0 por 100 mil habitantes, e 

na Baixada Fluminense chegou a 56,2 mortes violentas para cada 100 mil habi-

tantes. No que se refere especificamente a homicídios de adolescentes e jovens, 

a Baixada Fluminense também é a região que concentra a maior incidência de 

homicídios de jovens com idade inferior a 20 anos na série histórica.
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recorte temporal. A busca se fez no site de buscas Google e se baseou 
em diversas combinações de palavras e expressões, como “morte” 
“adolescente” “2013” “São Gonçalo”, ou “jovem” “assassinada” “femi-
nicídio” “Baixada Fluminense” “2015”, ou ainda “jovem” “morte” 
“LGBT” “transfobia” “Rio de Janeiro”. Para cada combinação de 
palavras, buscaram-se notícias até a quinta página dos resultados 
encontrados. Esse levantamento nos possibilitou um mapeamento 
inicial, ainda que limitado, sobre certos aspectos de casos de homicí-
dios de adolescentes e jovens que tiveram algum nível de visibilidade 
em meios de comunicação, como: nome e idade das vítimas, locali-
dade de ocorrência, atores suspeitos de participação na dinâmica, 
pessoas próximas da vítima que se manifestaram sobre o ocorrido, 
agentes estatais e outras institucionalidades presentes.

O passo seguinte para o mapeamento de casos e a construção 
da entrada em campo foi o acionamento de organizações e pessoas 
parceiras do Observatório de Favelas que atuam no acompanha-
mento de casos de homicídios no Rio de Janeiro. Esse método 
nos parecia o mais eficaz e também o mais respeitoso para uma 
aproximação inicial com as famílias das vítimas. Nesse sentido, 
buscamos organizações da sociedade civil, movimentos e redes 
de mães e familiares de vítimas da violência, secretarias estaduais 
e municipais, comissões do Legislativo, a Defensoria Pública, o 
Conselho Tutelar, pesquisadores e outras pessoas que, em alguma 
medida, acompanham as diferentes formas de violência letal no 
estado do Rio de Janeiro. Essas interlocuções tiveram início no mês 
de março de 2018 e foram muito relevantes no decorrer de todo o 
processo da pesquisa. Buscou-se dialogar com organizações da 
sociedade civil e órgãos públicos que atuam nos diversos campos 
prioritários para a pesquisa (adolescentes e jovens, mulheres, 
população LGBTI+, favelas, socioeducativo e segurança pública).

Após o mapeamento de casos possíveis, passamos à fase de 
contato com os familiares das vítimas. Na maior parte dos casos, o 
primeiro contato era estabelecido com a mãe. Mas também houve 
casos em que a aproximação inicial se deu por meio de outros 
familiares, como irmãos, primos e tias.
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Caso as famílias manifestassem interesse em participar da 
pesquisa, era realizado o agendamento da entrevista. As entre-
vistas foram realizadas em dias, horários e lugares escolhidos 
pelos entrevistados.

Em relação às dinâmicas dos casos, foi possível identificar casos 
de homicídios de adolescentes e jovens dentro de todos os perfis 
propostos e estabelecer o contato inicial com os familiares. No entanto, 
não foram realizadas entrevistas com familiares de vítimas de homi-
cídios ocorridos em unidades do sistema socioeducativo, nem com 
familiares de vítimas de feminicídios23, pois as famílias contatadas 
ainda se sentiam muito fragilizadas para falar sobre o ocorrido ou 
não tinham interesse em ativar ações de visibilidade sobre os casos.

Tomamos como pré-condição para a realização de entrevistas 
e para a construção dos relatos a autorização das mães das vítimas 
e, se necessário fosse, também do pai ou de algum outro familiar 
que respondesse pela memória da vítima. Para cada caso, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com até três pessoas que 
conviviam com a vítima do homicídio.

As entrevistas partiram de um roteiro semiestruturado que 
enfocava os seguintes temas: trajetória de vida do jovem, dinâmica 
do homicídio, redes de solidariedade que cercam a família; atuação 
de instituições e agentes estatais após o momento do homicídio; e 
rituais familiares e comunitários que tratam da memória da vítima. 
No entanto, sempre foi preservado o espaço para outros temas 
considerados relevantes pelos familiares.

Logo após a realização das entrevistas e da visita da equipe ao 
bairro ou ao município onde o homicídio ocorrera, eram produ-
zidos relatos etnográficos sobre esse processo de encontro com os 
entrevistados e territórios visitados. Esses relatos etnográficos 

23 Em relação ao feminicídio, foi possível desenvolver ações de memória relacio-

nadas a um caso de feminicídio no encontro que realizamos para trabalhar a 

dimensão do direito à memória a partir de intervenções artísticas sobre os casos. 

A família optou por não realizar entrevistas, mas autorizou a realização de uma 

intervenção artística em memória da jovem.



28

também se constituíram em ferramenta relevante para a compre-
ensão do ambiente de vida e por vezes de morte desses adolescentes 
e jovens, de sua família, sua rede de amigos, lugares de vivência e 
de circulação social.

É importante ressaltar que esta pesquisa não se propôs a realizar 
análises de documentações processuais sobre os casos. Portanto, os 
relatos que serão apresentados a seguir se baseiam exclusivamente 
nos dados obtidos em entrevistas e diários de campo. 

Além da sistematização e da análise das informações obtidas 
nas entrevistas e visitas de campo, também serão apresentados 
registros de intervenções artísticas desenvolvidas, no decorrer 
do projeto, para afirmar o direito à memória e dar visibilidade à 
potência das trajetórias interrompidas.

MARCOS CONCEITUAIS

Os marcos conceituais, temas e pressupostos que norteiam esta 
publicação estão alicerçados no reconhecimento de adolescentes, 
jovens, negros, mulheres, moradores de espaços populares e fami-
liares de vítimas como sujeitos de direitos que se relacionam em 
redes de solidariedade, exercem politicamente a luta pelo reco-
nhecimento de seus direitos e produzem narrativas próprias para 
ressaltar o direito à memória, verdade e justiça. Esses são aspectos 
fundamentais do exercício da cidadania e da criação de alternativas 
voltadas para o enfrentamento da violência letal.

Trajetórias de vida

No Brasil, a experiência de jovens e adolescentes com a violência 
está relacionada com as diferentes composições de marcadores 
sociais da diferença que, em intersecção, confeccionam os corpos 
juvenis em seus trânsitos pela cidade. Por essa razão, cabe considerar 
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que os perfis socioeconômico, territorial, racial, etário, de gênero 
e sexualidade são elementos analíticos importantes para compre-
ender a experiência da juventude e os processos através dos quais 
essas múltiplas — mas não limitadas — marcas tornam, na socie-
dade brasileira, algumas vidas desejáveis/toleráveis e outras não.

O contexto aqui apresentado contempla especialmente jovens e 
adolescentes, compreendidos na faixa de 12 a 21 anos de idade, em 
maioria negros e oriundos de espaços populares da metrópole do Rio 
de Janeiro. Não é exagero dizer que é esse universo de pessoas que o 
imaginário social costuma estigmatizar como “grupos perigosos”, 
“geração problemática” e “ameaças ao bem-estar das cidades”.24

Os efeitos de discursos como esses, principalmente quando 
partem de autoridades públicas, são a intensificação da violência 
física e simbólica por parte do próprio Estado e da sociedade contra 
esses adolescentes e jovens; a criminalização de territórios populares 
e a ampliação do sentimento de medo e insegurança social — fato 

24 Como exemplo, podemos citar declarações de autoridades públicas sustentadas 
por tais pressupostos com objetivo de controlar e conter socialmente esse grupo. 
Um primeiro caso é o de Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro entre os 
anos 2007 e 2014, que afirmou que as taxas de fertilidade de mães faveladas são 
uma “fábrica de produzir marginal”. Vf. “Cabral apoia aborto e diz que favela 
é fábrica de marginal”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
cotidian/ff2510200701.htm>. Último acesso em: ago. 2019.

 Um segundo caso, bastante noticiado e semelhante, se refere a uma declaração 
dada pelo atual vice-presidente Hamilton Mourão, ao relatar que lares apenas 
com “mãe e avó” são “fábrica de elementos desajustados”. Como complemento, 
Mourão destacou: “Não estou criticando as mulheres, estou fazendo uma cons-
tatação de algo que ocorre notadamente nas nossas comunidades carentes”. Vf. 
“Mourão reafirma: família só com ‘mãe e avó’ é fábrica de marginais”. Disponível 
em: <https://contraponto.jor.br/mourao-reafirma-familia-so-com-mae-e-avo-e-
-fabrica-de-marginais/>. Último acesso em: ago. 2019.

 Já o atual governador do Rio de Janeiro, ao se referir à Cidade de Deus, confessou 
seu desejo de “mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas”. Vf. 
“Witzel diz que ‘em outros lugares do mundo’ poderia ter autorização para jogar 
míssil em bandidos da Cidade de Deus”. Disponível em: <https://g1.globo.com/
rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/14/em-discurso-witzel-fala-em-jogar-missil-em-
-traficantes-na-cidade-de-deus.ghtml>. Último acesso em: ago. 2019.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2510200701.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2510200701.htm
https://contraponto.jor.br/mourao-reafirma-familia-so-com-mae-e-avo-e-fabrica-de-marginais/
https://contraponto.jor.br/mourao-reafirma-familia-so-com-mae-e-avo-e-fabrica-de-marginais/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/14/em-discurso-witzel-fala-em-jogar-missil-em
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/14/em-discurso-witzel-fala-em-jogar-missil-em
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/14/em-discurso-witzel-fala-em-jogar-missil-em
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que gera defesa e legitimação de ações de violência e violações de 
direitos contra jovens negros e periféricos.

Em contraposição aos juízos estigmatizantes depositados na 
juventude negra e popular, propomos um olhar para trajetória dessas 
pessoas apoiado no que Jailson de Souza e Silva (2012) define como 
“paradigma da potência”. Nele sustenta-se a capacidade de olhar 
para esse específico grupo de pessoas, favelas e espaços populares 
a partir de suas experiências sociais de criatividade, sociabilidades 
coletivas e solidárias, manifestações culturais e artísticas, beleza e 
outros elementos positivos. Tal proposta analítica não visa a produzir 
idealizações ou essencialismos, mas busca superar recortes de subal-
ternização sustentados, por vezes, em dicotomias como “favela” e 
“asfalto”; “menor” e “adolescente”; “cidadão de bem” e “bandido”. 
Em nossa perspectiva, as áreas populares expressam as contradições 
e conflitos de urbanização do território e nos provocam o desafio 
de assumirmos novas lentes de análise sobre a experiência juvenil, 
as desigualdades sociais e a distinção de direitos (SOUZA E SILVA 
e BARBOSA, 2013, p. 30). Ao mesmo tempo, instiga-nos também a 
apontar na trajetória de vida desses adolescentes e jovens as singu-
laridades (gostos, hábitos, sonhos, amores, medos, personalidade) 
que os tornam insubstituíveis e preciosos para seus familiares, sua 
comunidade e para o crescimento econômico-político-cultural da 
própria sociedade brasileira.

Ação do Estado

O pós-morte, período que marca o anúncio do falecimento de 
um ente querido, se refere a um momento sensível e delicado no 
qual os familiares das vítimas são atravessados pelo luto, pelas 
lembranças, pela solidariedade dos amigos e vizinhos, mas também 
são mobilizados a enfrentar os desafios ligados ao reconhecimento 
ou sancionamento legal do homicídio. Nesse momento, a família 
é impelida a solucionar uma série de demandas burocráticas 
que perpassam pelo contato com agentes do Estado (policiais, 
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delegados, defensores públicos, profissionais legistas e peritos, 
entre outros). Assim, as mães e familiares das vítimas dão início 
a uma peregrinação institucional em busca de acesso a serviços 
públicos em órgãos estatais, como o Instituto Médio Legal (IML), 
a Delegacia de Homicídio (DH), a Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (CDH-Alerj), 
a Defensoria Pública do Estado, entre outros.

Por vezes, o conhecimento sobre o acesso aos serviços disponíveis 
em cada uma dessas instituições exige dos familiares a perspicácia 
de manejarem um saber singular da atuação de cada repartição 
pública ou uma noção apurada sobre como cada documento oficial 
retratou a morte (laudo cadavérico, certidão de óbito, processo judi-
cial e outros). No entanto, é comum ouvir das mães das vítimas que 
o entendimento sobre os direitos assegurados à família é aprendido 
de forma autônoma por elas, na lida diária em busca pelos direitos 
da vítima, que, mesmo após a morte, parece ainda batalhar para ser 
reconhecida de forma digna pelo Estado. Em outras palavras, de 
acordo com as mães, o Estado, no pós-morte, por vezes, se apresenta 
de forma violenta no fornecimento de informações e serviços. São 
também frequentes relatos que descrevem a atuação do Estado como 
de baixa intensidade, apresentando-se de maneira “silenciosa” ou, 
no mínimo, omissa acerca da garantia de investigação e apuração 
do crime e, ainda, no que toca à promoção do direito à reparação da 
família em consequência da vitimização sofrida. 

Compreender a ação estatal é relevante para se ter uma visão 
completa sobre as lacunas, os desafios e os avanços da atuação do 
Estado no pós-morte. Enquanto conceito, acreditamos que o termo 
ação do Estado deve ser analisado à luz dos parâmetros já traçados, 
nacional e internacionalmente25, no que tange à noção de reparação. 

25 Sobre obrigações internacionais assumidas pelos Estados no que tange ao tema, 

ver, por exemplo, Convenção Americana sobre Direitos Humanos — Pacto de 

São José da Costa Rica (1969); Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984).
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De antemão, ressaltamos que nesse tópico não pretendemos esgotar 
o debate sobre reparação, mas promover uma aproximação entre 
tal ideia-força e o fazer do Estado.

Para alguns, reparação está ligada à noção de “não repetição” 
de um passado marcado pela violência; para outros, está vinculada 
à ideia de “compensação”. Em uma busca breve ao dicionário, 
encontramos como sinônimo de ‘reparar’ palavras como “inde-
nizar”, “ressarcir” e “recuperar”. Contudo, é evidente que a vida 
é insubstituível e que a perda brutal de um ente querido produz, 
consequentemente, uma subtração incalculável. Como costumam 
frisar as mães de vítimas: “Nada vai trazer meu filho de volta”. Essa 
frase parece elucidar bem os limites do “restituir”, ao mesmo 
tempo em que “não significa que essas mães abrem mão da justiça, 
mas implica dizer que a resposta que esperam como justiça reside 
em dimensões para além do âmbito financeiro” (NASCIMENTO, 
2018, p. 29). Logo, é preciso refletir sobre quais pilares a ideia de 
reparação está apoiada.

Na perspectiva de Pablo de Greiff, ex-relator especial para verdade, 
justiça, reparação e garantias de não repetição da Organização das 
Nações Unidas (ONU), “é possível perceber um consenso cres-
cente em torno do princípio geral de que toda violação de direitos 
implica determinadas responsabilidades” (SANTOS et. al., 2018, 
p. 37 apud DE GREIFF, 2011, pp. 412-413). Tendo como base essa 
perspectiva, pode-se dizer que um dos pilares que acompanha a 
ideia de reparação enquanto política pública reside na noção de 
imputar responsabilidade. Dito de outra forma, é uma obrigação 
moral do Estado reconhecer a violação de direitos perpetrada a um 
cidadão e, em muitos casos, o reconhecimento do próprio Estado 
como executor das mortes.

É oportuno salientar que o Brasil, desde seu ato fundacional, se 
estabeleceu como um país através de processos violentos marcados 
por extermínio, abuso e opressão contra povos negros e indígenas. 
Bem como apontam estudiosos, o reconhecimento do Estado 
como violador e executor primeiro de tais práticas nunca ocorreu 
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e a integração de negros no pós-abolição se deu de forma precária 
(FERNANDES, 1978; NASCIMENTO, 1978; GUIMARÃES, 2003). Por 
esse motivo, o silenciamento do Estado sobre sua responsabilidade 
se encarregou, sistematicamente, de reintroduzir a reprodução de 
desigualdades sociais. Embora as políticas de reparação não tenham 
se efetivado de forma sistemática, pois ainda são percebidas como 
ações isoladas, para negros e indígenas, as reivindicações em torno 
dessa pauta, há tempos, compõem suas agendas de luta como um 
desafio para o reconhecimento de direitos.

Uma forma de garantir verdade e reparação a esses grupos 
que vivenciam cotidianamente violências sistemáticas — como 
homicídio de seus pares e desigualdade no acesso à justiça — são 
os processos de investigação, pois eles constituem um passo impor-
tante para a responsabilização dos autores do crime, bem como 
permitem aos familiares acessar a reconstrução dos fatos: algo 
essencial para a elaboração de novas narrativas sobre o ocorrido, 
abrindo-lhes a possibilidade de reconhecimento jurídico e social 
do falecido como vítima. Trata-se de uma chance singular para 
impugnar estigmatizações depositadas outrora sobre esses jovens.

Por intermédio dos processos de investigação, os familiares 
também acessam elementos relevantes na reconstrução da memória 
de seu ente querido: a cada documento oficial, depoimento e 
testemunho, são dadas à família da vítima a oportunidade de reco-
nhecimento, por parte do Estado, de uma memória mais fiel ao 
que parentes e amigos entendem ser a biografia desses jovens. Em 
outros termos, o ato de “tecer a memória” também pode ser feito 
através de documentos oficiais do Estado. A esses papéis é conferida 
a chance de descriminalizar trajetórias e preservar uma memória 
mais alinhada à percepção que parentes e amigos têm sobre quem 
era a vítima em vida. Assim, as investigações não se resumem apenas 
à responsabilização dos autores do crime, mas versam também 
sobre a responsabilidade do Estado de garantir o direito à memória.

Um segundo pilar que norteia o entendimento de reparação se 
refere aos aspectos de garantias para não repetição da violência. No 
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caso de violência letal contra jovens e adolescentes, são esperadas 
do Estado ações que visem à criação de políticas públicas que evitem 
que a violência letal contra esse grupo social tenha continuidade 
no presente. Trata-se de uma dimensão de reparação que reserva 
grande intimidade com o campo político-jurídico da “Justiça de 
Transição” — surgido entre o final dos anos 1980 e o princípio dos 
anos 1990, como consequência das mudanças políticas e demandas 
por justiça na América Latina, em especial após o fim das ditaduras 
que haviam marcado os países com legados de graves violações aos 
Direitos Humanos.

A Justiça de Transição se apresenta como ações políticas, jurí-
dicas e sociais relacionadas à justiça, à memória, à verdade e à 
reparação em demandas referentes ao legado histórico de socie-
dades fraturadas pelo passado de violências ditatoriais e com 
objetivo de impedir a repetição do passado violador no presente.

Outro pilar que resguarda a ideia de reparação e que está muito 
presente nas reivindicações de mães de vítimas de homicídio é o 
aspecto de reparação psíquica. Entende-se que é fundamental que 
o Estado ofereça gratuitamente — por meio de suas instituições de 
saúde especializadas — o tratamento psicológico e psiquiátrico de 
que as vítimas necessitam, após consentimento fundamentado e 
pelo tempo que for preciso.

Por último, mas não menos importante, as indenizações finan-
ceiras também refletem um pilar relevante quando falamos de 
reparação para familiares de vítimas, visto que, muitas vezes, a 
morte de um ente também representa uma perda significativa na 
renda familiar, seja porque o falecido contribuía com as contas da 
casa ou porque, após a morte da vítima, os familiares se encontram 
impossibilitados de trabalhar. Essa impossibilidade pode ocorrer 
por inúmeros motivos: desde os familiares estarem abalados em 
decorrência do dano psíquico sofrido ou, em alguns casos, por 
estarem expostos a episódios que refletem intimidação e riscos 
de vida em momentos que circulam pela cidade após terem levado 
adiante a denúncia contra os autores do crime.
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As indenizações financeiras também aparecem como alterna-
tivas importantes frente aos gastos gerados na luta dos familiares 
contra a estigmatização das vítimas e em prol da elucidação do caso. 
Nesse sentido, as mães empenham tempo, dinheiro e coragem 
numa luta longa na busca por justiça.

Luta por Justiça

O conceito de “luta por justiça” é comumente usado por 
familiares e por estudiosos da área para se referirem ao ativismo 
exercido pelos parentes — em especial pelas mães — de vítimas de 
violência letal. Essa dimensão da experiência de ativismo familiar, 
no pós-morte, vem chamando a atenção de diversos pesquisadores 
e ativistas políticos interessados na produção de análises no campo 
dos estudos de violência. O florescimento de trabalhos dedicados a 
esse tema tem proporcionado resultados tanto nos meios impressos, 
quanto em formatos audiovisuais26 — motivo pelo qual o protago-
nismo das mães das vítimas e suas demandas sociais têm ganhado 
visibilidade nacional e internacional, representando uma agenda 
importante entre os movimentos sociais dedicados a contribuir 
para políticas públicas de reparação, proteção e valorização da vida.

A luta por justiça não corresponde a um único modo de atuação 
política exercido pelas mães após a perda de seus filhos, mas diz 
respeito às suas múltiplas e variadas formas de ativismo político 
em espaços de âmbito doméstico e público. Trata-se, muitas vezes, 

26 Para mais informações sobre o protagonismo de mães de vítimas em formato 

audiovisual, ver: “Auto de Resistência” (2018), dirigido por Natasha Neri, Lula 

Carvalho; “Luto para nós é verbo” (2018), dirigido por Natasha Neri, Juliana Farias, 

Karla da Costa e Renato Martins; “Nossos mortos têm voz” (2018), dirigido por 

Fernando Sousa e Gabriel Barbosa; “Cada luto, uma luta” (2015), dirigido por 

Ana Paula Oliveira e Victor Ribeiro;“Luto como mãe” (2009), dirigido por Luis 

Carlos Nascimento; “Entre muros e Favelas”(2005), dirigido por Suzanne Dzeik, 

Kirstem Wagenschein e Marcio Jerônimo.
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de uma luta exercida em coletividade, na qual a dor de perder um 
filho é o elo ímpar que une diferentes mães, diversas dinâmicas de 
homicídios e diferentes experiências com luto e com a luta. Estas 
mulheres nos ensinam cotidianamente que a dor de uma vida 
perdida não é apenas uma perda individual. Ela reverbera coleti-
vamente e se converte na construção de estratégias de resistência 
diversas que ampliam o conceito de justiça. Desse modo, os ‘movi-
mentos de mães’ são vistos como espaços de trocas, aprendizados 
e fortalecimento pessoal e coletivo (NASCIMENTO, 2018; ROCHA, 
2014; FARIAS, 2014; VIANNA e FARIAS, 2011). 

De acordo com Nascimento (2018), para as mães que “lutam 
por justiça”, o tempo do pós-morte é caracterizado pelo luto, mas 
também pela capacidade de atravessá-lo e transformá-lo no que elas 
intitulam como “luta”. Dessa forma, a morte não se resume ao apaga-
mento ou a um passado distante, mas é reatualizada no “tempo 
presente”, já que a experiência de lut(o)a reside em “emprestar a 
minha vida para o meu filho viver por mim”, como costumam dizer 
as mães de vítima.

O ativismo das mães também pode ser lido pela dimensão da 
peregrinação de familiares às agências de Estado, com o acúmulo 
de documentos variados e a elaboração de expectativas e formas de 
demanda pelo reconhecimento ou sancionamento legal em torno 
da morte de seu ente querido (VIANNA e FACUNDO, 2015, p. 47). 
Além disso, a luta por justiça não se resume apenas à elucidação 
dos casos ou ao reconhecimento do Estado como um violador de 
direitos e, em muitos casos, executor das mortes, mas também 
no que Machado e Leite (2008) chamam de “limpeza moral” das 
vítimas: um “esforço pela descriminalização da própria vítima já 
morta que está atrelado a este movimento cotidiano que busca a 
restituição da dignidade não só do morto, mas da sua família e, por 
extensão, da sua comunidade” (FARIAS, 2014, p. 123).
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Redes de Solidariedade

As redes de solidariedade são entendidas como formas orga-
nizacionais ou comunitárias capazes de mobilizar indivíduos e 
instituições, de modo democrático e participativo, no auxílio a fami-
liares de vítimas de violência letal27. Trata-se do apoio oferecido por 
diferentes atores sociais (organizações da sociedade civil, movimentos 
de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, amigos e 
vizinhos) que se mobilizam juntos ou individualmente para garantir 
que a família da vítima acesse direitos, atravesse o luto, receba afeto 
e acompanhamento necessários para sua condição específica.

É característico das redes de solidariedade a atuação de modo 
colaborativo e participativo. Nesse sentido, as redes solidárias 
refletem as forças políticas e sociais presentes em diferentes etapas 
do pós-morte, bem como sinalizam o protagonismo exercido por 
cada sujeito/instituição na formulação de propostas transforma-
doras. Haja vista que a atuação e o alcance da rede de serviços 
oferecidos por diversos campos da sociedade, tais como amigos, 
vizinhos, agentes de saúde, escola, organizações da sociedade civil, 
dentre outros, operam de formas distintas.

Neste documento, nossa proposta é examinar como a presença 
ou a ausência dessas redes potencializam, afetam e constroem 
mutuamente as experiências de acesso aos direitos dos familiares 
no pós-morte.

Rituais de Memória

O termo memória possui muitos significados e tem uso amplo e 
difuso no imaginário social. Se levarmos em consideração apenas 
o Dicionário Aurélio, vemos que a expressão está vinculada à 
“faculdade de reter ideias, sensações e impressões adquiridas 
anteriormente” (AURÉLIO, 2019). Por outro lado, se analisarmos 

27 Para mais informações sobre o conceito de “redes”, vf. FERNANDES, 2009.
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as distintas áreas do conhecimento, percebemos que, mesmo entre 
intelectuais dedicados aos estudos de memória, não paira sob o 
conceito uma definição única e estática. Os desafios de se pensar 
uma definição para o conceito passam pelo seu caráter interdisci-
plinar e transversal aos diversos modos de saberes. Ao apontarmos 
isso, não estamos nos furtando de estabelecer os elementos que 
entendemos como norteadores para pensar a memória, apenas 
alertamos ao leitor que tal delimitação não diz respeito a definições 
estanques, mas a um conceito em constante movimento (GONDAR, 
2016, p. 23), pois sua compreensão exige um profundo exercício 
de reflexão sobre os processos de transformações sociais que o ato 
de memória pode gerar.

Nesta publicação, entenderemos memória como um conceito 
eminentemente ético e político (GONDAR, 2016, p. 23), o que signi-
fica dizer que os pilares que envolvem nossa proposta são distintos 
daqueles que utilizam memória como ato de conferir manutenção 
de poder aos valores dos grupos sociais28. Para nós, a compre-
ensão de memória e seus rituais se refere a uma abordagem de 
atos individuais ou coletivos que deflagram invenção, potência e 
transformação social frente aos desafios da violência letal, tanto 
em seu caráter material, quanto imaterial.

Após o assassinato de um ente querido, familiares e amigos da 
vítima se veem atravessados por diversos desafios burocráticos, finan-
ceiros, jurídicos e políticos na tentativa de reinscrição da humanidade 
da vítima. Nesse processo, as mães destacam que lhes é retirado, 
inclusive, o direito à memória de seus filhos. Muitas alegam que a 
memória da vítima é marcada por representações estigmatizantes 
que destoam do entendimento que a família tem sobre os fatos 
da morte e a trajetória de vida do jovem. Refere-se, portanto, a um 
processo de memória em disputa, um jogo de forças, em muitos 

28 Distanciamo-nos aqui das concepções de Durkheim (1994) e Halbwachs (1990), 

que apontam a memória associada às representações coletivas, como produto 

daquilo que homogeneíza o campo social. 
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casos, desigual, no qual as mães precisam constantemente proteger 
as lembranças de seus filhos de associações negativas traçadas por 
vetores que estabelecem grande influência na sociedade, como a 
mídia e os políticos, por exemplo. Ademais, há casos em que para 
garantir a memória da pessoa é preciso recorrer a elementos como a 
“proteção” ou a “restauração” em contraposição aos “apagamentos” 
e “silenciamentos” produzidos com a intenção de naturalizar o 
homicídio. Note-se que o silenciamento e o apagamento não mantêm 
relação com o exercício de “esquecer”. Como é sabido, em todos os 
processos de memória, o “esquecer” é elemento positivo e consti-
tutivo da tarefa de atribuir lembrança, pois a memória se configura 
através da seleção, da escolha e da edição dos eventos:

[...] a cada vez que escolhemos transformar determinadas 
ideias, percepções ou acontecimentos em lembranças, rele-
gamos muitos outros ao esquecimento. Isso faz da memória 
o resultado de uma relação complexa e paradoxal entre 
processos de lembrar e de esquecer, que deixam de ser 
vistos como polaridades opostas e passam a integrar um 
vínculo de coexistência paradoxal. (GONDAR, 2016, p. 29).

Em contrapartida, as noções de “apagamento” e “silenciamento” 
em processos de memória dizem respeito ao exercício de confecção 
intencional de histórias únicas, que valorizam grupos dominantes. 
Seus perigos estão no bloqueio ou na interdição de reverberação 
de memórias destoantes, aquelas que, na maioria das vezes, são 
produzidas por grupos oprimidos e racializados (negros e indí-
genas). Fato do qual já nos precaveu Benjamin (1987) ao pontuar 
a necessidade de “escovarmos a história a contrapelo” — visto que 
ela se espelha na vontade dos dominadores e às custas da supressão 
do protagonismo de grupos populares.

