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Resumo 
 
 
 
 
Esse trabalho tem como objetivo compreender, o sofrimento social, gerado por 
homicídios não solucionados na população negra. Desse modo, ao ocorrer os 
homicídios, familiares e amigos tornam-se vítimas ocultas ou indiretas desse 
crime. Sendo assim, será feito um resgate histórico do desajuste do negro 
brasileiro ao sistema capitalista pós-escravidão. Esses que sofreram com, a 
ausência, de políticas públicas integradoras. Ainda tentaremos contextualizá-los 
na atualidade com dados que os colocam como vítimas imediatas de 
assassinatos. Enfim, os relatos dos familiares, através das suas historias de vida, 
etnografia e trechos do caderno de campo foram às metodologias utilizadas.  
 
 
 
Palavra Chave: Sofrimento social, Negritude, Trauma.   
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ABSTRACT 

 

 

This work aims at understanding of social suffering, caused by unsolved homicides 
in the black population. Thus, when the homicide occurs, family and friends 
become hidden or indirect victims of this crime. So, It will be made a historical 
imbalance of Afro-Brazilians to the capitalist system after slavery. Those who 
suffered from the absence of inclusive public policies. Also try to contextualize 
them within the current data with that place as the immediate victims of 
murder. Finally, reports from family members, through their life stories, and 
snippets from the ethnographic field notes were the methodologies used.  
 
Keywords: Social suffering, Status of Black population, Trauma 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Este trabalho tem o interesse em compreender o sofrimento social. Gerado, 

principalmente, depois de um homicídio. Destacamos que, um crime pode 

proporcionar um sofrimento coletivo, produzindo efeitos à rede social na qual a 

vítima estava ligada diretamente. Desse modo, os traumas relativos a esse tipo de 

violência não acabam com o sepultamento dos mortos. Os familiares e amigos 

próximos transformam-se em vítimas indiretas ou ocultas da violência.  

 
Mal conseguimos atentar para os mortos que se multiplicam no 
nosso solo; quanto aos sobreviventes, que também morrem um 
pouco junto à pessoa que enterraram, são condenados a um longo 
sofrimento, silencioso e solitário. E que dêem graças a Deus por 
estarem vivos”. (SOARES: 2008, 12) 

 

As vítimas indiretas, na realidade brasileira, nem sempre são contempladas 

com a resolução dos crimes. No cotidiano destes indivíduos o sofrimento não é 

interrompido com a morte do parente ou amigo. Sendo assim, é recorrente o 

sentimento de impunidade, pois, a legislação brasileira permite, em alguns casos, 

que o homicida responda ao processo em liberdade. Todos os casos expostos 

nessa pesquisa não foram solucionados pela justiça legal. 

Portanto, a investigação policial não progride e a expectativas de justiça 

pelas vias legais diminuem, e, em alguns casos, ocorre um contato direto entre 

vítimas ocultas e os supostos assassinos. Dessa maneira, o medo e a sensação 

de insegurança ocasionam os traumas. Em certa medida, socializando e 

disseminando uma sensação coletiva de injustiça. 

 O recomeço para as vítimas indiretas é repleto de lembranças e dor, como 

também medo e ameaças. O desejo de ver o criminoso na cadeia pode gerar 

perseguições às famílias e amigos. O risco físico e o desgaste emocional é algo 

iminente: 

 

A impossibilidade de se obter justiça quanto ao homicídio deixa as 
vitimas indiretas em um abismo de vulnerabilidade, tanto em 
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sentido físico quanto psicológico. Freqüentemente, a tentativa de 
processar os culpados pode ter como primeira conseqüência uma 
nova agressão, talvez fatal, contra os sobreviventes.  
(SOARES: 2008, 13). 

 

Os relatos dos familiares, depois da morte de seus parentes será nossa 

principal ferramenta de análise. Em suma, os casos apresentados serão 

homicídios não solucionados na população negra. As causas para que a solução 

não tenha acontecido são variadas: problemas com testemunhas, ausência de 

provas físicas, desinteresse da polícia investigativa de e ainda as famílias que não 

tem interesse no processo na justiça legal dentre outros.  

Conseqüentemente, acaba sendo recorrente, a incerteza, de que o crime 

será devidamente punido. A Justiça oficial, em seus tramites e burocracia nem 

sempre são devidamente compreendido pelas vítimas indiretas. Tentaremos 

compreender os possíveis recursos utilizados pelos atores sociais para apaziguar 

seu sofrimento. E desse modo, quais as estratégias de superação utilizadas para 

amenizar essa tragédia? 

 Os relatos de mães, irmãos, sobrinhos e filhos apresentam detalhes que 

dificilmente serão descritos somente por suas palavras. As historias de vidas são 

demasiadamente importante, pois, compreendemos que cada indivíduo é síntese 

do social: 

 
A única maneira para o sociólogo responder essa questão é 
trazendo a luz à natureza social do que está estudando e, no caso, 
mostrar que as realidades individuais são sociais e que são 
socialmente produzidas. (LAHIRE: 2006,20) 

 

Assim sendo, na apresentação de cada caso iremos destacar: redes 

sociais, atividades econômicas, religiosas dentre outras. Desse modo, faremos 

algumas generalizações partindo dos casos expostos, pois partimos do principio 

que cada indivíduo é uma síntese da realidade social. Faremos conexões entre as 

diversas realidades e histórias de vidas. O pressuposto será: o social está 

resumido e corporificado no interior de cada indivíduo.     
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Contudo, o não dito representa uma parte significativa no sofrimento. 

Porém, será uma limitação deste trabalho. As lágrimas de saudade são o alimento 

diário de mães, esposas e filhos. A dor para muitos é uma ferida aberta. 

Encontram pouquíssimas motivações para continuar a labuta diária e, em certos 

casos, são rechaçados e humilhados pelos próprios vizinhos. Dessa maneira, 

praticamente existem poucos espaço para assistência emocional das vítimas 

ocultas. 

 

A PESQUISA 

  

O contato com vítimas indiretas da violência é um grande desafio. As 

principais causas são o risco físico e envolvimento emocional do pesquisador. É 

necessária uma vigilância para não valorizar, demasiadamente o discurso dos 

nativos. Contudo, tentaremos relacionar as narrativas com a realidade social dos 

atores. Portanto, apesar da existência de diversos discursos em relação aos 

homicídios não solucionados nosso recorte será, exclusivamente, o das vítimas 

ocultas. 

As conclusões metodológicas a que cheguei foram bem diferentes 
destas e tomei outros rumos mais condizentes com a perspectiva de 
que o pesquisador continua sendo estrangeiro e, portanto, nunca 
deixam de existir diferenças culturais, éticas e morais que o 
distanciam dos sujeitos de sua pesquisa. (Zaluar: 2009: 564) 

 

Dessa maneira, apesar de destacar o discurso do nativo reconhecemos 

suas limitações. E, em alguns casos, são armadilhas, e de certa forma, a tentativa 

de articular seu discurso com a expectativa do pesquisador. Contudo, é o 

sofrimento quando se torna social que é o interesse desse projeto. E as vitimas 

são os únicos que podem descrever o sofrimento causado por um homicídio.  

Desse modo, diversos discursos, inclusive, o midiático, não terão relevância 

nessa primeira análise. Utilizaremos três ferramentas para a compreensão do 

sofrimento social: trechos da etnografia, notas do caderno de campo incorporado 

ao texto e os relatos de vida das vítimas indiretas da violência. 
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Importante salientar que a proposta de investigar crimes não solucionados 

tem uma característica forte: a convivência de vitimas com homicida. Sendo 

assim, o medo de colocar sua vida em perigo pode ser uma barreira para a 

progressão da pesquisa, necessitando assim que, o pesquisador tenha um 

determinado tempo para estabelecer um vínculo e confiança dos entrevistados. 

 Dessa maneira, existe a desconfiança nas intenções do pesquisador nos 

primeiros contatos.  A conversa inicial necessita de muitos esclarecimentos. A 

confiança acaba sendo a resultante de uma conquista. A abertura de um mundo 

para um indivíduo desconhecido requer um determinado tempo e, em alguns 

casos, a amizade entre pesquisador e pesquisado. Entretanto o tempo não é um 

privilégio de quem executa a pesquisa.  

 Em síntese, a prioridade desta pesquisa é os familiares e amigos da vítima 

direta. Logo, foi devidamente respeitado o tempo que necessitaram para falar e 

apresentarem suas histórias de vida. Sendo assim, o conceito de vítima indireta é 

apresentado: 

Para tanto partimos da hipótese de que, entre as pessoas que 
perderam parentes e amigos por morte violenta, ou seja ‘vitimas 
ocultas’ varias desenvolveram a Desordem de Estresse Pós-
trauma”. (SOARES: 2008, 25) 

 

Dessa maneira, os familiares e amigos sofrem com reações físicas e 

emocionais quando perdem um parente. Se Tornado vitimas indiretas e ocultas. 

Portanto, seus relatos são repletos de emoção, mágoas, dores, lembranças de um 

passado recente que não terá um retorno, pois a mortes violentas são evitáveis, 

na concepção das vitimas indiretas. 

A morte representa muitas vezes o fracasso de um projeto de vida. A 

mutilação do membro é traumática e a interiorização deste episodio pelo grupo é 

agente de um sofrimento social. Dessa maneira: 

 
 
Mortes por homicídio são, quase por definição, mortes evitáveis, 
mortes que não deveriam ter acontecido e que, por isso, desafiam o 
raciocino e o espírito. Nelas por outro lado, é preciso lidar com a 
questão da culpa e da punição. (SOARES:2008, 13) 
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  A morte por homicídio é revoltante para as vítimas ocultas. Pois, apesar de 

em alguns casos existirem indícios de que essa será a culminância para 

determinados atores, as vítimas ocultas, conservam a esperança na mudança. O 

fato sucede, pois determinados sujeitos em atividades ilegais não estendem suas 

atividades para a convivência familiar. Em certa medida, favorecem aos familiares 

com bens materiais e um determinado respeito no bairro. 

 Portanto, a morte é a eliminação da relação de um parente de diversas 

redes sociais. Determina o fim das relações físicas e emocionais. Ainda há 

finalização de um projeto de vida que não deu certo. Representa o fim da 

esperança na ressocialização do individuo que comete alguns delitos: 

 
 
Nenhuma experiência humana, rica que seja, oferece uma vaga 
idéia de sensação de que nada vai acontecer e nada mais poder ser 
feito. O que aprendemos da vida, é exatamente o oposto – mas a 
morte anula tudo que aprendemos. (BAUMAN: 2008, 45) 

 

A extinção de um parente querido é um evento que marca de modo 

significativo os membros de determinadas famílias. É o fim de uma labuta onde a 

sentença retira toda a esperança de mudança e transformação da vítima direta. 

Desse modo, a sensação de fracasso é comum entre as vítimas indiretas que 

carregam em certa medida um sentimento de culpa. Desse modo é comum 

reações biológicas como doenças.    

 Ainda, a posição do pesquisador nesse campo pode ser de alto risco. Uma 

das principais estratégias das vítimas indiretas é não tratar do assassinato de 

modo direto. Reviver e acessar essas lembranças são um fato extremamente 

sofrido para alguns. Sendo assim, a paciência e perserverança são necessárias 

para estabelecimento do contrato. Enfim, a postura do pesquisador é fundamental 

para diminuir as distorções desse contato: 

 
É a finalidade da pesquisa tal como é percebida e interpretada pelo 
pesquisado, e a finalidade que o pesquisador tem em mente, que 
este pode tentar reduzir as distorções que dela resultam, ou, pelo 
menos, de compreender o que pode ser dito e o que não pode, as 
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censuras que o impedem de dizer certas coisas e incitações que 
encorajam a acentuar outras” (BOURDIEU: 2006, 695). 

 

Por isto, pequenos detalhes como: respeitar horários, negociar o momento 

certo de gravar as histórias de vida e visitas recorrentes tornam-se fundamentais 

para esse tipo de pesquisa. Ainda devemos ter uma determinada sensibilidade em 

ouvir os questionamentos e indignações dos entrevistados.  

Outra dificuldade será entrar em ruas que não conhecia e nos espaços 

dominados pelo tráfico de drogas. Portanto, ocorre um determinado risco na 

atividade da pesquisa. O fato é que existe sempre o perigo das invasões das 

bocas de fumo devido à fragilidade do local e a fácil acessibilidade de alguns 

pontos. São recorrentes relatos de carros desconhecidos que entram pelas ruas, e 

trocam tiros com os jovens donos de “bocas de fumo”1. Por isso, todo visitante que 

não está com um morador de boa índole pode torna-se suspeito.  

 Inclusive durante a execução da pesquisa, o fato mais marcante foi o que 

interrompeu nosso trabalho no bairro das Rocas zona leste da cidade de Natal. 

Tratava-se de uma guerra entre bairros e a presença de um grupo de extermínio. 

O medo foi à motivação para que uma entrevistada desistisse de expor seu relato, 

pois, nesse momento, onde o suposto grupo de extermínio atua todos se tornam 

suspeitos. O racional era afastar-se do caso e não gravar.  

 Todavia torna-se importante salienta, que os nomes dos entrevistados 

foram trocados. Esse fato ocorreu para garantir a integridade física de todos. 

Entretanto todos casos ocorrem na cidade de Natal com a cobertura midiático.    

 

VIOLÊNCIA E O PESQUISADOR 

 

A violência sempre esteve no meu cotidiano. Fui criado em um bairro na 

periferia da zona Leste da capital do nosso estado chamado Brasília Teimosa. A 

morte, infelizmente, faz parte do cotidiano do bairro. Isso não quer dizer que todo 

o dia morre um morador, mas existe o medo, a tensão e a alta possibilidade de 

que o fato suceda. A paz pode ser interrompida com um pequeno furto na orla da 

                                                 
1 Espaço onde se comercializa drogas ilegais. 
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Praia do Meio. Logo, o cenário pode mudar com carros de polícia rasgando as 

ruas, tiros seguidos de gritos de lamentações e lágrimas.    

 

‘Medo’ é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da 
ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – 
para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso 
alcance. (BAUMAM: 2008, 08). 

 

Geralmente, as mortes nesse bairro acontecem pelas seguintes causas: 

roubo ocorrido na orla, dívida com o tráfico (sendo este o principal), briga de 

grupos rivais e outras que somente o álcool e a droga explicam. São corriqueiros 

esses fatos. Alguns moradores não mostravam muito espanto depois de cenas 

como as citadas anteriormente. A violência é naturalizada e a vida volta ao seu 

curso normal.   

 Portanto, na prática existem detalhes que a morte, apresentada pela mídia  

não tem a capacidade de expor. A frieza dos noticiários não apresenta uma 

parcela mínima do sofrimento das vitimas indiretas.  Às vezes o cheiro do sangue 

ainda quente, as marcas no asfalto, o barulho dos tiros, o medo da morte e até os 

miolos de pessoas espalhados pelo chão complementam o cenário de terror, 

fazendo com que se retire a alegria de um lugar que existe pouca esperança.  

Enfim é doloroso escutar os tiros que penetram alguém que nunca mais 

retornará para o convívio social. Seus sonhos foram interrompidos, sua voz não 

existirá e seu rosto será esquecido com o passar do tempo. Este será o seu 

destino. 

 Entretanto, o desejo de pesquisar esse tema aconteceu devido a um fato 

rotineiro, que se tornou inesquecível. Foi durante uma viagem de transporte 

alternativo e a linha era Bom pastor (zona oeste) Shopping (zona sul).Era 

aproximadamente meio-dia. Quando entrei no Transporte alternativo quando 

lotação era quase que completa, mas era no último banco que existia algo 

diferente: cinco jovens que cantavam e batucavam. 