A memória exercida enquanto um ritual diz respeito a práticas 
fundadas na reconstrução de memória da vítima, a partir de signos 
simbólicos (palavras orais ou escritas), signos indiciais (marcas, 
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vestígios), signos icônicos (imagens, fotografias, desenhos), repre-
sentações com dimensões de grupo (marchas, eventos, reuniões) 
e, ainda, na esfera não representável e sensível, como o afeto, as 
sensações e outros disparadores de memória involuntária (gostos, 
som, toque, cheiros). Dito de outra forma, os rituais de memória 
se caracterizam por conter em si referências ou símbolos que 
congregam uma confluência entre as emoções, o luto, o reconhe-
cimento do valor da vida, a luta contra o silenciamento e em defesa 
da justiça. Nesse sentido, os rituais de memória mantêm ligação 
com a produção de transformação e mobilização social, deixando 
que as forças que nos afetam afetem os demais. Ao produzirem um 
contexto de afeto manifesto pela memória, familiares e amigos da 
vítima não se limitam à condição de vítima, mas atravessam-na, 
dialogando com “a condição manifesta e compartilhada de sua 
vivência” (JIMENO, 2010, p. 114), de atores que protagonizam uma 
luta por uma causa comum.

Os rituais de memória são práticas que podem ser exercidas de 
modo individual e coletivo. Em ambos os formatos, suscitam uma 
resposta frente à violência letal. Com isso, podemos dizer que tais 
fazeres congregam em sua essência, além de homenagens, uma 
participação política cidadã e democrática, que provoca na socie-
dade o debate acerca da violência, da justiça e do direito à vida.

Interseccionalidade e Marcadores Sociais da Diferença

As experiências apresentadas nesta publicação têm interesse de 
fomentar reflexões e formulações para a construção de práticas de 
proteção, reparação e promoção dos direitos. Se acreditamos que 
o sexismo, o racismo, o classismo e o heterossexismo produzem 
dispositivos comuns de funcionamento na sociedade, entendemos 
que a produção de conhecimento, as articulações políticas e a 
adoção de metodologias de intervenção voltadas para a redução da 
violência letal devem estar sempre atentas a como essas caracte-
rísticas sociais se constroem e afetam mutuamente os fenômenos, 
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sem deixar de evidenciar como as trajetórias, dinâmicas e corpos 
dos sujeitos se produzem na articulação das diferenças.

Os marcadores sociais, como classe, raça, gênero, sexualidade 
e território, atuam de modo interconectados na conformação de 
potentes identidades e sujeitos. Por outro lado, os sistemas de 
opressões compostos por relações desiguais estruturadas na socie-
dade tratam por tomar a diferença como elemento central para 
a desigualdade. Isso implica dizer que os marcadores sociais da 
diferença operam na produção de posições de sujeito, tanto como 
desigualdade, quanto como privilégio social.

Segundo Andrews, “as sociedades que começaram com muita 
desigualdade tendem a desenvolver instituições que colaboram 
com a persistência de uma desigualdade substantiva” (ANDREWS, 
2018, p. 75). No caso do Brasil — cuja formação histórica se fez 
através de processos coloniais violentos, como a racialização do 
outro, a normatização da cis-heterossexualidade e a distribuição 
desigual de riquezas —, dos marcadores sociais presentes em 
cada trajetória interrompida relatada neste documento, emergem 
questões em conjunto, convocando a(o) leitor(a) a atentar para o 
gênero, a sexualidade, a raça, a classe e o território. Tais marca-
dores devem ser entendidos não como partes isoladas, mas como 
interseccionalidades29que moldam os mais diversos domínios da 
vivência desses jovens e de suas famílias, como seus impactos para 

29 A teoria interseccional foi introduzida por Kimberlè Crenshaw, considerando 

os estudos do feminismo negro estadunidense. Em contraponto à realidade dos 

homens negros e das mulheres brancas, Kimberlè Crenshaw denunciou as invisi-

bilidades discriminatórias geradas ao grupo vulnerável das mulheres negras. Essa 

constatação reclamava uma abordagem interseccional sobre a situação, definindo 

discriminação interseccional como “(...) uma conceituação do problema que busca 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 

eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 

o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras” (CRENSHAW, 2002, p. 177).
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a autoimagem; suas relações interpessoais; seus relacionamentos 
afetivos; a violência que sofreram em contexto doméstico e público; 
sua inserção no mercado de trabalho; seu acesso à escolaridade; 
os recursos materiais que estão ou não disponíveis para mitigar 
a violência; a relação que as instituições estatais brasileiras esta-
belecem com os familiares das vítimas; e o desdobramento dessa 
relação para a qualidade do atendimento que recebem quando 
acionam os mecanismos de justiça e de acolhimento frente à 
violência que seus filhos sofreram.

Segundo Carla Akotirene, “a interseccionalidade permite criti-
cidade política a fim de compreender a fluidez das identidades 
subalternas impostas a preconceitos, subordinações de gênero, 
de classe e raça e às opressões estruturantes da matriz colonial 
moderna” (AKOTIRENE, 2018).

É importante percebermos que dialogar com as mais diversas 
opressões existentes na sociedade, tais como o patriarcalismo, 
o racismo, o sexismo, o classismo, a xenofobia, a LGBTIfobia e 
os demais tipos de violências a partir da insterseccionalidade 
(CRENSHAW, 2002), nos permite compreender que essas forças 
não agem independentes uma das outras. Pelo contrário, são formas 
de opressão relacionadas e atravessadas, que refletem na criação 
de hierarquias sociais.

No presente contexto, estamos frente a jovens, negros, pobres, 
moradores de favelas e periferias e também estamos nos rela-
cionando com jovens LGBTI+. Desse modo, compreender essas 
identidades de forma interseccional, de acordo com as estruturas 
de subordinação, permite vislumbrar respostas para o enfrenta-
mento das múltiplas formas de discriminação e, ao mesmo tempo, 
identificar as relações estruturantes do poder em nossa sociedade.

Os grupos dos familiares que se relacionam com o contexto da 
violência letal também se relacionam com as diversas formas de 
discriminação que lhes são impostas pela sociedade hegemônica. 
O que se propõe aqui é um olhar mais profundo para as dinâmicas 
de opressões que interagem no cotidiano desses familiares. A busca 
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por justiça também deve encampar a dimensão das disputas das 
narrativas entre essas pessoas detentoras de direitos e os poderes 
operacionais que ceifam suas vidas da dignidade humana. 

Mesmo que o racismo, o sexismo e o patriarcalismo estejam 
espraiados na sociedade e reproduzam diversas formas de violência, 
não podemos descartar as vozes que emergem como ato de resis-
tência. É no exercício do resgate da produção do conhecimento, 
no movimento, na cultura, na dimensão do afeto e das crenças 
compartilhadas por cada uma dessas famílias, que é possível 
perceber a ressignificação da vida, a busca incessante pela justiça 
e o interminável anseio pelo direito à vida.
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RELATOS 
DOS CASOS



DAVISON LUCAS
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Trajetória

Davison Lucas era um adolescente que, durante seus 15 anos de 
vida, morou em diferentes periferias da região metropolitana do 
Rio de Janeiro. Muito ligado à mãe e à irmã, Davison era vaidoso, 
medroso e, até certo ponto, ciumento. Gostava muito de cuidar do 
cabelo, sempre com um corte moderno e com gel; evitava andar no 
quintal escuro à noite, corria para casa sempre que se via só; procu-
rava saber de quem a irmã gostava e o porquê dessa escolha. Numa 
das casas em que vivera, adorava cuidar das galinhas da família 
soltas no terreno. Em todos os bairros pelos quais passou, tinha o 
futebol entre amigos como um elemento de integração comunitária, 
de confraternização entre os seus, de celebração de sua juventude. 

Quando viveu perto da praia, era para lá que corria para se livrar 
do marasmo do cotidiano. Adorava a combinação bermuda de 
tactel, camisa de malha e chinelo, seu uniforme praieiro, como 
tantos outros de sua idade. Na praia, se sentia livre. Sob o sol, se 
sentia forte. Dentro do mar, se sentia corajoso, enfim.

Quando contrariado, o garoto ia para a rua. Certa vez, numa 
noite do começo da adolescência, disse para a mãe que iria embora 
dali, para nunca mais voltar. E foi. Trinta minutos depois, já que 
não voltara, sua mãe saiu à sua procura acompanhada de sua irmã. 
O garoto estava a quatro quadras de casa, lugar mais distante que 
visitou sem a permissão materna.

Se as dificuldades da vida lhe apertavam o peito, ele procurava 
uma igreja evangélica. Sua mãe, “filha de santo”, permitia que o 
filho desenvolvesse sua própria fé. Se o fim de semana estava vazio, 
lá estava a família num cinema de shopping center — assistindo a 
filmes de comédia ou de heróis, os preferidos da casa. Se o desejo 
lhe gritasse aos ouvidos, pedia e, geralmente, recebia novas roupas e 
calçados, sempre a muito custo comprados e zelosamente cuidados.

Davison era “um garoto bom e feliz”, como gosta de dizer sua 
mãe, sintetizando sua essência. Sua relação com os outros membros 
da família era de extremo carinho e confiança. Mesmo não morando 
com o pai há tempos, tinha com ele uma relação afetuosa. Com a tia, 
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um aconchego respeitoso e protetor. Com os primos, implicâncias 
apaixonadas. Na casa da avó, numa das favelas da Maré, ele reto-
mava um sentimento de férias, com dias cheios, movimentados, 
muitas trocas de afetos. É isso: para Davison Lucas, a Maré tinha 
cheiro, gosto e sentimento de casa de avó. 

Dinâmica do Homicídio

[...] o Lucas saiu para comprar pão e falaram para minha mãe 
que o Lucas tinha sido baleado, mas não sabia que o Lucas 
estava morto, ele tinha sido baleado. Na correria, o pessoal 
passando, o Lucas estava no chão [ TRECHO DA ENTREVISTA COM 

A MÃE DE DAVISON LUCAS ].

Davison, sua mãe, irmã e padrasto viviam num outro município 
da região metropolitana do Rio de Janeiro. Contudo, o adolescente 
passava férias na casa de parentes na Maré, onde havia vivido parte 
de sua vida. Ao sair para comprar pão numa padaria local, foi alve-
jado no rosto por um policial. Caído, mas ainda com vida, recebeu 
outro disparo, nas costas. Minutos depois, chegaram os familiares 
que viviam na Maré. Algum tempo depois, chegou a mãe que vivia 
noutro município.

De acordo com testemunhas que conversaram com os familiares, 
havia uma operação policial em curso e alguns policiais estavam 
escondidos em lajes de casas, estrategicamente, com intuito de 
realizar disparos contra membros de grupos civis armados que 
controlam a venda de drogas ilícitas nessas localidades. Essa estra-
tégia policial recebe vulgarmente o nome de “Troia”, justamente 
porque se trata de uma ação que tem o intuito de surpreender as 
pessoas que perseguem.

No caminho desses policiais, indo à padaria, passou Davison 
— jovem, vestido como jovem, cabelo de jovem, talvez com medo 
e com pressa tão comuns em sua juventude. 



48

Ação do Estado

Quem que confia na Justiça brasileira? [ TRECHO DA ENTREVISTA 

COM FAMILIAR DE DAVISON LUCAS ].

Ao chegarem ao local onde estava o corpo do adolescente, os 
familiares foram abordados pelos policiais com brutalidade e 
ameaças. Os policiais impediam qualquer pessoa de se aproximar 
do corpo. Os familiares foram, então, à Avenida Brasil, importante 
via de tráfego da cidade, no intuito de protestar e tentar atrair uma 
ambulância para a favela.

Ao retornarem à cena do crime, o corpo de Davison havia sido 
retirado pelos policiais. Os familiares buscaram-no, então, no 
Hospital Geral de Bonsucesso, que é um hospital federal, com 
atendimento de emergência, situado no bairro de mesmo nome, a 
poucos minutos do local do homicídio. Essa corrida de familiares 
para hospitais públicos após tiroteios com vítimas é algo comum na 
cidade do Rio de Janeiro. Em alguns casos, a própria polícia leva as 
vítimas de disparos, ainda vivas (ou não), para hospitais públicos. 
O garoto também não estava lá.

Com o desaparecimento do corpo, e ainda sem saber que ele 
havia sido realocado em outro lugar da favela, onde havia acon-
tecido um confronto entre policiais e grupos civis armados, as 
familiares de Davison Lucas foram até o Instituto Médico Legal 
(IML), onde ocorrem perícias médicas para pessoas que morrem 
fora de hospitais. Como o corpo havia sido realocado noutro lugar 
da Maré com o intuito de mudar a cena do crime, prática frequente 
em muitos relatos pela cidade, as famílias se frustram no IML e vão 
até a delegacia mais próxima, também no bairro de Bonsucesso. 
Depois de retornarem ao IML, novamente sem encontrar o corpo e 
aconselhadas por um funcionário da instituição, a família decidiu 
ir para casa e retornar na manhã do dia seguinte.

O caso de Lucas foi encaminhado à Defensoria Pública e, a 
partir desse momento, a família criou uma expectativa de que a 
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investigação policial e a justiça conseguiriam, ao menos, esclarecer 
quais foram os culpados, responsabilizando-os criminalmente. 
Devido à morosidade no andamento da investigação na Delegacia 
de Homicídios, a família também acionou o Ministério Público, 
reivindicando respostas quanto ao andamento do processo. Até 
o momento30, contudo, o esclarecimento do caso pouco avançou.

Além da conhecida violência policial que inicia o caso, os 
contatos com outros agentes estatais se revelaram, no mínimo, 
problemáticos. Falta de informações qualificadas, falta de apoio 
social ou psicológico, demora para resolução de burocracias, tudo 
isto ocorreu nas passagens pelo hospital, pelo IML e pela delegacia. 
Com a Defensoria Pública, surge uma relação de maior atenção 
ao caso dentro do aparelho estatal. Mesmo assim, a confiança de 
familiares no andamento da investigação policial, na abertura de 
processo judicial, julgamento e sentença é praticamente nula. 

Redes de Solidariedade

É bem melhor, é bom porque ajuda a gente. Assim, não vai 
trazer de volta, mas, de certa forma, traz um certo alívio 
para a gente. Porque só de você desabafar, tira um pouco 
da angústia, da tristeza [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE 

DAVISON LUCAS ].

Nesse momento que as familiares foram até a Avenida Brasil 
protestar e tentar trazer uma ambulância para o local do homicídio, 
elas já estavam acompanhadas por integrantes de uma organização 
local defensora de direitos. Essa mesma organização da sociedade 
civil disponibilizou apoio jurídico gratuito para a família dias após 
o episódio.

30 Esta informação se refere ao momento em que foi realizada a entrevista com 

familiares da vítima.



50

Também pouco tempo após a perda de Davison, sua mãe e 
outra familiar passaram a frequentar espaços e reuniões com mães 
e familiares de vítimas da violência. Elas mantêm contato com 
essas famílias a partir de um grupo de Whatsapp, que serve como 
um canal de apoio e fortalecimento mútuos e, vez ou outra, para 
mobilizar eventos, como a Marcha da Maré, realizada em 2017. 
Esses encontros ainda são fundamentais para que elas consigam 
viver o luto, sem desanimar ou esquecer a busca por justiça.

Ainda que tendo dificuldade de frequência regular nas reuniões 
por conta das distâncias e das obrigações laborais, ambas enaltecem 
as redes de familiares como um movimento extremamente impor-
tante para a manutenção da vida comum e dos planos futuros das 
pessoas que perderam familiares para a violência. Também em 
relação à organização comunitária que lhe acolheu no primeiro 
momento, e que ainda hoje lhe é próxima, a mãe de Davison ressalta 
o companheirismo e a proatividade que aquelas profissionais lhe 
proporcionaram.

Cabe ainda dizer que o fato da família de Davison ter mudado 
de casa muitas vezes nos últimos anos dificultou sua vinculação 
a ambientes comunitários permanentes e de trocas faceaface. 
Nesse caso, os membros da família e as redes sociais virtuais, como 
grupos de Whatsapp, acabam auxiliando as pessoas nos processos 
de escuta, para auxílios diversos e para fortalecimento de laços 
políticos e sentimentais.

Rituais de Memória

Tem um chinelo dele com ela. [...] Esse chinelo é um xodó  
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM FAMILIAR DE DAVISON LUCAS ].

A mãe de Davison expõe algumas fotos do filho nas paredes de 
sua casa, guarda outras no celular, mas diz que não gosta de revê-las 
muitas vezes, pois isso lhe traz tristeza. O chinelo, de uma marca 
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famosa, que Lucas utilizava no dia de sua morte também é guar-
dado como uma relíquia daquele dia, e também como elemento 
que ajuda a recordar sua vaidade e estilo de vida.

Alguns episódios de sua vida, algumas características de seu 
comportamento, de seus gostos e anseios, porém, são contados 
com suavidade, trazendo algum contentamento às recordações. 
Talvez esses sejam rituais pouco planejados, corriqueiros em visitas 
e festividades em que o nome ou a lembrança de Davison Lucas 
aparecem. No entanto, também parecem rituais efêmeros.

Por conta da organização da Marcha da Maré, em 2017, cartazes 
com o rosto de Davison Lucas foram colados em muros de diferentes 
favelas da Maré, além de ter ocorrido uma encenação teatral no 
local de sua morte, durante a Marcha. O evento foi realizado meses 
depois do homicídio de Davison e reuniu milhares de pessoas que 
exigiam uma nova política de segurança pública e o fim da violência 
nas favelas. Os familiares de Lucas estiveram presentes na Marcha 
com seus cartazes e faixas, e, desde então, sua mãe não voltou mais 
à Maré. Ela diz que não consegue mais se sentir à vontade naquele 
lugar, evita até passar na frente do conjunto de favelas. São efeitos 
da memória que o lugar inevitavelmente proporciona — lugar que, 
até hoje, não se ressignificou em nada mais acolhedor ou menos 
angustiante para aquela família.



MARCUS VINÍCIUS
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Trajetória 

Marcus Vinicius era um adolescente, negro, de 14 anos, morador 
da favela Vila do Pinheiro, localizada no conjunto de favelas da 
Maré, onde vivia com seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. Era um 
adolescente sociável, que gostava muito do local onde morava. Suas 
atividades de lazer preferidas eram realizadas dentro da Maré, como 
jogar bola, interagir nas redes sociais, assistir aos jogos do Flamengo 
na televisão e brincar com os vizinhos. O adolescente não costumava 
circular em lugares fora da Maré, pois sua mãe não permitia que ele 
saísse desacompanhado para locais distantes. Assim, os momentos 
em que o jovem tinha a possibilidade de conhecer lugares novos 
eram em passeios culturais proporcionados pela escola.

Marcus Vinícius sempre estudou em escola pública, jamais havia 
reprovado algum período escolar e era um aluno muito dedicado às 
atividades escolares: “Ele era feliz na escola, ele adorava a vida dele 
de estudante”, disse-nos a mãe. O compromisso de Marcus Vinícius 
com a educação também era fruto do incentivo e da valorização que 
sua mãe dava aos estudos dos filhos: “A gente cobrava... Eu parei 
de estudar na terceira série, o pai dele também. O estudo que nos 
faltou, a gente queria que eles tivessem”, relata. O almejado era 
que o estudo possibilitasse ao adolescente um futuro profissional 
e, consequentemente, a ascensão econômica da família. Por esse 
motivo, a mãe evitava ao máximo que o filho trabalhasse e pedia 
a ele dedicação integral aos estudos. O adolescente também era 
responsável por ajudar a irmã caçula nos deveres de casa e, no 
contraturno da escola, praticava jiu-jitsu em uma organização 
situada na favela Nova Holanda. Marcus e a irmã caçula começaram 
a lutar jiu-jitsu muito novos e chegaram a participar de competições 
infanto-juvenis.

Para estreitar a comunicação entre a escola e a comunidade de 
pais, Marcus tomou a iniciativa de criar um grupo no aplicativo 
Whatsapp. O grupo era composto pela coordenação pedagógica, 
pelos professores, por alunos e pais com o intuito de promover uma 
interação capaz de fornecer avisos importantes sobre o desempenho, 
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a assiduidade e a segurança dos alunos. Marcus nomeou o grupo 
de Vicente Mariano a todo vapor.

Marcus Vinícius não se identificava como evangélico, mas chegou 
— por vezes — a frequentar igrejas evangélicas e participar de 
grupos jovens. Contudo, sua maneira de exercer a espiritualidade 
era tendo fé em Deus, independente da religião. 

Assim como outros adolescentes, Vinícius tinha muitos sonhos 
e planos para o futuro. Tinha o desejo de ser engenheiro civil para 
promover uma melhoria na casa dos pais. “Nossa casa é humilde 
e ele falava que por ela ter rachadura na laje, muita goteira, ele 
precisava formar um dia, se Deus ajudasse ele, ele faria engenharia”, 
relata a mãe. Fascinado por música e cultura hip hop, também 
queria ser um rapper de sucesso.

Aos 14 anos, Marcus Vinícius já se considerava um jovem 
com responsabilidades e, por isso, tinha o desejo de ajudar com 
as despesas da casa. Logo, convenceu seus pais a deixá-lo fazer 
pequenos trabalhos. Durante um tempo, vendeu biscoito e amen-
doim com a mãe na Linha Vermelha. Não se tratava de uma atividade 
exercida com regularidade, mas que trouxe ao rapaz um sentimento 
de felicidade por poder colaborar, algumas vezes, com a casa. 

Dinâmica do Homicídio 

Mãe, a polícia me deu um tiro, eles não me viram com roupa 
de escola? Foi o blindado! [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE 

MARCOS VINICIUS ].

As operações policiais nas favelas da Maré são momentos de 
muita tensão para os moradores. Em dias de operação policial, há 
uma mudança profunda na rotina local e uma frequente suspensão 
dos serviços existentes (escolas, postos de saúde, comércio etc.). 
O dia da morte de Marcus Vinícius foi marcante para moradores e 
trabalhadores da Maré, pois foi um dia de medo e de insegurança, 
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caracterizado por inúmeras violações de direitos. A operação 
policial fez uso de helicóptero, disparando tiros de cima para 
baixo. Contabilizaram-se mais de 100 disparos na proximidade 
de escolas31. Houve ainda a invasão de domicílios por parte dos 
policiais e a morte de sete jovens, incluindo Marcus, com indícios 
de execução pela polícia.

Eu sempre criei meu filho para ser o bom futuro do amanhã. 
Em época de operação, ele conseguia chegar em casa, falava: 
‘Eu estou de uniforme, a polícia não dá tiro em criança de 
uniforme’. Eu falei: ‘Mataram a Maria Eduarda’. Eu hoje falo 
o que falo, porque a polícia estava com meu filho na mira, eu 
tenho certeza. Não dá para aceitar. Aquela blusa da escola 
não era para ser manchada de sangue [ TRECHO DA ENTREVISTA 

COM A MÃE DE MARCUS VINÍCIUS ].

No dia do ocorrido, o jovem e a mãe haviam esquecido de colocar 
o despertador para tocar, como costumavam fazer em dias úteis. 
Por esse motivo, Marcus acordou atrasado para ir à escola, mas 
decidiu ir mesmo assim porque não gostava de perder aula. Como 
era de praxe, passou na casa de um colega para que fossem juntos à 
escola. Ao chegar à casa do amigo, tardaram a saída porque, pelas 
rajadas de tiros disparados pelo helicóptero da polícia, perce-
beram o início da operação. Após alguns instantes, tendo cessado 
os barulhos de tiro, Marcus resolveu voltar para casa. Seu ânimo 
em ir para escola naquele momento havia acabado, estava aflito e 
preocupado, queria estar em casa, onde se sentia seguro ao lado 
da mãe. No retorno para casa, Marcus foi alvejado por um disparo 
policial. O garoto contou com a ajuda do colega e de vizinhos para 
chegar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

31 Vf. <https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSeg 

Publica2018.final.pdf>. Último acesso em: 22 abr. 2019.

https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSeg Publica2018.final.pdf
https://redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/BoletimSeg Publica2018.final.pdf
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Nesse momento, a mãe de Marcus Vinícius já tentara fazer 
contato com o filho por telefone. Após inúmeras tentativas malsu-
cedidas, ela conseguiu se comunicar com o colega, que de pronto 
lhe informou sobre o estado grave de Marcus. Para chegar até 
a UPA, a mãe de Marcus contou com ajuda de um mototaxista 
que se solidarizou com o caso e, mesmo em meio aos tiroteios, a 
conduziu até as proximidades do hospital: “Eu me lembro que eu 
parei o mototáxi, ele ficou dando volta comigo na comunidade, 
porque cada rua que a gente entrava tinha um blindado parado”, 
destacou a mãe.

O estado de saúde de Marcus Vinícius era grave, o adolescente 
necessitava passar por duas cirurgias e realizar transfusão de 
sangue. Precisava ser transferido com urgência para um hospital. 
No entanto, a ambulância responsável por realizar a transferência 
fora impedida de chegar à UPA. Segundo relatos da mãe, demorou 
cerca de uma hora para que a ambulância chegasse — esse fato foi 
decisivo para o agravamento da situação de saúde do adolescente: 
“A civil fez a ambulância voltar, demorou uma hora para entrar e 
resgatar meu filho”, relembra. Acredita-se que a pressão popular, 
de jornalistas, diretores de escola e das ONGs, noticiando os viti-
mados na operação policial, tenha impulsionado a decisão do 
Estado, que, após ampla visibilidade do caso, ordenou a entrada 
da ambulância no local.

Devido ao estado de alta gravidade em que se encontrava Marcus, 
os enfermeiros presentes na ambulância decidiram pela transfe-
rência do garoto para um hospital público próximo dali. Marcus não 
resistiu e veio a óbito nesse hospital no mesmo dia. No momento 
do óbito, a mãe da vítima estava em casa pegando documentos e 
roupas do filho para entregar ao hospital. A notícia do falecimento 
de Marcus foi dada à imprensa antes de ser comunicada à família. 
Uma familiar do adolescente destaca que os noticiários da mídia já 
apresentavam a declaração do hospital noticiando o falecimento 
do rapaz, fato que foi entendido pelos familiares como um descaso 
do hospital.
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Nos momentos que se seguiram, os pais do adolescente tiveram 
que passar situações difíceis e burocráticas, como o reconheci-
mento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), a preparação 
do velório, além de também terem que responder ativamente a 
procura da imprensa e de alguns profissionais do poder público 
interessados no caso.

Ação do Estado

A figura do Estado apareceu no momento que a mãe de Marcus 
Vinícius estava na UPA por meio dos profissionais que lhe prestaram 
socorro. A mãe conta que“a ambulância chegou, o enfermeiro da 
UPA me botou para fora da sala que ia ter que botar roupa nele, um 
roupão. Foi quando eles jogaram a roupa de escola dele no meu colo”.

Um segundo momento de aproximação do Estado se deu com 
a presença do secretário de Educação no IML, quando fez um 
pronunciamento à imprensa lamentando o ocorrido.

Com o apoio de um advogado particular, a mãe do adolescente 
conseguiu que o Estado arcasse com as despesas referentes ao 
enterro e ao velório do filho. Marcus Vinícius foi velado no Palácio 
da Cidade e enterrado no cemitério São João Batista. O prefeito e 
sua esposa compareceram ao velório de Marcus. De acordo com 
relatos da mãe da vítima, o gabinete do prefeito marcou uma reunião 
com ela durante a qual prometeram lhe dar uma casa — fato que 
nunca se concretizou.

Desde a publicização da notícia de que Marcus havia sido ferido, 
a comunidade escolar esteve presente, se pronunciando publica-
mente sobre o aluno, prestando solidariedade à família, realizando 
atos de protesto e fazendo homenagens ao adolescente.

Com a demora no desenrolar das investigações, a mãe de Marcus 
também acionou o Ministério Público, para que, dentro da compe-
tência cabível do órgão, realizasse encaminhamentos junto à Polícia 
Civil quanto à movimentação do inquérito, que, segundo ela, não 
caminhava até o momento da entrevista.



58

Redes de Solidariedade

Quem esteve do meu lado foi a Maré, a comunidade que me 
socorreu [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MARCUS VINÍCIUS ].

São muitas as pessoas que compõem a rede de solidariedade 
em torno do caso. A vizinhança se destaca como figura central no 
apoio à mãe da vítima: o mototaxista, que auxiliou a mãe, ainda 
nos primeiros momentos, até a chegada à UPA; uma vizinha, que 
ficou responsável por comunicar ao pai do Marcus Vinícius sobre 
o ocorrido e foi a pessoa que tranquilizou os colegas da família 
através de mensagens na rede social Facebook; as profissionais 
da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, que ampararam a 
mãe nos momentos que estava no hospital; o colega de Marcus, 
que o socorreu e junto com os vizinhos o conduziu para a UPA; a 
comunidade escolar, na figura de diretores, professores e alunos, 
que se pronunciaram sobre o caso e estiveram empenhados em 
prestar homenagens ao adolescente; a associação de moradores, 
que acompanhou a perícia do caso; a rede de mães e familiares 
contra violência do Estado, que, ainda hoje, desempenha um papel 
de apoio e solidariedade; e os familiares da vítima, que estiveram/
estão solidários com a mãe.