 Aparentemente, eram adolescentes chamando a atenção para si, 

entretanto, quando o grupo desce do ônibus uma senhora negra de 

aproximadamente trinta e cinco anos começa a chorar copiosamente. Depois 
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revela a causa: o rapaz que a menos de vinte e quatro horas matara seu sobrinho 

estava no grupo. Chorava demasiadamente. Seu corpo tremia, ela não conseguia 

controlá-lo. A tia da vítima era uma das principais testemunhas do crime.  

 Neste momento, a minha rotina sofreu uma ruptura. Conviver com o 

assassino. Era uma proximidade aterrorizante para aquela vítima indireta: Sentir 

seu cheiro, escutar sua voz e ainda ser motivo de piada. Foi tudo que aquela 

moça conseguiu verbalizar diante de tamanho sofrimento. A viagem ficou tensa. O 

tempo parou para ela que temia perder a sua vida. O seu sofrimento transformou-

se coletivo e todos os passageiros mostraram solidariedade e indignação, todavia 

nada poderia ser feito. O encontro com aquela mulher anônima motivou a 

pesquisa. 

 Assim, formulamos a seguinte hipótese: A população negra não recebe 

assistência necessária do aparelho Estatal para diminuir ou apaziguar seu 

sofrimento quando se transformam em vítimas indiretas da violência. Portanto, é 

comum a manifestação de doenças como hipertensão, depressão e outras 

patologias devido a não assistência psicológica e a resolução dos homicídios.    
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Capítulo 01_ Negros: um antigo grupo de risco.  
 
 
1.0) O ocidente inventa à África 

 

 É preciso que seja feita uma reflexão prévia para entender a questão do 

elemento negro, como também compreender seu lugar de origem: a África. É um 

desafio compreender esse continente como integrado e coeso. Sendo importante 

salientar que em nossa análise levamos em consideração que a África é uma 

invenção do ocidente. Um conceito criado fora. Como destaca Appiah no trecho: 

 
 
Não importa o que os africanos compartilhem, não temos uma 
cultura tradicional comum, línguas comuns ou um vocabulário 
religioso e conceitual comum. Como afirmarei no próximo 
capítulo, nem sequer pertencemos a uma raça comum; e já que é 
assim, o unanimismo não tem direito ao que é, ao meu ver, seu 
pressuposto fundamental. (1997:50) 

 

 

Por isto, na concepção do filósofo, não temos uma África unificada com 

grupos coesos. Aparentemente, a diversidade de grupos e suas manifestações 

culturais é algo presente, que de certa maneira, representa uma pluralização do 

continente e a cor da pele similar não consegue unificar certos costumes ou fazer 

a fusão de todas as culturas com um sincretismo harmônico.   

Transformar essas diversas tribos, algumas rivais, em países e em um 

continente ainda é um desafio atual. Dificuldade ainda maior no tocante a 

questões políticas e religiosas. Inclusive, colocando uma questão para o ocidente: 

é possível fazer intervenção sem necessariamente ser etnocêntrico? Sendo assim, 

nessa categoria, a África foi uma criação de fora da realidade africana. 

Portanto, o discurso de uma essencialista nas manifestações culturais 

negras se torna um desafio. A África é um continente de múltiplas culturas, a 

empreitada de buscar uma essência cultural se torna praticamente impossível. 

Pois, ocorre de certo modo uma impossibilidade de traçar as rotas do impacto da 
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cultura negra. Somado a escolha (forçada para alguns) do negro brasileiro pela 

mistura e integração. 

 
 
A visão essencialista ontológica tem sido geralmente caracterizada 
por um pan-africanismo bruto. Ela tem se mostrado incapaz de 
especifica com precisão onde se situa atualmente a essência 
muitíssimo apreciada, mas tenazmente evasiva da sensibilidade 
artística e política negra, mas isso não é obstáculo para sua 
circulação popular.(GILROY, 2002:86) 

  

 

Desse modo, apesar de existir essa dificuldade, ainda ocorrem explorarão 

desses modelos negros. Contudo, uma postura de equilíbrio entre as duas 

correntes é mais pertinente para essa pesquisa. É perceptível principalmente nos 

corpos: cabelos, roupas e adereços corporais a existência do modelo 

existencialista, mas a realidade social brasileira tem suas particularidades em 

relação a outras sociedades.  Como iremos avaliar a seguir. 

 
 
1.1) A exploração das novas terras 
 
 
 Logo, julgamos importante uma síntese social e histórica do elemento negro 

no Brasil. As obras de Florestan Fernandes, Gilberto Freire e Sergio Buarque de 

Holanda serão a base para essa abordagem. Foram desenvolvidos, apenas, 

alguns tópicos. Essa trajetória do elemento negro nessas terras é 

demasiadamente complexa e pode ser abordado de diversos modos. Contudo, 

nossa breve exposição tem como objetivo frisar que não destacamos os 

elementos da história desse povo. Sendo assim, apenas destacamos alguns 

trechos para podermos contextualizar determinados problemas sociais. 

   O “descobrimento” do Brasil foi o passo inicial para a miscigenação, pelo 

menos, nos “relatos oficiais”. Antes dos desbravadores temos, apenas, a presença 

das diversas tribos indígenas. Contudo, as primeiras caravelas portuguesas 

trouxeram novidades instrumentais e principalmente, novas modelos de 

relacionamentos interpessoais nunca vivenciados pelo nativo brasileiro.  
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O fluxo de pessoas pelo atlântico foi fundamental para a consolidação da 

nação brasileira. Principalmente, devido, o trânsito de pessoas e culturas que 

modificou de modo significativo o espaço das novas terras: 

 

No caso dos fluxos de culturas, é certo que o que se ganha num 
lugar necessariamente se perde na origem. Mas há uma 
reorganização da cultura no espaço. (HANNERZ, 1997:12) 

 

A reorganização do espaço não aconteceu de modo aleatório e 

desorganizado e tão pouco despretensiosa, pois era na exploração econômica, 

que estava o objetivo principal dos exploradores. Os riscos de uma viagem pelo 

atlântico eram variados: doenças, pirataria, quebras das caravelas entre outros. 

Somado aos grandes investimentos em cada viagem. Contudo, não destacamos 

que no primeiro contato ocorreu um encantamento com o nativo. 

 Entretanto, ao se lançar no mar em busca de novas rotas, os bravos 

marinheiros portugueses não estavam preocupados em uma exploração 

sustentável das novas terras. A colônia tinha que suprir algumas necessidades de 

mercadorias de sua metrópole. Tão pouco estava em questão uma relação 

amistosa com os moradores das terras recém descobertas. O que estava em 

questão era o comércio crescente com a Ásia e o lucro dos comerciantes 

portugueses, porque as viagens tinham um elevado custo para a coroa e a 

burguesia emergente. 

Por isto, o fato inevitável é que a motivação econômica possibilitou o a 

abertura e contato da Europa, pelo Atlântico, com os novos povos. Sendo assim, 

expandindo a visão de mundo do homem europeu. Esse evento modificou a 

realidade social dos indivíduos envolvidos no descobrimento: 

 
 
Deve-se enfatizar que os navios eram os meios vivos pelos quais se 
reuniam os pontos naquele mundo atlântico. Eles eram meios 
moveis que representam os espaços de mudanças entre os lugares 
fixo que eles conectavam. (GILROY, 2002:65) 
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Os navios principais meios de deslocamento do século XVI foram o vetor 

das novas mudanças. A necessidade de navegar modificou a compreensão de 

mundo do europeu. A literatura da época explorou demasiadamente o tema. 

Inclusive, eram durante as conversas triviais que estavam as aventuras dos 

marinheiros nas distantes terras. Em suma, esse deslocamento será fundamental 

para o fluxo de pessoas e determinante para consolidação do poder da Monarquia 

portuguesa em terras brasileiras.  

Desse modo, o descobrimento das rotas pelo Atlântico alterou tanto o novo 

continente como a Europa, todavia essa relação não era de reciprocidade. O 

encantamento inicial, logo foi substituído por uma posição etnocêntrica. O 

explorador europeu não tinha dúvidas de que era mais “evoluído” e que os novos 

povos estavam em um estágio ulterior. As instituições dominantes no período 

deram respaldo a tal dominação. 

 O novo mundo estava pronto para ser explorado, depois do fim do 

comércio com as Índias. O Brasil, que ainda estava em formação, do ponto de 

vista populacional, apenas, depois do enfraquecimento do comércio com as Índias 

passou a ser de interesse da coroa portuguesa. As políticas públicas facilitaram 

ainda mais o trânsito de portugueses pelo Atlântico para povoar e explorar as 

novas terras.  

 Nossos colonizadores foram intolerantes com a cultura indígena 

suprimindo sua crença e estilo de vida. Não fazia sentido para o modelo de vida 

europeu o modo como o indígena se relacionava com o tempo e o espaço. A 

representação do indígena como sem fé, sem lei e sem rei estava em destaque. A 

imagem de índios exóticos e inocentes foi fundamental para justificar a conduta 

dos conquistadores. Como também a facilidade de aprender e facilmente 

esquecer o que foi ensinado.   

 

Os missionários não viram que os maus costumes dos tupinambás 
eram sua verdadeira religião, e que sua inconstância era o resultado 
da adesão profunda a um conjunto de crenças de pleno direito 
religioso. (CASTRO, 2002:192) 
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Nesse trecho elementar da formação do povo brasileiro descrito acima, 

existem diversos detalhes que não iremos explorar devido à proposta do trabalho 

que é investigar o elemento negro. Mas queremos ratificar a importância histórica 

dessas relações. Ainda como o extermínio em massa da população indígena, pois 

era mal compreendida em seus costumes, ela se transformou em vítima da fúria 

expansionista portuguesa. Esse trecho da história é fundamental para as futuras 

relações no Brasil. 

 

1.2) Negros Africanos: “braços e pernas da colônia”. 

 

A análise histórica das “relações raciais” poderia responder a diversos 

questionamentos elementares. Existem estruturas históricas que justificam e se 

reificam através de generalizações de diversos grupos sociais. Esta pesquisa não 

desconsidera essa categoria. E o cenário acima é a primeira etapa dessa gênese 

conflituosa da integração das “raças”.  

A necessidade de mão-de-obra trouxe ao Brasil outro grupo de indivíduos 

que é generalizado como negros. Foram fundamentais para o sucesso do primeiro 

sistema econômico desenvolvido no Brasil. Contudo, nunca receberam um 

tratamento “humanizado”. Eram peças ou engrenagens de um sistema que 

necessitava do trabalho escravo. O continente africano foi o principal caminho 

para a busca desses trabalhadores. O fato aconteceu devido o pouco sucesso da 

utilização da mão-de-obra indígena.  

 Apenas por uma escolha epistemológica escolhemos o elemento negro. 

Nosso primeiro recorte epistemológico, homens e mulheres que no período pós-

escravidão ficaram a mercê de sua própria certa na nascente sociedade capitalista 

competitiva.  

 

1.3) Negros e relações interpessoais no Brasil 
 
 
 
 Os primeiros anos no Brasil, ao elemento negro, restou ser tratado como 

uma peça. As relações com o homem branco eram resumidas ao trabalho. 
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Apenas, em alguns episódios, era possível ocorrer solidariedade entre senhor e 

escravo. O homem branco tinha uma definição clara de um bom negro: 

 
Em suma, a imagem do bom negro associa-se a expectativas bem 
definidas de submissão, lealdade e conformismo diante da situação 
de interesses da raça dominante. (FERNANDES, 1964: 292) 

 

Apesar da opção de dicotomizar o conceito de raça e enfatizar a questão 

econômica, o trecho acima é fundamental para compreender o que é ser um bom 

negro. Uma vez que, quanto mais submisso, manso e com saúde para o trabalho, 

este era considerado ideal. Negros arredios, preguiçosos, politizados não 

interessavam ao sistema econômico. Esses últimos tinham sua dignidade retirada 

através de seus corpos punidos pelas mais diversas técnicas para domesticar seu 

ímpeto.    

Do ponto de vista social, os papéis estavam definidos nesse período. E 

certo equilíbrio social iria perdurar, pelo menos, até a libertação dos escravos na 

qual será um ponto de ruptura e decreto indireto da finalização do regime 

escravocrata, de acordo do ponto de vista do Direito legal. Então, as posições 

sociais estavam estabelecidas: 

 
A cada status ocupado pelo individuo corresponde um papel social. 
Papel é o conjunto de expectativas de comportamento padronizado 
em relação a cada uma das posições existente em uma sociedade 
ou, em outras palavras, o comportamento esperado dos indivíduos 
em determinado status. (VILLA, 1985:64) 

 

O negro e o índio ficaram fadados a posições inferiores e de subserviência. 

Trabalhadores braçais com pouca exigência do intelecto, enquanto ao homem 

europeu as posições de comando. Tudo devidamente justificado pela principal 

instituição religiosa desse período, a igreja católica. A desigualdade nas posições 

sociais será fundamental para o futuro das relações “inter-racial” no Brasil.  

 É importante frisar que ocorreram diversos fenômenos de resistência tanto 

de indígenas quanto dos negros. O equilíbrio não era sinônimo de satisfação 

coletiva, principalmente para os dominados. Durante a escravidão, pelo mundo, 

existiram negros que conseguiram dominar a escrita e construir uma obra como 
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destaca Gilroy (2002). Inclusive o conceito de modernidade deveria ser trabalhado 

levando em consideração o elemento negro. Assim defende o autor: 

 

Tanto os defensores como os críticos da modernidade parecem não 
atentar para o fato de que a historia e a cultura expressiva da 
diáspora africana, a prática da escravidão racial ou as narrativas de 
conquista imperial européia podem exigir que todas as 
periodizações simples do moderno e do pós-moderno sejam 
drasticamente repensadas. (2002,103) 

  

Desse modo, o autor revela que a presença negra é de alguma forma 

esquecida ou negada pelos grandes teóricos da Modernidade e pós-Modernidade. 

Ainda como elemento final, o autor destaca os encontros brutais entre europeus e 

os negros da diáspora, estes foram escravizados pela causa econômica. 

Evaporando, assim, o discurso da (pós) modernidade, pois a liberdade foi 

castrada, e a igualdade somente entre os homens brancos. 

 

1.4) O fim da escravidão: enfim liberdade! 

 

No dia 13 de maio de 1888 ocorrerão modificações significativas para o 

elemento negro. A lei Áurea que colocavam todos os escravos em liberdade foi 

consequência do momento histórico de transformação e reestruturação que 

passava o país. Outras leis como a lei Eusébio de Queiroz (1850) que tornava o 

tráfico negreiro ilegal, lei do Ventre livre (1870) que libertava todos os filhos de 

escravos nascidos na referente data, lei do Sexagenário (1885) que libertou os 

escravos com mais de 65 anos. Demonstram que a lei da abolição da escravatura 

seria consequência de uma ocasião histórica peculiar: a modernização do país 

para estrutura o Capitalismo. 

Do ponto de vista econômico: o novo modelo econômico para o 

desenvolvimento não admitia a mão-de-obra escrava. Sendo assim, aqueles que 

foram “os braços e pernas” do Brasil colonial são libertos de sua penosa condição. 

Antes o negro era, apenas, uma ferramenta de trabalho que era tratado nas 

relações sociais como tal.  
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Todavia, com o fim da escravidão, para o negro surge à proposta de uma 

nova vida sem obrigações forçadas. Tratava-se de um “admirável mundo novo”, 

pelo menos, para o imaginário negro e mulato. Contudo, esse momento histórico 

será determinante para as relações no país: 

 
Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio 
destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de 
reeducar-se de transforma-se para corresponder aos novos padrões 
e ideais de homem, criado pelo advento do trabalho livre, do 
regime republicano e do capitalismo (FERNANDES, 1965: 20) 

 

Portanto, a liberdade para o negro não foi acompanhada, de políticas 

integradoras ao sistema capitalista. A novidade de ser um homem livre foi um 

encantamento para o antigo escravo. Logo, tinha entre suas prioridades ser 

tratado de modo igualitário pelo homem branco. Buscou demasiadamente esse 

reconhecimento, pois não bastava ser livre no sistema de leis, mas era importante 

a sanção social no cotidiano.  

Esse desejo de ser reconhecido e tratado como gente foi de todo negro 

liberto. A opressão das senzalas e as punições físicas não faziam parte do novo 

projeto de modernização deste país. Liberdade finalmente, da antiga condição, 

somente, as marcas físicas e ou traumas mentais de um duro passado. 

O fim de um regime político-econômico que monopolizava o uso da força 

escrava apresentou uma nova problemática de ordem estrutural e estritamente 

ligado a um antigo “habitus” cristalizado pelas elites locais colocando-os no 

seguinte dilema: o que fazer com o contingente negro liberto? A omissão pública 

trouxe consequências atuais para o negro brasileiro. 

 Entretanto, para o homem de cor, o futuro era animador, pois sentiam o 

desejo de ter nas relações sociais e um tratamento similar ao do branco. 

Fernandes2 (1964), ao analisar a situação do negro, mostra que estes pagaram 

com o corpo ou com a própria vida seus anseios de liberdade, de independência e 

                                                 
2 Nesta pesquisa, Florestan vai ter como objeto o negro que se estabeleceu na cidade de São Paulo e sonhava 
com o progresso. Apesar da especificidade de seu objeto algumas generalizações são possíveis para entender 
o negro brasileiro, por que alguns indicadores são muito similares a outras regiões do Brasil. 
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de consideração, que os animavam a tentar a sorte usufruindo magramente da 

civilização moderna.  

Contudo, foi à nova rotina e o desconhecimento de determinadas normas 

sociais para viver o capitalismo a grande tragédia do “elemento negro”. Florestan 

(1964) demonstra que até mesmo a família não era muita bem assimilada pelos 

negros. Não existia a consciência do papel de pai e provedor, pelo menos, ao 

negro morador das senzalas.  

A exceção foi encontrada nos negros que viviam na Casa Grande, pois 

tinham uma representação do que seria uma família tradicional. Seu contato com 

a Casa Grande proporcionou a cópia desse modelo. Os outros negros da senzala 

não conheciam esse modelo de instituição. Os papéis sociais de pai, mãe e filhos 

não estavam definidos para os negros. A ausência ou funcionamento irregular da 

instituição familiar foi uma grande dificuldade na integração ao novo sistema: 

 
As instituições é que regulam o uso de técnicas, normas e de 
valores sociais pelos homens. Inseridos de maneira deformada, 
incompleta ou marginal nos processos que determinam o grau de 
acesso ao complexo de instituições sociais do mundo urbano, o 
negro e o mulato não tinha como disciplinar, imprimir regularidade 
e intensidade ou emprestar eficácia à absorção das técnicas, das 
normas e dos valores sociais exigidos pelo ajustamento a serem 
normalmente observados. (FERNANDES 1964:235) 

  

Aos poucos, o negro vai entendendo a base de muita humilhação e 

sofrimento sua nova posição na sociedade capitalista então emergente. Não 

conhecer determinadas técnicas e regras para a vida em liberdade trará ao negro 

determinados “desvios” no seu comportamento. Pois não passou por um 

“processo de socialização”3 para a vida social. Sendo assim, a projeção do negro 

para a nova realidade não foi, devidamente, contemplada.  

Nas relações interpessoais estava evidente de que muitos elementos do 

antigo regime ainda estavam presentes. Em pequenos detalhes do cotidiano ele 

aprendeu sua nova posição na estrutura social. Tanto para o homem negro quanto 

                                                 
3 Entendemos por processe de socialização o que foi elaborado por Berger & Luckmann na obra “Construção 
Social da realidade”. Dessa maneira os indivíduos são preparados para viver a realidade social através dos 
outros significativos e a socialização. 
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para o branco as leis estabelecidas não refletiam nas relações sociais mais 

simplistas, pois o que estava evidente era a ideia de superioridade para o branco 

que ainda agia como um senhor. Portanto, nova rotina e o cotidiano evidenciavam 

uma realidade não muito animadora para o homem de cor.  

Contudo, adaptações e reajustes à nova realidade foram necessárias para 

todos os grupos populacionais moradores do Brasil. Na busca da manutenção dos 

postos, o homem branco utilizou a ferramenta da discriminação com estratégia 

para manter posições de controle na sociedade emergente.  

No trecho a seguir podemos observar os mecanismos de segregação que 

são peculiares a esta sociedade: 

 

Na monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram 
filhos de fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem 
monopoliza a política, elegendo-se ou fazendo eleger seus 
candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral 
todas as posições de mando, e fundando a estabilidade das 
instituições nesse incontestado domínio. 

                              (HOLANDA, 1995,73) 

 

O “homem branco” estabelecido no poder dominava as principais 

instituições de comando da sociedade e estava preparado para manter a ordem 

mesmo com as mudanças ocorridas na sociedade. O domínio dos principais 

postos de comando sempre o pertenceu. Era vetado ao “homem negro” os 

principais mecanismos de poder.  

     A população negra do passado ainda tinha diversos desafios, pois as 

representações do negro ao trabalho, na época, eram ainda extremamente 

decadentes e destrutivas. Para muitos, trabalhar onde foi uma antiga senzala era 

retornar a uma antiga condição. Fato totalmente aceitável considerando as 

condições deprimentes de uma senzala que era uma verdadeira “máquina de 

morte” e o trabalho extremo nas lavouras durante longos anos retirou toda 

vitalidade do homem negro. 

 Ainda tinha a concorrência com o branco europeu para seu antigo posto de 

trabalho.  Ao imigrante que chegou aos portos brasileiros, o trabalho em lavouras, 
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tinha uma concepção diferente: “era sinônimo de progresso”. Um canal para 

prosperidade. Um mecanismo para acúmulo de capital e livrar-se da condição de 

agricultor.  

Sendo assim, na disputa direta com os negros o branco europeu tinha total 

vantagem no novo mercado de trabalho.  Principalmente devido ao empregador 

que associava a imagem do negro à decadência de um antigo período e do 

imigrante europeu ao progresso do novo e, desta forma, dava total preferência ao 

branco europeu, caso o negro entrasse em disputa direta com este último, 

segundo Fernandes (1964).  

 

1.5) Negros e atualidade 

 

Esse desajuste inicial será fundamental para transformar o homem negro em 

agente e vítima de crime. Seu distanciamento do progresso trouxe consequências 

para os dias atuais. O homem branco optou por um equilíbrio imediato e não 

traçou planejamento em longo prazo para esse grupo de brasileiros que ficaram 

lançados a sua própria sorte. 

O desarranjo inicial transformou muitos negros no principal alvo das ações 

policiais atuais. O corpo negro foi duramente estereotipado e marcado socialmente 

como marginal. O cenário atual de execuções, mutilações, pequenas humilhações 

que ferem seriamente e transgridem os direitos elementares destes cidadãos 

brasileiros. Em certa medida, é a culminância da ausência do Estado nos 

primeiros anos depois da escravidão. 

 Desta forma, muitos crimes no Brasil estão associados à cor. Esse 

estereótipo toma dimensões caóticas, pois a sociedade brasileira pode ser 

vitimada de forma direta com a elevação dos delitos ou indiretamente com a 

sensação de segurança. O trecho abaixo da célebre obra “Cabeça de Porco” feito 

pela tríade Celso Athayde, MV Bill, Luiz Eduardo Soares revela essa associação 

cor e desigualdade social: 
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Mas ai de quem ousar mencionar a cor da desigualdade. A cor é o 
não dito, tanto quanto o gênero havia sido durante 
séculos.(2005,87) 
Denunciar o racismo é quase ser antibrasileiro, é quase 
antipatriótico.(2005,87) 

 

Por isso, ser brasileiro é compreender que temos um país plural do ponto 

de vista racial. O povo brasileiro, apenas, em determinados episódios assumem o 

racismo. Em linhas gerais temos um preconceito velado e manifestado somente 

nas íntimas relações. Enfim, ainda é reproduzido o que ocorreu nos primeiro anos 

de liberdade negra. Desse modo, é nas microrelações que estão evidentes o 

preconceito. 

Enfim, restou ao homem de cor a mistura. O branqueamento sempre foi a 

estratégia do negro para se integrar na sociedade. Então, à categoria moreno é 

fundamental para o equilíbrio nas relações raciais no Brasil. A mestiçagem 

representa a harmonia para que o país não tivesse uma guerra racial. Contudo, 

também não temos um paraíso racial no cenário atual. 

 
1.6) O mito da “democracia racial”. 
 

Nesta pesquisa, trataremos a democracia racial como um mito fundador das 

relações sociais no Brasil. Reconhecemos o seu valor social para a história das 

relações raciais. Isso é determinante para que o neste país, pois proporcionou o 

equilíbrio, baseado fundamentalmente, na submissão dos negros e indígenas. 

 A escolha de negros, brancos e alguns grupos indígenas pela mistura é 

importante para atuais relações. A crença no mito foi fundamental para 

estabilidade social no período pós-escravidão e o atual. Em suma, a integração 

racial é extremamente traumática, para todos os grupos sociais presentes no 

processo. Em relação aos brancos, o medo de perder os postos de comando e 

alimentar nos primeiros anos foi a ideia de revolução dos escravos libertos. Ao 

negro foi dada a simplista vontade de ser livre e usufruir sua liberdade sem medir 

consequências.  

 Contudo, a democracia racial apresenta determinadas contradições. Pois, 

hipoteticamente, tentou promover pelo menos no plano ideológico, as conexões 
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das diversas etnias em solo brasileiro de modo amistoso. Entretanto, essa tarefa é 

sumariamente difícil, pois para o homem branco surgiu o seguinte 

questionamento: como tratar com respeito e igualdade aqueles que antes não 

passavam de propriedade? Ao homem negro restava usufruir magramente da 

modernização do país: 

 
Os negros e os mulatos ficaram à margem ou se viram excluídos da 
prosperidade geral, bem como seus proventos políticos, porque não 
tinham condições para entrar nesse jogo e sustentarem as suas 
regras (FERNANDES, 1964: 99) 
 
Pagaram com o próprio corpo ou com a própria vida, 
ininterruptamente, os anseios de liberdade, de independência e de 
consideração que os animavam a ‘tentar’ a ‘sorte’, usufruindo 
magramente das compensações materiais e morais da civilização 
urbana. (FERNANDES, 1963:137) 
 
 

Enfatizamos novamente que, o branqueamento do corpo negro foi à 

estratégia do mulato e do negro. Era consenso que o mulato era melhor que o 

negro. Estamos tratando de uma diferenciação apenas, pela cor da pele.  A 

proximidade de muitos mulatos, com os homens brancos davam uma determinada 

facilidade em copiar seu comportamento. Era relativamente mais fácil copiar o 

modelo da Casa Grande. 

 
 
A conotação exclusivista às vezes desaparece, deixando, porém 
uma convicção básica de que o ‘branqueamento’ constitui, por si 
mesmo uma ‘elevação. 
(FERNANDES, 1964: 328) 

 

Todavia, um dos seus maiores defensores da democracia racial, Gilberto 

Freire, apresenta em Casa Grande e Senzala (1998) a crueldade nas micro-

relações de poder, pois até o mulato quando submisso ao homem branco estava 

susceptível a diversos episódios de maldades: 

 

Não são dois nem três casos de crueldade de senhoras de engenho 
contra escravos inermes. Sinhás-moças que mandavam arrancar os 
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olhos das mucamas bonitas e trazê-lo à presença dos maridos, à 
hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando em 
sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúmes ou 
despeito mandavam vender mulatinhas de quinze anos a velhos 
libertinos; ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, 
queimar a cara ou as orelhas. (FREYRE, 1998:97) 

 
  
 Desse modo, podemos compreender que a democracia tinha respaldo 

devido à submissão dos negros. Não se tratava de relações igualitárias. Existiu 

uma imposição física e ideológica para que se estabelecesse o equilíbrio. A 

democracia racial ocorreu, mas a duras penas para o povo de pele escura. 

Estavam marcados socialmente e condenados a carregar uma inferioridade que 

tinha como principal argumento: a cor de sua pele.  

  Portanto, restava ao negro o desejo de “estar-junto”, entre iguais, nas 

rodas de amigos, nos bares e nas esquinas a liberdade de poder conversar. Era 

nesses espaços que se gozava o prazer de ser livre. Fato que não era permitido 

nos duros anos de escravidão. O negro encontrava democracia somente entre 

aqueles que também eram de mesma tez. Esses espaços de Sociabilidade4 entre 

negros eram os que os faziam suportarem a dura vida depois da escravidão.  

Entretanto, é importante frisar que, nestes recintos nos quais os negros 

estavam promovendo seus encontros eram duramente reprimidos pela força 

policial. Ocorria um medo velado do homem branco. Os negros postos em 

liberdade eram estigmatizados e rotulados como vagabundos e preguiçosos por 

outros grupos sociais. O descaso da sociedade com os primeiros libertos e a 

ausência de políticas de inclusões foram basilares para fenômenos como o 

racismo, violência desigualdade e favelização, estes apresentam consequências 

atualmente. 

 

Portanto, a comercialização do vicio não se impunha como uma 
consequência fatal e espúria da ‘escola do cortiço e da rua’. A 

                                                 
4 Entendemos “Sociabilidade” como uma variante da “Sociação”.Simmel definiu Sociação forma como os 
indivíduos, em razão de seus interesses sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, consciente, 
inconsciente, movidos pela causalidade ou teologicamente determinado-, se desenvolvem conjuntamente em 
direção a uma unidade no seio do qual esses interesses se realizam. (2006:60) A Sociabilidade Seria a forma 
lúdica de Sociação.  
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desorganização imperante no meio social imediato auxiliava, 
naturalmente, a aprendizagem na área do vicio e do crime. Mas, 
não a impunha como um ajustamento desejável e preferível. Isto 
chegava a ocorrer porque os caminhos de auto-afirmação se 
achavam bloqueados. Os mais audaciosos, impacientes e bem 
dotados (física e intelectualmente), muitas vezes optavam pelo 
crime ou pelo vicio para evitar o lento suplicio e a humilhação do 
‘serviços de negro’ e ‘para negros’. (FERNANDES, 1964:146) 

 

Portanto, a ausência de políticas de integração do negro na sociedade de 

classes colocou esse grupo em condição de desajuste social. Esses não tinham 

conhecimentos do básico para viver na concorrência capitalista. Sendo assim, 

apenas de modo discreto participaram das transformações promovidas pelo novo 

modelo econômico.  

  A estratégia de retirar os homens de cor das decisões importantes é 

fundamental para sua segregação sócio-espacial. A desigualdade social brasileira 

tem relação direta com a cor da pele, porque os homens de cor ficaram 

estagnados na estrutura social durante longos anos. 