Rituais de Memória

A morte dele reacendeu Marielle, Maria Eduarda, Jeremias, 
ele veio para levantar quem estava morto e esquecido [ TRECHO 

DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MARCUS VINÍCIUS ].

Além do ritual funerário, que contou com a presença massiva 
de amigos, familiares, vizinhos, defensores de Direitos Humanos, 
imprensa e figuras do poder público, no dia seguinte ao falecimento 
de Marcus Vinicius, a escola na qual ele estudava organizou um ato 
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em protesto à sua morte e denunciando a violência letal que atinge 
jovens e adolescentes do território. Tratava-se de um protesto espon-
tâneo e pacífico na Linha Vermelha, que contou com a presença 
de alunos, professores, pais e diretores. O ato foi brutalmente 
reprimido por policiais: “Os policiais dando tiro de borracha, teve 
professora que apanhou porque estava no ato”, narra a mãe.

Os principais jornais televisivos de abrangência nacional noti-
ciaram a morte de Marcus Vinícius. A mãe destaca que as matérias 
jornalísticas apresentaram o adolescente de forma respeitosa e 
positiva. Um jornal, em especial, encerrou a transmissão das notí-
cias do dia com um ato simbólico a Marcus, mostrando sua foto e 
realizando um minuto de silêncio em homenagem à sua memória.

As redes sociais, como o Facebook, também cumprem um papel 
de relevância no aquecimento da memória sobre o jovem. Esse 
espaço virtual tem sido uma plataforma de homenagens a Marcus 
Vinícius mesmo após meses de seu assassinato. No entanto, houve 
momentos em que os pais da vítima tiveram que proteger a imagem 
do filho contra os ataques promovidos na internet com notícias 
falsas sobre a índole do rapaz.

Uma semana após o falecimento do adolescente, sua mãe foi à 
Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, em Brasília, 
denunciar o homicídio de seu filho e as violações de direitos que 
ocorrem na Maré. Após a morte de Marcus, sua mãe tem se empe-
nhado na luta por justiça. Ela tem participado de muitas atividades 
em defesa dos direitos. A visibilidade do caso ainda repercute e 
devido à sua participação em várias notícias jornalísticas, a mãe 
tem sofrido tentativas de intimidação.

Existem alguns objetos importantes na construção e manu-
tenção da memória de Marcus Vinícius, como o celular que era 
compartilhado entre a mãe e o adolescente. Como Marcus era muito 
atento a tecnologias, costumava usar o celular para se comunicar 
por mensagens com seus colegas. Muitas vezes, o adolescente não 
tinha acesso à rede de internet em casa e por isso pedia aos vizinhos 
que lhe passassem a senha de acesso a suas redes wi-fi. Atualmente, 
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quando a mãe do jovem está andando pelas ruas da Maré e percebe 
o surgimento de algum sinal de internet no seu celular, supõe que 
Marcus provavelmente já havia passado por aquele local e utilizado 
a rede de algum vizinho ou estabelecimento comercial. Esse fato 
intensifica a saudade e a lembrança sobre a sociabilidade que o 
jovem tinha no território onde morava.

Além disso, o uniforme escolar de Marcus tem sido o objeto de 
maior representatividade, tanto de sua memória, quanto da falha 
do Estado e da luta de sua família por justiça:

A roupa de escola do meu filho, branquinha, impecável, com 
aquela roupa manchada de sangue. Eles entregam a roupa 
dele daquele jeito... Essas crianças usam a farda do futuro, 
do amanhã. Eles têm que respeitar essa farda [ TRECHO DA 

ENTREVISTA COM A MÃE DE MARCUS VINÍCIUS ].



FERNANDO
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Trajetória

Fernando, de 15 anos, morava em Japeri com seu pai, sua mãe e 
seus dois irmãos. Seus pais chegaram para morar no local quando 
o território ainda não era controlado por grupos armados. Como 
a mãe de Fernando costuma enfatizar, o local “era uma roça que 
virou favela”. O bairro onde o adolescente vivia com a família, em 
Japeri, era uma área com característica semirrural, ocupada por 
casas modestas com grandes quintais, com a presença de uma 
vegetação densa e alguns animais silvestres (como pássaros e rãs) 
e de criação (como vacas e galinhas).

A mãe de Fernando era a responsável mais direta pela criação dos 
filhos. O pai, caminhoneiro, ainda que muito presente na educação 
dos garotos, trabalhava intensamente para garantir o sustento da 
família, motivo que lhe fazia passar temporadas viajando.

Quando criança, Fernando teve problemas de saúde, alguns 
deles muito sérios, que quase lhe tiraram a vida, como a esquistos-
somose, que é uma doença motivada pelo contato com um caramujo 
presente em uma lagoa perto de sua casa. Após a superação dessa 
fase delicada no quesito saúde, Fernando se estabilizou e nunca 
mais teve episódios de debilidade física.

O adolescente teve uma criação muito tutelada pelos pais, que 
não permitiam que o filho circulasse livremente pelo bairro, pois 
temiam a violência e acreditavam que o garoto estivesse mais seguro 
no ambiente doméstico. Desse modo, Fernando realizava a maioria 
de suas atividades de lazer dentro de casa, brincando com seus 
irmãos e vizinhos. Uma vizinha muito próxima à família relata 
que os únicos momentos em que Fernando saía de casa eram para 
ir à escola: “Esses meninos dela eram criados ‘como moça’. De 
casa para escola; da escola para casa. Tanto que o garoto morreu 
praticamente dentro de casa”, conta. De vez em quando, os pais 
autorizavam o adolescente a ir a festinhas de aniversário na casa 
dos colegas, mas precisava retornar no horário combinado.

O jovem estudava numa escola próxima à sua casa e costu-
mava ir para as aulas junto com seus irmãos e com uma colega que 
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estudara com ele desde as séries iniciais do ensino básico e pela 
qual Fernando nutria um carinho muito especial. Os dois eram 
muito unidos e partilhavam um romance.

No âmbito escolar, Fernando se destacava por tirar boas notas. 
Era um aluno aplicado: “Ele era muito esforçado, muito dedicado. 
Se tinha um trabalho para fazer semana que vem, se ele tivesse 
tempo de fazer agora, ele faria agora”, conta a colega.

Fernando era um rapaz muito tímido, de natureza bastante 
reservada. Sua mãe afirma que ele era muito medroso e que temia 
assombração. Além disso, era um garoto muito carinhoso com a 
família e generoso com os vizinhos. Estava sempre disposto a ir à 
padaria para a mãe ou a ajudar aqueles que chegavam com compras 
pesadas do comércio.

O jovem era fascinado por futebol. Não só gostava de jogar 
bola no quintal com os amigos, como também assistia assidua-
mente na televisão aos jogos do Flamengo, seu time de coração. 
“Ele tinha mais de seis, sete blusas do Flamengo. Quem via assim 
achava até que só tinha aquela”, conta a mãe. Fernando sonhava 
em ser um jogador de futebol profissional, e se espelhava em seu 
ídolo Cristiano Ronaldo. Sua mãe relembra com carinho o quão 
vaidoso era o filho. Algo que lhe assemelhava ainda mais com o 
estilo do jogador de quem era fã. “Ele falava: ‘Eu não falei, cara?! 
Sou o Cristiano Ronaldo!’”. “Ele se espelhava nele. Até no jeito 
do Cristiano Ronaldo, de se arrumar, aquilo tudo...”, relembra a 
colega. Seu irmão, por sua vez, torcia pelo Fluminense e admirava 
o jogador Neymar, motivo pelo qual aconteciam brincadeiras e 
provocações saudáveis entre eles.

Quando completou 15 anos, meses antes de falecer, Fernando 
comemorou com uma festa, em casa, ao lado dos amigos e da 
família. A festa teve como tema de decoração o Flamengo. 

[Tinha] um bolo do Flamengo, painel, docinho, bola, bala 
enrolada, tudo no vermelho e preto. Foi o último dele! [...] 
Fiz o almoço, uma comida... bastante churrasquinho [ TRECHO 

DA ENTREVISTA COM A MÃE DE FERNANDO ].
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Dinâmica do Homicídio

Ele estava só com o short do Flamengo, sem blusa, sem 
nada na mão... Nada que eles pudessem dizer: ‘me confundi’. 
Quer dizer, dentro da própria casa dele. Covardia! Eles não 
respeitam ninguém. Tem que saber respeitar os moradores 
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE FERNANDO ].

No dia do ocorrido, a mãe do adolescente e o filho mais velho 
haviam saído para comprar pão na padaria. Fernando ficou em casa 
e, após a saída da mãe e do irmão, resolveu ir até o quintal colocar 
comida para os passarinhos, quando foi atingido nas costas por 
dois tiros de fuzil: um na altura do abdômen e outro na altura das 
nádegas. Os disparos foram realizados por policiais do Batalhão de 
Operações Policiais (BOPE) que, naquela manhã, realizaram uma 
operação surpresa no bairro. Tendo escutado barulhos de tiros, a 
mãe e o irmão de Fernando voltaram para casa apressados — ainda 
que sob o risco de serem alvejados. Naquele momento, ambos 
estavam preocupados com a vida do rapaz. Quando chegaram, 
encontraram o jovem já baleado no quintal. Para a mãe, ele já estava 
sem vida: “Era tarde, porque já peguei meu filho morto”, conta.

Os policiais do BOPE que estavam no local tentaram impedir que 
a mãe se aproximasse do filho, quando foram interpelados por ela 
sobre o motivo do homicídio e a razão de não poder se aproximar 
de seu filho, que se encontrava baleado dentro de sua propriedade:

Foram dois [tiros]. Um de longe e um à queima-roupa. E, 
assim, eles não deixaram socorrer, porque quando eu cheguei 
e vi meu filho, eles não deixaram eu botar a mão. E eu peguei 
e falei: ‘Vocês são uns desgraçados. Vocês atiraram no meu 
filho pelas costas?’. Foi execução. O próprio delegado falou 
que não teve como ter sido bala perdida [ TRECHO DA ENTREVISTA 

COM A MÃE DE FERNANDO ].
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Ela também relata que teve o interior de sua casa revirado pelos 
policiais, que procuravam algo incriminador, mas que nada encon-
traram: “[Foi tudo] jogado no chão... Só não balançaram a casa toda 
porque foi coisa rápida, de dez minutos. Senão tinham jogado tudo, 
que até roupa no chão tinha”.

Os policiais pediram para que a mãe do jovem o levasse para o 
hospital mais próximo. Para isso, os familiares utilizaram o carro do 
tio, que estava estacionado no quintal, e conduziram Fernando até 
a policlínica mais próxima. Esse fato reforça os indícios de omissão 
de socorro por parte dos policiais, pois não houve acionamento de 
SAMU para prestação de socorro. Outro agravante é que os policiais 
presentes na operação registraram na 48ª Delegacia de Polícia, em 
Seropédica, a existência de um confronto, mas não mencionaram 
o homicídio do adolescente.

Horas depois de terem chegado ao hospital, os familiares tiveram 
a confirmação de que o jovem já estava morto. Após essa trágica 
notícia, o inquérito sobre a morte de Fernando só foi aberto, e 
posteriormente remetido à Divisão de Homicídios da Baixada 
Fluminense, depois que os próprios parentes informaram o ocor-
rido na 63ª Delegacia de Polícia, em Japeri.

Ação do Estado

A atuação do Estado no caso de Fernando se deu de variadas 
formas. Desde ações negligentes, passando por ações puramente 
protocolares, até ações de solidariedade e apoio à família, como 
tentaremos ilustrar a seguir.

O primeiro contato da família de Fernando com agentes do 
Estado teve início com a violência seguida pela omissão de socorro 
por parte dos policiais do BOPE. Após os familiares terem realizado 
a tentativa de socorro, com ajuda de vizinhos, e dado entrada no 
equipamento de saúde mais próximo, foram atendidos por uma 
equipe médica que constatou o falecimento do jovem.
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A atuação da prefeitura e do governo se resumiu à tentativa 
de eximirem-se da responsabilidade e das devidas incumbências 
sobre o crime, não dando à família qualquer oferta de atendimento 
psicossocial ou jurídico.

A comunidade escolar se fez presente no sepultamento do adoles-
cente, dando apoio e amparo à família de Fernando. Na escola em 
que ele estava matriculado, professores e diretores suspenderam as 
aulas durante um dia em homenagem ao jovem e em condolências 
aos familiares.

A 63ª Delegacia de Polícia enviou um relatório sobre a inves-
tigação do caso para o Ministério Público. A partir da incidência 
política da mãe junto ao Fórum Grita Baixada, foi realizada uma 
reunião com a promotora responsável pelo caso. Nessa conversa, a 
promotora solicitou ao delegado mais informações sobre o processo. 
As informações que se têm sobre o andamento das investigações 
(durante a escrita desta publicação) é que o caso ainda se encontra 
na mesma delegacia.

Redes de Solidariedade 

A família contou com uma forte solidariedade comunitária. 
No dia seguinte à morte de Fernando, Japeri parou: duas escolas 
públicas decretaram luto e suspenderam as aulas, uma multidão 
tomou conta do cemitério e as ruas de acesso ficaram interditadas 
pela quantidade de pessoas que queria se despedir de Fernando e 
consolar seus parentes. Após o sepultamento, a multidão fez um 
protesto numa passagem de nível sobre a linha férrea em Engenheiro 
Pedreira. Por conta da manifestação, a circulação de trens no trecho 
da extensão que ligava Japeri a Paracambi foi interrompida.

O impacto psicológico na comunidade pela perda de Fernando 
foi grande. Tanto a mãe do jovem quanto os vizinhos relatam que 
muitos amigos do adolescente entraram em um quadro depressivo 
após a morte brutal do colega:
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Os meninos choravam no dia do enterro do Fernando. Nossa, 
mas choravam; batiam a cabeça na parede de desespero, por 
não estar acreditando [ TRECHO DA ENTREVISTA COM UMA VIZINHA 

DE FERNANDO ].

Teve adolescente querendo morrer [ TRECHO DA ENTREVISTA COM 

A MÃE DE FERNANDO ].

A família do adolescente destaca que quem esteve constante-
mente próximo, prestando auxílio nos momentos difíceis, foram 
seus parentes, vizinhos e defensores de Direitos Humanos, na figura 
da Rede de Mães e Familiares de Vítimas da Baixada Fluminense 
e do Fórum Grita Baixada.

Rituais de Memória

Os amigos de Fernando, que costumavam jogar bola com ele, 
montaram um time de futebol com o nome Família Bicó, em home-
nagem ao amigo “Bicó”, como era chamado pelos mais íntimos. 
O time tem como uniforme oficial a foto de Fernando na camisa 
e o escudo do clube espanhol Real Madrid, que é o time no qual o 
ídolo do adolescente, Cristiano Ronaldo, jogava. O time Família 
Bicó frequentemente disputa campeonatos amadores com outros 
times do bairro e do município. Antes e depois de cada partida, 
o time se reúne em círculo ao lado do gramado para rezar o “Pai 
nosso” seguido de um grito forte pelo qual entoam o nome “Bicó”. 

Os vizinhos relatam que, na primeira vez que o time competiu 
após a morte de Fernando, os jogadores entraram em campo com 
muita garra e vontade de vencer para honrar a memória do amigo 
e foram acompanhados pela plateia composta por familiares e 
amigos de Fernando, incentivando o time: “No primeiro jogo que 
teve em homenagem a ele, esse jogo já estava marcado, mas foi em 
homenagem a ele. Com camisas dele, o pessoal jogando, os amigos... 
E jogaram com raça, com raiva para ganhar”, destaca uma vizinha.
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Nos jogos da Família Bicó, a mãe de Fernando é a torcedora mais 
assídua. Ao lado do campo de futebol, ela costuma acompanhar o 
time com atenção, sempre incentivando, cuidando e torcendo por 
cada adolescente — dentro e fora dos gramados. Por isso, é chamada 
carinhosamente pelos jogadores de “a presidente do Bicó”. O irmão 
mais velho de Fernando é um dos jogadores do time e se orgulha 
muito de poder, em cada jogo, homenagear seu irmão.

Um ano após a morte do jovem, familiares, amigos, moradores 
e defensores de Direitos Humanos se reuniram em frente à escola 
em que Fernando estudava para prestar homenagem à vítima. O ato 
foi seguido de uma passeata que exigia da delegacia que investiga 
o caso uma elucidação sobre o ocorrido. O grupo marchou por 
Japeri, cantando músicas que Fernando gostava de ouvir, e seus 
familiares vestiam uma camiseta com a foto do rapaz estampada.

Ressalta-se que um dos meios pelos quais os amigos e familiares 
também costumam render homenagens ao adolescente é através 
de mensagens, fotos, vídeos e músicas no perfil de Fernando em 
uma rede social na internet. Mesmo após sua morte, a página do 
rapaz continua ativa e recebe, com frequência significativa, várias 
homenagens.



CLEYTON
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Trajetória

O Chapadão é o território onde Cleyton, um jovem negro de 18 
anos, nasceu e foi criado durante toda a vida. Sua mãe relata que 
chegara ao território ainda grávida de Cleyton e que o jovem cresceu 
cercado por muitos parentes que também residiam no local: irmãs, 
tias, sobrinhos e primos.

Na infância, Cleyton teve uma personalidade muito reservada. 
Era tímido, gostava de assistir a desenho animado e de jogar games 
no computador. Já na adolescência, mostrou-se um menino muito 
sociável: adorava momentos em família (almoços e festas de aniver-
sários). Foi nesta fase da vida que começou a sair com os amigos para 
lugares outros, que não o Chapadão. Seus passatempos preferidos 
eram jogar bola, ir à praia, soltar pipa e participar das festinhas 
organizadas pelos amigos. Além disso, Cleyton costumava também 
exercer sua religiosidade, acreditava muito em Deus e era ogan em 
um terreiro do bairro.

O jovem tinha dois filhos, um menino e uma menina, frutos de 
diferentes relacionamentos. O filho caçula não chegou a conhecer 
o pai, pois Cleyton faleceu antes mesmo de sua companheira dar 
à luz o seu caçula.

Para arcar com suas despesas, Cleyton trabalhava como autô-
nomo, realizando pequenos bicos: vendendo roupas para amigos e 
lavando carros em um lava-jato. Contudo, o jovem tinha o desejo de 
ter um emprego formal. Seu maior sonho era ser paraquedista (PQD) 
da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército. Ao completar 
18 anos, ele se alistou para atuar como paraquedista no Exército, 
mas jamais chegou a exercer tal função — morreu antes mesmo 
de realizar seu sonho.

Segundo a mãe, o filho não tinha uma boa relação com a escola, 
abandonara os estudos no sétimo ano. Desde muito pequeno, 
Cleyton e os amigos passaram por momentos de muita violência 
policial: abordagens desrespeitosas, invasão domiciliar, presen-
ciaram tiroteios no território onde residiam e morte de muitos 
amigos próximos — violações recorrentes nas trajetórias de jovens 
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negros e periféricos. Por esse motivo, o jovem acreditava que seria 
mais respeitado pela polícia e pela sociedade se fosse um PQD: 
“Meu sonho, mãe, é ser PQD, porque o dia que eu estiver entrando 
na favela e esses caras me pararem, mãe, quero dar carteirada na 
cara deles. Eu quero ver eles tirarem onda”, relembra a mãe os 
dizeres do filho.

Dinâmica do Homicídio

Cleyton saiu de casa para ir a uma festa com amigos no bairro 
de Del Castilho, na zona Norte do Rio de Janeiro. No trajeto de 
retorno à sua residência, foi atingido no rosto por uma bala quando 
desembarcava na estação de metrô de Irajá. No momento, ocorria 
um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de terem roubado 
um carro nas redondezas.

De acordo com a mãe do rapaz, os policiais, após perceberem que 
haviam atingido Cleyton, tentaram colocar junto ao jovem algo que 
o incriminasse. Entretanto, eles não conseguiram, pois o bombeiro 
que estava no local prestando os primeiros socorros a Cleyton, por 
coincidência, era um conhecido da família.“Tentaram forjar o meu 
filho, mas disseram que não deu tempo, porque quem socorreu 
o meu filho foi o bombeiro e o bombeiro é conhecido nosso”, ela 
relata. O bombeiro também foi a pessoa que levou Cleyton para 
um hospital público próximo.

Um amigo, que estava na mesma festa que Cleyton, mas que 
chegou à estação de metrô minutos após o tiroteio, escutou dos 
transeuntes a notícia de que um jovem, com as características físicas 
de Cleyton, acabara de ser baleado. Ele, então, correu ao encontro 
da mãe do rapaz para informá-la. Após receber a notícia, a mãe 
do jovem visitou os hospitais mais próximos da região à procura 
do filho, apenas encontrado o rapaz horas depois em um hospital 
público. Cleyton passou por procedimentos cirúrgicos e ficou em 
coma por alguns dias.
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Ação do Estado

Para os policiais, Cleyton era um dos participantes do assalto 
a carro em Irajá. Por esse motivo, ele estava sendo mantido sob 
custódia policial durante todo o período de tratamento médico 
no hospital. A mãe do jovem relata que os policiais que vigiavam 
Cleyton tinham livre acesso aos corredores hospitalares e ao leito 
em que ele estava acamado — fato que gerava nela muito receio e 
desconfiança sobre a segurança do jovem.

Após dias no hospital, o rapaz apresentou uma melhora signi-
ficativa e saiu do coma. Sua mãe, que passara todos os dias lhe 
visitando, ao saber que o quadro clínico do filho estava estável, 
decidiu ir para casa descansar. Quando ela retornou ao hospital 
no dia seguinte, descobriu que seu filho havia falecido. Segundo o 
relato da mãe, os médicos não souberam explicar o ocorrido, pois 
Cleyton não sofria mais risco de morte. A mãe suspeita que seu 
filho tenha sido morto pelos policiais que o vigiavam.

Os familiares de Cleyton nutrem uma profunda desconfiança 
das instituições do Estado. Acreditam que houve negligência por 
parte do hospital público no qual o jovem estava internado, pois 
não garantiram a ele segurança durante seu tratamento de saúde.

Eu acuso a tentativa [de assassinato], que foi em Irajá, e 
acuso no hospital também, eu acuso os policiais, que foi 
eles, pela negligência. Por quê? Porque os médicos têm essa 
linha deles, o policial pode rodar ali dentro e pode muito bem 
fazer qualquer coisa. Como que o meu filho morre com uma 
parada respiratória? Não tem como [ TRECHO DA ENTREVISTA COM 

A MÃE DE CLEYTON ].
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Rede de Solidariedade

A mãe do jovem conta que teve o auxílio de familiares, amigos e 
vizinhos desde o momento em que soube que seu filho fora atingido. 
Ela destaca que eles estiveram presentes nos momentos em que 
Cleyton estava hospitalizado, nos preparativos para o sepultamento 
do jovem e também nos momentos do seu luto:

[Minha irmã] morou muito tempo na minha casa, morou, 
porque ela se mudou de mala e cuia para poder cuidar de mim, 
mas mesmo assim eu me sentia muito sozinha, eu me sentia 
sozinha, porque ele era um garoto de chegar, de entrar em 
casa já fazendo barulho, e a casa ficou muito silêncio, esse 
foi o problema [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE CLEYTON ].

A família de Cleyton teve apoio financeiro de parentes, amigos 
e vizinhos de bairro para realizar o enterro do rapaz. A mãe relata 
que os amigos de Cleyton estiveram muito próximos a ela nos 
momentos de luto e que, mesmo tendo passado alguns anos da 
morte do filho, eles ainda acham tempo para lhe fazer visitas espo-
rádicas com intuito de saber se ela precisa de algo.

A mãe de Cleyton também foi acolhida pela Rede de Comunidades 
e Movimentos Contra a Violência, que lhe ofereceu serviço de 
acompanhamento psicossocial, trocas afetuosas e apoio em sua 
militância política.

Rituais de Memória

Então, a gente não tem muita liberdade para fazer mais nada 
aqui [no Complexo do Chapadão]. Aí, agora, a única coisa que 
a gente se anima aqui é mais os bailes funk das antigas, que é 
o que faz a gente relembrar um pouquinho muitos outros que 
se foram também [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE CLEYTON ].
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Para a mãe do jovem, que perdeu muitos amigos e familiares 
mortos pelo contexto de violência que assola o Complexo do 
Chapadão, o Baile Funk das Antigas tem a função de relembrar 
momentos vividos com aqueles que partiram precocemente. Escutar 
e dançar funk e estar em Bailes Funk das Antigas é não deixar que 
se apague aquele Chapadão que outrora existiu: sem tiroteios, 
armas ou violência. Além do Baile das Antigas, existe ainda canções 
de outros gêneros musicais que lhe conectam com lembranças 
profundas do filho. Uma delas é a música Invicto, do rapper Felipe 
Ret. Segundo ela, o filho amava essa canção não só porque era fã 
do rapper, mas porque ela refletia muito do que era Cleyton: um 
rapaz que vivia a vida intensamente.

O velório do jovem foi realizado segundo a liturgia evangélica. 
Familiares e amigos se reuniram para orar e cantar alguns louvores. 
Esse foi o momento que os vizinhos se organizaram para se despedir 
do rapaz.

Entre os elementos que a mãe guarda com carinho, estão as 
inúmeras fotos que tem do filho em seu celular. Escolheu uma 
dessas fotos para estampar a camisa que fez em homenagem ao 
filho. A camisa simboliza muito para mãe, é um objeto que carrega 
consigo sempre que vai ao encontro com outras mães de vítimas 
da violência ou em momentos de luta por justiça.

Além disso, a mãe de Cleyton ainda mantém conservados alguns 
dos objetos que foram de seu filho, como uma peça de roupa que 
era a favorita do rapaz.



JEREMIAS
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Trajetória

Jeremias, um adolescente negro de 13 anos, nascido numa 
extinta maternidade do centro da cidade do Rio de Janeiro, era 
cria32 da Maré, assim como seu pai e sua mãe. Era o quarto de cinco 
irmãos e, dentre eles, o mais agarrado com o pai.

Com os irmãos, a relação era aquela na qual, entre pequenas 
brigas e brincadeiras, sempre prevalecia a parceria –sobretudo 
com o terceiro na lista dos irmãos, que, talvez pela faixa etária 
aproximada, fosse o mais companheiro nas brincadeiras e espe-
cialmente no futebol. Jeremias era fanático por futebol e andava 
sempre trajado com uma camisa da seleção brasileira ou do Futebol 
Clube Barcelona. Quando chegava da escola, o menino prontamente 
executava todas as suas tarefas domésticas, já deixava preparada 
a chuteira, a blusa da sorte (do Barcelona) e saía para jogar seu 
futebol tarde afora.

Depois de se converter à religião protestante, em uma igreja 
já frequentada por outros familiares, Jeremias passou a dividir o 
tempo do futebol com a evangelização cristã. Sua mãe disse que 
ele tinha muito prazer em evangelizar as pessoas, conversar com a 
comunidade, e que o sonho dele era ser um missionário. Quando 
não estava na escola nem no futebol, certamente Jeremias estaria 
envolvido em alguma atividade da igreja, onde inclusive estava 
aprendendo a tocar violão.

Jeremias não circulava por outros bairros da cidade sozinho. Seus 
passeios fora da Maré ocorriam em visitas a familiares junto com 
pais e irmãos, atividades envolvendo a igreja ou saídas escolares. 
A relação com a escola também dava orgulho à família, que relata 
um boletim impecável. “O menino mais estudioso que eu tinha na 
minha casa era ele”, contou a mãe.

32 “Cria” é a pessoa que nasceu e cresceu em uma favela específica e que mantém 

com o território uma relação de grande afeto, proximidade ou interação social, 

mesmo quando passa a viver noutro lugar.
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Em geral, no local onde vivia, na escola ou na igreja, era sempre 
muito querido por todos. Comilão, não perdia um convite para um 
lanche gostoso na casa de um amigo, e, por ser muito carismático 
e extrovertido, era sempre paparicado e presenteado pelos adultos 
amigos de sua família.

Dinâmica do Homicídio

No dia do ocorrido, a mãe de Jeremias saiu de casa pela manhã, 
deixando-o dormindo com seus outros irmãos e o pai. Nesse dia, 
começaria o ano letivo, no entanto, por indicativos de que ocorria 
uma operação policial na favela onde se localiza a escola de Jeremias, 
o primeiro dia de aula foi adiado. Uma familiar relata que, apesar da 
ocorrência de uma operação em outra comunidade, na localidade 
em que Jeremias morava tudo aparentava correr normalmente.

Com a aula suspensa, Jeremias saiu de casa para jogar futebol 
e depois ensaiar o louvor que cantaria mais tarde na igreja. Estava 
numa quadra de esportes, bem próxima de sua casa, quando um 
veículo blindado da Polícia Militar chegou ao local efetuando 
disparos. Ele e seus amigos correram, mas Jeremias não conse-
guiu escapar, sendo alvejado por um tiro de fuzil nas costas, de 
curto raio de distância.