 
 

1.7) Raça uma invenção humana 

 

 Compreendemos que a categoria raça é uma criação humana. Não existem 

argumentos científicos para sua defesa. Sua resultante serve, somente, para 

separar, classificar e justificar determinadas posições entre os homens. Desse 

modo, o conceito de raça tem relevância como categoria analítica para estudar 

determinados grupos.  

Nas relações interpessoais no Brasil, o homem branco de biótipo europeu 

tem uma forte tendência de ser admirado e socialmente aceito como belo. Essa 

diferenciação racial leva em consideração, somente, as características físicas. 

 
A verdade é que não existem raças: não há nada no mundo capaz 
de fazer tudo aquilo que pedimos que a raça faça por nós. Como 
vimos, até mesmo a noção do biólogo tem apenas usos limitados, e 
a noção que Du Bois requeria, e que subjaz aos racismos mais 
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odiosos da era moderna, não se refere a absolutamente nada que 
exista no mundo. (APPIAH, 1997:75) 

 
  

Aceitar o discurso racial pode deixar a questão racial ainda mais complexa 

no Brasil. Dicotomizar o povo pela cor da pele pode trazer ainda trágicas 

consequências. Apesar da miscigenação, com muita dificuldade paras os grupos 

inferiorizados, existe de modo forte no imaginário brasileiro uma estabilidade nas 

relações raciais. Deste modo, nunca chegando a ocorrer conflitos onde a 

motivação é a cor da pele. 

  É evidente que temos algo distinto no Brasil em relação às relações raciais. 

Primeiro porque o que é importante é tonalidade da pele (fenótipo). Não temos 

uma etnicidade definida e delimitada pelos diversos grupos. Portanto, não existe 

uma cultura negra distinta do restante do país, pelo menos, para a grande maioria 

de homens de cor moradores dos grandes centros urbanos. A integração é 

sempre o principal meio para socializar certos costumes. No Brasil temos uma 

negritude sem necessariamente uma etnicidade como revela Livio Sansone: 

 
O Brasil precisa aceitar-se como um país predominantemente 
mestiço, com uma cultura amplamente híbrida, que coexiste com 
uma imensa injustiça social histórica e contemporânea. (2004:282) 

 
  
 Portanto, a negritude vivida no Brasil é coberta de peculiaridade. Os negros 

brasileiros por serem exterminados e ridicularizados no convívio social, devido aos 

traços negróides tentaram diminuir ao máximo essas características. 

Principalmente por que para muitos, grupos sociais, era considerado socialmente 

feio. Assim, segue o branqueamento: quanto mais clara a pele ou menos escura 

maior a possibilidade de reconhecimento e prestígio social.   

 Contudo, a etnicidade é um conceito com mobilidade e manipulado por 

atores. Em sua pesquisa Sansone (2004) constatou que os negros de 

determinado bairro de Salvador utilizavam sua etnicidade e negritude, apenas, em 

determinados espaços. Ser negro pode ser vantajoso dependendo do local e optar 

pela mistura também depende do espaço.  
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No pedaço (uma parte do bairro), um homem pode andar sem 
camisa e sem documentos e uma mulher pode andar com rolos no 
cabelo, por que todos se conhecem e não precisam se preocupar 
com a aparência. Nesses espaços, a “boa aparência” é menos 
importante e o discurso ocorre entre iguais. (2004:68) 

 

 No bairro entre os conhecidos não existem problemas em ser negro. Na 

convivência com os conhecidos no bar, com os amigos na esquina, no pagode, no 

futebol na praia entre outros. A grande dificuldade de se identificar como negro 

está no mercado de trabalho, no qual ocorre uma severa negativa da identidade 

negra. Essa é uma estratégia de sobrevivência.  

Em certa medida, relacionando com os estudos de Florestan (1964), o 

negro atual continua reproduzindo um antigo comportamento. Usufruindo sua 

liberdade apenas com os indivíduos de mesma tez. Então, se descobriu que o 

mercado de trabalho competitivo não é um espaço para ser negro. 

Contudo, ser moreno foi a saída, pois, é algo que integra as “raças”. 

Qualquer pessoa pode se identificar com essa categoria. Contudo, o objetivo 

principal, para muitos atores é a fuga do estigma do corpo negro. Ainda a 

apreciação do moreno como um corpo belo e desejado.  

 Todavia, vivenciar a negritude é antes de tudo ter no mínimo o 

conhecimento parcial do jogo das relações raciais. A qualquer momento alguém 

pode lembrar-se da cor da pele ou tentar colocar certo negro em seu devido lugar. 

A vergonha e o sofrimento público podem ocorrer a qualquer momento e em 

qualquer espaço para o homem de pele escura no Brasil. Pois, sempre foi 

característica do racismo brasileiro o cinismo.  

 Enfim, a democracia racial é a melhor saída para o homem negro. Na 

verdade, foi à possibilidade mais bem aceita por esse grupo de brasileiros. O 

grupo social de negros nasceu com a marca social do seu passado: sem ou 

pouquíssimas escolhas na nova sociedade.  

Esse desajuste inicial formou as bases para o preconceito e criminalidade 

que envolve o negro. Contudo acontece como uma profecia social já está escrita e 

muitas vezes se concretiza de modo trágico. Principalmente na vida de muitos 
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rapazes negros moradores das comunidades carentes ou rapazes negros de 

classe média: 

 
O Corpo ‘negro’ é assim, experimentado como um corpo mutilado, 
dilacerado, estigmatizado, expropriado, reificado em objetos 
parciais: é um modo minoritário de apropriar-se de si, do próprio 
corpo, do próprio corpo. (Sales, 2006:234) 

 
 
1.8) Violência e criminalidade: homens negros.  
 
 
 Hoje estamos diante de um cenário de crimes que foi traçado desde o 

período da libertação escravocrata. Os crimes ocorridos no Brasil por homens de 

pele escura, do ponto de vista sócio-histórico, têm como elemento fundamental, o 

desajuste na sua integração na sociedade capitalista. Evidenciadas estão a 

marginalização, o estereótipo e execução do corpo negro. 

 Todavia, através dos anos homens e mulheres negros descobriram sua 

posição na sociedade desigual. A liberdade colocada como universal foi 

fundamental para a existência de poucos confrontos de cunho racial no Brasil. 

Contudo, ela acabou sendo fundamental devido ao conformismo de muitos 

negros. Tornou-se claro que houve resistência, não descartamos esse fato, mas a 

crença na liberdade física limitou as lutas pela igualdade nas relações sociais mais 

pífias. 

Principalmente, porque foi naturalizado e reificado pelo homem de cor o 

desajuste. Portanto, qualquer posição que não fosse a de miserável tornou-se 

atraente. Exemplo empírico desse fato: nos primeiros anos de liberdade ficou para 

mulher o trabalho nas casas de famílias, enquanto muitos homens estavam nos 

bares explorando suas companheiras. Enfim: 

 

Compreende-se que, numa sociedade diferenciada o efeito da 
universalização é um dos mecanismos, e sem duvida um dos mais 
poderosos, por meio das quais se exerce a dominação simbólica ou 
se prefere, a imposição da legitimidade de uma ordem 
social.(BORDIEU, 2006:246) 
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Por isso, é importante salientar que a discriminação motivada pela cor da 

pele é um modo de legitimar uma determinada ordem. Grupos de homens e 

mulheres de pele escura foram postos à margem do desenvolvimento econômico, 

e em certa medida, direcionados por medidas históricas a compor, atualmente, o 

grupo com maior probabilidade de envolvimento com atividades criminais. 

 

1.9) Os números da vitimização: negros.  

 

Sendo assim, apresentaremos tabelas e gráficos que apresentam uma 

determinada recorrência na morte de homens de cor. Ainda, em certa medida, há 

uma recorrência de certos delitos, como por exemplo: os homicídios. Contudo, é 

inevitável que esse fato social seja consequência, dos primeiros anos de desajuste 

ao sistema capitalista emergente. Em suma, o principal objetivo em apresentar os 

dados quantitativos é mostra a relevância de compreender que esse grupo de 

brasileiros continuam sendo marginalizados e exterminados. 

Assim, acaba sendo importante salientar que, o principal critério para a 

classificação quanto à raça é a cor da pele. Em certa medida, o órgão oficial do 

governo legitima uma questão social: a classificação, levando em consideração, 

apenas, o fenótipo. Essa contradição sempre ocorreu em relação aos negros 

como destaca Fernandes: 

 
O termo preto sempre foi usado pelo branco para designar o branco 
em São Paulo, mas através de uma imagem estereotipada e 
sumamente negativa, elaborada socialmente no passado. Os 
próprios negros e mulatos preferiram em suas próprias 
manifestações de autonomia – através de movimentos 
reivindicatórios – a auto designação contida na palavra negro. 
(1964:12 – 13) 

 
 

A categoria, “preto”, utilizada pelo órgão oficial, é algo externo aos grupos 

de negros. Ocorrem grandes dificuldades para classificar uma população quanto à 

cor. Aliás, qualquer classificação no Brasil requer uma determinada complexidade. 

Todavia, do ponto de vista epistemológico, consideramos nessa pesquisa a 
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generalização do biótipo negro, devido à importância da aparência física na 

sociedade brasileira. 

Sendo assim, apresentaremos abaixo a taxa de homicídios para cada 

100.000 habitantes em todo o território brasileiro.   

 

                                       

             Tabela 01 

 

 

Em primeiro lugar, trata-se de crimes praticados em todas as faixas etárias e 

grupos de cor e no segundo vem o Estado de Alagoas, nesta pesquisa é 

considerado o mais violento do Brasil com uma taxa de 59,6 para cada 100.000 
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habitantes. O estado com o menor índice é o Estado de Santa Catarina com uma 

taxa de 10,4 para cada 100.000. Enfim, para cada 5,7 mortes ocorridas em 

Alagoas, 01 acontece em Santa Catarina.  

O estado do Rio Grande do Norte ocupava a vigésima terceira com 9,1 para 

cada 100.000 habitantes.  Na pesquisa mais recente, desceu para vigésima 

primeira colocação. Em comparação ao estado mais violento, 01 morte acontece 

no RN enquanto aproximadamente 03 acontecem no Estado de Alagoas.  

Abaixo temos uma evolução dos crimes ocorridos no Brasil em 1997-2007: 

 

 Gráfico 01 

    

 

Portanto, os homicídios em todas as faixas etárias apresentam uma 

crescente entre 1997 (40.507) e 2003 (51.043) como o ano de maior número de 

vítimas. Temos uma queda em 2005(47.578), com uma crescente em 

2007(47.707). Durante dez anos as mortes aconteceram no Brasil sem uma queda 

significativa, refletindo a ausência de uma política em longo prazo para uma queda 

expressiva desse índice.   

Enfim, os homicídios ocorridos no Brasil são um problema que envolve 

diversos seguimentos: político, econômico, social e saúde, ainda, possivelmente, 
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terão questões culturais dentre outras. Portanto, para cada homicídio teremos 

diversas vítimas indiretas ou ocultas que são os parentes e amigos dos mortos. 

Entretanto, é em um grupo específico de brasileiros que são vítimas diretas 

de crimes, são os jovens entre 15 e 24 anos como mostra o quadro abaixo: 

 

 

Tabela 02 

 

Número de homicídios na população de 15 a 24 anos por UF e região Brasil: 1997/2007 
 

 
Fonte: Mapa da violência, 2010. 

 

Os dados apresentados referissem à região Nordeste. Os números são 

apresentados de maneira bruta. Na última coluna, a proporção para cada 100.000 

habitantes. Dessa maneira, proporcionalmente Alagoas tem uma taxa de 348,8 

pra cada 100.000 jovens nessa faixa etária e o estado do RN uma taxa de 170, 5 

para cada 100.000 nessa faixa etária. 

Dessa maneira os jovens especificamente do sexo masculino são as 

principais vítimas de criminalidade no Brasil e estados como o do RN vivem uma 

dualidade, pois nos números que são levados em consideração essa faixa etária 

apresenta números significativos de homicídios. 

Ainda importante salientar que, os números brutos do estado de Pernambuco 

são elevados. Entretanto, proporcionalmente fica com o índice mais baixo do 

Nordeste. Enfim, as principais vítimas nesta região são os jovens entre 15-24 

anos. 
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Abaixo temos o gráfico da evolução dos crimes nessa faixa etária no Brasil: 

 

 

 Gráfico 02 

 

 

Portanto, está no grupo entre 15-24 anos o principal grupo de vítimas de 

homicídio. Por isso, esse grupo é o recorte que iremos investigar. Temos uma 

crescente entre 1979 de 29,2 para 36,8 em 2007 para cada 100.000 brasileiros. 

Um aumento de quase 10 pontos percentuais. Apresenta um determinado 

fracasso no planejamento das políticas públicas de redução da violência. Jovens 

entre 15-24 continuam morrendo de modo crescente em todo o Brasil. 

Dessa maneira, é evidente que os homicídios apresentam uma recorrência 

nos jovens. Todavia, ainda é possível fazer o recorte em relação à cor da pele. Os 

jovens com o fenótipo negro são os que morrem em números mais elevados que 

os brancos. Os dados colocam esses brasileiros como reincidentes vítimas de 

homicídios como podemos compreender na tabela seguinte na comparação entre 

brancos e negros por estado: 
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  Tabela 03 

 

 

Dessa maneira, o estado brasileiro que mais morrem homens brancos é o 

estado do Paraná. Paraíba é o estado mais seguro para homens brancos viverem 

e o RN ocupa a vigésima segunda posição com uma taxa de 10,2 para cada 

100.000 homens brancos. 

Contudo, é no índice de vitimização a posição mais crítica do RN. Nessa 

categoria, o estado ocupa o sétimo lugar. Dessa maneira, conseguimos localizar 

as principais vítimas desse estado: homem negro entre 15 – 24 anos. No geral, o 

estado está abaixo dos números da violência apresentados no Brasil. Trata-se de 

uma violência bem localizada e facilmente distribuída. Abaixo veremos o Nordeste 

em relação à cor:  
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Tabela 04 

Número de Homicídios Total por Raça/Cor.Nordeste,2002/2007 
 

 
Fonte: Mapa da violência, 2010 

 

Logo, temos os números brutos em relação à morte de negros no Nordeste. 

O Rio Grande do Norte manteve uma única queda e depois uma crescente com 

uma culminância de 275 mortos no ano de 2007. Esses números representam que 

não ocorreu sucesso nas políticas para combater a violência no Estado durante 

esse período. Em certa medida, o que ocorre é um relativo retrocesso, pois se 

manifesta com um significativo aumento. 

Entretanto, existem diversos fatores para compreendermos o aumento da 

taxa de violência: crescimento populacional, formação de novos bairros, gangs e 

torcidas organizadas, alcoolismo, tráfico de drogas, crimes passionais dentre 

outros. Contudo, as causas que geram um homicídio são extremamente 

complexas e diversas. É um campo sociológico onde se deve ter bastante cuidado 

para não realizar abstrações simplistas. 

Todavia, é evidente que está posto um problema social. As mortes são uma 

recorrência em todo o Brasil. Evidente que não existe em nenhum estado um 

baixo índice de violência. É notório que alguns estados conseguem números mais 

elevados que alguns países ou nações que estão em estado de guerra. 