Ao saber que o filho havia sido baleado, o pai de Jeremias se 
dirigiu ao local do crime, mas as pessoas que estavam próximas 
informaram aos familiares que o corpo de Jeremias fora pronta-
mente colocado no “Caveirão” e retirado do local. Não se soube, no 
entanto, se Jeremias foi imediatamente socorrido ou se foi levado 
para um Batalhão de Polícia. Segundo um familiar, não há registros 
de que o menino tenha sido socorrido pelo SAMU.

Diante disso, a família resolveu procurar Jeremias; primeiro, 
no Batalhão Policial, onde foram informados de que o jovem não 
estava lá. Então, a família se dirigiu ao hospital mais próximo, onde 
a população da Maré costuma ser socorrida. Nesse hospital, ao 
presenciar a busca da família na recepção, um policial informou 
que o destino das vítimas feridas na Maré era um outro hospital, 
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na região central da cidade, onde o adolescente de fato estava, mas 
também onde, infelizmente, a família foi informada sobre seu óbito.

No dia da morte de Jeremias, houve informações de que estava 
ocorrendo em algumas favelas da Maré uma operação do BOPE, 
mas não naquela onde ele morava. A operação fora o motivo da 
suspensão do primeiro dia de aula de Jeremias. Não só a escola em 
que o jovem estudava, mas aproximadamente 40 equipamentos de 
Educação, entre creches, escolas e unidades de educação infantil, 
tiveram suas atividades suspensas nesse dia.

No mesmo dia, em uma outra comunidade também do Complexo 
da Maré, outro jovem, com 20 anos, teve sua vida interrompida, 
resultado da mesma operação policial que vitimou Jeremias.

Ação do Estado

O primeiro contato da família de Jeremias com agentes do Estado 
se deu na chegada ao hospital, onde alguns policiais presentes 
tentaram restringir o acesso da família, mas foram interrompidos 
por uma técnica na recepção. A técnica acolheu a família e infor-
mou-lhes que havia dois jovens feridos na unidade e que um deles 
havia chegado a óbito, mas que era necessário esperar por informa-
ções dos médicos. Ao chegarem, os médicos já traziam os objetos 
pessoais de Jeremias, informando que aqueles eram os pertences 
do jovem que havia falecido.

A mãe de Jeremias nos relatou sobre o atendimento humani-
zado dos profissionais do hospital. Preocupados com a saúde física 
e psíquica dos pais, os profissionais acharam pertinente que o 
reconhecimento do corpo do jovem fosse feito por uma amiga dos 
primeiros, a fim de evitar que a família passasse por uma situação 
ainda mais traumática.

Algum tempo depois, no hospital, também havia a presença 
de um delegado que tratava a todos de forma exaltada e chegou 
a ameaçar dar voz de prisão para um dos familiares. A Câmara de 
Vereadores do Rio de Janeiro ofereceu seu salão nobre para que 
o corpo de Jeremias fosse velado, o que foi recusado pela família.



TECENDO MEMÓRIAS: HOMICÍDIOS DE ADOLESCENTES E JOVENS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 79

Aproximadamente um mês após o ocorrido, intermediados por 
uma associação de moradores, representantes da Prefeitura do Rio 
procuraram a família de Jeremias, pois uma Clínica da Família seria 
inaugurada e a prefeitura gostaria que ela recebesse o nome do 
adolescente. No evento de inauguração da clínica, representantes do 
poder público ofereceram à família de Jeremias postos de trabalho 
no local, já que os adultos da casa estavam todos desempregados. 
Esses mesmos representantes estiveram também na casa da família 
no mesmo dia e, após a constatação de que a moradia apresentava 
risco estrutural, se comprometeram a realizar uma reforma no 
imóvel. Enquanto a obra não findava, a família ficou coberta por 
um benefício de aluguel social.

Atendimento psicológico, na própria unidade de saúde onde a 
família havia sido empregada, foi oferecido. No entanto, como as 
relações de trabalho e os horários de atendimento algumas vezes 
se confrontavam, houve dificuldade de adequação ao tratamento.

As escolas, tanto a que Jeremias estudou ao longo de toda sua 
trajetória escolar, quanto a que ele iniciaria suas aulas no dia em 
que foi vitimado, estenderam faixas pretas em sinal de luto em 
seus prédios e seus representantes estiveram presentes no sepul-
tamento do aluno.

O caso de Jeremias é investigado.

Redes de Solidariedade

Desde os primeiros instantes em que a família de Jeremias 
tomou conhecimento de que ele havia sido ferido, sua mãe contou 
com a solidariedade de uma missionária da igreja que frequenta. A 
missionária acompanhou a mãe na ida ao hospital, e se prontificou 
a reconhecer o corpo do jovem para que a mãe fosse minimamente 
poupada num momento tão difícil.

Ainda no hospital, outros amigos da igreja já se apresentavam 
para prestar solidariedade à família e se comprometer com todas as 
burocracias necessárias após o óbito. O pastor e a comunidade da 
igreja arcaram com todos os custos do velório e do sepultamento, 
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assim como operaram todos os trâmites necessários, cedendo, 
inclusive, o espaço da igreja para que o corpo de Jeremias fosse 
velado num ritual de despedida.

Um exemplo da expressiva solidariedade prestada à família foi 
o número de amigos em seu velório e sepultamento. A família tem 
o registro de que aproximadamente duas mil pessoas estiveram 
presentes. Ao menos, três times de futebol, em que o menino jogava, 
compareceram. E a associação de moradores de onde ele vivia cedeu 
um ônibus para levar os vizinhos. 

A mãe de Jeremias destaca, enfaticamente, a importância da 
organização não governamental Redes de Desenvolvimento da 
Maré: “Olha, que eu me lembre, a primeira pessoa que chegou 
ali, depois dos pastores, depois do pessoal da igreja, o pessoal da 
Redes... Eu não tenho como agradecer, não tenho”. De acordo com 
ela, além de estar presente no hospital e no sepultamento, a insti-
tuição se preocupou por diversas vezes em prestar solidariedade à 
família, disponibilizando assistência psicossocial. Além da Redes 
da Maré, a ONG Rio de Paz também compareceu à casa da família 
para prestar solidariedade.

Ter que lidar com a dor da perda de um ente querido de forma 
tão avassaladora altera, drasticamente, o cotidiano de uma família. 
Fica muito reduzida a energia para se levantar da cama, trabalhar, 
cuidar dos afazeres domésticos e dar atenção aos outros parentes. 
Com a família de Jeremias não foi diferente. Diante disso, nos 
meses seguintes após a morte do adolescente, parentes e amigos 
da igreja se mobilizaram para estar junto dos familiares, cuidando 
do que fosse preciso para que os pais e irmãos, além de se sentirem 
acolhidos, pudessem se recolher e descansar. 

A todo tempo, minha família toda, ela veio para cá, toda a 
minha família, o pessoal da igreja, amigos, a preocupação em 
nunca me deixar sozinha [...]. Eles vinham para cá, arrumavam 
a casa, lavavam a roupa, cuidavam das crianças [ TRECHO DA 

ENTREVISTA COM A MÃE DE JEREMIAS ].
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Rituais de Memória

O que a gente conserva é dentro da gente mesmo [ TRECHO DA 

ENTREVISTA COM A MÃE DE JEREMIAS ].

Como dito, o sepultamento de Jeremias contou com numerosa 
presença de amigos e familiares e, como primeiro símbolo de 
homenagem, o parentes do jovem compareceram todos vestidos 
com uma camiseta estampada com seu rosto. No mesmo ritual, os 
presentes recordaram o último hino de louvor, que Jeremias havia 
entoado na Igreja. A emoção era tão grande que, segundo um de 
seus familiares, em alguns momentos, a voz embargava e faltava 
ar aos que cantavam.

Aproximadamente um mês depois de sua morte, a clínica da 
família que seria inaugurada foi batizada de “Clínica da Família 
Jeremias Moraes da Silva”, numa cerimônia que contou com a 
presença de autoridades políticas, representantes da comunidade 
local e familiares do adolescente.

Na casa onde Jeremias vivia, poucos elementos materiais 
puderam ser preservados, como o lugar onde dormia, por exemplo. 
Como o local passou por uma reforma custeada pela prefeitura, a 
estrutura da casa foi alterada. Sua família fez a opção por não manter 
seus objetos pessoais, como roupas, calçados etc. As únicas coisas 
mantidas foram uma bíblia e a camisa do dia de seu batismo, que 
foi guardada por um de seus irmãos, no desejo de que no futuro 
seja usada por um de seus filhos. 

Esse mesmo irmão, de acordo com o relato da mãe, tem o hábito 
de escrever cartas para Jeremias, como um meio de externar a 
saudade, a tristeza e todos os momentos dos quais poderia ter 
desfrutado com seu irmão.



RODRIGO
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Trajetória

Rodrigo teve, em sua trajetória de vida, atividades muito preciosas 
e recorrentes para um garoto de 18 anos da Baixada Fluminense, 
região onde nasceu e viveu: adorava soltar pipa em áreas abertas, 
jogava bola aos finais de semana, gostava de dançar, de namorar, 
tinha muitos amigos, vivia apegado a uma extensa família de tias 
e tios, de primas e primos, e de avós, que lhe serviam de exemplo, 
carinho e amor.

Apaixonado por futebol e torcedor do Fluminense por influência 
de um tio que o tinha como filho, o rapaz quase seguiu uma carreira 
profissional no Nova Iguaçu Futebol Clube. Exímio dançarino, sua 
fama era conhecida nas festas e entre os amigos. Treinava o estilo 
passinho também na calçada de casa e na rua onde morava. De 
convivência intensa com seus familiares, tinha nas primas e primos 
um grupo de amigos e confidentes, parceiros para um sem-fim de 
atividades e assuntos.

Rodrigo adorava bichos. De quando em quando, aparecia em 
casa com um gato ou um cachorro retirado da rua, o que deixava 
os pais preocupados com a iminente entrada de mais um bicho no 
cotidiano familiar, mas que também revelava a sensibilidade do 
filho com os bichos — o que muito os alegrava. Certa vez, atravessou 
um rio poluído para salvar um poodle cinza, à beira da morte. Não 
ficaram com o animal, mas o episódio é lembrado com enorme 
satisfação, por causa da coragem e do voluntarismo manifestados 
pelo então adolescente, primogênito da casa.

Rodrigo estudara em colégio particular e também em escolas 
públicas. Fez natação, futebol e capoeira em um clube da sua cidade, 
Nova Iguaçu. Desde pequeno, precisou usar óculos, mas evitava 
a todo custo carregá-los no rosto, deixando-os sobre a geladeira 
a maior parte do tempo. Usava um brinco dourado na orelha e 
só o tirou quando entrou para o serviço militar. Era muito namo-
rador, sempre estava apaixonado e apaixonando alguma garota do 
bairro ou da escola. Chegou a ser convidado para ser príncipe no 
aniversário de 15 anos de uma de suas amigas, o que lhe rendeu 
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inúmeras fotos com outras tantas meninas da festa. Era um jovem 
desenvolto, nada tímido, falante, brincalhão e performático. Num 
balanço geral, era muito querido: o tipo de pessoa cuja ausência 
se manifestava rapidamente sob lamentos.

Rodrigo fez sua primeira comunhão na Igreja Católica que a 
família vinha frequentando há duas gerações. A avó materna era 
mãe de santo e rezadeira. Equilibrava, de forma comum às classes 
populares brasileiras, os ritos e crenças do candomblé e do catoli-
cismo, e era muito conhecida e respeitada no bairro onde vivia. Mais 
velho, o jovem passou a frequentar uma igreja evangélica local com 
um amigo. Lá, aprendeu a tocar instrumentos e a cantar, participou 
de retiro espiritual, fez amizades, e renovou sua espiritualidade. 
Sempre andava com um crucifixo no pescoço e recebia liberdade 
e estímulo familiar para descobrir seu caminho na fé. 

Quando adolescente, por vezes, ajudava o pai no caminhão de 
transportes: ora fazendo uma mudança, ora descarregando merca-
dorias. Depois, passou a entregar lanches para um barraqueiro 
do bairro, numa moto tipo scooter. Gastava seu pouco e honesto 
dinheiro comprando comidas diferentes e roupas. Gostava muito 
de estrogonofe com Coca-Cola. Gostava de sandálias Havaianas 
bem brancas, lavadas com uma escova após o banho.

Não imaginava fazer carreira militar, mas, quando se alistou, foi 
passando nas etapas de seleção e se animou. Fez muitas amizades 
nesse ciclo. Tinha dificuldades para pagar passagens e para comprar 
tudo o que o Exército pedia. Por ter se apegado ao grupo de recrutas, 
começou a gostar da vida militar e passou a se imaginar seguindo 
a carreira por toda a vida.

Mesmo no Exército, dançava quando ficava de guarda nas 
guaritas do quartel. Mesmo com pessoas mais velhas, gostava de 
dar susto ao passar de bicicleta perto de conhecidos na rua. Mesmo 
com uma rotina de trabalho e vida militares, jamais se afastou dos 
amigos que haviam cometido deslizes e buscavam reconstruir suas 
vidas. Nunca condicionou sua juventude e liberdade à exclusão 
de amigos que passavam por problemas. Rodrigo era dono de 
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si, responsável por suas tarefas militares, de filho, de primo, de 
amigo de muitas e muitos. Era livre como o são os dançarinos que 
preenchem as pistas de vida. 

Dinâmica do Homicídio

Na semana anterior ao homicídio, Rodrigo havia sido amea-
çado. Talvez por ser militar e trabalhar num paiol, talvez por ser 
desenvolto, foi ameaçado e vítima de uma tentativa de extorsão. O 
sujeito que o ameaçara parecia alcoolizado ou sob efeito de outra 
droga. Rodrigo contou tudo aos pais e a alguns amigos. Parecia ter 
se preocupado com o fato, mas não tanto. A mãe conta que, por 
redes sociais virtuais, percebe-se nas conversas de Rodrigo com 
os amigos que ele achava um absurdo o fato de ser ameaçado e o 
motivo pelo qual o havia sido.

Certa tarde, sua mãe, que estava na casa de sua avó, recebera a 
ligação do filho mais novo, dizendo que um carro tinha passado e 
disparado tiros em Rodrigo. Ela saiu apressada e de pernas bambas, 
saindo de outro bairro de Nova Iguaçu, e correu para o bairro do 
episódio. No caminho, viu um garoto que parecia ser seu filho. Seu 
coração sentiu um alívio, mas não era ele. Ao chegar na rua, viu uma 
aglomeração de pessoas na frente do portão. Pessoas desesperadas, 
amigos e vizinhos gritando. A polícia já estava no local.

Um homem desconhecido parou um carro um pouco mais adiante 
do portão onde Rodrigo estava sentado. Era de tarde, e Rodrigo estava 
de folga. Pretendia jogar bola e, um pouco antes de tudo, treinava a 
dança de estilo passinho ali, onde vivera tanta coisa e onde se despe-
diria da vida. Do banco de trás do carro, um homem estranho saiu, se 
aproximou e perguntou se ele era o tal Rodrigo. Fez disparos com uma 
arma de fogo, enquanto Rodrigo tentava fugir. Alguns tiros pegaram 
nas paredes dos vizinhos, mas um deles acertou em cheio as costas 
do jovem. Depois, um tiro à queima-roupa no peito, quando o jovem 
já estava caído. Um passante tentou impedir a fuga do assassino, 
que conseguiu escapar no mesmo carro em que, segundo imagens 
de câmeras da rua, havia outros homens a bordo.
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Ação do Estado

Policiais do 20o Batalhão de Polícia Militar foram os membros 
estatais que chegaram primeiro a cena do crime. Rapidamente 
compareceram ao local, pareciam fazer uma ronda por perto. 
Mesmo sem prerrogativa legal, esses agentes mexeram na cena 
do crime. Pegaram cápsulas do chão, caminharam perto do corpo. 
Testemunhas ouviram os policiais conversando sobre o tipo de 
armamento, semelhante ao utilizado pela própria polícia. Um fami-
liar da vítima marcou com tijolo os lugares dos quais os policiais 
retiravam as cápsulas das balas de pistola. Logo depois, chegaram 
policiais civis, buscando registros do ocorrido. 

“Eles foram procurar para ver se tinha câmeras, acharam as 
câmeras, algumas não gravavam, mas tinha câmeras ao longo da 
nossa rua (...). A imagem não está nítida, mas dá para ver o cara 
saindo”, conta a mãe.

Familiares foram à delegacia prestar depoimentos. A mãe relata 
que a polícia fez perguntas tendenciosas e preconceituosas, com o 
objetivo de incriminar a vítima, como por exemplo: “Ele era envol-
vido com bailes funk?”. Preparada para esse tipo de questionamento 
infundado e desnecessário, ela manteve o sangue-frio e respondeu 
a todas as perguntas um tanto cautelosa, um tanto indignada.

Em seguida, os trâmites no Instituto Médico Legal foram menos 
duros e demorados pela presença no local de um agente estatal 
amigo da família.

Dias depois, com a família pressionando os policiais civis da 
delegacia que ficou com o caso, um investigador disse que havia 
recebido quase 200 denúncias anônimas por telefone, e que isso era 
atípico. Esse fato reforça a ideia de que Rodrigo era muito querido 
em seu lugar e que os moradores dali consideravam seu assassinato 
um crime inaceitável. Um policial disse à mãe que outro menino 
adolescente havia sido morto aparentemente por se recusar a fazer 
parte do grupo armado que controla o bairro e sobre o qual pairam 
as maiores suspeitas do homicídio de Rodrigo.
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A mãe não acredita no sucesso da investigação policial. Não 
pela ausência de provas ou pela incapacidade policial para resolver 
o caso, mas por um desinteresse objetivo e premeditado. Mesmo 
assim, ela não desiste de lutar pela elucidação do crime que vitimou 
seu filho, e nos conta que, sempre que ocorrem tentativas de arqui-
vamento do processo, ela aciona o Ministério Público para que o 
caso não seja abandonado.

De toda forma, a presença estatal resumiu-se às instituições 
que tratam das burocracias da morte, sempre cansativas para a 
família e, por vezes, também violentas. O cuidado com os que ficam, 
novamente, não existiu.

Redes de Solidariedade

Como é usual, familiares e amigos foram os mais solidários às 
pessoas mais próximas de Rodrigo, em especial à sua mãe e ao seu 
irmão. A tia, irmã de sua mãe, foi uma presença forte e constante nas 
primeiras semanas e meses, e ainda o é. Ela também considerava 
Rodrigo quase como um filho, porque há uma tradição na família 
de todos cuidando coletivamente para que os mais novos cresçam 
bem e juntos. Se havia uma festa caipira no colégio, tias e primos 
estavam presentes; se os meninos fossem jogar um campeonato de 
futebol, tias e primos também estavam lá. Dessa forma, essa tia se 
sentia como uma segunda mãe para Rodrigo e foi fundamental no 
suporte à mãe após a perda do filho. O irmão mais novo de Rodrigo, 
que correu para ajudá-lo ao ouvir os tiros de dentro de casa e que 
segurava sua mão no seu último suspiro, também foi presença 
constante ao lado da mãe durante esse período.

No sepultamento, religiosos católicos mais próximos da família 
e pessoas dos “direitos humanos da Igreja Católica” e da Rede 
de Mães e Familiares Vítimas da Violência do Estado da Baixada 
Fluminense, que haviam sabido do ocorrido, estavam presentes 
e ofereceram apoio. Com a Rede de Mães e Familiares de Vítimas 
do Estado da Baixada Fluminense, ela conseguiu atendimento 
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psicossocial gratuito, algo que sequer cogitou receber do Estado. 
Sua luta por esclarecimento do crime e por responsabilização e 
justiça também encontrou apoio jurídico do Centro de Direitos 
Humanos da Diocese de Nova Iguaçu (CDHNI).

Os encontros dessa rede fomentaram na mãe de Rodrigo a 
vontade de abraçar outras pessoas iguais a ela, e também lhe acen-
deram uma chama ainda maior de proteção aos demais jovens da 
região. A solidariedade passou a ser tecida em encontros regulares, 
marchas, manifestações, idas a eventos públicos e interação em 
redes sociais digitais.

Após algum tempo, através da Rede de Mães, chegou à mãe de 
Rodrigo uma proposta de participação em um filme documentário 
sobre as vítimas de violência letal da Baixada Fluminense. O filme 
se chamava Nossos mortos têm voz e o nome de Rodrigo passou a 
ser articulado ao de outras tantas vítimas da brutalidade de larga 
herança histórica e ainda muito grande nas periferias da metró-
pole fluminense. A participação no filme levou a mãe do rapaz a 
ampliar suas circulações pela cidade, a conhecer mais pessoas e 
organizações. Levou-a, inclusive, a eliminar o medo de falar sobre 
as circunstâncias da morte do filho, mesmo no local onde ele vivia. 
Para ela, um desabafo e uma vontade de gritar ao mundo o que 
aconteceu; todavia, mais um tijolo nessa obra de não deixar que o 
nome de seu filho e que o episódio de sua morte caiam no limbo 
do esquecimento. O filme vem sendo exibido em muitas cidades 
brasileiras e em diversos países, inclusive recebendo prêmios e 
gerando grande visibilidade e repercussão sobre os casos tratados.

Rituais de Memória

[...] eu ainda tento fazer algumas [coisas] para manter a 
memória dele viva mesmo, porque eu sei que se eu deixar, 
o outro lado também é muito inteligente, eles sabem como 
são as leis, então, eles podem fazer com que caia no 
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esquecimento, e que marginalize aquela pessoa... Então, 
eles sempre usam esses mesmos artifícios. Em história, a 
gente vê muito disso, a primeira coisa que faz é sujar o nome 
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE RODRIGO ].

A mãe de Rodrigo, ajudada por familiares, amigos e organizações, 
elaborou e concretizou muitas atividades para ritualizar e fortalecer 
a memória de seu filho, de sua vida e de seu nome. Num primeiro 
momento, as ações de memória buscavam reproduzir a ideia de 
continuidade e a de passagem individual de um estado de vida 
física para um estado de vida espiritual, preservando e acionando 
os objetos e aspectos mais característicos do jovem. Depois, aos 
poucos algumas ações mais inovadoras e distintas foram criando 
elementos de socialização da memória do ente, que faz muita falta, 
mas que agora também se faz presente em tantos lugares e ocasiões, 
espalhando saudade e vontade de justiça na mesma medida em que 
espalha vontade de viver e de confraternizar para tantas pessoas.

Logo no dia seguinte à morte, a família organizou uma missa 
de corpo presente, pois havia muitos vínculos com membros da 
Igreja Católica. Desde então, missas periódicas são celebradas 
para Rodrigo. Camisas com o rosto do jovem foram usadas no 
sepultamento e, posteriormente, no dia a dia no bairro, por muitas 
pessoas. Uma prima fez uma tatuagem em sua homenagem, outros 
amigos também fizeram tatuagens em sua homenagem, e um outro 
amigo compôs uma canção sobre ele.

No quartel, quando a mãe foi buscar seus pertences, houve 
uma homenagem militar. Amigos militares também estiveram 
presentes no sepultamento.

A mãe resolveu manter ativa a página pessoal do rapaz no 
Facebook. Esta ferramenta digital permite constantes desabafos, 
homenagens e lembranças de amigos e familiares. Um quarto 
repleto de fotos foi elaborado. Muitas de suas roupas foram apro-
priadas pelo irmão mais novo, de quem Rodrigo cuidava como 
amor e companheirismo.
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Uma iniciativa materna ampliou os sentidos mnemônicos sobre 
a pessoa de Rodrigo: seu par de botas do Exército agora é usado 
como um vaso para plantas que a mãe recolhe da terra próxima ao 
túmulo onde o filho está sepultado. Elas crescem ali, no quintal, 
que também é um lugar sagrado para a família, já que fora um 
terreiro, um espaço de rezas, um lugar de santidade e de vínculos 
ancestrais. Para a mãe, Rodrigo floresce onde a família sempre se 
ligou ao transcendental e aos mistérios do mundo, e pouca coisa 
poderia representar melhor sua presença naquela casa.

No muro da parte de fora da casa onde Rodrigo morava e foi 
vitimado, outra iniciativa diferente: a mãe convidou um artista para 
pintar um mural de grafitti com o rosto do filho, de blusa militar 
camuflada, boné, um gesto positivo com a mão e um sorriso largo. 
Abaixo, ela pretende fazer um canteiro com plantas medicinais, 
também plantadas nos quintais da família, para cura de quem 
passar, para espalhar as boas energias que seu filho carregava e 
que ela pretende eternizar.

No dia da pintura do desenho, foram convidadas e estiveram 
presentes a Rede de Mães e Familiares de Vítima da Violência do 
Estado da Baixada Fluminense, organizações da sociedade civil 
que atuam no campo dos Direitos Humanos, coletivos culturais, 
amigos, vizinhos e familiares. Houve muita música, comida e refri-
gerantes, slam (poesia), depoimentos, um momento de oração. 
Todas as atividades e a imagem do grafitti foram compartilhadas 
nas redes sociais das organizações e das pessoas presentes, o que 
lançou novas luzes sobre a vida, o nome e o caso de Rodrigo.



SIDNEY
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Trajetória

A trajetória da vida de Sidney muito se assemelha à de tantas 
outras vítimas de violência letal no Brasil: adolescente de 17 anos, 
negro, morador de uma periferia pobre de uma metrópole com 
fortes desigualdades socioeconômicas e altas taxas de letalidade 
violenta33. Apesar de conhecer outros lugares, sua rotina demons-
trava forte concentração de atividades e uma rede de sociabilidades 
num perímetro muito restrito, dentro do município onde vivia e, 
em geral, muito próximas de sua casa. Foi, de fato, perto de sua 
casa que lhe tiraram a vida.

Contudo, há também aspectos que singularizam e potencializam 
sua trajetória: a mãe e o pai trabalhavam desde sua primeira infância, 
havia uma grande rede familiar por perto e seu pai era militar. 
Sidney teve educação e plano de saúde privados, praticou natação e 
kickboxing na infância, era muito bem quisto na vizinhança e tinha 
fortes vínculos com familiares e com uma igreja evangélica. Era fã 
de música gospel e tinha um grande amigo fazendo sucesso em 
São Paulo nesse ramo musical. O rapaz tinha uma fonte de renda 
razoável e incomum para um adolescente do seu bairro: a pensão 
que vinha do pai, divorciado da mãe. 

Sidney também não demonstrava insegurança, timidez ou falta 
de perspectivas futuras. Ele também queria ser militar. Tinha planos 
de viajar. Gostava de música, praia e festas. Era muito prático e 
proativo. Tinha facilidade de aprendizagem em diferentes ativi-
dades, como dança e violão. Era muito confiante e namorador. Por 
vezes, levava namoradas para passar um tempo em sua casa, com 
permissão da mãe. Uma delas foi o grande amor de sua vida, e quase 
lhe deu um filho. Seus familiares nos contaram essas histórias, 

33 De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), no ano de 

2018, foram registradas 511 mortes por letalidade violenta na região. Dessas, 

22 homicídios de adolescentes (12 a 17 anos) e 21 mortes de adolescentes por 

intervenção de agentes do Estado no município de São Gonçalo.
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enfatizando todo o tempo a facilidade do rapaz em socializar, fazer 
amizades e viver a vida intensamente.

Próximo aos 15 anos, a relação de Sidney com a escola e a família 
teve uma grande mudança. Em relação à escola, perdera a vontade 
de assistir às aulas e faltava bastante, ainda que preservasse as 
amizades escolares. Professores entravam em contato com sua mãe 
para informes e preocupações. Em especial a mãe, mas também o pai 
tentavam convencê-lo a se reintegrar aos estudos. Sidney prometia 
comprometimento, mas logo descumpria os combinados. Com a 
família, uma série de conflitos surgiram. A partir daí, houve um 
afastamento físico entre o rapaz e sua mãe, que se mudou para outra 
casa e o deixou morando só, num terreno onde também moravam 
tios e a avó. Mãe e filho seguiram conversando rotineiramente sobre 
aspectos de sua vida pessoal, sobre dinheiro e consumo, sobre a 
necessidade e as possibilidades de uma vida nova.

Esse período turbulento coincide com uma intensificação de 
sua vida festiva, noturna e do uso de drogas, lícitas e ilícitas. Sua 
mãe e seu pai tentavam de forma recorrente fazê-lo retomar uma 
vida de menos festas e mais comprometimento com estudos.

Dinâmica do Homicídio

O lugar onde Sidney morava, a comunidade e o bairro, passava 
por um momento de disputas entre grupos armados pelo controle do 
território. Para a polícia, possivelmente “milicianos” que buscavam 
controlar o território, os negócios ilícitos e os corpos que por ali 
circulavam, através de práticas de violência e da intimidação, podem 
ter sido os motivadores desse crime, tal qual se observa em outras 
áreas da metrópole. 

Numa madrugada de quinta para sexta-feira, muitos tiros foram 
ouvidos na vizinhança. Logo, as notícias começaram a chegar por 
telefone e pelos vizinhos da rua onde ficavam as casas de Sidney e de 
seus familiares: havia muitos jovens baleados numa casa e Sidney 
era um deles. Ambulâncias apareceram no lugar. Por telefone, a 
notícia chegou à sua mãe, que correu para o pronto-socorro para 
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onde Sidney fora levado ainda com vida, mas em estado muito 
grave. O rapaz morreu no pronto-socorro da cidade, pouco depois 
de ter interagido com a mãe ainda com alguma consciência — o 
que, para ela, foi um momento de muita tristeza, medo e pavor, 
mas também, segundo sua fé evangélica, de redenção para o filho.