Portanto, em síntese, temos o seguinte resumo em relação às vítimas diretas 

da violência: brasileiro morador da região nordeste, faixa etária entre 15- 24 anos 
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e de pele escura. Dessa maneira, a pesquisa levou em consideração essas 

características na seleção das histórias de vida das vítimas indiretas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

Capítulo 02_ Filhos amados 
 

 

2.o) Apresentação geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi maldade o que fizeram com eles: eram apenas meninos”. (Cláudio) 

 

 

O primeiro contato com Cláudio aconteceu de modo improvável: durante 

uma refeição costumeira. Ele é garçom de um determinado estabelecimento que 

almoço regularmente. Parecia um dia corriqueiro e mecanicamente almocei como 

todos os dias, quando uma voz quebrou o silêncio desejando “os pêsames” ao 

jovem que nos servia. Fiquei extremamente curioso porque a partir desse 

momento notei o semblante desfigurado e triste do funcionário. O que teria 

acontecido?  

Entretanto, foi através de um grande amigo, que também fazia as refeições 

no mesmo ambiente que pude saber da história deste jovem trabalhador, e aquele 

acabou sendo o meu mediador. No primeiro encontro, logo perguntei ao amigo o 

que acontecera e logo me contou em detalhes que o irmão daquele jovem teria 

sido brutalmente assassinado. Ainda declarou que em menos de dois anos seria o 

segundo irmão que ele perdera.  

Esperei algumas semanas até começar a estabelecer um vínculo com 

Cláudio. Finalmente, culminou com a proposta para ser um colaborador desse 

Vitimas (diretas e indiretas) 
Denis (Assassinado) 
Wesley (Assassinado) 
Dona Ana (Mãe das vítimas) 
Cláudio (Irmão vítimas) 
Danúbia (irmã das vítimas) 
Everton (sobrinho das vítimas) 
David Junior (irmão das vítimas) 
David (Pai das vítimas) 
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trabalho. Essa negociação levou um tempo, pois ele andava triste e cabisbaixo e 

de modo nenhum gostaria de ser inconveniente. Era um risco imediato de não 

ocorrer a entrevista, caso o entrevistado não se sentisse à vontade. 

É notório que nos assassinatos existem diversas versões: mídia, vizinhos, 

homicidas, polícia, mas nesse trabalho reduziremos, somente, ao discurso das 

familiares, que são vítimas ocultas do crime. Desse modo, daremos ênfase ao 

modo como Cláudio e seus familiares vivenciaram os fatos. Portanto, seguiremos 

a ordem cronológica dos fatos como foram destacados por Cláudio.  

Enfim, sua família foi vítima indireta de dois homicídios: o primeiro crime foi 

o de Wesley seu sobrinho (criado como irmão). Na sequência, depois de um ano 

mataram seu irmão Denis. Enfim, a narrativa acontecera segundo a exposição 

feita pelo Cláudio. 

 

2.1) Primeiros encontros: ”minha vida daria um filme”. (Cláudio) 

 

Durante nosso primeiro encontro escolhi por não gravar em áudio5. Foram 

vários encontros que aconteceram, geralmente, depois do expediente de trabalho 

de Cláudio. Estive em sua casa algumas vezes. Paulatinamente criamos uma 

relação de amizade e respeito recíproco. Contudo, esse processo ocorreu de 

modo demasiadamente lento.   

Minha intenção era que apresentasse seu relato de vida. Mas era inevitável, 

para ele, começar sua narrativa pelas mortes. Certamente, ambas as mortes 

marcaram de modo considerável a sua trajetória pessoal e familiar. Pois, 

aparentemente, naquele momento, ocorria uma mistura não muita bem articulada 

de sua vida e os crimes. Era revelador, pois estava evidente que depois dessas 

mutilações alguns valores serão reformulados. Portanto, antigos paradigmas e 

valores não terão o mesmo significado. Dividia sua existência em antes e depois 

dos homicídios.  

                                                 
5 Tomei esse posicionamento porque tinha o desejo de negociar a entrevista em um segundo momento se 
fosse necessário. Caso Cláudio tivesse condições de falar diante um gravador. 
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Portanto, descrever sua história de vida era transitar pelas tragédias. Era 

ligação intensa, ainda viva, com as pessoas as quais ele foi obrigado a enterrar.  

Entretanto, deveria conviver com a ausência. Sumariamente, resolveu viver dentro 

dessa sentença. Estava vestido de luto, internamente, e marcado por traumas 

decorrentes da violência e crueldade das quais seus irmãos foram submetidos. 

Contudo, expliquei para o meu entrevistado o objetivo da pesquisa. 

Claramente afirmei que tentaria compreender o sofrimento de sua família depois 

da mutilação súbita dos dois membros, tudo isto por meio do relato de vida dele. 

Como estavam suas vidas depois do ocorrido? Ele gostou da proposta do trabalho 

e da iniciativa. 

Porém, fez algumas ressalvas e recomendações com os possíveis riscos 

que poderia sofrer e que eu deveria me proteger. Explicou que tem muita gente 

ruim que poderia estar pronta para fazer justiça com as próprias mãos, pois não 

teriam colocado o caso nas mãos de Deus. De modo claro estava comunicando ao 

pesquisador que é de uma família de boa índole e  que não existiria nenhum risco 

nessa empreitada. 

Deste modo, para Cláudio, este foi o posicionamento oficial de sua família: 

decidiram entregar tudo nas mãos de Deus. Não acreditavam na justiça dos 

homens. Essa era uma máxima que poderia ser aplicada a todos os membros 

entrevistados. Todavia era, apenas, um redirecionamento do desejo de justiça, 

pois tinham perdido a esperança de ver a justiça na terra e por motivação de sua 

mãe, uma mulher muito religiosa, resolveram entregar ao divino os assassinatos. 

Apesar de não acreditar não justiça, não tinham a intenção de violá-la.  

 Era perceptível que apesar de existir em Cláudio uma grande necessidade 

de falar, acabou sendo muito difícil para ele. Sobretudo, por sua trajetória de vida, 

porque quase nunca tinha tempo para expressar sua dor dentro de casa. Acredito 

que se acostumou a trazer soluções, e nunca ser o problema. Portanto, até na 

hora de sua maior dor, procurou seguir este princípio. Acabou sendo objetivo em 

suas respostas. 

Sua primeira frase foi que sua vida daria um livro ou filme diante dos 

sofrimentos. Afirmou que, no que diz respeito a sua formação, começou a estudar 
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cedo, mas tinha que trabalhar desde muito cedo também, pois ajudava a mãe com 

pequenas vendas em frente à escola em horário inverso ao que estudava. 

Contudo, conseguiu terminar com grande esforço o ensino médio. 

 Em seguida, começou um curso técnico em Enfermagem onde logo 

abandonou. Fez algumas escolhas que necessariamente sacrificaria suas 

atividades acadêmicas. Largou o curso logo que descobriu a gravidez não 

planejada da mulher. Escolheu dedicar-se ao seu filho e organizar-se 

financeiramente, para oferecer uma boa qualidade de vida para o este. Sabia da 

dificuldade de viver com poucos recursos e sonhou com um futuro melhor para 

sua família. 

 Atualmente, continua morando no bairro da Redinha na zona norte de 

Natal. É uma das praias urbanas mais belas desta cidade. Geralmente recebe um 

grande público durante os feriados e finais de semana. É conhecida como a praia 

urbana mais popular de Natal. Observemos a imagem: 

 

 

Imagem: 01 

Tema: Praia da Redinha 

 
Fonte: www.Blogdoborjão.Blogpost.com 

 

 

Entretanto, é um bairro com muitas contradições e grande desigualdade 

socioeconômica. E dessa maneira, em um espaço extremamente pequeno, a 
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diversidade econômica é evidente, principalmente nas estruturas físicas das 

casas. Pois, podemos encontrar no bairro belas casas e também moradias 

simples em favelas. Observem as imagens abaixo: 

 

Imagem: 02 

Tema: Comunidade da África 

 
Fonte: www.jornaldehoje.com.br 

 

Imagem: 03 

Tema: casa disponível para aluguel 

 
Fonte: www.Tertulianorego.com.br 

 

As mortes dos familiares de Cláudio ocorreram na favela do bairro chamada 

de África (apresentado na imagem acima). Nesse lugar é intenso o tráfico de 
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drogas e para muitos a pobreza é extrema. Ainda existem problemas ligados à 

violência: confrontos por bocas de fumo, acertos de contas com usuários de 

drogas e quadrilhas que realizam roubos na parte nobre do bairro. 

 Seus dois irmãos morreram na Rua Beberibe. Um espaço já estigmatizado 

e rotulado pelos moradores do local. Contou alguns detalhes da morte de seu 

irmão que fora morto recente. Era uma ferida aberta e inevitavelmente começava 

seu relato pela morte do irmão. Contudo, não sabia se ao certo se tratava de falar 

por necessidade ou para livrar-se de tocar nesse tema incômodo. Em suma, sentia 

desconforto de tratar sobre o tema, apesar de necessitar falar. 

 Porém, gentilmente resolveu contribuir. Seu irmão morto mais recentemente 

chamava-se Denis. Na descrição de Cláudio ele era um homem muito bonito. 

Namorava as meninas mais belas do seu bairro. Tinha um charme na conquista 

das moças. Revelou-me que ele conseguiu namorar a menina mais desejada do 

bairro que abertamente declarava: “Jamais namoraria qualquer um daquele 

lugar!”. 

 Desse modo, ficou evidente que para Cláudio, as seduções de seu irmão 

mais novo foram um fato marcante. Sentia muito orgulho das aventuras amorosas 

dele. Tinha um charme que causava inveja aos homens do bairro. Enquanto 

relatava, esqueceu um pouco da dor e da ausência de seu irmão. Sorria bastante 

e lembrava-se destes momentos com alegria, parecia reviver tudo novamente.  

 Todavia, Cláudio oscilava seu discurso com momentos de alegria intensa e 

de grande tristeza. Modificava sua face facilmente e destacava sua dor. 

Revelando: “Dói demais”, afirmou ele. Paramos de conversar por um instante e 

seus olhos começaram a ficar vermelhos. Quase uma lágrima rolou pelo seu rosto, 

mas conteve-se. Durante os encontros alternava momento de extrema alegria e 

tristeza. 

 Durante as entrevistas era recorrente a declaração em relação à beleza de 

seu irmão: as mulheres do bairro tentavam seduzi-lo. Foi justamente uma delas, 

segundo ele, que poderia ter sido a motivação inicial de sua morte, pois ela teria 

contato com as “pessoas erradas” envolvidas com delitos no bairro. Desta forma, 

para ele, acabou sendo um contato de encantamento e fatalidade para Denis. 
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 Sendo assim, Cláudio fazia especulações e tentava procurar as 

justificativas. Tratava-se de uma suspeita, pois no primeiro momento negava o 

envolvimento do irmão com o tráfico. Levando em consideração, principalmente, a 

relação dentro de casa. Não existia comprovação empírica ou comportamental do 

envolvimento do seu irmão com o tráfico de drogas em seu imaginário. (Neste 

ponto, era tudo muito confuso, pois apresentou constrangimento quando falou 

sobre o assunto). Logo, não conseguia enxergar seu irmão como possível 

traficante e infrator.  

 Diversas vezes, Cláudio descreveu o momento que perdeu seu irmão. 

Resume da seguinte maneira: Naquele dia retornava para casa indo por uma rua 

na qual quase sempre o encontrava. Todavia, neste dia foi diferente, pois o 

encontro não aconteceu. Isso o deixou inquieto. Contudo, recebeu o convite de 

uma amiga para entrar em sua casa com seu filho para tomar um café.  Aceitou o 

convite e ao colocar o primeiro gole de café na boca, ele escutou os tiros.  

Todavia, uma moça correndo entra na casa na qual estava tomando café e 

declara: “Atiraram em Denis, mas ele conseguiu fugir”. Deixou o café pela metade 

e correu.  Ele me afirmou por diversas vezes: “Ribamar, eu não consegui terminar 

o café”.  

Contudo, amigos afirmaram que alguns indivíduos que estavam em um 

carro de marca FIAT Uno prata, com os vidros escuros, atiraram em seu irmão. 

Haveria também um suposto amigo, que estava morto no local, mas o seu irmão, 

para sua felicidade até esse momento, tinha conseguido fugir e estava vivo. 

Cláudio se encheu de esperança e pensou onde poderia estar seu irmão. 

Procurou pelos possíveis lugares onde ele deveria estar, entretanto, não foi a cena 

do crime. Não procurou saber detalhes. Sentiu medo. 

 Contudo deu bastante ênfase, nessa possibilidade. Não levou em 

consideração os fatos, apenas queria levá-lo para casa. Em seguida, chega a 

triste notícia que seu irmão também estava morto. Conseguiu correr, tentou 

esconder-se, mas os tiros que o acertaram foram fatais. Acabou! Ele estava morto! 

Segundo Cláudio, um ótimo irmão e uma ótima pessoa! (Foi breve este relato, 

mas de muita comoção). 
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 Em seguida, de modo sintético comparou o caso do irmão com o do 

sobrinho. Lembrou-se dos tiros que ele também conseguiu ouvir. Nesta conversa, 

Cláudio não entrou em maiores detalhes. No caso do sobrinho, pensou que os 

tiros eram fogos de artifício, pois estávamos vivendo o período de São João: “É 

bomba de sete tiros”, relatou Cláudio que em seguida corrigiu: “Não, era bala!” 

 Para Cláudio, a morte do seu sobrinho estava prevista um mês antes por 

sua mãe, que é uma mulher muito religiosa. Ela teve uma visão ou um sonho e 

teria lhe dado um aviso olhando, fixamente, para o filho-sobrinho e afirmando: 

“Menino para de chegar tarde em casa, fique mais em casa”. Segundo Cláudio, 

sua mãe havia recebido uma visão do que estava para acontecer e o precaveu de 

sua possível morte. Foi um último pedido, um grito de desespero que Wesley não 

ouviu. 

 Seu sobrinho-irmão tinha uma filha de aproximadamente um mês, que 

estava completando este tempo de vida no mesmo dia em que seu pai fora 

assassinado. Fato que Cláudio deu bastante ênfase. Em sua mente tudo esta 

predeterminado. Esta morte foi uma profecia, algo que sua mãe sentiu que estava 

para se cumprir e ocorreu. Acreditava no poder da fé de sua mãe em fazer 

previsões corretas. Primeiro porque o caso de Wesley não foi à primeira 

premonição segundo ele. 

 Olhando para Cláudio no fim de nossa conversa, eram visíveis minha 

admiração e respeito por aquele rapaz. Descobri que ele tem aproximadamente 

minha idade, 28 anos. Sua dor e indignação eram fortes, mas era algo belo sua 

tentativa de recuperação, seu desejo de recomeçar e tentar viver mesmo mutilado 

e esfacelado emocionalmente.  

Revelou que os suspeitos de cometer os assassinatos caminham em 

liberdade pelo bairro. O inquérito policial está em andamento na delegacia do 

bairro. Contudo, existe uma falta de pessoas para testemunhar, a lei do silêncio 

prevalece. Em desespero, Cláudio perguntou ao delegado se ele deveria trazer 

para a cadeia os assassinos. 

Enfim, acredita ser vítima da falta de solidariedade dos vizinhos. É um fato 

corriqueiro em seu bairro. Além de lidar com a liberdade dos assassinos que todos 
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conhecem, outros agravantes ocorrem: piadas e chacotas da população local. É 

recorrente o gracejo: “O gostosão morreu e agora?”, revela Cláudio. 