A polícia foi à casa onde ocorreu o crime, coletou depoimentos, 
inclusive com a mãe de Sidney, mas as investigações não avan-
çaram e, portanto, não se sabia até o momento das entrevistas, 
quem foram os responsáveis pela chacina que vitimou Sidney e 
mais cinco jovens e adolescentes. Sabe-se, contudo, que a tal casa 
era bastante simples, com quintal e varanda onde os jovens socia-
lizavam e costumavam realizar festas.

Ação do Estado

A ação estatal após a ocorrência do crime se limitou à atuação 
médica e policial, no hospital e na delegacia. Porém, ambas atua-
ções ineficazes: o rapaz morreu no leito e a investigação policial 
não teve avanços até o momento. Não houve oferta de atendimento 
psicossocial à família, o Ministério Público e Defensoria Pública 
não estiveram presentes, nem qualquer outro órgão estatal. A escola 
em que ele estava matriculado, presença estatal mais constante na 
vida de um adolescente, tampouco foi lembrada nas duas entre-
vistas que fizemos.

Redes de Solidariedade

Cara, além dos vizinhos, eu acho que foi a igreja, muita gente 
da igreja foi e tal, abraçou [ TRECHO DA ENTREVISTA COM FAMILIAR 

DE SIDNEY ].

E, de alguma maneira, a comunidade tinha noção de que nada 
justifica o que ocorreu [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE SIDNEY ].
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Desde o primeiro momento, parentes, amigos e vizinhos esti-
veram ao lado da família para ajudar no que fosse preciso, e também 
para trazer companhia e algum consolo. Destaca-se o papel dos 
pastores e fiéis da igreja evangélica que Sidney e a mãe frequen-
tavam, ela ainda muito assídua. Essa rede de “irmãos de fé” foi 
fundamental para as primeiras horas, em especial durante o funeral. 
Nas semanas e meses seguintes, essa rede de pessoas irmanadas 
pelas crenças e práticas religiosas possibilitou à mãe algumas expe-
riências de maior conforto e resistência diante de dor tão grande.

Os amigos de Sidney também se fizeram presentes pessoal-
mente, quando encontravam sua mãe, ou por contato via redes 
sociais virtuais. Todos ofereciam gestos de carinho, lamentavam 
a morte e compartilhavam da indignação pelo ocorrido e pela 
ausência de investigação e punição sobre os responsáveis. No 
bairro, os vizinhos reconhecem os familiares e, sempre que o fato 
é lembrado, demonstram profundo respeito pela dor da família e 
lamentam o episódio.

Após abandonar um emprego num hospital e ficar nove meses 
sem conseguir trabalhar por conta de traumas psíquicos, a mãe de 
Sidney contou sobre a perda do filho em uma entrevista de emprego 
e, ao contrário do que imaginava, foi contratada. Sua nova chefe lhe 
ofereceu tratamento psicológico, que lhe fez bem. Com exceção da 
igreja, esse foi o único auxílio institucionalizado e regular que ela 
recebeu após a perda do filho.

Rituais de Memória

Aí, toda vez que eu estou pedalando, assim, eu solto a mão 
da bicicleta, eu lembro dele, porque foi ele que me ensinou 
mesmo a andar [sem as mãos no guidon] [ TRECHO DA ENTREVISTA 

DE UM FAMILIAR DE SIDNEY ].

Em São Gonçalo, soubemos que um familiar de Sidney havia 
feito um rap em sua homenagem. Foi justamente por esse potente 
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produto artístico e de memória, com muito significado para os 
familiares entrevistados, que nos aproximamos da família. Sidney e 
esse familiar tinham o hábito de compartilhar músicas e conversar 
sobre novidades musicais. A família guarda um vídeo em que os 
dois dividem voz e violão, citado nas duas entrevistas realizadas 
como uma forte recordação da maneira de ser do jovem.

O primeiro ritual mnemônico, porém, foi o funeral, no dia 
seguinte ao ocorrido. Quatro pastores estavam presentes e condu-
ziram a cerimônia, o que revela o profundo vínculo de Sidney e sua 
família com a igreja evangélica. Segundo sua mãe, o funeral foi 
realizado “com muita paz”, o que permitiu que se vivenciasse ali 
apenas “a lembrança que as pessoas tinham dele”: de um rapaz 
alegre, divertido, inventivo e sociável. Entretanto, a mãe preferiu 
não ver o sepultamento, e exigiu que o caixão permanecesse todo 
o tempo fechado.

As primeiras semanas foram, para a mãe de Sidney, de muita 
tristeza e confusão mental. A todo momento recordava-se dele, 
tinha a impressão de vê-lo passar e pedia para abraçar pessoas 
parecidas com ele na rua. Com parte do dinheiro da pensão que 
guardava para a vida adulta do filho, ela comprou uma bíblia de 
estudos, pois isso lhe fora prometido por Sidney em vida. O restante 
ela devolveu ao pai do rapaz. Experiências e eventos de fé (sonhos e 
suas interpretações, palavras de consolo vindas de desconhecidos 
e irmãos da igreja, sentimentos libertadores aliados a orações) são 
constantes até hoje e permitem que a mãe organize uma memória 
pessoal com eventos, conversas (virtuais), objetos (uma japona, um 
violão) e imagens (fotos, vídeos) deixados pelo filho, de forma ainda 
muito emotiva, mas também dignificante e que lhe dá força para 
seguir vivendo, com mais apego ao outro filho, seu primogênito, 
se casando outra vez e voltando a trabalhar.

A presença das redes sociais virtuais na construção da memória 
também se manifesta com força nesse caso. A conta de Sidney no 
Facebook segue ativa, então, amigos e familiares prestam home-
nagens sempre que se recordam dele, em especial na data em que 
fazia aniversário. 
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A mãe pretende cobrir de fotos o violão deixado pelo filho, para 
pendurá-lo numa parede de casa. Quer também fazer um “cantinho” 
com as seis fotos em que Sidney está ao lado da ex-namorada que 
morou com ele por oito meses e por quem ela sente muito carinho. 
Os momentos em que os dois moraram juntos e o sentimento que 
Sidney sentia por essa jovem parecem ser as melhores lembranças 
que a mãe tem dos últimos anos de vida do filho. No relato, esse 
período da vida dele é tido como um momento em que podia expe-
rimentar um amor profundo por outra pessoa. A mãe afirma que 
quando o filho estava namorando, ele ficava tranquilo; se estava 
solteiro, “ficava solto”. Até hoje, a jovem mantém contato com a 
mãe de Sidney e costuma chamá-la de “sogra”.

A mãe de Sidney havia casado meses antes do acontecido, e 
seus filhos entraram com ela na igreja. Há um vídeo desse evento 
em que Sidney a olha de forma muito especial. Ela até hoje não 
teve coragem de assisti-lo novamente por conta da dor que ainda 
sente. O mesmo ocorre com um prato que ela fazia e ele adorava: 
lasanha. Hoje, ela não consegue mais comê-lo.

A praça que ela e o filho frequentavam quando ele era pequeno 
é o lugar de memória mais benéfica para a mãe de Sidney: era para 
ali que ela o levava para passear e brincar. Nossa entrevista quase foi 
realizada nesse lugar, que hoje se mostra muito diferente daquele 
tempo de infância, de aprendizados e de vidas sensivelmente tão 
mais íntimas e esperançosas, mas ainda assim um lugar ativador 
de afeto e saudade.



MATEUS FELIPE
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Trajetória

Mateus Felipe era um jovem negro de 21 anos, nascido em Nova 
Iguaçu, em uma casa, onde viveu por toda a vida. A mãe de Mateus 
faleceu ainda muito jovem, quando ele tinha apenas sete anos de 
idade. Por isso, ele e seus irmãos foram criados pela avó materna, 
e também pelo pai, com quem Mateus dividia o quarto e a cama, 
até depois de crescido. O pai, um senhor de saúde fragilizada e 
bastante humilde, “é uma pessoa muito boa, criou os filhos todos 
vendendo ferro velho”, disse-nos um familiar de Mateus.

Mateus estudava em um Centro Integrado de Educação Pública 
(CIEP) localizado perto da sua casa. Ele estava próximo de concluir o 
ensino médio e tinha uma ótima relação com a comunidade escolar. 
Nutria um sonho de estudar dança. De acordo com a família, ele 
“respirava dança”. Dançava enquanto fazia as tarefas domésticas, 
enquanto brincava quando pequeno, dentro do transporte público, 
nas festas de família, em tudo que era lugar. Seu talento para dança 
era reconhecido tanto na escola quanto pela vizinhança, sempre 
sendo solicitado para se apresentar ou coreografar os colegas nas 
festividades — o que, consequentemente, possibilitou que fizesse 
alguns “bicos” a partir dos 16 anos.

Seu desejo de ser um bailarino profissional o levou a fazer alguns 
testes. Tentou o Balé Bolshoi, mas não foi aprovado. No entanto, 
conseguiu bolsa em algumas academias de ginástica em Nova 
Iguaçu, onde era abonado da mensalidade em troca de ensinar às 
turmas infantis. Antes do fato que o vitimou, Mateus havia conse-
guido uma bolsa numa universidade próxima, mas infelizmente 
não pode usufruir da conquista. Na sala de casa, sua avó exibe cheia 
de orgulho e com olhos marejados os troféus das competições de 
dança de que o neto participava.

No bairro onde morava, assim como em todo lugar por onde 
passasse, Mateus cultivava muitos afetos. Na vizinhança, estava 
sempre disposto a prestar um favor a quem precisasse. Fato que 
ilustra bem a generosidade do menino é o relato de uma grande 
amiga e vizinha, que nos contou como o amigo a ajudou a superar 
as dificuldades da fibromialgia. 
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[...] ajudou para caramba, eu fiquei travada mais de um ano, 
e eu combinei com ele para ele fazer exercício em mim em 
casa[...]. Com isso, ele me ajudou até a participar de corridas. 
Hoje, eu faço trilha, rapel, coisa que há quatro ou cinco anos 
atrás eu nem sabia que existia [...]. E ele fez um trabalho muito 
bom comigo e nós nos tornamos amigos [...]. Para mim, ele 
foi uma pessoa muito especial, muito de luz. 

Embora não se considerasse evangélico, quando pequeno, 
Mateus frequentava uma igreja acompanhado da avó e, segundo 
a irmã, sempre se destacava nos espaços da escola dominical. 
Na verdade, de acordo com a irmã, Mateus se destacava em qual-
quer espaço, pois aprendia tudo muito rápido. Já na juventude, 
frequentava a igreja vez ou outra, quando convidado pela irmã e, 
ainda segundo ela, talvez fosse porque era a única igreja que ele 
conhecera na vida.

Apesar da família de Mateus ser evangélica, a irmã relata que 
todos sempre perceberam, desde muito cedo, sua orientação sexual 
e o tratavam com respeito. Ela disse ainda que o jovem era muito 
reservado quanto à sua vida afetiva, e que eram raras as conversas 
sobre a sua sexualidade. Em entrevista, uma familiar nos falou que 
Mateus tinha um namorado, a quem lamenta ter se aproximado 
só após a morte do jovem. Segundo ela, Mateus teve grande impor-
tância na vida desse rapaz, que foi expulso de casa por conta de sua 
orientação sexual. Eles se apaixonaram justamente na época em 
que Mateus lhe dava suporte emocional.

A cidade para Mateus era maior do que o lugar onde nasceu 
e morava. Por onde passava, ele deixava sua presença marcante, 
exuberante, artística. Nos calçadões das praias, turistas pediam 
para serem fotografadas ao seu lado. No metrô, ele encantava 
passageiros enquanto dançava entre uma estação e outra. Não 
havia lugar que suas pernas longas não alcançassem, fosse na rua, 
nos palcos ou nas pistas de dança.
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Dinâmica do Homicídio

[...] falaram que tinham baleado e matado ele, eu não acre-
ditei, tinha que ver, e fui ver, ele estava lá no chão, tinha 
muita gente [...] [ TRECHO DE ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATEUS ].

Mateus Felipe batia papo com um grupo de amigos numa rua 
em Nova Iguaçu, quando um homem em uma motocicleta passou 
próximo ao grupo e atirou somente nele. As imagens de uma câmera 
de rua mostram o momento em que o homem se aproxima, fala 
algo e, em seguida, o grupo se dispersa. Então, o homem executa 
os disparos na direção do jovem.

Nenhum familiar, nem a amiga mais próxima de Mateus conse-
guem dimensionar o motivo de o jovem ser vítima de um ato de 
tamanha violência, sendo a única hipótese da família uma possível 
motivação LGBTIfóbica.

Ação do Estado

Mateus foi morto por volta das 20h, e a polícia chegou no local do 
crime somente por volta de meia-noite, para a realização da perícia e 
encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML). Com exceção 
desse momento, a familiar entrevistada disse que esteve posterior-
mente na delegacia somente uma vez para prestar depoimento e, vez 
ou outra, o investigador do caso fazia contato para saber se ela tinha 
algo novo para contar ou para tirar alguma dúvida sobre conversas 
no celular do rapaz, que ficou sob posse da polícia. 

Com exceção da polícia, a única instituição do Estado que se 
apresentou para assistir a família foi o Centro de Cidadania LGBT 
da Baixada, aproximadamente três semanas após o ocorrido, e 
que a irmã de Mateus acredita que tenha sido acionado através da 
escola. Os Centros de Cidadania LGBT atuam no atendimento a 
vítimas de violência, preconceito e discriminação, prestando apoio 
jurídico, psicológico e de serviço social, com acompanhamento 
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para realização de boletins de ocorrência e demais orientações. 
Nesse sentido, a irmã disse que a família foi orientada sobre a 
possibilidade de um acompanhamento psicológico, mas que não 
viram necessidade em acessar o serviço. Disse ainda que a respon-
sável técnica do lugar chegou a encaminhar alguns procedimentos 
junto à política de assistência, devido à situação de vulnerabilidade 
socioeconômica em que se encontra o pai de Mateus.

Redes de Solidariedade

Após a morte de Mateus, muitas pessoas que a família não 
conhecia se manifestaram solidárias ao ocorrido, direcionando 
palavras de conforto nas redes sociais: pais de crianças para as quais 
Mateus ensinava balé falavam de como ele era querido pelos filhos. 
Em seu sepultamento, o pastor da igreja frequentada pela irmã de 
Mateus se fez presente e, além de cantar uma canção, fez uma fala 
direcionada aos jovens LGBT, que, segundo ele, mereciam respeito 
e amor, e tinham direito de viver como todo mundo. Um amigo do 
pastor também cantou uma música em homenagem a Mateus.

A irmã nos falou sobre uma grande amiga de Mateus, dizendo que 
ela sempre relata o quanto está triste, e que não vai esquecer o que 
aconteceu. Além dessa pessoa, uma outra amiga muito próxima de 
Mateus e parceira mais presente na vida da família era a vizinha com 
quem também conversamos. Além de estar próxima à família, essa 
vizinha e amiga se empenhou em procurar registros sobre a história de 
Mateus pelos lugares em que passou: escola, academias de dança etc.

Rituais de Memória

Eu coloco foto no Facebook e falo como se ele estivesse 
vivo. Eu vejo ele em qualquer lugar [ TRECHO DA ENTREVISTA COM 

A IRMÃ DE MATEUS ].
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A memória de Mateus é preservada pela família e pelos amigos 
da maneira mais genuína possível. Na estante da sala de casa, são 
vários os troféus que ele conquistou na dança e que sua família 
exibe cheia de orgulho, ternura e saudade. No Facebook, o perfil de 
Mateus segue ativo, e se transformou num espaço que seus parentes 
e amigos visitam para confortar seus corações com os registros dos 
momentos alegres que ele viveu, e onde postam novas mensagens 
como forma de homenagem.

Numa academia de dança onde Mateus trabalhou, uma geladeira 
é ornamentada com fotografias do bailarino que adorava posar 
enquanto fazia os passos do balé. Na referida academia, segundo 
sua irmã, há um painel que a faz lembrar imediatamente do irmão: 
era lá o lugar preferido de Mateus para fotografar, é seu lugar de 
memória mais alegre.

O gosto de Mateus por fotografar também é memorado no 
celular de sua vizinha e amiga, que guarda e exibe com orgulho 
uma galeria com centenas de fotos do amigo. Além disso, a família, 
vez ou outra toma, conhecimento de alguma homenagem vinda da 
escola, ou de algum aluno que pede para usar a imagem de Mateus 
em algum trabalho escolar.

As homenagens que foram feitas até agora foram na escola, 
eles fizeram uma formatura e falaram o nome dele, e sempre 
nas formaturas, nos eventos da escola, ele que era o coreó-
grafo, ficava na frente de tudo. Falaram o nome dele, sobre 
o que aconteceu, sobre o que vocês estão falando do negro 
LGBT, mas que pena que eu não fui, só fiquei sabendo depois 
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATEUS ].



MIGUEL/MICHELE
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Trajetória

Este relato aponta a história de vida de uma adolescente de 16 
anos, a quem os parâmetros estanques de gênero não são capazes 
de definir. Nesse sentido, fizemos a opção por apresentar os dois 
nomes que marcaram sua trajetória de vida, considerando como 
importantes os seguintes fatores: primeiro, a percepção do próprio 
sujeito histórico vivo, que, de acordo com os familiares, mantinha 
uma boa relação tanto com seu nome de registro, quanto com o 
nome que adotara a partir de uma nova relação com seu corpo, seus 
sentimentos e sua identidade autoatribuída; segundo, como apon-
tado na metodologia, utilizamos como fonte dos casos a preservação 
do relato da mãe, como porta-voz do direito à memória de seu filho.

Miguel nasceu em abril de 2002, na cidade de Itaperuna, no 
noroeste do estado do Rio de Janeiro. Era o segundo filho de seus 
pais. Segundo a mãe de Miguel, a maternidade chegou muito cedo 
para ela e, por causa disso, precisou contar com a parceria de sua 
família na criação das crianças, fato que possibilitou que Miguel e 
sua irmã fossem criados numa genuína partilha de afeto e cuidado 
entre tios e avós. Quando Miguel estava com quatro anos de idade, foi 
morar com os pais e a irmã numa outra cidade, também do Noroeste 
Fluminense, São Francisco do Itabapoana. Na ocasião, o pai de 
Miguel havia recebido uma oferta de trabalho na referida cidade.

Quando estava próximo de completar sete anos, seus pais se 
separaram e o pai retornou para Itaperuna. Permanecendo em São 
Francisco do Itabapoana, Miguel passou a viver com a mãe e a irmã 
e, posteriormente, com seu padrasto e um novo irmão. De acordo 
com a mãe, quando ele soube que teria um novo irmão,

[...] ele ficou muito feliz, ficou bobo. Fomos eu, meu marido, 
levamos os meus dois filhos e não deu para ver o sexo. O 
Miguel veio de lá muito bravo. Ele iria ajudar a escolher o 
nome, a cuidar. Ele ficou muito bobo com a gravidez [ TRECHO 

DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MIGUEL/MICHELE ].



106

Miguel teve uma infância livre, típica de uma cidade interiorana. 
Segundo sua mãe, ele foi uma criança levada demais. Como vivia 
perto da praia, “ele ia tomar banho de mar, no mar alto, subia em 
árvore, pulava o quintal dos outros, era uma farra”. Tinha fascínio 
pelos animais: montava em cavalos e até em bois e chegou a ter 
galos e galinhas como animais de estimação. Quinzenalmente, 
ele passava o fim de semana com o pai em Itaperuna, com quem 
sempre teve uma boa relação, de acordo com a mãe.

Teve uma vida escolar regular e sempre foi muito inteligente e 
criativo. Ele e a irmã estudavam numa escola municipal próximo 
de casa. Era muito querido tanto na escola, quanto no bairro onde 
vivia. No Natal, ele era o membro da família a acompanhar a Folia de 
Reis. Um versador nato, Miguel tinha paixão pela tradição herdada 
do bisavô.

Um fato curioso é que, após a chegada de uma comunidade 
cigana próximo à sua casa, Miguel se fascinou pela cultura cigana. 
Visitava o acampamento todos os dias, o que gerou uma relação 
de afeto mútuo, entre ele e as pessoas que lá viviam. Esse vínculo 
também possibilitou um episódio de solidariedade que a mãe relata 
com emoção e orgulho:

Ele cismou que iria ser cigano, fez uma barraca de cigano nos 
fundos da minha casa. Pegou cortina, lençol, fez fogareiro. 
Se sumia uma panela minha, estava na cabana [...]. Miguel 
começou a sair de casa 06:10 da manhã. Eu falava: ‘Esse 
menino está aprontando’. Um dia, esperei ele sair e o segui, fui 
descobrir o que ele fazia. Os ciganos não sabiam ler e a cigana 
mais velha, a senhorinha, tomava medicamentos. Ele pegou 
o compromisso de passar lá e dar os remédios todos os dias, 
era ele quem dava o remédio a ela e tomava café da manhã 
com ela [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MIGUEL/MICHELE ].

No início da adolescência, Miguel começou a apresentar um 
comportamento mais agitado, quando começaram a acontecer 
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brigas e discussões frequentes com seus familiares. Algumas 
vezes, de forma repentina, ficava muito nervoso. Nesse período, 
sua mãe resolveu procurar uma assistência especializada e, através 
do Conselho Tutelar de sua cidade, ele começou a ser acompanhado 
por uma neurologista e uma psicóloga e passou a fazer uso de alguns 
medicamentos. Em conversas com a psicóloga, o adolescente 
começou a relatar que não estava feliz com o lugar onde morava e 
a manifestar o desejo de ir viver com o pai. Embora inicialmente 
não tenha gostado da ideia, nem acatado prontamente o desejo 
do filho, os conflitos familiares se intensificaram, e sua mãe, pelo 
bem estar da relação com o filho, cedeu à sua vontade, permitindo 
que fosse viver com o pai novamente.

Em Itaperuna, estava bem próximo dos familiares de sua mãe, 
de modo que continuou os estudos num colégio onde sua avó 
materna trabalhava, e estava sempre sob os cuidados de um dos 
tios maternos. Em alguns momentos, morava na casa do pai, em 
outros, na casa da avó materna. Miguel também chegou a reiniciar 
um tratamento terapêutico, mas não deu continuidade. Nessa fase 
da vida, passou a experienciar uma nova religião. Embora criado no 
catolicismo, crença seguida por toda sua família, quando adoles-
cente passou a frequentar uma casa de Umbanda.

A partir dos 13 anos, enquanto vivia com o pai em Itaperuna, 
o adolescente começou a viver um processo de transgeneridade. 
Pouco a pouco, suas roupas, seu cabelo, a relação com seu corpo, 
e a forma como compreendia o mundo passaram a romper com o 
padrão cis-heteronormativo. Algum tempo depois, sua mãe tomou 
conhecimento de que, nos espaços públicos e entre colegas, havia 
adotado a identidade de Michele. Sua mãe não relata esse processo 
como algo simples, mas afirma que o desejo de ver sua filha feliz 
e tê-la próxima fez com que aprendesse gradualmente a lidar com 
a transgeneridade de Michele.
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A primeira vez que ele se vestiu de mulher foi no carnaval de 
2017. Eu estava na lanchonete e ele chegou com um batom 
vermelho, de shorts, blusinha e sandália, com vergonha. Abri 
os braços e falei: ‘Meu amor, seja bem-vindo, vem, meu filho’. 
Eu o recebi de braços abertos. Por que eu iria condenar meu 
filho? Não. Ele chegou, terminei o lanche, fui lá dentro. ‘Troca 
de roupa, coloca um short, tem shorts da mãe, pode pegar  
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MIGUEL/MICHELE ].

Do mesmo modo da mãe, a família começou a respeitar a decisão 
de Michele sob seu corpo. Fatos que ilustram bem esse momento 
são os relatos de que, nos seus quinze anos, o tio paterno presen-
teou Michele com um estojo de maquiagem pelo qual ansiava 
muito; ou, ainda, de que, nos momentos que saía com a família, 
seu padrasto não tolerava permanecer em locais onde Michele 
fosse discriminada.

Tanto a mãe, quanto uma amiga apontam Michele como alguém 
de espírito livre, que não se intimidava diante das amarras sociais. 
Por vezes, entre familiares e amigos, Michele dizia não ter uma 
identidade de gênero definida. Estava Michele, mas também poderia 
voltar a estar Miguel. Dizia ser muito jovem para tomar uma decisão 
para toda vida, por isso estava experienciando modos de ser que 
a fizessem feliz.

Como uma cigana que transita em busca de uma terra que a 
acolha, Michele transitava para o corpo que melhor lhe vestisse 
a alma.

Dinâmica do Homicídio

Foi o momento mais doloroso para mim quando minha sogra 
balançou a cabeça, ali eu sabia que tinha acabado, que não 
tinha mais jeito. Ali eu vi que foi o fim [ TRECHO DA ENTREVISTA 

COM A MÃE DE MIGUEL/MICHELE ].
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Era um sábado e havia quatro dias que Michele não fazia contato 
telefônico com a mãe. A mãe relata que a filha, às vezes, se descui-
dava de manter o celular carregado e, por alguns momentos, sem 
bateria, ela ficava sem comunicação, fato que ocorreu no dia de 
seu falecimento. De acordo com a mãe, após passar o dia muito 
angustiada, ela tentou contato com a filha, mas não conseguiu: 
“Eu caí no choro, isso era quase oito horas da noite”.

Quando foi quase meia-noite, o celular do meu marido estava 
tocando desesperadamente. Eu estava sonolenta e dormi de 
novo. Quase uma hora da manhã, ele veio me acordar. Ele 
nunca me acorda, ele respeita o meu sono. Eu acordei e nisso 
minha amiga estava no meu quarto com um copo d’água e 
um comprimido. Pulei da cama e ele pegou na minha mão: 
‘Calma, fica calma’. ‘Foi a vó que morreu?’. ‘Não’. Quando ele 
disse isso, eu falei: ‘Foi o Miguel [...]’. Meu marido disse para 
eu ter calma, ele tinha tomado um tiro, estava no hospital 
e alguém viria me buscar [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE 

MIGUEL/MICHELE ].

No momento que ocorreu o homicídio, Michele estava distante 
de casa, do outro lado da cidade, acompanhada de uma colega. 
Eram aproximadamente 23h, quando dois homens passaram e 
atiraram em Michele, que chegou a óbito no local.

Se desconhece qualquer razão para o ocorrido. Para a mãe, a 
motivação é LGBTIfóbica.

Ação do Estado

A primeira ação do Estado se deu imediatamente após a ocor-
rência do homicídio, quando uma viatura da Polícia Militar que 
passava pelo local tentou perseguir os homens na moto, mas não 
obtiveram sucesso. Nesse momento, a Polícia Civil também foi 
acionada e a perícia ocorreu de forma breve. De acordo com a 
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mãe, assim que alguns familiares chegaram ao local e reconhe-
ceram Michele, o corpo foi retirado dali e encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) da cidade vizinha, Santo Antônio de Pádua, e 
que é responsável por atender também a população de Itaperuna.

A Secretaria de Educação do município de São Francisco do 
Itabapoana, à qual a mãe de Michele é vinculada profissionalmente, 
além de ter se feito presente por meio de seus funcionários no 
momento da notícia da morte e no comparecimento no velório, 
cedeu o transporte necessário para que familiares e amigos 
pudessem prestar apoio à família e homenagear Michele.

A prefeita de São Francisco do Itabapoana também fez contato 
telefônico com a mãe de Michele declarando solidariedade e se 
dispondo a colaborar com o que a família precisasse.

De acordo com a família, até o momento da entrevista, o caso 
de Michele ainda era investigado. 

Redes de Solidariedade

Eu vi o quanto eu sou amada, o quanto sou querida e o quanto 
o meu filho era amado. Era uma noite muito fria, uma friagem 
louca, um sereno. Minha casa encheu de gente e ficou assim 
a noite toda. Ninguém viu frio ou sereno, as pessoas queriam 
me abraçar, me acolher [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE DE 

MIGUEL/MICHELE ].

À medida que familiares e amigos ficavam sabendo da morte 
de Michele, iam se encaminhando para a casa de sua mãe em São 
Francisco do Itabapoana, ou para a casa de sua avó materna em 
Itaperuna. Suas colegas de trabalho, desde o primeiro momento, 
estavam lá para ajudá-la com o filho mais novo, com as malas, 
com o banho. A mãe nos conta que, durante a madrugada, recebeu 
também muitas ligações de amigos de Itaperuna, oferecendo ajuda 
para buscá-la em sua cidade.
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Ainda na madrugada, ela telefonou para a secretária de Educação, 
sua chefe de trabalho, falando do ocorrido, e consultando se ela 
poderia lhe ceder um transporte para que a família e os amigos 
fossem em Itaperuna. Nesse momento, a secretária também 
se disponibilizou para ir à sua casa na madrugada, mas a mãe 
de Michele avaliou não ser necessário, pois não estava sozinha. 
Segundo a mãe, às 6h da manhã, a van que os levaria para Itaperuna 
já estava disponível na porta de casa. Em Itaperuna, na casa da avó 
de Michele, a família também encontrou um ambiente cheio de 
afeto e solidariedade.

“Minha tia ofereceu a terra do cemitério, onde está o meu tio 
enterrado, mas meu irmão comprou um pedaço de terra”. De acordo 
com a mãe de Michele, um de seus irmãos foi fundamental nesse 
processo. “Meu irmão pensou em tudo”, nos disse ela, desde o 
reconhecimento do corpo, passando pelo velório, até a preocupação 
em comprar um local que a família pudesse visitar para memorar 
Miguel/Michele. Foi ele que aguentou firme, no momento que a 
mãe de Michele não tinha forças.

Após o sepultamento, a família ficou por sete dias na casa da avó 
materna. Ao retornarem para casa, a avó retornou de companhia, e 
ficou lá junto da filha e do outro neto por mais uma semana. “Meu 
irmão trouxe a gente e daquele dia em diante eu comecei a receber 
muitas visitas: do pessoal da igreja, dos meus colegas da escola, da 
comunidade aqui, dos meus alunos”.

A igreja teve grande importância nesse contexto inicial, já que 
estava num período de campanha religiosa, da qual ela participou 
de todos os dias, e onde se sentia um pouco mais fortalecida, inclu-
sive para o retorno ao trabalho.

A igreja me abraçou muito, me amparou. Quinze dias depois 
eu voltei a trabalhar, voltaram às aulas, e eu voltei firme. 
Recebi muitas mensagens. Todos os meses a gente faz missa, 
tem dias que estou de pé, tem dias que estou caída [ TRECHO 

DA ENTREVISTA COM A MÃE DE MIGUEL/MICHELE ].
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Rituais de Memória

Na casa da minha mãe, tem um pé de rosas vermelhas, ele 
gostava muito de plantas. [...] De todos, só sobreviveu o que 
ele plantou. Quando eu entro na minha mãe, a primeira coisa 
que eu vejo é o pé de rosas [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃE 

DE MIGUEL/MICHELE ].

A família de Michele preserva a memória tanto de Miguel, quanto 
de Michele de inúmeras formas, mas sem dúvidas uma das mais 
genuínas é através da roseira que ela plantou na casa de sua avó. 
É dessa roseira, a única que floriu no quintal, que saem as rosas 
que a mãe leva para o túmulo da filha, que visita com frequência, 
sobretudo em datas especiais para a família e onde faz orações. 
Em certa ocasião, ofertou até um hino de louvor para o filho, que 
cantou em nossa conversa:

Eu fui e me deitei no túmulo dele, gritei muito, chorei muito 
[...]. Quando me levantei, eu cantei um hino para ele. ‘Estava 
com saudades de ti. Eu me afastei, eu não te procurei quando 
eu mais precisava. Mas eu voltei, aqui é meu lugar. Eu voltei, 
sem ti não posso ficar’. Recebe a minha oração. É o meu 
sagrado mais valioso que posso te dar. Eu cantei para ele, 
porque sei que ele me ouviu. Eu sei que meu filho me ouviu 
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A MÃO DE MIGUEL/MICHELE ].

A mãe, muito católica, faz questão de, mensalmente, rezar uma 
missa pela alma da filha, na igreja de São Arcanjo Miguel, cujo 
padroeiro é inspiração para o nome de registro.

Em casa, a mãe também guarda no armário algumas coisas 
pessoais de Miguel, quando era criança — uma toalhinha bordada 
com seu nome, um brinquedinho de bebê —, e da menina Michele, 
dentre elas: sua primeira blusa feminina comprada pela mãe, e uma 
saída de praia de crochê, de que ela muito gostava. A cada peça de 
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roupa, surgem as lembranças de um dia de praia, um almoço de 
família, o cheiro de uma comida que gostava.

No celular da mãe, dezenas de registros que transitam entre a 
memória dos momentos familiares, como o carnaval na praia e o dia 
das mães na escola, e o orgulho de exibir a semelhança física com 
a filha. “Eu posto no Facebook, posto no meu status no WhatsApp”.



MATHEUSA
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Trajetória

Matheusa era uma jovem não binária34, de 21 anos, nascida no 
município de Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro, local 
onde viveu a maior parte de sua vida, com seus pais e seus irmãos. 
Embora houvesse um forte elo entre Matheusa e sua mãe, sua irmã 
nos conta que sempre houve muita partilha entre os pais na criação 
de ambas. Uma partilha que ocorria tanto entre o casal, quanto com 
outros membros das famílias, paterna e materna, sobretudo, com 
outras mulheres: tias, avós, amigas de sua mãe, fato que, de acordo 
com a irmã, influenciou muito sua relação com o “feminino”, com 
o modo como ela se colocava no mundo.

Em sua cidade natal, a jovem teve uma infância marcada pela 
genuína experiência que o “brincar na rua” proporciona a uma 
criança. De acordo com a irmã, em Rio Bonito, elas tiveram “a 
possibilidade de viver o que uma criança precisa viver dentro de 
um conceito de ludicidade, de como a cidade pode ser lúdica”.

Em Rio Bonito, era uma outra coisa, uma outra realidade, 
um outro contexto. As crianças brincavam na rua, a gente se 
organizava para ter o bloco de carnaval [...], jogar bola, andar 
de bicicleta em grupo. Dizendo isso para dizer que a gente 
teve uma criação de rua, não fomos aquelas crianças de apar-
tamentos ou dentro de casa, a gente foi criada pelas nossas 
avós, pelas nossas tias, pelas vizinhas, [tivemos] influência 
de muitas pessoas na nossa criação. Não fomos só criadas 
pelos nossos pais [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATHEUSA ].

34 A não binariedade é uma forma de transgeneridade que implica a transição de 
uma identidade marcada pelo sexo assinalado do nascimento (masculino ou 
feminino) para uma identidade que não seja assim marcada/definida. Pessoas 
não binárias são pessoas que não se encaixam nos padrões binários de gênero, 
ou seja, não se consideram nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. A não 
binaridade é diversa, há pessoas que transitam entre o masculino e feminino, 
pessoas que não apresentam características de nenhum dos dois sexos-gêneros 
ou que apresentam características dos dois ao mesmo tempo. 
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Matheusa viveu toda sua trajetória escolar na rede pública da 
cidade, e ao longo da infância e da adolescência teve todo suporte 
da família em seu processo educativo, tanto dentro como fora da 
escola. Além de seus pais possibilitarem que tivesse acesso a cursos 
de inglês, informática, dança etc., a mãe de Matheusa costumava 
levá-la de bicicleta até bibliotecas públicas, para fotocopiarem 
livros para que ela e sua irmã pudessem ter acesso à leitura. Na 
adolescência, conheceu seu irmão mais novo, fruto de outra relação 
de seu pai. Esse irmão também foi acolhido por sua mãe, e com 
ele partilhou o cotidiano, até o momento de sua mudança para a 
cidade do Rio de Janeiro.

Quando criança, Matheusa foi batizada na Igreja Católica, onde 
também fez sua primeira comunhão por influência da família, 
que, mesmo não sendo praticante, considerava importante esse 
tipo de ritual. Tempos depois, numa etapa mais autônoma da 
adolescência, ela e a irmã chegaram a frequentar por um tempo 
uma denominação evangélica. Mas foi na fase de sua juventude 
que Matheusa passou a se conectar de forma mais intensa com 
sua espiritualidade e a se relacionar com a natureza, em cultos de 
matriz africana na casa de uma família que a acolheu.

Aos 18 anos, quando foi aprovada no vestibular, Matheusa se 
mudou para a capital para estudar Artes Visuais na Universidade 
do Estado do Rio Janeiro (UERJ), num período em que a universi-
dade começava a passar por um processo de intensa precarização. 
Durante os dois anos em que esteve na UERJ, a jovem passou por 
duas greves, conjuntura que, desde o início, a inseriu em mobili-
zações estudantis em defesa da universidade e pela garantia dos 
direitos estudantis.

Na cidade do Rio de Janeiro, Matheusa morou em diferentes 
locais, da zona Sul até a zona Norte. Explorava a cidade junto com 
sua irmã mais velha e gostavam muito de sair para dançar. Começou 
a realizar trabalhos artísticos, inicialmente como arte-educadora, 
depois com curadoria em museus. Participou ativamente de cole-
tivos como o “Seus Putos”, pelo qual, através de intervenções 
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artísticas, fazia críticas às variadas formas de opressão e às ques-
tões relacionadas à cis-heteronormatividade.

De acordo com a irmã, ela sempre se destacava em festas e 
eventos, o que reverberava em muitos convites para trabalhos 
diversos. Chegou a exibir seu trabalho na “Casa de Criadores”, 
um dos principais eventos dedicados à moda autoral e também 
lançador de novos estilistas da moda brasileira. Junto com a irmã, 
realizou seu último trabalho de grande expressão: “Enegrecídio”, 
uma performance artística em um importante festival de arte da 
América Latina.

Matheusa vivia uma vida modesta, que não lhe permitia apenas 
estudar, tendo que conciliar estudos e trabalhos como artista. 
Contava com seu trabalho e com programas sociais de assistência 
para pagar despesas fixas, como aluguel, alimentação, transporte, 
água e luz. Por vezes, se permitia fazer compras em brechós da 
cidade — um dos seus hobbies favoritos. Também adorava cozinhar 
e sonhava em ter sua própria casa, exercer sua autonomia e poder 
viver mais próxima de sua mãe.

Dinâmica do Homicídio

É exatamente no momento que a minha vida se transforma. 
Em um domingo, de manhã, eu dormindo lá em Rio Bonito, a 
primeira coisa que eu faço é abrir o meu celular e eu vejo a 
mensagem de uma pessoa: ‘A Matheusa está desaparecida, 
a gente não sabe onde está a Matheusa’ [ TRECHO DA ENTREVISTA 

COM A IRMÃ DE MATHEUSA ].

Matheusa saiu de uma reunião no centro da cidade em direção 
ao Bairro Encantado, no subúrbio do Rio, onde iria tatuar uma 
aniversariante durante a comemoração, e receberia por isso. Ao 
chegar na festa, foi informada de que a tatuagem não iria mais 
ocorrer, o que a deixou muito chateada, já que ela contava com 
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o dinheiro que receberia pelo trabalho. Segundo a irmã, amigos 
relataram que Matheusa dizia não se sentir bem naquele dia. Por 
esse motivo, algum participante da festa solicitara um carro por 
aplicativo para que ela fosse embora. Já estava no portão de onde 
ocorria a festa, despedindo-se da aniversariante, quando o moto-
rista do aplicativo cancelou a viagem. Matheusa nesse momento, 
começou a dizer frases confusas, parecia estar emocionalmente 
abalada. Partindo sozinha, e correndo do local da festa, abandonou 
sua bolsa e objetos pessoais no chão, inclusive seu telefone celular.

O que me revolta é a Matheusa ter sido assassinada com 
21 anos, ter passado por um processo de graduação muito 
difícil e que fez muito mal para ela, colocou ela em situação 
de vulnerabilidade mesmo, o que a gente não tinha vivido 
em Rio Bonito. Ela passou por um processo de adoecimento, 
questões de saúde mental. Ela tinha ansiedade. Não estou 
fazendo um diagnóstico de que a Matheusa era ansiosa, mas 
de questões de uma pessoa de 21 anos que sai da sua cidade 
para morar em uma cidade grande, violenta, completamente 
rachada, como o Rio de Janeiro, e que precisa dar conta de 
uma graduação de maneira autônoma, vivendo na casa de 
outras pessoas, a gente precisando fazer as nossas comidas, 
a gente precisando organizar as nossas coisas, com vários 
acessos, mas que, de certa maneira, a cidade não mediu 
esforços de colocar bloqueios [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A 

IRMÃ DE MATHEUSA ].

Câmeras de rua registraram que a jovem teria percorrido a 
pé uma distância de aproximadamente dois quilômetros — em 
alguns registros vestida, em outros nua — até chegar no Morro do 
Dezoito, localizado no bairro Água Santa, também na zona Norte. 
Na região do Morro do Dezoito, Matheusa teria sido interpelada em 
dois momentos por um homem, integrante de um grupo armado 
da região.
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De acordo com a irmã de Matheusa, em depoimento, esse 
homem contou que, num primeiro momento, encontrou a jovem 
nua, e começou a perguntar quem ela era, mas ela não conseguia 
dizer nada, então deixou-a ir. Num segundo momento, possivel-
mente muito assustada, Matheusa estava vestida, batendo no portão 
de moradores do local pedindo ajuda, quando esse mesmo homem 
a interpelou novamente. Ainda segundo o depoimento, a jovem teria 
dito que queria voltar para casa, e nesse momento teria tentado 
tirar sua arma segurando-o pelo pescoço. Ele, então, atirou nela, 
tendo o próprio confirmado o ocorrido em depoimento, afirmando 
que, em seguida, com ajuda de mais duas pessoas, esquartejou e 
incinerou o corpo.

Segundo a irmã de Matheusa, existem coisas sobre a noite de 
seu desaparecimento que são impossíveis de saber. Os registros de 
câmera de rua, e o depoimento dado pelo homem acusado de atirar 
nela permitem pensar que ela foi levada a uma condição de estresse 
extremo, e justo num momento em que precisava ser acolhida, 
acompanhada, teve seu corpo exposto à uma violência brutal. A 
irmã chama a atenção para esse fato, afirmando que de nenhuma 
forma há justificativa para o que ocorreu, reforçando atenção para 
uma interpretação não patologizante sobre pessoas trans, ou não 
binárias, como “nervosas”, “problemáticas” ou“doentes”.

Eu compreendo que toda e qualquer pessoa que viva uma 
situação de vulnerabilidade passa por um processo de saúde 
mental que precisa ser acompanhado e a Matheusa foi levada 
a uma situação de estresse extremo. Estar perdida em um 
bairro violento, que ela não fazia a mínima ideia de onde era, 
de madrugada, ter sido interrogada por uma pessoa com duas 
armas. É injustificável, porque o oposto disso seria justificar 
a não morte da Matheusa com uma suposta internação, por 
conta dessa dissidência corporal, psíquica dela, entre aspas 
[ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DA MATHEUSA ].
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Ação do Estado

Eu fiquei a frente disso tudo, porque ninguém [do Estado] 
veio até nós [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATHEUSA ].

No mesmo dia em que foram informados sobre o desapare-
cimento da Matheusa, seus familiares saíram de Rio Bonito em 
direção ao Rio de Janeiro, no intuito de realizarem uma busca. Com 
o passar das horas e a escassez de notícias, tomaram como uma de 
suas primeiras iniciativas realizar um registro de ocorrência numa 
delegacia da zona Norte do Rio, onde foram muito mal atendidos, e 
onde receberam pouquíssima atenção. À medida que as buscas de 
amigos e familiares começaram a se intensificar, a complexidade 
do desaparecimento de Matheusa começou a ficar mais evidente e 
o caso foi direcionado para Delegacia de Descoberta de Paradeiros 
(DDPA), responsável pela investigação do caso. Um dos familiares 
de Matheusa nos conta que, na referida delegacia, a atenção dada 
ao caso mudou de forma expressiva, inclusive no que se refere ao 
trato com a família, ressaltando o diálogo aberto e a seriedade 
com que o caso passou a ser conduzido a partir desse momento. 
As investigações conduzidas pela DDPA concluíram que Matheusa 
havia sido vítima de homicídio. Conseguiram localizar o paradeiro 
tanto do suposto agente de sua execução, que confessou o ato em 
depoimento, quanto de um dos homens que participaram do crime. 
Após finalizado o inquérito policial, o caso de Matheusa foi encami-
nhado para a Defensoria Pública e está em processo de julgamento.

Além dos trâmites do processo de investigação, a delegada à frente 
do caso encaminhou a família de Matheusa para um atendimento 
terapêutico especializado em perdas e luto no Hospital da Cruz 
Vermelha. Essa medida garante a mobilidade da mãe de Matheusa 
em dias de consulta, considerando que ela não vive na capital.

A irmã da vítima nutre grandes expectativas quanto ao desfecho 
do caso. Para ela, além da responsabilização da pessoa que cometeu 
o homicídio, o julgamento do caso de Matheusa pode desempenhar 
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um importante papel de denúncia da problemática social sobre 
violência letal que tem sido imperativa na cidade.

Importante ressaltar também que há a expectativa de que se 
encontrem as partes do corpo de Matheusa, classificada até o 
momento como em situação de morte presumida, o que não dá a 
família um atestado de óbito, e também não nomeia efetivamente 
o que de fato ocorreu com a jovem.

Para além das instituições do campo da justiça, a única insti-
tuição do Estado que fez contato com a família algum tempo após 
a morte foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em tele-
fonema, uma funcionária pediu uma cópia do atestado de óbito 
de Matheusa para contenção do assédio da mídia à universidade 
e alegando a necessidade de fechamento da matrícula. A família 
se sentiu desrespeitada diante do fato, considerando a falta de 
solidariedade num momento recente ao ocorrido e também a 
inexistência do atestado em casos no quais o corpo da vítima não 
é encontrado.

Com exceção desse infeliz episódio, estudantes, professores, 
e gestores da UERJ estiveram presentes em diversos processos de 
mobilização após o desaparecimento de Matheusa, e também em 
ritos de homenagem e solidariedade após a confirmação de sua morte. 

Redes de Solidariedade

De certa forma, o universo criou uma rede de suporte espi-
ritual, afetivo, de amor, que me faz estar viva hoje [ TRECHO 

DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATHEUSA ].

As primeiras ações de solidariedade direcionadas à família de 
Matheusa se deram após a sinalização de seu desaparecimento, 
quando vários amigos, seus e de sua irmã, iniciaram um mutirão 
em sua busca no Bairro do Encantado e suas adjacências — último 
local em que a jovem havia sido vista.
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Além desse mutirão, uma campanha que anunciava o desa-
parecimento de Matheusa e buscava por notícias ou sinalizações 
sobre o seu paradeiro foi deflagrada em diferentes redes sociais, 
sendo compartilhada não só por conhecidos da jovem e de seus 
familiares, mas também por figuras públicas, como políticos e 
artistas, e pessoas que se sensibilizaram com o caso.

No momento que a mãe e a irmã de Matheusa tomaram conhe-
cimento do homicídio, uma família, proprietária do quarto em 
que Matheusa morava com sua irmã, e com quem elas também 
partilhavam o quintal, foi fundamental no suporte emocional 
demandado naquele momento. A matriarca dessa família, como 
mãe, soube acolher a mãe de Matheusa, trazendo a potência de sua 
vida já naquele momento. Essa mesma mulher solicitou também 
que uma vizinha, mãe de santo, estivesse lá junto da família, e 
assim ela o fez, lhes proferindo palavras de conforto e acolhimento.

Durante um evento em memória da Matheusa, na capela 
ecumênica da UERJ, sua irmã e sua mãe também contaram com 
a indignação, a solidariedade e o afeto de muitas pessoas, entre 
amigos e desconhecidos, alunos, professores e gestores. “Eu lembro 
de entrar em estado de transe, porque as pessoas estavam fazendo 
fila para abraçar eu e a minha mãe, de sair de um abraço e entrar 
em outro”, relatou a irmã.

Além disso, a irmã de Matheusa nos fala da importância das suas 
amigas, também amigas de sua mãe, que estiveram juntas naquele 
momento, e seguem próximas até hoje. Além delas, as professoras 
de graduação da irmã realizaram um encontro de acolhida para 
sua mãe, na UFRJ.

Rituais de Memória

A Matheusa se transformou em uma outra coisa e eu sinto a 
presença dela [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DA MATHEUSA ].
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Toda pessoa deixa marcas singulares por onde passa e, de certa 
forma, também é marcada de forma singular por outras pessoas e 
diferentes lugares. Com Matheusa não foi diferente, fosse através 
do seu corpo, de seus trabalhos artísticos ou das suas elabora-
ções textuais. Sua trajetória deixou rastros expressos nas inúmeras 
formas com que seus familiares, amigos e alguns admiradores de 
seu trabalho ritualizam sua memória.

Uma importante e concreta expressão desses “rastros de 
memória” foi o zine35 O Rio de Janeiro continua lindo e opressor, 
onde escritos da própria Matheusa sinalizam seu olhar para a vida 
cotidiana numa cidade tão violenta [pensando múltiplas formas 
violência] e desigual como o Rio de Janeiro. É através dele, em 
alguns momentos, que sua irmã segue dando visibilidade e voz 
às percepções sensíveis de Matheusa sobre ser, estar e olhar o 
mundo. Foi lido a primeira vez na capela ecumênica da UERJ, no 
primeiro ritual coletivo de homenagem à Matheusa, organizado 
por amigos e familiares. Depois desse momento, foi e segue sendo 
instrumento de diálogo de sua irmã em muitos outros lugares, 
como, por exemplo, em seminários nas universidades de Coimbra 
e Lisboa, em Portugal.

O nome dado a esse zine também inspirou outras formas 
belíssimas de memorar Matheusa, como um curso de residência 
artística nomeado Corpos Estranhos: o Rio de Janeiro continua lindo 
e opressor, organizado pelo Programa de Residências Despina, em 
conjunto com a irmã de Matheusa, como reação ao seu assassinato 
e à violência contra corpos historicamente marginalizados.

Logo após a morte de Matheusa, sua mãe e irmã participaram 
de uma matéria no Fantástico, programa televisivo. Foi a primeira 
matéria na televisão brasileira, e em canal aberto, que trazia como 
pauta a não binariedade. 

35 O zine é uma publicação independente, de forma e conteúdo, escolhidos por seu 

autor, e geralmente veiculadas via fotocópias, que tem como objetivo disseminar 

a ideia de quem o escreveu e/ou desenhou.
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Isso também se desdobrou em coisas [...]. Algumas discus-
sões, como LGBTIfobia, sobre ser uma pessoa não binária. A 
gente falou sobre o assassinato da Matheusa no Fantástico 
em uma perspectiva da não binaridade, pela primeira vez 
na televisão. A TV Cultura, a TV Brasil, eu também dei uma 
entrevista. Eles foram na casa aonde eu estava. A BBC de 
Londres, tive alguns dias de conversa por telefone, fez uma 
matéria [ TRECHO DA ENTREVISTA COM A IRMÃ DE MATHEUSA ].

A irmã de Matheusa também participou de um curta-metragem 
chamado The future is fluid36, produzido pela Chime for Change37, 
que aborda o conceito de gênero para 13 diferentes jovens entre 
15 e 25 anos ao redor do mundo. No curta, sua irmã conta sobre a 
“A festa estranha”, uma criação conjunta dela, Matheusa e outros 
três amigos, como forma de intervir numa cidade não segura para 
os corpos negros, ou corpos que performatizam identidades ou 
expressões associadas ao feminino.

Durante o processo de elaboração deste relato, está em curso, 
também a partir da Chime for Change, a produção de um outro 
material de memória, uma carta-zine para Matheusa, escrita por 
sua irmã e editada pela redatora de um jornal norte-americano 
de grande circulação. Essa carta-zine será lançada ainda em 2019, 
com uma tiragem de 250 mil cópias, segundo nos conta a irmã de 
Matheusa.

Na UERJ, muitas turmas a homenagearam em falas e manifesta-
ções nas cerimônias de colação de grau ou com o rosto de Matheusa 
impresso em convites. Atualmente, os centros acadêmicos dos 

36 Curta metragem disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v= 

nFUvLNL7E8Q>.

37 A Chime for Change é uma campanha global, fundada em 2013 por Beyoncé e 

Salma Hayek em conjunto com a Gucci, com o objetivo de fortalecer as vozes que 

lutam ao redor do mundo pela igualdade de gênero. Para saber mais, vf. <https://

chime.gucci.com/>.

https://www.youtube.com/watch?v= nFUvLNL7E8Q
https://www.youtube.com/watch?v= nFUvLNL7E8Q
https://chime.gucci.com/
https://chime.gucci.com/
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cursos de Direito e de Artes Visuais levam o nome de Matheusa 
Passareli. Suas páginas nas redes sociais continuam ativas, com 
registros dos seus trabalhos artísticos, da sua cidade natal, dos 
momentos de afeto entre familiares e amigos.

Dentre os objetos pessoais, os guardados que sua irmã considera 
mais importantes são os cadernos. Para ela, “escrita é linguagem”. 
Embora relate apego pelos cadernos, a irmã diz não ser muito 
apegada a materialidades, tendo partilhado ou deixado sob cuidado 
de amigas alguns objetos que eram da Matheusa. O quarto em 
que ela dormia, por ser alugado, logo foi desocupado, mas antes 
disso “um amigo que é fotógrafo registrou, tirou foto de tudo, de 
como a Matheusa deixou, então, a gente tem isso de como estava 
o quarto. Tem uma coisa muito linda, que é o lençol dela, da cama 
dela, quando a gente foi buscar as coisas, a gente viu que ela fez 
um desenho do corpo dela no lençol onde dormia”.

No corpo de sua irmã, transitam algumas roupas e acessó-
rios de Matheusa, uma forma de fazer sua identidade continuar 
performando e estranhando a cidade, que continua linda, mas 
ainda opressora. 



ANÁLISE  
DOS CASOS
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TRAJETÓRIAS

As trajetórias desses adolescentes e jovens, que nos foram 
contadas por seus familiares e amigos, podem ser compreendidas 
a partir de dois eixos narrativos: primeiro, pelas lembranças das 
pessoas entrevistadas, estimuladas por perguntas pré-elaboradas 
do roteiro de entrevistas e que versavam sobre assuntos específicos 
da vida daquele ou daquela jovem; segundo, pelas lembranças e 
histórias espontaneamente contadas pelas pessoas entrevistadas 
no momento das entrevistas.

No que se refere ao roteiro das entrevistas, buscávamos relatos 
que contemplassem variados aspectos da vida social desses e dessas 
adolescentes e jovens: lugar de nascimento e de criação, relações 
familiares, relações com vizinhança e amigos, vida escolar, ativi-
dades lúdicas e hobbies, gostos e desgostos, saúde e doenças, vida 
afetiva e possíveis relacionamentos amorosos, circulação pela 
cidade e interação com outras realidades sociais, possíveis traba-
lhos remunerados realizados, sonhos, sentimentos e qualquer 
outro elemento biográfico de grande relevância que porventura 
não tinha sido ainda perguntado.

Quanto às lembranças espontâneas, elas em geral eram 
episódicas, compostas de eventos muito singulares, como uma 
doença, acidente, ou ameaça que causara grande preocupação; uma 
conversa sobre um assunto inusitado, como um desabafo, briga, 
um desejo ou um medo escondido; um gesto de amor singular, 
como um bilhete, um presente ou alguma declaração verbal; uma 
música ou um filme preferido; uma viagem ou um passeio fami-
liar inesquecível. Esses episódios resgatados sem uma pergunta 
específica sobre eles eram os que mais despertavam emoção nas 
pessoas entrevistadas.

Nesse sentido, embora tenhamos analisado de forma singular 
cada trajetória, foi possível observar algumas similaridades na 
vida desses adolescentes e jovens a partir dos relatos das pessoas 
que lhes eram tão próximas. Abaixo, tentaremos abordar algumas 
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dessas semelhanças, sem desconsiderar as particularidades de 
cada trajetória.

Em sua maioria, moradores de espaços populares ou favelas 
traziam como elemento comum a dimensão da coletividade do local 
onde viviam. Isso vale tanto para as suas casas, onde quase sempre 
dividiam o local de dormir com irmãos ou outros familiares, quanto 
para o bairro em que viviam, onde a utilização do espaço público se 
mostrou um fenômeno recorrente para as brincadeiras de infância, 
práticas de esporte, entre outros tipos de atividade de lazer com 
vizinhos e amigos, e muito próprias das juventudes periféricas que 
desde cedo aprendem a se reinventar coletivamente.

Quanto à vida escolar, rompe-se um padrão observado em muitas 
pesquisas38: a maior parte desses jovens tinha vida escolar tida 
pelos familiares e amigos como normal ou bastante positiva. Em 
alguns casos, houve investimento familiar em educação privada, 
cursos, muitos praticaram atividades esportivas regulares durante 
a infância em associações, clubes ou ONGs. A comunidade escolar, 
inclusive, esteve presente em homenagens póstumas para alguns 

38  Diversos estudos apontam a escolaridade como um fator de proteção frente à 

violência letal. Entretanto, no Rio de Janeiro, têm sido cada vez mais frequentes 

os impactos da violência armada no cotidiano das escolas e no seu entorno. Sobre 

a escolaridade como fator de proteção , vf. PRVL. Homicídios na adolescência 

no Brasil IHA (2005-2007). SDH; UNICEF; Observatório de Favelas; LAV-UERJ. 

Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Disponível em: <https://of.org.

br/acervo/indice-de-homicidios-na-adolescencia-20052007/>. Último acesso em: 

11. Nov.2019

 Vf., ainda, CERQUEIRA, Daniel et al. Nota técnica: Indicadores multidimensionais da 

Educação e homicídios nos território focalizados pelo Pacto Nacional de Homicídios. 