 Marcamos mais uma conversa. Desta vez, apertamos as mãos. Ele disse 

mais uma vez: “Temos muito a falar, minha vida daria um filme”. Respondi: 

“Vamos escrever este filme”. Durante todos os momentos em que me cedeu à 

oportunidade de contar sua vida foi gentil, educado e cortez. Estabelecemos uma 

relação de amizade, e isso foi fundamental para o progresso da pesquisa. 

 

2.2) “(...) eu acho que a necessidade falava alto...” (Cláudio) 

 

O relato que iremos apresentar foi escrito a partir da história de vida de 

Cláudio que no período da entrevista tinha 28 anos. A morte do jovem “Wesley” de 

17 anos, seu primo, mas criado como irmão foi a primeira fatalidade vivida por sua 

família. Decorrido um ano, mataram um segundo membro da família “Denis” seu 

irmão de 23 anos. De certo modo, são os fatos mais marcantes deste relato. 

Todos foram educados pela mesma mãe6, Dona Ana, que também foi uma 

de nossas entrevistadas. É uma grande matriarca e gestora da família. Entretanto, 

nosso primeiro contato aconteceu com Cláudio, irmão dos rapazes mortos. Ainda 

é o administrador da casa resolvendo problemas de todos os familiares.  

Desse modo, Cláudio é um homem negro de altura mediana. É morador do 

bairro da Redinha desde que nasceu. Afirmou que passou muitas “necessidades” 

na vida, inclusive para se alimentar. Perguntei se ele se lembrava de como sua 

família tinha chegado até o bairro da Redinha, com alguma incerteza ele relatou o 

seguinte: 

 
Entrevistador: E como você chegou na Redinha? 
Cláudio: Desde sempre. Desde quando nasci. Eu nasci na Redinha 
mesmo. 
Entrevistador: E como seus pais chegaram lá? 

                                                 
6 Pode parecer uma afirmação elementar, mas nas periferias devido o excesso de trabalho das mães os filhos 
são entregues a creches, vizinhos, amigos ou irmãos. Neste caso dona Lina fazia questão de criar todos os 
filhos mesmo com muitas dificuldades. Muitas destas mães saem para ser babás da classe média e deixam 
seus filhos entregues a própria sorte, alimentam, os filhos, dos outros enquanto, os seus, sentem fome em 
casa.  
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Cláudio: Meus pais chegaram através de meus avós, meus pais 
não moravam na Redinha. Meu pai morava em Pitangui (distrito de 
Extremoz) e minha mãe morava no Gramoré (Bairro da Zona norte 
de Natal). E vieram pra lá todos pequenos. 

 

Estava evidente que existia uma dificuldade para e exposição das causas 

da chegada dos pais ao bairro da Redinha. Talvez nunca tenha sido um tema de 

interesse do Cláudio. Portanto, demonstrou pouco conhecimento desses 

momentos. Apenas sabia que sua mãe nascera em outro bairro da zona norte e o 

pai de uma praia conhecida como Pitangui que fica no litoral norte do RN. Em 

certa medida, procurou um sentido para esse questionamento inicial.  

Apesar disso, desde cedo, necessitou trabalhar com pequenas vendas. O 

produto principal era: o din-din, (sacolé ou geladinho) na frente da escola em 

horário inverso ao que estudava. Acostumou-se ao trabalho desde cedo. Não 

apresentava nenhuma mágoa ou indignação por necessitar realizar as vendas que 

eram um complemento para a renda familiar. Em certa medida sentia orgulho pelo 

trabalho que o formou homem.  

 Nos finais de semana comercializava outro produto, a famosa “ginga com 

tapioca” (prato tradicional, a ginga pequeno peixe que é salgado e deixado ao sol 

e em seguida frito). A tapioca é feita com a farinha de mandioca, ótima mistura 

para os que bebem na orla, além de ter um preço baixo: cinco porções custam em 

média dois reais. Desse modo, atualmente, ainda é muito comum meninos e 

meninas de comunidades pobres tornarem-se vendedores dessa iguaria. 

Enfim é um complemento fundamental para a renda familiar. O 

complemento das atividades dos diversos familiares tem como resultante a 

sobrevivência de todos. Abaixo imagem desse prato tradicional: 

            Imagem: 04 

           Tema: Ginga com tapioca 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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 As vendas durante a infância foram os fatos mais marcantes desse 

período. Em certa medida, não conseguia fazer uma dissociação da infância e 

suas pequenas vendas, considerou também algo fundamental para a formação de 

seu caráter. Contudo, Cláudio apresentou grandes dificuldades na busca de boas 

lembranças: 

 
Entrevistador: E o que você guarda de lembrança boa da sua 
infância na Redinha? 
Cláudio: De lembranças boas? Eu nunca fui uma pessoa de viver 
solto. Eu fui sempre uma pessoa de viver preso. Sempre 
trabalhando para ajudar minha mãe e...Sempre ajudando não tenho 
muitas lembranças de criança não. Meu tempo era muito curto para 
brincar porque eu tinha horário para trabalhar e estudar. Sempre 
vendendo picolé no final de semana tapioca. Vendia picolé de 
manhã ou din-din de manhã e estudava a tarde. Vendia a tarde e 
estudava pela manhã quase que eu não tinha tempo. 
Entrevistador: Mais ou menos que idade você começou a 
trabalhar? 
Cláudio: Aos nove anos de idade eu tiver que trabalhar para ajudar 
minha mãe. 

 

 Durante nossas conversas, era notório a sua dificuldade em falar de sua 

infância. As primeiras conversas causavam constrangimento na busca dessas 

lembranças. Era algo que não gostava de lembrar. A infância dele foi 

relativamente através forte controle da mãe e trabalho. Sua função dentro de casa 

foi fundamental, pois poderia determinar o jantar ou almoço do dia seguinte.  

Selecionava com atenção o que falar. Era seu desejo criar uma boa 

imagem sua e da família. Em certa medida revelava sua historia com muito 

cuidado. No trecho abaixo revela a dificuldade e o sofrimento de sua família desde 

os primeiros dias de sua vida: 

 
Entrevistador: Mas que tipo de dificuldades vocês passavam? 
Cláudio: Necessidade financeira mesmo de alimentação e tudo. 
Entrevistador: Você lembra de algum dia que ficou marcado essa 
dificuldade que foi muito difícil? 
Cláudio: São tantos que fica difícil definir. Agente nunca deixou 
de se alimentar. Nem que fosse farofa de coco com ginga a gente 
comeria. E essa fase que a gente teve de comer farofa de ginga com 
coco mesmo. Porque em casa não tinha nada.(suspiro e silencio) 
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Entrevistador: Os locais que você vendia? Quando era pequeno. 
Cláudio: Na Praia na Redinha nova mesmo e no colégio na porta 
do colégio. 
Entrevistador: Você não tinha vergonha de vender na porta do 
colégio? 
Cláudio: Tinha não...(constrangido) porque eu nunca levava a 
coisa para negar o que eu fazia. Me envergonha assim eu acho que 
não. Assim eu acho até que a necessidade falava mais alto. 

  

Assim, as dificuldades financeiras foram marcantes em sua infância. Era 

criança e tinha obrigações de adulto. Estudava e trabalhava. Confessou-me que 

se sentia muito cansado nesse período da vida. A farofa de ginga com coco era o 

mínimo que tinha em sua mesa. Retomar essas lembranças era muito difícil para 

ele. Mesmo um pouco constrangido tentava contornar com um bom humor e 

superação: 

 
Entrevistador: Bem, vamos conversar. Na entrevista passada você 
comentou que vendia picolé para ajudar sua mãe e seus irmãos. E... 
Seus irmãos faziam alguma coisa para ajudar além de você? 
Cláudio: Sim. Meu irmão mais velho também vendia picolé e 
tapioca. Éramos nos dois. E minhas irmãs mais velhas também! O 
começo foi com elas. Aí assim foram ficando moças daí pararam. 
Depois, fomos meu irmão mais velho e eu. 
Entrevistador: Sempre os mais novos se encarregavam das 
vendas? 
Cláudio: Os mais novos! 
Entrevistador: Por que elas pararam de vender? 
Cláudio: Porque elas começaram a ficar mocinhas e “os caras” 
(homens do bairro) começaram a soltar “cabimento e 
liberdade”(Gracejos) e por isso, pararam. 
Entrevistador: Ah! Sei. Na sua casa isso tem um peso não é? Falta 
de respeito não entra lá? 
Cláudio: É, tem que ter um controle. Aí o fato das meninas terem 
se “formado mocinha”. Aí pararam. 
Entrevistador: Você lembra que me falou que estudava um 
horário e no outro... 
Cláudio: Vendia picolé e din-din. 
Entrevistador: No caso quando você chegava em casa, conseguia 
estudar? 
Cláudio: conseguia. 
Entrevistador: Conseguia passar na escola? 
Cláudio: Conseguia. Eu sempre procurava um tempo para as 
coisas. Sempre fui bom aluno responsável. 
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Entrevistador: Como você organizava esse tempo? 
Cláudio: Sempre tentava organiza as minhas tarefas em um 
horário. Era corrido, mas sempre dava conta. 
Entrevistador: Que horário geralmente? 
Cláudio: Se eu fosse para o colégio vender as 09h das 07h até as 
8h eu estudaria. Era próximo de casa. Nesse tempo eu faria alguma 
coisa de colégio. 
Entrevistador: Você não se sentia cansado dessa rotina? Não era 
pesado para você? 
Cláudio: Assim eu ía por obrigação (risos) não era por livre e 
espontânea vontade não. Era necessidade mesmo. Sentia cansado 
mesmo, mas não tinha outra opção tinha que correr atrás mesmo. 
Entrevistador: Não era por opção era obrigação? 
Cláudio: Obrigação. 
Entrevistador: Na cabeça de “boy” nunca bateu um desgosto em 
você não? Poxa! Aqueles caras brincando lá e eu estou aqui? 
Cláudio: Não porque a situação era difícil assim... Então tinha que 
ir mesmo não tinha como pensar desse outro lado tinha que pensar 
na necessidade. 
Entrevistador: Se você se recusasse a ir teria problemas em casa? 
Cláudio: Minha mãe dizia vai sim! Se não ela perdia o material 
dela. Obrigava às vezes obrigava. 
Entrevistador: Mas isso aí você tinha mais ou menos que idade 
para situar no tempo? 
Cláudio: Eu comecei mais ou menos com meus nove anos e fui até 
meus 15 anos. 
Entrevistador: Suas lembranças de infância são essas? Vendendo 
picolé? 
Cláudio: Picolé, tapioca. Minha mãe lavando roupa 

 

Depois de um longo contato, Cláudio me revelou que era na verdade 

obrigado a vender. Em sua casa existia uma rede de atividades distribuídas por 

sua mãe para que a família não passasse fome. Tinha muita vergonha, mas não 

tinha escolha. Era a necessidade física e vital que estava em jogo: a 

sobrevivência. Desde cedo, compreendeu que sua vida não era similar a  das 

outras crianças. A pobreza deixou traumas e bem cedo descobriu seu lugar no 

jogo social.  

 Todavia, o respeito e a dignidade na casa de Cláudio eram indispensáveis, 

pois suas irmãs quando tomaram forma de mulher foram afastadas das vendas. O 

motivo foi o assédio moral dos homens do bairro, que viam nas moças pobres 

uma oportunidade de obter vantagens sexuais. Contudo, falar desse difícil 
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passado não aparentava abalar Cláudio que com sorrisos breves tentava 

amenizar tudo que passou.  

Entretanto, algo marcante na história de vida de Cláudio era sua dificuldade 

de lembrar bons momentos. Tinha um resumo pronto dos pontos relevantes da 

sua infância e destacava as experiências de vendedor e alguns episódios na 

escola. Falava com muito pesar deste momento, mas sempre fazia ressalva da 

importância de todos eles para sua formação atual. 

Contudo, os principais momentos de celebração estavam nas festividades 

do bairro, principalmente, as juninas. Era o São João a sua festa preferida. Nela 

está seu momento mais agradável. Destacou isto em um determinado momento 

de sua entrevista: 

 
 
Entrevistador: E antes disso, não lembra de mais nada de sua 
infância na Redinha? Subindo nos cajueiros por lá? 
Cláudio: Ah! Isso aprontei sempre, mas sempre “arrodiado” de 
pessoas como minha mãe. Ia pegar hoje em dia não existe mais 
esse lazer. As poucas lembranças que eu tenho assim a festa da 
padroeira da Redinha, que eu saia. O São João, que eu brincava no 
arraiá lá. Assim, minha diversão era muito pouca. 

 
 
 Esse relato foi o que Cláudio declarou serem os momentos mais alegres de 

sua infância, pois de morar próximo de uma praia que é um paraíso, acabou 

usufruindo magramente desse fato na infância. As festas de bairro e da escola 

foram as suas lembranças mais agradáveis. Destacou pela primeira vez a questão 

da vigilância, esta recorrente em sua formação.  

Seu principal momento de sociabilidade as festas da escola.  Contou alguns 

detalhes destes momentos de alegria: 

 
Entrevistador: E as festas de São João você falou que participava 
das quadrilhas? Fala mais detalhes. 
Cláudio: Festa de São João participava das festas do colégio tem 
quadrilha essas coisas, mas assim era muito difícil agente sair. 
Muito difícil. Eu ia dançar quadrilha no colégio e minha mãe 
acompanhava. Era minha diversão. Carnaval não tinha e... Final de 
ano era em casa mesmo passava o ano agente já ia dormi. Era uma 
coisa bem controlada. 
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Entrevistador: E o Carnaval da Redinha que é uma grande festa 
você não participava? 
Cláudio: Não participava tinha que trabalhar... Tinha que 
trabalhar.(tristeza) 
Entrevistador: Mas, e as festas qual a lembrança boa? 
Cláudio: A quadrilha de são João que eu dançava.  
Entrevistador: Você era o que? O padre?(risos) 
Cláudio: Era componente normal. Mas era onde eu mais me 
divertia. Nesse período. 
Entrevistador: Sua idade? 
Cláudio: Lembro! Eu tinha uns 10 e 11 anos por ai (risos) 
Entrevistador: Seu par da quadrilha até hoje mora na Redinha? 
Cláudio: Mora. Mora. É minha cunhada.  
Entrevistador: A que se foi? 
Cláudio: Não. A minha cunhada! 
Entrevistador: Isso ai você guarda como as boas lembranças! 
Cláudio: Era. Era... 

 

Durante o período do carnaval, uma festa tradicional em seu bairro, Cláudio 

necessitava trabalhar. Era um bom momento para um dinheiro extra. Essa festa 

possivelmente é o maior das que acontecem nessa comunidade. Diversas bandas 

de frevos tocam nas ruas, blocos de carnaval, ainda o tradicionalíssimo “Bloco dos 

cão”(homens, mulheres e crianças sujam-se nos mangues locais e abraçam 

moradores e conhecidos:  

 

Imagem:05 

Tema: bloco “dos cão” 

 

Fonte: www.Tribunadonorte.com.br 
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Todavia, somente, nas festas juninas está o que ele considera suas boas 

lembranças. A dança fez com que ele interagisse com outras crianças da mesma 

idade naquela época. Neste instante sentia a vontade de esquecer os problemas 

do cotidiano. Era aqui que ele sentia-se criança. Entre fogueira e bombinhas 

brincava, dançava e ainda era destaque por ser um bom dançarino.  

 Contudo, revela que qualquer atividade que realizava estava sempre na 

companhia de um adulto. Revelando que sempre alguém mais velho estava por 

perto. O medo do contato com a criminalidade era a motivação para isso. O 

controle do tempo foi algo marcante em sua formação. Segundo declarou, tinha 

horário para praticamente todas as atividades.  