Brasília: IPEA, 2016. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/

stories/PDFs/nota_tecnica/160510_notatecnica_diest_18.pdf>; INSTITUTO 

OCA (Org.). AGUIAR, Rui; HOLANDA, Thiago de Holanda (Coords.). Trajetórias 

interrompidas: homicídios na adolescência em Fortaleza e em seis municípios do 

Ceará. Brasília: Unicef, 2017. Disponível em: <http://cadavidaimporta.com.br/

wp-content/uploads/2018/03/trajetorias-interrompidas-junho-2017.pdf>.

https://of.org.br/acervo/indice-de-homicidios-na-adolescencia-20052007/
https://of.org.br/acervo/indice-de-homicidios-na-adolescencia-20052007/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160510_notatecnica_diest_18.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160510_notatecnica_diest_18.pdf
http://cadavidaimporta.com.br/wp-content/uploads/2018/03/trajetorias-interrompidas-junho-2017.pdf
http://cadavidaimporta.com.br/wp-content/uploads/2018/03/trajetorias-interrompidas-junho-2017.pdf
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deles. Um deles foi assassinado com o uniforme escolar, cuja camisa 
ensanguentada acabou virando um símbolo da luta de sua mãe.

Em relação ao trabalho remunerado, apenas três jovens não 
tiveram em sua trajetória alguma experiência laboral fora de casa. A 
vontade de ganhar algum dinheiro para si ou para ajudar a família 
foi elemento presente em praticamente todas as entrevistas, carac-
terística descrita positivamente pelas pessoas entrevistadas. Uns 
trabalhavam perto de casa, com bicos, de forma informal, por vezes 
efêmera. Outros já haviam superado a fase escolar, com ou sem 
conclusão do ensino fundamental ou médio, e já se percebiam como 
trabalhadores ativos, ainda que de forma instável ou precarizada. 
Um deles, no entanto, já desempenhava atividade profissional 
estável, nas Forças Armadas.

Um outro aspecto da vida social que transversaliza a história 
desses adolescentes e jovens é o elemento religioso. Embora nem 
todos estivessem vinculados diretamente a uma denominação 
religiosa, foi unânime nos relatos dos familiares que, em diferentes 
momentos de suas trajetórias, tenham participado, mesmo não 
sendo assíduos, de ritos religiosos. Tal sinalização é de grande 
relevância à medida que as instituições religiosas pelas quais esses 
jovens passaram tornam-se fundamentais no cotidiano familiar 
pós-morte, seja em ações solidárias, seja na preservação de memó-
rias dessas trajetórias interrompidas.

Em quase todos os casos analisados, as pessoas entrevistadas 
relataram experiências de violência no território onde os adoles-
centes e jovens viviam, com episódios de letalidade violenta 
próximos de suas casas. A ideia de que a localidade ou a própria 
cidade eram lugares atingidos por dinâmicas de violência estru-
turava uma série de preocupações e estratégias de vida dessas 
famílias. Alguns deles sequer podiam circular pela cidade sozinhos, 
outros já haviam escapado de tiroteios, e houve também aqueles 
que tinham muito medo de operações policiais. A vulnerabilidade 
de seus territórios de crescimento e vivência diante da violência 
armada é um dos elementos mais regulares nas trajetórias de todas 
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essas vidas que pesquisamos. É também o catalisador de todas as 
dinâmicas de homicídios de que trataremos adiante.

Importante dizer que, dentre as dez histórias ouvidas no decorrer 
da elaboração deste trabalho, percebeu-se que muitos fatores subal-
ternizam essas vidas. Estão associados à cor da pele da maioria dos 
jovens, seus locais de moradia, sua orientação sexual ou identidade 
de gênero, suas condições de saúde mental e, em alguns casos, há 
intersecção de alguns ou todos esses elementos.

Como já exposto na introdução deste trabalho, a maioria avas-
saladora das vítimas de homicídios no Brasil é composta por jovens 
negros do sexo masculino, quadro reproduzido dentre as dez traje-
tórias aqui apresentadas, e que nos faz atentar para a brutalização 
dos corpos desses jovens, e escancara o quanto a construção da 
masculinidade nesta sociedade é violenta desde a infância.

Quando negro, esse corpo jovem está ainda mais desprotegido e 
exposto às violências organizadas e institucionalizadas. O racismo, 
que outrora deu alicerce à escravização de africanos e seus descen-
dentes, é o fenômeno que, na sociedade brasileira atual, organiza 
um conjunto de preconceitos desqualificantes nos indivíduos e 
instituições detentores de práticas violentas, estatais ou não.

Quando transgridem as normas cis-heteronormativas, esses 
corpos, além de estranhados, passam ao longo de suas vidas por 
processos de destituição de sua humanidade. Essa desumanização 
se expressa nos relatos de violência LGBTIfóbica de muitas formas. 
As observadas neste trabalho partem da restrição na socialização 
da vida afetiva com familiares e amigos, passando por agressões 
verbais em locais públicos, até leituras patologizantes sobre a 
forma como esses corpos performatizam gênero independente de 
genitália/sexo atribuído quando do nascimento.

Esses elementos revelam a centralidade do enfrentamento do 
racismo estrutural, do sexismo, da LGBTfobia e de desigualdades 
territoriais para a garantia do direito à vida. 

Ademais, essas trajetórias nos revelam sonhos, desejos, cria-
tividades, potencialidades que podemos vislumbrar nos jovens 
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de forma geral, e que, sinalizadas através das particularidades 
descritas por seus familiares, resgatam a dimensão singular da 
riqueza de conhecimentos construídos mesmo em contextos de 
violência e restrição de direitos, afirmando a potência dessas vidas 
e a necessidade de reiterarmos que toda vida importa.

DINÂMICAS DOS HOMICÍDIOS

Dentre todos os casos acompanhados, cinco decorreram de inter-
venção policial; dois foram perpetrados, supostamente, por grupos 
de milicianos; e três tinham indícios de motivação LGBTIfóbica. 
Diante disso, tentaremos apontar alguns elementos fundamentais 
para a análise de cada dinâmica, respeitando as singularidades 
dos casos.

Em quase todas as histórias relatadas, os adolescentes e jovens 
tiveram suas trajetórias interrompidas próximo aos seus locais 
de moradia ou de seus familiares, e em todos os casos, enquanto 
exerciam atividades rotineiras muito próprias da juventude, como 
ir à escola ou à igreja, jogar futebol, caminhar na rua com amigos, 
fazer uma visita de férias aos familiares, alimentar os pássaros ou 
participar de uma festa. Em todas essas situações, as dinâmicas de 
homicídios foram resultantes de disparos de armas de fogo — o 
que não é uma especificidade das dinâmicas de homicídio anali-
sadas aqui, mas o reflexo de uma realidade social em que 90,5% 
dos homicídios de adolescentes no estado do Rio de Janeiro têm 
como meio empregado a arma de fogo (ISP, 2018).

Nos casos decorrentes de intervenção policial, de acordo com 
os relatos, em pelo menos duas situações, os jovens foram atin-
gidos pelas costas; em outras duas, segundo as entrevistas, foram 
executados após já estarem feridos/imobilizados. Por duas vezes 
também os agentes do Estado, quando não omitiram, retardaram 
o processo de socorro das vítimas, e em um dos casos houve ainda 
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o indicativo de uma tentativa de forjar provas que incriminassem 
a vítima, o que não se sucedeu graças à intervenção de um outro 
servidor público. As situações elencadas e apontadas de forma mais 
descritiva nos relatos ilustram as práticas cada vez mais frequentes 
de uma polícia cuja ação é muito letal, e que é responsável por mais 
de um quarto do número de homicídios de crianças e adolescentes 
em todo o estado do Rio de Janeiro (ISP, 2018).

No caso específico do Rio de Janeiro, a política de segurança 
pública amparada na lógica do confronto e no discurso de “guerra 
às drogas” tem efeitos agressivos no cotidiano dos territórios de 
favelas e espaços populares, já que expõe de forma extrema os 
moradores desses territórios à violência letal — sobretudo jovens, 
negros e do sexo masculino, que, como apontado na introdução, 
compõem a maioria avassaladora das vítimas de homicídios no 
Brasil. Embora este trabalho tenha por objetivo uma análise quali-
tativa das trajetórias, o perfil das vítimas de intervenção policial 
reproduz o padrão que tem sido reiterado por dados quantitativos 
oficiais no Rio de Janeiro: dos cinco jovens vitimados por policiais 
aqui apresentados, todos são do sexo masculino, e a maior parte 
deles é negra.

Os dois casos cujos autores dos homicídios são integrantes de 
grupos armados — supostamente milicianos — diferem tanto no 
território quanto na dinâmica: um, de Nova Iguaçu, foi vítima de 
uma ação direcionada após ter sofrido uma ameaça; o outro, de São 
Gonçalo, foi morto em uma chacina com outras vítimas letais. No 
entanto, além de ambos terem em comum, mais uma vez, o fator 
raça/cor, também viviam em locais que, embora distintos, são 
historicamente marcados pela utilização da violência como um 
mecanismo de manutenção de alguns grupos no controle tanto 
territorial quanto político e econômico dessas regiões (ALVES, 2015).

Tanto numa cidade quanto noutra, é histórica a presença de 
grupos armados que, controlando territórios, operam desde a 
oferta de serviços, como venda de gás, TV a cabo clandestina e 
segurança privada, até o controle de transportes alternativos e 
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mesmo da venda de drogas ilícitas. No caso específico da venda 
de segurança privada, quase sempre imposta mediante extorsão, 
observam-se práticas predatórias e higienistas, que oferecem risco 
tanto para quem não se identifica com esses grupos quanto para 
quem eles consideram uma ameaça ou cuja representação social 
os desagrada. Para esses grupos armados, a execução é uma forma 
de mostrar quem manda nesses territórios. 

No que tange aos crimes de LGBTIfobia (no caso deste rela-
tório, especificamente homofobia e transfobia), muitos fatores 
influenciam na dinâmica de homicídio, dentre eles, as particula-
ridades territoriais. Variando entre Baixada Fluminense, Noroeste 
Fluminense e capital, essa demarcação territorial sinaliza de maneira 
muito emblemática a forma como essas mortes ocorreram. Embora 
os três casos tenham ocorrido no espaço público, os crimes fora da 
capital — uma morte por homofobia em Nova Iguaçu e uma por 
transfobia em Itaperuna — apontam dinâmicas muito similares: 
seus executores atiram nas vítimas em via pública, com identidade 
revelada, diante de outras pessoas, inclusive pessoas LGBTI+.

No caso do homicídio ocorrido na capital, embora também 
tenha ocorrido no espaço público, foi de forma velada, sendo as 
únicas informações possíveis de serem remontadas pela família 
as que são fruto do processo de investigação policial. Segundo tais 
informações, a vítima foi morta com requintes de crueldade, já que, 
além de ter sido morta por arma de fogo, posteriormente teve seu 
corpo esquartejado e incinerado.

Esse tipo de prática nos provoca a pensar não só a completa 
destituição da humanidade dessa população, mediante o uso de uma 
violência que é espetacularizada e publicizada, mas também a desu-
manização de todo corpo que transgrida os padrões dicotômicos e 
binários de gênero na matriz de inteligibilidade cis-heteronorma-
tiva, como se contra esses corpos, não houvesse pudor ou limites 
para a brutalidade. Também nos leva a pensar que a exposição 
dessas mortes constitui um elemento quase que exemplar, e que 
se utiliza do medo como um mecanismo de controle/contenção 
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sobre esses corpos, seus desejos, e a toda a comunidade da qual 
fazem parte — ou seja, suas mortes, além de tudo, são também um 
“sinal de alerta” para toda população LGBTI+.

AÇÃO DO ESTADO

A atuação do Estado é um elemento transversal em todas as 
histórias aqui relatadas. Em alguns casos mais, noutros menos. 
Ora de forma violenta ou coercitiva, ora na tentativa de promoção 
de consensos. Em alguns momentos, de forma estritamente proto-
colar, em outros, de modo solidário. Nesse sentido, no presente 
tópico, cabe a nós analisarmos, considerando aqui as experiências e 
percepções dos familiares das vítimas, como se deu/dá, no decorrer 
dessas histórias, a atuação do Estado.

A primeira instituição estatal que aparece de forma predomi-
nante nas histórias aqui relatadas é a polícia. Escolhemos apontá-la 
primeiro, porque além de ser a instituição que muitas vezes é a 
agente do homicídio, é também a que primeiro chega, em todos os 
casos. Como já apontado anteriormente, de acordo com as entre-
vistas, a polícia é responsável por metade dos homicídios relatados 
neste trabalho e, para além das dinâmicas propriamente tratadas 
aqui, também é frequentemente apontada como agente da perda de 
amigos, parentes ou vizinhos das vítimas, cujas histórias aparecem 
nesta publicação. Isso porque a polícia (especialmente a militar, 
mas também a civil) age historicamente com muita violência nas 
favelas e espaços populares, o que não produz um sentimento de 
proteção. Pelo contrário, para muitos daqueles que vivem nesses 
locais, as forças de segurança transmitem um sentimento de medo 
e desconfiança, sentimentos esses que se amplificam em dias de 
operações policiais.

A categoria do ISP-RJ “morte por intervenção de agente do 
Estado” inclui tanto os casos de pessoas mortas em confrontos 
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armados com a polícia em resistência à prisão quanto aqueles 
casos de execução policial extrajudicial. A princípio, só uma inves-
tigação minuciosa pode determinar o que ocorreu. No entanto, o 
registro desses incidentes é realizado pela própria polícia. O registro 
administrativo desse tipo de ocorrência realizado pela Polícia Civil 
define uma classificação prévia do homicídio por intervenção de 
policiais que pode associá-lo à legítima defesa do agente. Assim, 
embora a polícia relate parte dos homicídios cometidos por seus 
agentes, muitos casos não são notificados ou têm evidências de 
cenas de crime modificadas, como ocorreu em pelo menos quatro 
dos casos analisados. Com base no pressuposto de excludente de 
ilicitude, associado à legítima defesa, com frequência, esses casos 
não são devidamente apurados.

Esses fatos, aliados à escassez de recursos humanos e tecno-
lógicos para a realização de perícias e investigação, e aos baixos 
índices de resolução e responsabilização nos crimes contra a vida, 
promovem um sentimento geral de descrença na elucidação dos 
homicídios em todos os casos, mas especialmente naqueles come-
tidos por policiais. Ao longo das entrevistas foram recorrentes 
as falas de descrença na evolução do processo de investigação, 
sobretudo nos casos que envolviam agentes do Estado. Em um 
dos casos, uma familiar chegou a interpelar o investigador sobre 
a possibilidade concreta de andamento de uma investigação, cujo 
autor do crime teria sido um policial.

Vale destacar que dos dez casos analisados, no período em que 
foram realizadas as entrevistas, apenas um tinha inquérito policial 
concluído. Com exceção do caso com inquérito policial concluído, 
no qual a família relata positiva atuação da Delegacia de Descoberta 
de Paradeiros, a confiança no desenrolar da investigação, na aber-
tura do processo judicial, de julgamento e da sentença dos culpados 
pelos demais casos é muito baixa, na maioria dos relatos.

Além da violência policial, os contatos com outros agentes 
estatais se revelaram, predominantemente, problemáticos. Falta 
de informação qualificada, falta de assistência social ou psicológica 
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e demora nos trâmites burocráticos são algumas das questões 
experienciadas nas passagens das famílias por unidades de saúde, 
delegacias e IML.

Em dois casos específicos, as experiências nos hospitais foram 
extremamente negativas. No primeiro caso, a mãe da vítima culpa-
biliza o hospital pela não garantia da segurança de seu filho, que 
fora ferido numa intervenção policial. O fato dos agentes de segu-
rança envolvidos no episódio no qual a vítima fora ferida terem 
livre acesso ao leito do hospital retrata um descompromisso com a 
proteção da vida do jovem. No segundo caso, a mãe acusa a unidade 
de saúde de noticiar o óbito aos canais de comunicação antes de 
informar à família. Em ambos os relatos, além de passarem por 
um momento já traumático, as famílias foram ainda mais negli-
genciadas pelo Estado.

Como esse tipo de atuação relatada acima não é uma regra, 
em outro caso, nota-se que o hospital atendeu a família de forma 
respeitosa. Primeiro, impedindo que policiais no local interferissem 
no atendimento à família, e posteriormente proporcionando o 
maior cuidado possível no momento do reconhecimento do corpo 
da vítima. Esse apontamento é importante, à medida que ilustra o 
quanto uma atuação técnica e protocolar não só pode, como deve se 
desenrolar de forma humanizada, principalmente em um momento 
tão delicado quanto a perda de um ente querido.

É importante ressaltar o esforço de atores estatais como 
a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que, embora 
se aproximando das famílias entrevistadas, somente depois dos 
homicídios, contribuíram para a oficialização e a visibilidade dos 
casos, impulsionando a realização de investigações, exigindo repa-
rações e estimulando mudanças nos marcos legais e nos protocolos 
de atuação das forças de segurança. Tais instituições exercem papel 
fundamental na busca por uma resolução judicial efetiva para esses 
crimes, à medida que manifestam as contradições da ação estatal, 
seus erros e omissões, e fortalecem as famílias em suas lutas por 
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justiça e pela reorganização da vida cotidiana. No caso do Ministério 
Público, verificou-se que o acionamento do órgão pelos familiares 
se deu principalmente no sentido de pressionar o andamento das 
investigações, que, em geral, são percebidas como muito morosas. 
Entretanto, esses esforços seguem sendo insuficientes diante da 
ausência de uma política efetiva de reparação para os familiares 
de vítimas da violência letal no estado do Rio de Janeiro. 

Ainda nessa perspectiva também é importante destacar a fala 
frequente e positiva quanto à atuação da escola e da universidade 
no pós-morte desses adolescentes e jovens. Em pelo menos cinco 
dos casos, além de solícita às famílias, estas instituições prestaram 
solidariedade nos ritos de sepultamento, e realizaram ritos de 
homenagens aos alunos vitimados. Em alguns casos a escola esteve 
presente em atos políticos, se posicionou publicamente em veículos 
de comunicação, ou foi o canal de articulação com outros repre-
sentantes do Estado, como no caso do Centro de Cidadania LGBT.

Além disso, também é importante considerar questões relacio-
nadas à ação do Estado nos casos de violência LGBTIfóbica, que nos 
primeiros contatos com as delegacias apontam muitas limitações 
em lidar com familiares de pessoas LGBTI+ e na notificação dessas 
mortes. A subnotificação se configura como um grande entrave 
no desvelamento dessa problemática, e também na possibilidade 
de serem elaboradas algumas políticas de prevenção à violência e 
acesso à direitos. Mais que um entrave, ela também é produto da 
histórica ausência de legislações específicas de proteção a essa 
população, já que, somente em junho deste ano (2019), o Supremo 
Tribunal Federal (STF) aprovou uma decisão que criminaliza a 
LGBTIfobia. No entanto, até que o Congresso Nacional edite uma 
lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enqua-
dradas na tipificação da Lei do Racismo. Essas lacunas refletem tanto 
na escassez de serviços especializados no trato das pessoas LGBTI+, 
quanto na inserção extremamente subalterna dessa população no 
sistema de garantia de direitos, o que revela a falta de reconheci-
mento das vulnerabilidades às quais estão expostas, assim como o 
não reconhecimento dessas pessoas enquanto sujeitos de direito.
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Apesar dos problemas elencados acima, é importante dizer 
que duas instituições do Estado que lidam especificamente com a 
população LGBTI+ aparecem em dois dos casos, após o homicídio, 
com atuações muito positivas: o Centro de Cidadania LGBT e o 
Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual 
(NUDIVERSIS), da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
A primeira, em um dos casos analisados, chega até a família alguns 
dias após o ocorrido prestando solidariedade e apresentando a 
possibilidade de atendimento psicossocial e jurídico. A segunda 
recebeu o encaminhamento a partir da delegacia responsável pelo 
inquérito policial, com a responsabilidade de atuar na defesa do 
caso. Embora tenham atribuições distintas, ambas as instituições 
têm o objetivo comum de atuar na defesa individual e coletiva das 
pessoas LGBTI+, bem como buscam fomentar políticas públicas 
destinadas a essa população. 

REDES DE SOLIDARIEDADE

Partimos do pressuposto que as Redes de Solidariedade corres-
pondem a variadas formas organizacionais ou comunitárias que 
vão auxiliar — de diferentes modos e com diferentes finalidades 
— os familiares das vítimas no período pós-morte. São familiares, 
amigos, instituições religiosas, organizações não governamentais, 
movimentos sociais etc.

Em todos os casos relatados aqui, foi unânime a presença da 
família, dos vizinhos, e da comunidade, desde o momento da 
notícia da morte, das resoluções burocráticas no tangente à perícia, 
ao reconhecimento do corpo e ao sepultamento, passando pela 
elaboração dos primeiros ritos de homenagem, até as ações de 
cuidado no prosseguimento da vida cotidiana. São essas pessoas 
e instituições que fazem companhia aos familiares durante o luto, 
ajudando-os a encarar o dia a dia.
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Em sete das histórias, além de familiares e vizinhos, alguma 
denominação religiosa vinculada à vítima ou aos familiares apareceu 
para prestar solidariedade. Nos casos em que essas instituições 
aparecem, elas geralmente estão vinculadas ao momento do velório/
sepultamento, quando desempenham um papel importante na 
elaboração de algum rito de homenagem à vítima e de conforto 
à família.

Outra rede presente são as organizações de defesa de direitos, 
tanto as que são localizadas no bairro ou favela onde o crime ocorre, 
como no lugar onde vive a família ou ainda aquelas que acompa-
nham casos que ocorrem em diferentes áreas da cidade. De algum 
modo, esse tipo de rede assistiu ou ainda assiste pelo menos metade 
dos casos apontados neste trabalho. Essas organizações, muitas 
vezes, são o único contato das famílias com o sistema de justiça. 
Além disso, algumas apoiam as famílias com acompanhamento 
psicológico, trabalham elementos de memória e desestigmatização 
e desenvolvem estratégias de incidência e mobilização social para 
trazer visibilidade a casos de homicídios e ao conjunto de violações 
que ocorrem na cidade.

Também exercem um papel fundamental as redes formadas 
a partir da articulação política com outras famílias de vítimas de 
violência letal. Essa rede articula elementos das redes anteriores, 
pois são compostas por pessoas que compartilham a dor e a indig-
nação pela perda de alguém querido e que buscam se articular a 
defensores e defensoras de direitos na sociedade civil e no Estado. 
Além de se organizarem para acessar assistência psicológica espe-
cializada e assistência jurídica, é notável, nos espaços de fala de 
seus atores, as genuínas relações de afeto, cuidado e solidarie-
dade construídas pelas famílias noite e dia. Sobretudo a partir da 
compreensão coletiva de que nem toda família consegue, deseja 
ou pode, por diferentes razões, dedicar-se à cena pública. Nesse 
sentido, a evocação do direito à justiça e à memória transcende o 
âmbito privado e ganha sentido coletivo na cena pública, à medida 
que para essa rede não se trata exclusivamente apenas de dar voz 
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aos filhos daqueles familiares que a compõe ativamente ou de lhes 
prestar solidariedade. Trata-se também de oferecer assistência a 
todos aqueles cujas famílias ainda não conseguem se levantar.

Redes de mães e familiares de vítimas se organizam no Rio de 
Janeiro e nos municípios metropolitanos, em especial na região da 
Baixada Fluminense, uma das áreas com mais altos índices de homi-
cídios do estado do Rio de Janeiro, e território de três das histórias 
contadas aqui. Essas redes se articulam a outras redes nacionais 
e internacionais e são fundamentais para os constrangimentos e 
convencimentos necessários para mudanças de legislações, de insti-
tuições, de sociabilidades e de valores referentes à segurança pública 
e ao direito à vida. Estão presentes em muitos espaços de debate 
e de incidência política: comitês e conselhos públicos, mandatos 
legislativos, articulações com movimentos sociais, organizações 
da sociedade civil, e ainda dialogam com universidades e artistas. 
Protagonizam manifestações nas ruas e nas casas legislativas do 
município e do estado do Rio de Janeiro, articulam mobilizações 
nas redes sociais virtuais, incidem sobre relatórios de denúncias 
de violações de direitos locais e supralocais, e participam de docu-
mentários muito veiculados. A legitimidade e o potencial para a 
eficácia política de suas ações se fortalecem na medida em que 
a organização se expande. Infelizmente, a entrada incessante de 
novas mães e familiares nessas redes acaba por sinalizar que é 
imenso o problema dos homicídios no país.

Nota-se também, a partir dos relatos dos familiares de vítimas 
de LGBTIfobia, que as redes de solidariedade que chegaram até 
eles estiveram mais restritas a amigos, familiares, instituições 
religiosas, ou a partir de alguns entes estatais, como a escola, a 
universidade ou o Centro de Cidadania LGBT. Essa constatação 
sinaliza que, com exceção do caso ocorrido na capital, a presença 
de movimentos sociais, ONGs, dentre outras organizações da socie-
dade civil, em apoio à família ou na elaboração de rituais públicos 
de memória de pessoas LGBTI+, praticamente inexiste se olharmos 
para o interior do estado ou para algumas cidades periféricas da 
Região Metropolitana. 
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RITUAIS DE MEMÓRIA

Os rituais funerais e religiosos, por vezes, se mostram como 
os primeiros rituais de memória realizados pelas famílias das 
vítimas. Nesse sentido, dão sentido às tragédias mais duras para o 
ser humano e, como em algumas religiões, fomentam um compa-
nheirismo e um senso de comunidade que podem tornar mais 
amplos e constantes os vínculos solidários. O velório, o funeral 
e os ritos posteriores, que mudam de acordo com cada tradição 
religiosa e familiar, são momentos que ritualizam a despedida, 
em que família e amigos ficam junto ao corpo físico da vítima, mas 
quando também iniciam um novo tipo de vínculo — o espiritual 
—, na forma de memórias, a partir de narrativas orais, lugares e 
objetos guardados.

Parte dos rituais vividos pelas famílias de vítimas de violência 
estatal no Rio de Janeiro, como já assinalamos, se refere a lutas 
para dar visibilidade aos casos, a buscas por justiça, reparação e 
por uma sociedade menos violenta. “O luto se transforma em luta”, 
como dizem muitos desses familiares. Então, algumas famílias 
imprimem fotos, fazem banners e cartazes que procuram guardar 
e levar a manifestações e mobilizações. Nesse caso, os objetos 
e testemunhos orais, além de representarem uma homenagem 
sensível àqueles que se foram, ao serem compartilhados na esfera 
pública, passam também a representar símbolos de comunicação, 
signos de luta e dor, sinais que convocam a sociedade ao exercício 
de alteridade e a convidam ao engajamento na luta por justiça, 
verdade e reparação. 

Em alguns casos, esses apelos ganham expressão significativa 
na sociedade e pessoas que não mantinham ligação direta com 
a vítima se veem empenhadas em prestar solidariedade, em se 
juntar a um ato contra a violência letal, em escrever relatos de 
indignação ou compartilharem imagens (charges, desenhos, fotos) 
da vítima em suas redes sociais. Esse exercício não se traduz na 
construção de memórias privadas e homogêneas sobre o falecido, 
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mas possibilita a disputa de contranarrativas, pois remete a uma 
dimensão de participação social e democrática de uma memória 
coletiva estendida a todos aqueles que, por diferentes motivos, 
mobilizaram seus afetos.

Há casos em que essas mobilizações também contam com o 
apoio de organizações da sociedade civil ou atraem a atenção da 
grande mídia. Muitos outros casos, porém, são invisibilizados. 
Nesse sentido, essa pesquisa também buscou contribuir para a 
visibilidade dessas trajetórias pouco visíveis, com o interesse de 
reverberar nome, cor, identidade de gênero, sexualidade e traje-
tória ao que para alguns se expressa apenas como abstração da 
violência ou números em frias estatísticas. Tendo como aspecto 
central a perspectiva dos familiares, este documento, em alguma 
medida, é parte do ato coletivo de tecer memória, visto que busca 
colaborar com o deslocamento de certas fronteiras de significação, 
apresentando questionamentos incisivos e elementos que ampliam 
e humanizam o olhar sobre o conjunto de casos.