No trecho seguinte Cláudio apresenta esse controle: 

 

Entrevistador: (silêncio) Você comentou que na hora do lazer era 
“arrodiado” de pessoas. Isso foi importante para você? Para você 
ser o que é hoje? 
Cláudio: Foi. Foi porque assim, como o ditado popular que diz 
que amizade não influencia, mas influencia sim! Eu tive um 
controle muito grande! Quando dava 5h30 eu já estava jantando. 
As 18h já estávamos dormindo. Minha avó chegava lá em casa nos 
já tínhamos aquele receio aquele medo! Cada um no seu cantinho 
já ia dormir (risos). 
Entrevistador: Você se sentia protegido? Era proteção ou era 
controle? Pensado agora naquela época? 
Cláudio: Controle. Se fosse na época de hoje eu pensaria que era 
uma proteção. Mas naquela época eu penso que era controle 
mesmo. 
Entrevistador: Por que você pensa que na época de hoje seria 
diferente? 
Cláudio: Por que a violência é maior e as pessoas que você 
convive dentro de casa quando você mal espera acontecem às 
coisas. Uma certa amizade que chega a sua casa. Antigamente era 
bem melhor. Pelo menos onde eu moro antigamente era bem 
melhor. (silêncio) 

  

 

Portanto, para Cláudio o controle de sua criação foi algo difícil de conviver, 

mas algo necessário para suas escolhas atuais. A violência exige muitas vezes 

dos atores determinadas estratégias para fugir ou impedir o contato com o mundo 
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do crime. No caso de Cláudio, apesar de sua mãe necessitar trabalhar, ela 

conseguia equilibrar a família com esse controle. Em certa medida ela preparava 

os filhos para fazer as melhores escolhas também em sua ausência.   

Então, ele acredita que no seu tempo de infância não existia tanta violência 

com atualmente no mesmo bairro. Sua sensação de insegurança atualmente é 

maior em relação ao passado, entretanto o medo dos pais foi fundamental para 

suas escolhas como destaca: 

 

Entrevistador: Mas você acha que o que você passou com sua 
mãe é fundamental para você ser o que é hoje? 
Cláudio: Com certeza. Se eu tivesse que ser uma pessoa ruim eu 
iria ser mesmo. Porque eu até trabalhando mesmo as pessoas 
oferecia drogas para mim. Mas eu nunca achei que aquilo era 
conveniente para mim não. 
Entrevistador: Mas por que você dizia não? 
Cláudio: Dizia porque já tinha informação em casa. Eu nunca tive 
dificuldade não. 
Entrevistador: Era sua mãe ou seu pai que lhe dava esse exemplo 
para você não se envolver? 
Cláudio: Os dois não é. Minha mãe era um pouco “carrasca”. Meu 
pai também. Na época diziam assim, meu pai bebia e ele pescava. 
Geralmente quando ele bebia, ele chegava bravo. Agente temia se 
fossemos se envolver com uma coisa dessas a casa caia. O bicho ia 
pegar somente, em dizer lá vem seu pai ali agente se escondia.  

 
 

Contudo, o único momento de fragilidade em sua educação foi à exposição 

no qual seu trabalho infantil proporcionava. Sofreu assédio de aliciadores locais. O 

contato com o tráfico e usuário de drogas era inevitável. Naquele momento, sua 

mãe estava distante, mas o medo e as consequências daquele ato estavam 

interiorizados. 

 A consciência de saber quem era e o que queria para sua vida motivaram a 

dizer não as drogas. Ainda o isolamento de sua família em relação a outras 

pessoas  do bairro. Este isolamento pode gerar concorrência entre os vizinhos que 

diante de determinados crimes apresentam frieza. Nesta família a reação dos 

vizinhos não foi de solidariedade à família.     
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Desse modo, os pais, foram fundamentais em sua escolha. O medo do pai 

foi recorrente durante toda a sua infância. A mãe controladora que ele chama de 

“carrasca”. Seu pai é pescador e sua mãe lavadeira e arrumadeira. Seu pai era um 

homem violento! Cláudio nunca declarou, mas sua mãe me fez questão de afirmar 

esse fato.  

Algo intrigante durante ao relato de Cláudio é a afirmação de que houve em 

sua casa: dois tipos de criação. A primeira foi a dos irmãos mais velhos e a 

segunda dos mais novos. O seguinte sucedeu: o fato dos mais velhos 

conseguirem trabalhar os motivou a fazerem coisas pelos irmãos mais novos que 

foram privados na infância. Portanto, o necessário foi feito para que os mais 

jovens não passassem por problemas similares como: humilhações, privação de 

roupas e alguns bens. O trecho seguinte revela esse fato: 

 

Entrevistador: Você falou que existiu duas do seu irmão mais 
novo e dos outros seis, mas pra você qual foi a grande diferença? 
Cláudio: Por exemplo, algo que mãe não podia dar a gente, dava 
para ele com a ajuda da gente mesmo sabe. Por exemplo, ele queria 
aquela roupa, agente fazia um jeito dele ter aquela roupa. 
Entrevistador: Sua mãe fazia o possível para dar aquela roupa 
para ele? 
Cláudio: A gente também! Por que ele era mimado por ser o mais 
novo agente mimava muito. 
Entrevistador: Isso pode ter sido prejudicial para ele? 
Cláudio: Não... Não porque depois assim ele foi naquele 
envolvimento quando não tinha ele se conformava quando ele 
passou a se entender de gente. Foi ruim não 
Entrevistador: Essa criação diferente você não voltaria atrás? 
Cláudio: Não. Não questionaria nada disso não até porque é na 
condição da gente porque se você tem uma camisa de 30 reis não 
tem dinheiro tem que comprar uma que custe a metade. Ai tem que 
se conformar com aquela de 15. 

 

Sendo assim, os membros da família não enxergavam que a criação 

diferenciada poderia ser a base que culminou na morte dos irmãos mais novos. Na 

concepção deles não teria nenhuma ligação com a escolha deles pelo mundo do 

crime. Não tinha relação com esse tratamento diferenciado. Era evidente que 

Denis foi “mimado” por todos, enquanto os outros seis foram criados no regime 
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duro de dona Ana e seu Marcos. Ainda para Wesley não prevaleceu à mesma 

regra dos filhos mais velhos. 

Contudo, não mudaria nada do que aconteceu segundo Cláudio, caso o 

irmão fosse criado de modo similar ao outros seis. Em certa medida, está sendo 

solidário com os irmãos que lembra sem nenhum pesar dos bens que ofereceram 

aos falecidos. Principalmente, tentando demonstrar que tudo foi feito por eles e a 

causa de sua morte foi um motivo externo ao seio familiar, mas a morte dos dois é 

reveladora e a segunda criação acabou falhando de certa forma. 

Entretanto, estava evidente que Denis era um homem vaidoso e tinha o 

interesse de manter a boa aparência, possivelmente, todos compreendiam bem a 

importância da aparência na sociedade atual. Vestir-se bem era uma grande 

necessidade dele. Os seis irmãos faziam de tudo para que ele não tivesse uma 

vida de privação como foi a deles. Tentaram oferecer um mundo de possibilidades 

que não foi concretizado na vida deles. 

 

2.3) “Criança quer brinquedo”. (Cláudio) 

 

Outro trecho marcante da história de Cláudio era a dificuldade de sua 

família em comprar brinquedos. Era necessário fazer a escolha: ou comprava-se 

comida ou brinquedos. Relata que, como adulto hoje pode compreender, mas 

quando era criança sofria bastante por não ter com o que brincar: 

 

 
Entrevistador: Não ter dinheiro na infância mudou sua vida? 
Cláudio: Não. As coisas que eu tinha vontade eu tenho hoje. E dou 
para meus filhos. 
Entrevistador: Quer dizer que machucou mais do que teve boas 
lembranças? 
Cláudio: Machucou mais. Por que assim você acaba querendo uma 
coisa... Minha mãe me prometeu uma bicicleta. Porque eu era o 
filho que me destacava mais nessas coisas. Assim ela nunca pode 
me dar, essa semana eu estava até conversando com ela. A questão 
que ela me prometeu uma bicicleta e nunca ter me dado. Mas ou 
agente comprava o alimento ou agente comprava brinquedo essas 
coisa, assim eu trabalhava para alimentação. 
Entrevistador: Complicado criança quer brinquedo. 
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Cláudio: Quer brinquedo! 
Entrevistador: Mas na época não entende! 
Cláudio: Quem dava a gente era um veranista(nome dado a 
pessoas que esporadicamente passam um período morando ou 
passando férias na praia) que vinha veranear e doava pra gente se 
divertir. 
Entrevistador: Quando sobrava? 
Cláudio: Os meninos não queriam mais daí ele trazia era uma festa 
(Risos) 

 

 A solidariedade de um veranista fazia a alegria de Cláudio e seus irmãos. 

Quando os filhos do veranista rejeitavam os brinquedos velhos, Cláudio e os 

irmãos ganhavam. Ele descreve como momento importantíssimo de sua infância. 

Apesar de serem brinquedos usados, trazia muitas alegrias para aquela casa. 

Quando o momento é de privação não importa a fonte para alguns.  

 O mito clássico que os pobres são felizes e que a riqueza não pode 

proporcionar felicidade não se encaixa nesse caso. Viver no limite financeiro foi 

exatamente um resumo da infância de Cláudio. O desejo de possuir determinados 

bens e não poder possuí-los o motiva agora a fazer o possível para que não falte a 

seus filhos. 

 Cláudio tem um contato muito íntimo com a família. Atualmente, mora do 

lado da casa de sua mãe. Os dois aparentam uma grande amizade, apesar de 

alguns confrontos. Ele é o “braço direito” de sua mãe. Ela confessou-me que não é 

somente os braços, mas os braços e as pernas. Desse modo, ele cuida das 

questões econômicas da casa. 

Enfim, toda a atividade burocrática da família é realizada por ele. É o filho 

que tem mais estudo e todos respeitam sua opinião. É o conselheiro e 

companheiro de todos. Inclusive, ele foi responsável em reconhecer o corpo do 

irmão e cuidar dos problemas burocráticos do ITEP (Instituto Técnico e Científico 

de Policia) para liberação dos corpos dos irmãos assassinados. Como revelou no 

seguinte trecho: 

 

Cláudio: Daí acontece isso! Das duas vezes meu pai nem sabia. 
Daí ligamos para ele e tudo! E tudo lá em casa é comigo. Liberação 
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do corpo tudo que acontece é comigo. Se for pra resolver alguma 
coisa sempre eu! 
Entrevistador: Você está falando da liberação do corpo? 
Cláudio: Tudo do velório ao ITEP eu quem fui fazer a liberação. 
Quem foi comprar caixão todos os dois fui eu! 
Entrevistador: Ai rapaz como é isso ai? 
Cláudio: É difícil rapaz. No primeiro até que não passei mal não, 
mas quando foi ele eu passei mal mesmo. Eu tive que ir no hospital 
tudo para tomar medicação. Tive problemas de saúde mesmo! A 
pressão subiu (risos) é e muitas coisas que aconteceu na vida da 
gente. Complicado muito complicado! Nem meu irmão que está no 
Ceará sabe que ele morreu ainda. Ontem ele ligou, antes de ontem 
ele ligou perguntou por ele e minha mãe disse que ele tinha saído. 
Porque esse meu outro irmão dá muito trabalho esse outro. 

 

Assim, as obrigações funerárias foram responsabilidades de Cláudio. 

Revelou-me que fazia pouquíssimo tempo que sua família tinha acabado de pagar 

o caixão de Wesley, quando passaram a pagar o do outro irmão Denis. Era um 

grande esforço retirar de uma pequena renda o pagamento de um caixão e logo 

estava pagando outro. Ninguém em sua casa encontrou forças para fazer tal 

obrigação, por isso restou para ele fazê-lo. 

 Portanto, a morte por assassinato é um desgaste emocional e físico para 

as vítimas indiretas. Familiares mesmo com os olhos encharcados de lágrimas 

têm a obrigação com uma série de medidas para liberar o corpo nos órgãos 

responsáveis. O detalhe que nem sempre são respeitados no momento de sua 

dor. Às vezes necessitam conviver com os gracejos e frieza dos funcionários 

públicos que não tratam muita bem família de bandido. Em certa medida não 

compreendem que as atividades criminosas não são completamente 

compreendidas pelos familiares.  

Depois de perder o segundo irmão, ele não conseguiu segurar sua dor. 

Necessitou ser hospitalizado. Tinha uma paixão pelo seu irmão por ser o mais 

novo. Na verdade, como já foi relatado ele era a paixão da família. Um rapaz 

atencioso e carinhoso no ambiente familiar. Sua presença foi muito importante 

para todos da casa. Alguém sempre tem uma boa história para contar dos bons 

momentos vividos ao lado dele. 
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Contudo, o que impressiona é que Denis continua vivo na memória de 

todos da casa. Não existe uma única pessoa naquele lar que ainda não sofra com 

sua morte. Foi criado com o amor de todos e conquistou o carinho e o respeito até 

das crianças as quais com muita revolta declararam o modo vil como seu tio fora 

traído e morto. Todos não tinham dúvidas em relação à inveja dos supostos 

amigos.  

 Na casa de Cláudio era notória uma verdadeira devoção pelas peças de 

roupas que eram as preferidas de Denis. As camisas e peças de roupas dele 

foram apresentadas. Todos sabem onde ficam guardadas cada peça e ninguém 

tem a ousadia de tocar sem a devida orientação de dona Ana. O modo como ele 

tocava esta peça parecia que o irmão estava vestido, era um abraço sem o corpo.  

Foi uma visão muito dolorosa. “Ribamar, ele gostava muito dessa camisa”, repetia. 

  

2.4) “Ele se entregou para os outros (...)” (Cláudio) 

 

Em relação à ligação de Denis com o mundo do crime, seu irmão acredita 

que o principal erro daquele foi sedução das supostas amizades. O contato com 

os outros moradores é extremamente complicado na periferia, devido ao risco com 

envolvimento ou ser confundido como traficante ou usuário de drogas. Durante 

sua infância a estratégia da família para sobreviver foi o isolamento, dessa 

maneira incomodavam os amigos dos irmãos.   

Fazer a escolha correta do grupo que quer está inserido pode ser 

determinante para vida ou morte. Esse foi o principal vetor que levou Denis a 

morte, segundo sua família. Como revela no trecho seguinte: 

 

Entrevistador: Você acha que teve relação com a amizade? 
Cláudio: Tem... Tem sim! As pessoas dizem que amizade não 
influencia, mas influencia sim! Por que ele era um menino que 
trabalhava saiu do trabalho dele. Começou a se envolver com uma 
garota que eu lhe falei. Ai depois desta garota começou a se 
envolver com o trafico, ai do trafico ou ele deve ter ameaçado 
alguém ou ele ameaçou discutiu brigou. Não chegou ao nosso 
conhecimento, mas, rola essas conversas de armas. Foi amizade 
mesmo um certo tipo de inveja. Por que ele era muito caseiro este 
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meu irmão ele veio ficar assim, depois que perdeu a namorada, 
quando ele veio se envolver com essa garota que passou dois três 
dias fora de casa quando ele veio se envolver com essa garota. Ele 
era uma mulher vivida tem filhos e sua família tem o envolvimento 
com o trafico de drogas. 
Entrevistador: Você acha que pode ser uma influencia? 
Cláudio: Uma influência que ele viu o dinheiro fácil! E ainda era 
uma pessoa ambiciosa. Em termos de trabalho você dizia: Denis vá 
fazer isso por que lhe dou tanto? Ele iria na hora! Ele chegava 
buscava para ganhar aquele dinheiro. Então se você era uma pessoa 
ambiciosa e vê o dinheiro entrar fácil. Você sabe a forma, por que 
ele era praticamente um adolescente, ele se envolveu com aquilo 
dinheiro fácil e não soube lidar com aquilo como uma pessoa mais 
madura mais experiente e perdeu a vida.  
Entrevistador: No caso de Denis alem das amizades vocês 
observam outra razão para o acontecido? Como você falou você 
dariam tudo por ele? 
Cláudio: Assistência, assim, se ele queria uma roupa teria que dar. 
No começo ele não fumava. Aliás, ele nunca fumou. Dificilmente 
era ele beber a coisa mais difícil do mundo era ele beber. (tristeza) 
vou trazer umas fotos dele para você vê. Ele se entregou para os 
outros no momento que você se envolve com isso se entrega nas 
mãos dos outros. 