Percebe-se que a construção da memória da vítima é desen-
volvida pelos familiares e amigos na lida cotidiana também na 
esfera do não representável: quando gostos, sons, cheiros, sonhos 
e sensações se apresentam a eles sobre o signo de emoções indivi-
duais ou coletivas. Esses momentos caracterizados pela saudade 
ou pela lembrança são experiências relevantes para a preservação 
da memória de quem era a vítima em vida. Para muitas famílias, a 
seleção, a conservação e o cuidado de objetos pessoais muito signi-
ficativos sobre a história e a personalidade da vítima são um ritual 
bastante frequente. São também comuns os relatos orais nos quais 
os episódios da vida, algumas características de comportamento, 
gostos e vontades do ente perdido são contados com suavidade, 
contribuindo com alguma alegria às lembranças. Esses são rituais 
pouco planejados, efêmeros, mas comuns nas visitas recebidas, nos 
encontros casuais, nas conversas e celebrações em que o nome e a 
lembrança da vítima são realçados.
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Surgem ainda, nas entrevistas, rituais — como frases escritas 
nos muros da vizinhança, em portões, nas paredes das escolas, em 
geral acompanhadas do nome das vítimas e de frases que indicam 
saudade. As páginas dos perfis das vítimas nas redes sociais, que se 
tornam murais de mensagens e ferramenta automática para relem-
brar eventos e fotos antigas, ou mesmo as músicas, festas e bailes, 
tudo são formas de memorizar e celebrar a vida que se teve com 
aqueles que se foram precocemente. São todos instrumentos cons-
trutores de memória coletiva, que superam os limites familiares.
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O evento “Tecendo Memórias” ocorreu no dia 21 de setembro de 
2019, na Arena Dicró39, localizada no bairro da Penha Circular, na 
cidade do Rio de Janeiro. Esse evento foi realizado pelo Observatório 
de Favelas em parceria com outras organizações da sociedade civil40 
e tinha como objetivo resgatar o direito à memória a partir do uso 
de diferentes linguagens artísticas, construindo em conjunto com 
familiares e amigos um dia de homenagens para adolescentes e 
jovens vítimas de violência letal. Esse momento simbolizou um 
passo importante de afirmação coletiva do direito à vida e reverberou 
a potência dessas trajetórias que foram brutalmente interrompidas.

O evento foi fruto de uma relação intensa construída com as 
13 famílias que foram contactadas durante o desenvolvimento da 
pesquisa descrita neste relatório. Com algumas dessas famílias 
(duas) não foram realizadas entrevistas, mas — por conta do vínculo 
estabelecido — a família manifestou o desejo de ter seu ente querido 
representado no evento. Como já mencionado nesta publicação, o 
Observatório de Favelas, desde sua origem, acredita na construção 
de metodologias de incidência política e de proposições práticas 
de promoção dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a realização 
do evento se apresenta como uma ação que congrega proposições, 
práticas, produção de conhecimento, ativismo e escuta no campo 
da memória, de modo artístico e alinhado com os desejos dos 
familiares das vítimas.

39 “Inaugurada em junho de 2012, a Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira — Dicró 

é um espaço cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, cogerido pela Secretaria 

Municipal de Cultura e pela Organização da Sociedade Civil Observatório de 

Favelas do Rio de Janeiro. Este espaço público municipal representa a criação 

de um canal para que os moradores dos subúrbios e das periferias sejam reco-

nhecidos em sua riqueza de experiências e de criação estética”. Disponível em: 

<https://arenacariocadicro.org.br/sobre/>. Último acesso em 4 out. 2019.

40 Fórum Grita Baixada; Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência de Estado 

na Baixada Fluminense; Movimento Moleque; Casa Funk Social e Redes de 

Desenvolvimento da Maré.

https://arenacariocadicro.org.br/sobre/
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Para pensar a programação, buscamos resgatar elementos espe-
cíficos nas trajetórias de cada um(a) dos(as) jovens que integraram 
a pesquisa, assim como elementos que pudessem contemplar as 
famílias coletivamente. As atividades foram realizadas no período 
diurno, sendo a parte da manhã reservada para ações dedicadas 
apenas aos familiares e amigos das vítimas, e a parte da tarde 
voltada para a interação dos familiares e amigos com um público 
mais amplo.

O turno da manhã foi estruturado com atividades coletivas divi-
didas em um bloco de atividades com foco nos familiares e outro 
voltado mais especificamente para os jovens/amigos. O turno da 
tarde foi construído num formato de programação artística aberta 
ao público.

Nessa perspectiva, o encontro contou com a seguinte 
programação: 

MANHÃ TARDE

Café da manhã coletivo 

ATIVIDADES COM FAMILIARES:
• Serigrafia com o artista  

Pedro Carneiro 
• Oficina de plantio de mudas 

com Ana Santos 
• Oficina de expressão corporal 

com Isa Oliveira
• Roda de conversa com  

Gabe Passareli: O Rio de Janeiro 
continua lindo e opressor 

ATIVIDADES COM JOVENS/AMIGOS: 
• Festival de pipa
• Partida de futebol 

ALMOÇO COLETIVO 

• Abertura do Baile do Rabisca 
com Thiago de Paula  
e Nayara Costa

• MC Douglas 
• Slam das Minas 
• Rabisca Battles com  

Passinho Carioca

DURANTE TODO O EVENTO

• Intervenções dos familiares
• Exposição Álbum de Família 
• Exposição de fotos  

de Luiza Braga
• Exposição de fotos  

do Fan Baixada 
• Exibição de curtas
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No início da manhã, familiares e amigos foram recebidos com 
um café da manhã no restaurante do local, situado ao ar livre, com 
bancos e mesas de madeira. Esse momento foi marcado por uma 
troca espontânea entre eles. Visto que nem todos se conheciam, 
viram ali um momento apropriado para iniciar as primeiras apre-
sentações sobre si e seu ente querido; trocar contatos; relatar como 
foi o trajeto de sua casa até o evento; mencionar a experiência com 
as entrevistas realizadas pelo Observatório de Favelas ou apontar 
as expectativas sobre o evento.

Ao chegarem na Arena Dicró, os familiares logo se deparavam 
com uma exposição fotográfica intitulada Luna.fotos de curadoria 
de Francisco Valdean, coordenador do Programa Imagens do Povo 
do Observatório de Favelas. Tal exposição retratava as obras foto-
gráficas de Luiza Braga, estudante de Ciências Sociais e fotógrafa, 
que teve sua vida ceifada por um crime de feminicídio em julho 
de 2019 — período que compreende o desenvolvimento desta 
publicação. Luiza participou do projeto Imagens da Metrópole, 
oficina de fotografia desenvolvida pelo programa Imagens do Povo, 
em parceria com a Casa Fluminense, no Observatório de Favelas.

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO
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FOTO: FRANCISCO VALDEAN / IMAGENS DO POVO

Para nós, a morte de Luiza produziu um impacto profundo e o 
modo que decidimos manifestar nosso carinho e gratidão por ela 
foi apresentando o legado que nos deixou, enquanto fotógrafa que 
pensava criticamente a sociedade e que era ativamente engajada 
com a pauta de equidade de gênero. Em acordo com a família, a 
curadoria revisitou as fotos de autoria de Luiza no Instagram com a 
proposta de uma exposição em mosaico, pensando a própria esté-
tica do aplicativo do qual as fotos foram extraídas. “Foquei no olhar 
dela para o universo feminino e no seu olhar para o cotidiano”, diz 
Valdean. As imagens da galeria também estavam em diálogo com 
algumas reflexões da jovem sobre o exercício da fotografia. O trabalho 
permaneceu exposto na galeria da Arena Dicró durante todo o evento 
Tecendo Memórias, assim como a exposição de fotos do FAN Baixada. 

Em seguida, as integrantes da equipe do Programa de Direito à 
Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas conduziram 
o acolhimento, formando uma grande roda entre os presentes e 
rendendo-lhes boas vindas, agradecendo e reforçando a importância 
de tê-los como convidados especiais nessa ação e destacando as 
atividades que aconteceriam durante todo o evento. 

Essa roda de apresentação e acolhimento foi permeada por muitos 
sentimentos: expectativas quanto ao evento, saudades daqueles que se 
foram de forma violenta, empatia e solidariedade para com os outros 
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familiares que ali estavam e experienciaram situações similares; 
ímpeto de luta e, sobretudo, indignação frente à morte de Ágatha 
Félix — menina de oito anos que havia sido morta, supostamente 
por policiais militares, no Complexo do Alemão algumas horas antes 
do evento e a poucos quilômetros do espaço onde estávamos. Para 
as pessoas que participavam do Tecendo Memórias, o homicídio 
de Ágatha se colocou em sintonia com o evento em muitos níveis: 
a partilha da dor, que ultrapassa a ideia de realização de um ato de 
homenagens e preservação de memória das vítimas, cujas famílias 
estavam representadas fisicamente na ação, mas que se estendeu 
para a menina, seus familiares e outras pessoas cujas histórias não 
nos chegaram. Durante todo evento, o nome de Ágatha foi lembrado 
através da fala de algumas mães, familiares, amigos e organizações 
parceiras, acompanhado do grito de “Presente!”, como forma de 
ressaltar que sua trajetória, o direito ao acesso à justiça e a solida-
riedade aos seus familiares estavam entre nós.

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO
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Ao dispersarem da roda, um local onde havia 11 imagens 
dispostas e não identificadas chamava a atenção. Essas 11 imagens 
representavam singularmente a trajetória de um adolescente ou 
jovem cujas histórias conhecemos pelas entrevistas com familiares 
no decorrer do projeto. O artista Pedro Carneiro se apropriou de 
elementos que ressaltavam a potência de cada jovem para imprimir 
em sua arte o que as mães e outros familiares entrevistados rela-
taram como definidor da personalidade ou dos gostos dos filhos ou 
familiares. Logo ao se depararem com as imagens, as mães identi-
ficavam os elementos marcadores das trajetórias de seus filhos, e 
registravam ao lado das telas, seus nomes. No desenrolar do evento, 
familiares e amigos se aproximaram de Pedro e colocaram “a mão 
na massa”, produzindo eles mesmos a impressão em uma super-
fície de papel da figura criada pelo artista em homenagem ao seu 
respectivo ente, por intermédio do processo criativo da serigrafia.

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO
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FOTOS: MARCELLA PIZZOLATO
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Após esse momento, os familiares e amigos das vítimas se 
dirigiram para as atividades que escolheram como aquela que 
dialogava mais com seus interesses. Algumas mães participaram 
da oficina de plantio oferecida por Ana Santos. Nessa experiência, 
foram partilhados os usos e benefícios de diversas espécies de 
plantas (alimentícias, medicinais, não convencionais, próprias 
para harmonização e outras). Muitas das mães que estavam na 
oficina já mantinham relação com o plantio (seja em ambiente 
doméstico ou público) e, com a morte de seus filhos, esse cultivo 
continuou como um elemento de conexão entre elas e os filhos. Um 
familiar chegou a relatar sua experiência também como floricultor 
e florista, popularmente chamado de “erveiro” na favela onde reside 
e tem um pequeno estabelecimento de venda de plantas. Assim, 
a oficina representou uma troca de saberes horizontal entre Ana 
e os familiares que puderam conversar sobre o poder das plantas, 
sem deixarem de suscitar o poder de reinvenção, enraizamento, 
nutrição, amor e luta que reside neles próprios, como protagonistas 
relevantes na afirmação da vida.

FOTO: ELAINE BARBOSA
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Amigos das vítimas, em sua maioria jovens e adolescentes, 
preferiram direcionar suas atenções para dois eventos que acon-
teciam simultaneamente na área verde que compreende o parque 
Ary Barroso: alguns participaram de uma partida de futebol; outros 
se envolveram com o mestre-pipeiro Albert, no Festival de Pipa, 
que riscava e coloria o céu nublado daquela manhã de sábado. 
Animados, os participantes de ambas as atividades se sintonizaram 
afetivamente com os elementos (futebol e pipa) que diziam muito 
sobre os amigos/irmãos que perderam, pois ali rememoravam 
momentos de atividades corriqueiras que costumavam fazer com 
a vítima em vida.

Destaca-se que integrantes do time de futebol Família Bicó41 
vestiram o uniforme do time em todo o evento, bem como alguns 

41 Para mais informações sobre a Família Bicó, ver relato sobre o Fernando.

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO 
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familiares fizeram uso de banners e camisetas com frases e fotos de 
seus filhos. Objetos que se apresentavam como símbolo de homena-
gens aos entes e também do ativismo das mães na luta por justiça.

FOTO: PATRICK MARINHO / IMAGENS DO POVO
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FOTO: PATRICK MARINHO / IMAGENS DO POVO

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO 
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FOTOS: PATRICK MARINHO / IMAGENS DO POVO
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No decorrer das atividades, também acontecia na sala multiuso 
uma exposição digital chamada Álbum de Família, que mostrava 
fotos dos adolescentes e jovens cujos familiares colaboraram com 
esta pesquisa. As fotos para elaboração do álbum foram esco-
lhidas e enviadas pelos familiares para compor um conjunto que 
refletia mais do que saudades, mas, do ponto de vista dos familiares, 
mostrava imagens sobre quem eram esses jovens. O resultado foi 
um álbum afetuoso que retratava os jovens em momentos de lazer, 
de relação afetuosa com a família, do cotidiano com a comunidade 
onde viviam e da percepção de sua autoimagem (em retratos tirados 
por eles, em vida, na perspectiva selfie). Ao ver o álbum de família, as 
mães e amigos se emocionaram muito e recordaram em conjunto 
situações vividas com os jovens.

FOTO: MARCELLA PIZZOLATO 
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No segundo bloco da manhã, iniciaram-se simultaneamente 
a oficina de movimento corporal, com Isa Oliveira, e uma roda de 
conversa, com Gabe Passarelli, intitulada O Rio de Janeiro continua 
lindo e opressor42, tema do zine de autoria de Matheusa Passarelli.

A oficina de Isa Oliveira proporcionou às mães uma imersão 
na metodologia corpo Abayomi, que, nos dizeres de Isa, se traduz 
em “uma roda de sabores e saberes, sensibilização ao toque e 
investigação de movimento, propondo a criação de danças intui-
tivas de cura e resgate. “Uma dança de regozijo para transmutar as 
couraças”, reforça Isa. Na prática, as mães e familiares degustaram 
uma bebida chamada por Isa de “suco vivo”, preparado por elas, 

42 Para informações sobre a zine, ver relato de Matheusa.

FOTO: ELAINE BARBOSA
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na hora, enquanto partilhavam saberes sobre o poder regenerativo 
celular do líquido. Em seguida, deram início a práticas respirató-
rias e de meditação guiada com a utilização do uso terapêutico do 
alecrim como aromaterapia. Assim, as participantes fizeram uma 
imersão de autoconhecimento ao sistema nervoso e límbico. Nessa 
etapa, as mães fizeram exercícios de alongamento e equilíbrio de 
energias. Em seguida, criaram uma coreografia coletiva através 
da investigação de movimentos que afirmavam a identidade de 
cada participante. No encerramento da oficina, construíram uma 
cartografia sobre suas experiências após vivenciar a atividade.

A roda de conversa com Gabe Passarelli iniciou com a leitura 
coletiva, em voz alta, do zine O Rio de Janeiro continua lindo e opressor. 
Desse modo, todos os participantes formaram um grande coro que 
ecoou os escritos de Matheusa coletivamente. O zine foi lido na 
íntegra e em sequência foi aberto um debate com a mediação de 
Gabe, irmã de Matheusa, sobre o conteúdo do zine. Em seguida, os 
familiares de vítimas dividiram suas inquietudes e os processos de 
resiliência pelo qual passaram após a perda traumática e violenta 
de seus entes. Além disso, ressaltaram a importância de lembrar 
dos seus familiares em situações felizes, na pulsão de suas vidas, 
reiterando a importância dessas trajetórias não serem reduzidas 
ao episódio de suas mortes. 

Gabe ressaltou a importância do serviço psicossocial para fami-
liares e colocou a responsabilização como um elemento central 
para o processo de cura. Segundo ela, a busca por justiça e respon-
sabilização do homicídio da irmã se dá em muitos níveis: desde a 
atribuição de responsabilidade criminal do autor do homicídio até 
o entendimento das vulnerabilidades causadas por pessoas, insti-
tuições e pela própria cidade nos processos que potencializaram a 
exposição à violência letal e, no pós-morte, o adoecimento de seus 
familiares. Gabe encerrou a atividade, propondo que todos os parti-
cipantes unissem suas mãos, formando uma imagem semelhante 
à de uma rosa, e pedindo que todos dissessem juntos: “Eu sou o 
outro você, você é o outro eu”.
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FOTOS: MARCELLA PIZZOLATO
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No período do almoço, todos os participantes se encontraram 
e desfrutaram da refeição e de mais momentos de trocas espon-
tâneas. No momento de descanso, depois do almoço, jovens da 
Família Bicó improvisaram uma batucada com canções, como o 
funk Sou Brasileiro, do trio de funk “Os Hawaianos”. Batendo palmas 
e improvisando uma percussão com alguns objetos presentes, eles 
deram seu recado cantando:

Eu sou brasileiro
Sou do Rio de Janeiro,
Demorô
Eu sou funkeiro, sim
Oi, por favor, deixa eu passar
Sou discriminado, 
Mas também sou educado
Minha mãe me deu educação
E me botou pra estudar
Pode crer, diz aí, 
Quem diria o moleque cresceu
Cria de comunidade Cidade de Deus
Pé no chão
Olhos e sonhos acima das nuvens, das nuvens
Dinheiro não, só coração
Humildade, disciplina e saúde
Diálogo certo um papo reto 
Espero que ajude
Muito prazer, eu vou me apresentar

Após o horário de almoço, as atividades foram conduzidas pelo 
Baile do Rabisca, uma matinê dançante organizada pelo grupo 
Passinho Carioca43; que teve como Mestres de Cerimônia os artistas 
Thiago de Paula e Nayara Costa. 

43 Passinho Carioca é uma companhia de dança e meio de comunicação entre jovens 

de periferia que contribuem para a difusão da cultura do “passinho”, um ritmo 

dançante advindo do funk e originalmente carioca.
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Num palco a céu aberto, o Baile do Rabisca teve início com 
uma provocação ao público jovem do evento a participar de uma 
batalha de passinho. Nesse momento, um dos jovens integrantes 
do time de futebol “Família Bicó”, espontaneamente, subiu ao 
palco para um duelo de dança, com um dançarino do Passinho 
Carioca, surpreendendo a todos os presentes, e dando um tom 
alegre àquele período da atividade. Esse momento foi marcado 
pela ativação de memórias felizes de amigos e familiares, vividas 
outrora com aqueles que se foram.

Ao longo da tarde, sob a condução dos MCs, intervenções 
artísticas eram intercaladas com falas ou atos de homenagens de 
familiares e amigos. Juntas no palco, a mãe de Marcus Vinícius, a 
mãe e a irmã de Davison Lucas, e a mãe e uma das tias de Cleyton 
usaram o momento para falar da potência que carregava a vida 
de seus filhos, e do quanto era fortalecedora a possibilidade de 
reafirmar junto de outras famílias, o valor da vida de seus filhos. 
Também aproveitaram o momento para reafirmar que toda vida 
importa, e prestar solidariedade à família da menina Ágatha.

FOTOS: PATRICK MARINHO / IMAGENS DO POVO
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Em seguida, o grupo Slam das Minas, através da poesia de 
Gênesis, Moto Tai e Letícia Brito, provocava olhares atentos à 
roda de slam que provocava a todos os presentes sobre as múlti-
plas violências que atravessam o cotidiano de mulheres, pessoas 
LGBTI+, negros e favelados. Durante a roda, sinais positivos das 
mulheres presentes aclamavam os versos que bradavam contra a 
violência doméstica.

O momento seguinte foi marcado pela apresentação de um 
MC, familiar de Sidney, que, dentre algumas músicas autorais, 
apresentou uma canção composta em homenagem ao primo. Na 
letra do rap, ele coloca a saudade e as memórias da infância. O rap 
cantado pelo primo de Sidney também embalou o momento em 
que as mães de Fernando e de Rodrigo subiram ao palco amparadas 
respectivamente pelos adolescentes da Família Bicó e pela Rede de 
Mães e Familiares de Vítimas de Violência na Baixada Fluminense, 
carregando as faixas com o rosto de outros jovens que foram viti-
mados. Após o fim da música e muito emocionados, integrantes 
da Família Bicó fizeram um círculo no palco, encerrando aquela 

FOTOS: MARCELLA PIZZOLATO
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homenagem com um“Pai Nosso”, tradicionalmente rezado pelo 
time antes dos jogos.

Os últimos familiares e amigos a fazerem falas ou prestar home-
nagens foram a irmã e uma amiga de Mateus Felipe e a mãe de 
Sidney. As primeiras trouxeram, além das lembranças dos projetos 
de vida e do talento do bailarino, reflexões sobre os estigmas que 
atravessam a memória de uma vítima de violência letal e apontaram 
a frequência brutal com que essas mortes ocorrem em famílias 
negras. A mãe de Sidney, por sua vez, optou por cantar uma música 
gospel, que trazia como pano de fundo a saudade. Emocionando a 
todos os presentes, ela disse: “O nome da minha saudade é Sidney. 
Qual o nome da saudade de vocês?”. Então, cada familiar gritou o 
nome do seu ente querido. Esse momento de muita emoção marcou 
o encerramento das intervenções familiares. Para algumas mães e 
familiares presentes, que ainda não integram redes e movimentos, 
era a primeira vez que participavam de um espaço de comparti-
lhamento coletivo com outros familiares de vítimas da violência. 

FOTOS: MARCELLA PIZZOLATO
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Em um clima festivo, o Baile do Rabisca encerrou o evento com 
uma oficina que ensinava a todos os presentes a dançar o passinho 
carioca, promovendo uma grande batalha do passinho, que inte-
grou a juventude do futebol de Japeri aos dançarinos do Passinho 
Carioca da Penha. Em meio às dezenas de adolescentes e crianças 
que foram homenagear e memorar os amigos que se foram, além 
de muita solidariedade, alegria e inventividade, a pulsão de vida da 
juventude apontava para a necessidade de seguirmos reafirmando 
o valor da vida, porque toda vida é importante.

FOTO: DAVI MARCOS / IMAGENS DO POVO
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A partir dos resultados obtidos na pesquisa e em ações desenvol-
vidas ao longo do projeto junto a familiares e amigos de adolescentes 
e jovens que foram vítimas de homicídios e parceiros44, buscamos 
identificar elementos relevantes para a construção de políticas e 
ações públicas que possam contribuir para a prevenção da violência 
letal e para a luta por justiça, direito à memória e reparação.

Nessa perspectiva, apresentamos as seguintes proposições:

No campo da segurança pública e sistema de justiça:

• Construção de políticas de segurança pública que tenham a 
proteção da vida como premissa fundamental e que possibilitem 
romper com a lógica do confronto e da militarização;

• Substituição da lógica do confronto por um policiamento baseado 
em ações de inteligência para desarticular grupos armados;

• Priorização de políticas de controle de armas e munições;

• Ampliação do debate público sobre os impactos da política de 
“guerra às drogas” e a necessidade de reformulação da política 
de drogas brasileira;

44 Além dos resultados da pesquisa, as recomendações apresentadas também 

contemplam propostas que foram construídas em processos coletivos em que 

o Observatório de Favelas foi parceiro, como o Tribunal Popular da Baixada 

Fluminense: o Estado brasileiro no banco dos réus pelo genocídio da juventude negra, 

e a agenda Homicídios no Rio de Janeiro: “É possível reduzir, é possível prevenir!”, 

que contaram com contribuições de diversas organizações da sociedade civil e 

redes de mães e familiares de vítimas da violência do Estado.

 Vf. FÓRUM GRITA BAIXADA; ARAÚJO, Adriano; GOULART, Fransérgio. Tribunal 

Popular da Baixada Fluminense: uma experiência de incidência por políticas de 

reparação. In: SANTOSet al. (2018). Disponível em: <http://www.iser.org.br/site/

wp-content/uploads/2013/12/Comunicacoes72_web.pdf>. Último acesso em: 

out. 2019.

 Vf. ISER. Homicídios no Rio de Janeiro. “É possível reduzir, é possível prevenir!”. 

Disponível em:<http://www.iser.org.br/site/wp-content/uploads/2018/06/publi-

cacao_viol%C3%AAncia_web.pdf>. Último acesso em: 12. out. 2019
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• Investimentos em ações de inteligência com foco no aperfeiço-
amento dos processos de investigação e no aumento das taxas 
de elucidação dos crimes de homicídio;

• Investimentos em tecnologia, recursos materiais e humanos da 
polícia técnico-científica;

• Autonomia da perícia técnica;

• Implementação de estratégias e metas específicas para a redução 
dos homicídios decorrentes de intervenção de agentes do Estado;

• Aprovação e implementação das medidas do projeto de lei n. 
182/2015, que regula as ações a serem adotadas pela força pública, 
em casos de homicídios decorrentes de intervenção policial;

• Revisão da Súmula 70 do TJ/RJ, que permite a condenação criminal 
com base exclusivamente em depoimentos de policiais, mesmo 
que estes sejam o único meio de prova;

• Cumprimento da lei estadual n. 5.588/ 2009, que determina a 
instalação de câmeras em todas as viaturas policiais;

• Proibição do uso de helicópteros como plataforma de tiros;

• Fortalecimento da atuação do Ministério Público no exercício de 
sua atribuição de controle externo da atividade policial;

• Fortalecimento dos mecanismos de controle externo da atividade 
policial com a criação de espaços que integrem a participação 
da sociedade civil;

• Enfrentamento das milícias, levando em conta as recomendações 
propostas pela Comissão Parlamentar de Inquérito realizada 
pela Alerj, e, especialmente, a adoção de medidas que visem à 
investigação e à desarticulação dos braços econômicos e políticos 
desses grupos;

• Articulação entre Delegacia de Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) da Polícia Civil, 
Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado 
(GAECO) e Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública 
(GAESP) do Ministério Público para ampliar a atuação no combate 
às milícias e grupos de extermínio. 
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No campo da prevenção da violência letal:

• Formulação de políticas e programas que tenham como objetivo 
central a redução da letalidade, direcionando esforços integrados 
para as áreas de maior incidência de homicídios e para os grupos 
mais vulneráveis à violência letal; 

• Priorização das dimensões raciais, etárias, de gênero, sexualidade 
e territoriais nas políticas preventivas;

• Promoção de políticas de enfrentamento do racismo institucional, 
do sexismo e da LGBTIfobia;

• Investimento em políticas públicas de promoção de direitos e 
proteção social que potencializem ações voltadas para a valori-
zação da vida da juventude negra e periférica, assim como para 
jovens LGBTI+;

• Fomento de oportunidades de aprendizagem e políticas efetivas 
de geração de trabalho e renda para os jovens e seus familiares;

• Maior atuação das prefeituras na prevenção da violência e criação 
de alternativas para adolescentes e jovens em territórios atingidos 
por altos índices de homicídios, fomentando políticas que forta-
leçam o protagonismo das juventudes nos campos da educação, 
cultura, arte, formação profissional, entre outros;

• Investimento em políticas públicas de prevenção secundária e 
terciária;

• Fortalecimento de mecanismos e programas de proteção a 
pessoas ameaçadas de morte;

• Investimento em coleta de dados qualificada sobre a população 
LGBTI+, inclusive no que se refere à violência letal, visto que 
a escassez de dados oficiais e a subnotificação se constituem 
como um grande entrave na elaboração de programas e políticas 
públicas que atendam as reais necessidades dessa população;

• Criação de novas e expansão das já existentes políticas e programas 
de promoção de direitos e proteção social de jovens LGBTI+, 
que possam fortalecer políticas públicas de saúde, assistência, 
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educação, empregabilidade e moradia específicas para a popu-
lação LGBTI+, 

• Maior investimento em Centros de Cidadania LGBTI+ regionais, 
com atendimento psicossocial e jurídico, não só para vítimas de 
violência e seus familiares, mas como serviço de prestação conti-
nuada. A ampliação e fortalecimento desses espaços também 
poderia fomentar ações de capacitação profissional e direciona-
mento para o mercado de trabalho, com convênio com empresas 
que tenham políticas de inclusão e respeito à diversidade;

• Elaboração e adoção de legislações que atendam as especifici-
dades da população LGBTI+, considerando todas as esferas do 
sistema de garantia de direitos;

• Investimento em capacitação técnica/sensibilização sobre 
população LGBTI+ para profissionais dos programas e políticas 
públicas de proteção social e operadores do sistema de justiça 
e segurança;

• Reconhecimento do racismo estrutural como determinante para 
o alto índice de letalidade de jovens negros e definição do seu 
enfrentamento como uma das prioridades da gestão pública em 
âmbitos federal, estadual e municipal.

No campo da Reparação e Direito à Memória: 

• Formulação e aprovação de projeto de lei que estipule a criação 
de um fundo para a reparação psíquica, social e econômica para 
mães e familiares vítimas da violência do Estado;

• Construção de políticas públicas que garantam a reparação 
psíquica e social no Estado do Rio de Janeiro em parceria com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS);

• Implementação da decisão da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos na sentença do caso da Favela Nova Brasília versus 
Brasil, proferida no ano de 2017;
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• Desenvolvimento de estratégias que contribuam para romper 
com a estigmatização e criminalização das vítimas de violência 
letal e de seus familiares;

• Fomento de iniciativas para fortalecimento e visibilidade de 
redes de solidariedade que se mobilizam frente à violência letal 
e rituais de memória;

• Mapeamento ampliado dessas iniciativas de solidariedade social 
e rituais de memória, em parceria com as próprias redes, cole-
tivos, organizações locais e pesquisadores, e ampla divulgação 
dos resultados;

• Criação de ações que possibilitem fomentar a construção de 
redes de solidariedade entre familiares e amigos de vítimas de 
LGBTIfobia;

• Construção de memoriais públicos e marcos simbólicos sobre as 
vítimas de violência letal, sempre em conjunto com as famílias 
e comunidades, e proteção para aqueles já existentes;

• Promoção de campanhas e eventos públicos regulares e de grande 
visibilidade, com foco na memória, na potência das trajetó-
rias interrompidas pela violência e na desnaturalização dos 
homicídios.
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