 

 Portanto, para Cláudio depois de uma perda amorosa o irmão ficou 

debilitado. A motivação inicial da entrada do irmão ao mundo do crime. Essa seria 

para ele o que acabou sendo o agente para escolher “o caminho errado”. Revela 

uma determinada infantilidade creditada a Denis. Em diversos momentos ele é 

apresentado como incapaz de realizar suas escolhas com sabedoria e era visto 

como facilmente influenciável. Aos olhos da família era ainda uma criança. 

  Em seguida, conheceu uma mulher que era mãe e que segundo ele “já era 

vivida” (com experiência em relacionamentos). Por isso, a relação de sedução 

acabou sendo inevitável. Entretanto, o problema não foi a mulher, mas a má 

influência que a família dela tinha. As novas amizades de Denis foram 

fundamentais para que sua vida tivesse o fim trágico.  

 
 
 
Entrevistador: E a questão da inveja? 
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Cláudio: Meu irmão era mais a inveja. (referindo-se a morte) 
Porque quando ele morreu o povo dizia: “é agora foi-se embora o 
gostosão”.  
Entrevistador: (surpreendido) O povo falava isso? 
Cláudio: Agora se foi embora o gostosão! Morreu o gostosão!  
Entrevistador: Nossa as pessoas são bem cruéis... 
Cláudio: Bem cruéis. (silencio... Cláudio atende ao telefone) 

 

Então, não tinha dúvidas que a inveja era uma das motivações do crime. 

Apesar de ser extremamente subjetivo, para Cláudio não restava dúvidas. O estilo 

de vida do irmão causava inveja, pois para ele era um rapaz jovem, namorador, 

honesto e caseiro e estas foram qualidades invejadas por muitas mães para seus 

filhos. Ainda para muitos filhos do bairro parecia que Denis desejava ser melhor 

que os outros. A resultante é a pouca solidariedade dos vizinhos com a sua morte.   

 Enfim, o desejo de consumir determinados bens também foi uma das 

motivações de Denis para o mundo do crime. Descobriu que um salário mínimo 

não poderia pagar tudo que desejava consumir. Assim, Cláudio destaca que a 

mente do irmão não tinha estrutura em lidar com o mundo do dinheiro 

aparentemente fácil. Apresentando certa fragilidade. Largando o trabalho e se 

dedicando a atividades que os familiares não conheceram completamente. 

  Ainda em relação à morte, a família coleciona incertezas e especulações. 

Cláudio afirma: ”Dizem que ele ameaçou alguém”.  No geral, a atividade de Denis 

não chegava dentro de casa. Ele fazia o possível para preservar sua família. 

Contudo, foi no desejo de consumir bens e sua inexperiência com as pessoas 

erradas que teria corrompido “o menino”. Entregando-se nas mãos dos outros 

como declara o irmão e protetor.            

 Sendo assim, preocupação recorrente de Cláudio foi com as falsas 

amizades, que ele também chama de “pessoas ruins”. Revela essa preocupação e 

sugere uma solução nos seguintes termos: 

 

Entrevistador: E... Para você o que é uma pessoa ruim? Você fala 
muito em pessoas ruins. 
Cláudio: È uma pessoa que não ama a si próprio. Porque quando 
você vem ofender alguém não pensa nem em você! Você está 
fazendo o mal também! Com certeza alguém vai me defender nem 
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que seja na justiça seja eu mesmo, alguém sempre vai se defender! 
Uma pessoa ruim é alguém que sempre faz o mal a você mesmo! 
Entrevistador: Como a pessoa faz para encontrar pessoas ruins e 
se livrar delas? 
Cláudio: Se isolar (risos) 
Entrevistador: É fácil de encontrar onde você mora? 
Cláudio: Tem muito. Assim gente geralmente que lhe deseja o 
mal, tem ambição. Por que você tem que ser ambicioso assim: se 
você está trabalhando e está dentro de uma empresa tem que ser 
ambicioso, tem que ser amar desempenha para mostrar está 
entendendo para chegar a um cargo melhor. Você está lutando com 
sua força de vontade! Mas você usa alguém ou usar assim de uma 
forma inadequada. Por exemplo, que quebrou essa cadeira e você 
não quer assumir chega e fala foi Cláudio que quebrou. Você está 
me prejudicando. Isso é ser uma pessoa ruim. 

  

Sendo assim, para definir o conceito de pessoas ruins, pensa no principio 

bíblico: “Ama o próximo como a ti mesmo”, Segue a ideia de que praticar maldade 

passa por uma destruição interior do agente. Pensar que os sujeitos que fazem 

mal para o próximo também estão se destruindo. Desse modo, esse fato revela a 

forte presença da religião em sua casa. Apesar de não frequentar a igreja, 

costuma ter um grande respeito. Foi um valor devidamente imposto pela matriarca 

da casa, uma mulher muito religiosa. 

Portanto, os problemas com a inveja e ambição também são recorrentes no 

seu bairro, segundo ele. Não existe solidariedade entre as pessoas da vizinhança. 

Ainda destaca uma forte concorrência entre vizinhos. Em suma, acredita na força 

de vontade em dar seu melhor, mas seguindo o princípio ético como afirma: “ 

Nunca passando por cima dos outros”. A solução para fugir das pessoas 

consideradas ruins: o isolamento! 

 No entanto, um detalhe que chamou bastante a atenção foi quando o 

indaguei sobre a relação das mortes de Wesley e Denis com pessoas ruins. Ele 

respondeu da seguinte maneira: 

 

Entrevistador: Você acha que o contato com as pessoas ruins foi 
fundamental para o que aconteceu com Wesley e Denis?  
Cláudio: Grande, Grande porque começava a dizer que era amigo 
(Nervoso) e na realidade não era amigo, pois amigo nunca quer seu 
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bem nunca quer seu mal está entendendo nunca quer seu mal, 
assim ajudou muito foi fundamental assim. (tristeza na voz) 

 

  A questão da amizade deixou Cláudio nervoso e constrangido. Ele acredita 

que perdeu seus dois irmãos para a sedução do dinheiro com pouco esforço, mas 

também tem convicção que isso nunca teria acontecido se não entrassem em 

contato com as pessoas erradas. Pois, estes foram manipuladores e 

aproveitadores da pobreza e pouca experiência de vidas dos irmãos dele. 

  Deste modo, para ele, o problema é que a droga é atraente no bairro. O 

jovem não consegue viver isolado. Porque ele sempre andou sozinho para se 

livrar do mundo das drogas. O isolamento foi sua principal estratégia para viver 

longe do mundo do crime. Disse que, o jovem de hoje, não consegue dobrar a 

esquina sozinhos. Dessa maneira, sempre se expondo a esses grupos de falsos 

amigos que para ele é um grande mal.  

No caso da Redinha, esse ponto de encontro e inicialização no mundo 

crime é na Rua Beberibe localizada na favela da África. Espaço extremamente 

estereotipado como perigoso por moradores do bairro. Tanto que Cláudio fez 

questão de se localizar no bairro diversas vezes: 

 

Entrevistador: No caso você mora na Redinha mesmo? 
Cláudio: Moro na Redinha mesmo. As pessoas vão à África fazem 
uns contatos acabam frequentando a casa de um a casa de outro. 
Praia não é que eles não sabem andar sozinhos, apenas com dois ou 
três. Ai vai acontecendo esse tipo de coisa. Eles vão tendo esse 
conhecimento não é. 
Entrevistador: No caso do Wesley você disse que ele era imaturo 
por se envolver com as pessoas erradas. Como você observa os 
adolescentes se dão mal nesse mundo? 
Cláudio: Com certeza! Acaba entrando num mundo muito cedo 
para passar por cima de quem já está! Está entendendo? E quem já 
está não quer dar o lugar para ele! Então assim, ele acaba perdendo 
a vida, acaba sendo muito infantil, esta entendendo? Não sabe agir. 
Os que já estão nesse mundo agem mais rápido! Não é? E eles 
acabam perdendo a vida. 
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O contato com as pessoas erradas e a soma com a imaturidade foi letal 

para Wesley. Conheceu um mundo onde o dinheiro fluía, mas não estava 

preparado para aquela realidade. A insubordinação dos mais jovens a hierarquia 

do crime acaba sendo motivação para muitas mortes. A tentativa de aumentar seu 

lucro tentando superar os membros mais antigos no crime pode ter como 

resultante o assassinato e este foi o caso de Wesley, segundo seu irmão.  

Os comentários de Cláudio em relação à imaturidade de Wesley são 

cobertos de carinho. Afirma que era um rapaz muito magro e franzino que 

aparentemente não era risco para ninguém. Seu desejo era por coisas 

elementares como: bermudas e camisas de uma determinada marca que sua mãe 

não conseguia comprar.  

Em relação a marcas descreve: 

 

Entrevistador: Isso Wesley tinha esse desejo de comprar roupas 
caras? 
Cláudio: Tinha, mas o Wesley era mais simples. Se você desse 
uma bermudinha a ele que custasse 10 reais ele vestia. Ele estava 
feliz e ia embora. (risos) Mas Denis não toda a vida ele foi 
exigente.  

  

 Nesse trecho, a questão dos bens retorna ao seu discurso. Aparenta sentir 

um pesar de não ter suprido as necessidades dos irmãos. Esse desejo deixou 

claro era uma questão de status no bairro. Contudo, segundo ele, Wesley era mais 

simples, apesar de ter o desejo de consumir peças de marcas de alto valor para 

seu padrão social.  

Essa concorrência pela roupa mais cara é recorrente no bairro dele. Isso é 

um fator que determinante para algumas mulheres. Homens com roupas caras é 

um indicativo que ele tem dinheiro suficiente para gastar com ela. A questão das 

roupas e romances é algo evidenciado por Cláudio algumas vezes. Não bastava 

ser bonito, era mais que necessário vestir-se bem e com roupas caras. 

Dessa maneira, fica posto uma concorrência existente dentro das 

comunidades pobres. Jovens com a possibilidade de vestir-se melhor pode ser 

vitimas dos indivíduos, que não logram êxito na aquisição de bens. As fronteiras 
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são criadas dentro de uma mesma comunidade pobre diferenciando e marcando 

os indivíduos.  

Abaixo descreve o desejo de Denis em consumir roupas de marcas: 

 
Entrevistador: A marca era importante para ele? 
Cláudio: Riachuelo, C&A, mas depois que ele começou a 
trabalhar passou a querer andar com bermudas da Ciclone, Sewey, 
Grenish, somente roupas caras. Que chamam logo a atenção dos 
policiais e da vagabundagem. Era o que ele queria uma roupa, mais 
chamativa. Eu posso comprar uma bermuda de duzentos reais. 
Enquanto eu comprava uma de 20 ou 10 reais. 

  

Portanto, o envolvimento no mundo do crime determinava uma mudança no 

modo de vestir-se. Estava evidente uma marcação nos corpos através das roupas.  

Era fundamental, pois determinam que, quem veste tem um poder aquisitivo para 

comprar e as moças ficam encantadas com os rapazes que podem comprar. Logo, 

a motivação para as roupas caras eram: status, sexualidade e respeito entre 

companheiros. 

Em seguida, Cláudio relatou-me a sequência trágica que foi submetida sua 

família. Revelou ainda uma terceira morte na família, contudo esta não foi por 

assassinato: 

 

Entrevistador: Na sequência ele morreu antes do seu irmão e você 
teve uma cunhada que morreu antes dele? 
Cláudio: Então na sequência agente perdeu três pessoas: por que 
foi minha cunhada, quando iria fazer um ano dela morreu meu 
sobrinho. Quando iria fazer dois dela morreu meu irmão. Eu sei 
por que é difícil você olha para um lado um vazio para outro lado 
outro vazio. E bem complicado porque vem àquela lembrança forte 
não é no caso do meu sobrinho que quando a menina dele fez um 
mês ele morreu. .(silencio) Quando a menina dele completou um 
mês no outro dia ele morreu. E minha mãe avisou: para mis um 
pouquinho em casa porque se não você vai morrer! Ele ficou um 
pouquinho em casa pediu a benção ela abençoou. Quando penso 
que não ele vem ninguém nem viu quando ele entrou em casa. Saiu 
e foi para o vídeo game.     
Entrevistador: Sua cunhada morreu de que mesmo? 
Cláudio: Dizem que foi dengue hemorrágica. Ali no hospital 
Giselda (hospital do Estado do Rio Grande do Norte referência em 
doença infecto contagiosa) e o medico de lá passou remédio para 
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sinusite. Na segunda-feira ela ficou internada no Santa Catarina, o 
médico receitou para ela dipirona. Foi dipirona que causou a morte 
dela um certo erro médico. Ela estava tão bem! Você medicar a 
pessoas que vai fazer exame de sangue para comprovar o que tem e 
ela morrer. Muito complicado. 

 

 Em um intervalo de menos de três anos, Cláudio e sua família tiveram uma 

sequência de mortes. Primeiro morreu a cunhada, ele suspeita ter sido vítima de 

erro médico. Conta que sua cunhada recebeu atendimento no hospital Giselda 

Trigueiro especialista no Estado em doenças infecto contagiosas. Seu diagnóstico 

foi sinusite, logo foi medicada e recebeu alta médica. Aparenta está tudo correto 

com o diagnóstico médico. 

Contudo, os sintomas retornam e as pressas tiveram que procurar o 

hospital Santa Catarina, segundo no Estado em emergência. Deste modo, acabou 

sendo medicada com “dipirona” e teve o quadro evoluído para óbito por Dengue 

hemorrágica. Até os mais leigos sabem que a mistura de dengue e dipirona pode 

ser fatal como foi no caso dela. O fato revoltou bastante a família de Cláudio 

porque para todos era uma morte que poderia ter sido evitada. Creditam essa 

morte à pobreza e pouca instrução da família e o descaso dos médicos em 

atender a paciente e cuidar, apenas, dos sintomas sem fazer uma investigação. 

 Em seguida, ocorre a morte de Wesley em um intervalo de pouco menos 

um ano. Esse foi assassinado, possivelmente, devido à relação com o tráfico de 

drogas. Deixou uma filha que completou um mês de vida exatamente um dia 

depois de sua morte. O último fato sempre foi recorrente nas afirmações de 

Cláudio. Era evidente ainda a sua tristeza pela fatalidade e o fato da criança viver 

e crescer sem o pai. 

 Contudo, a terceira morte, a mais recente foi a de Denis. Quando entrei em 

contato com Cláudio pela primeira vez, fazia exatamente cerca de uma semana 

que o irmão havia morrido. Todas as lembranças dele ainda são muito recentes. 

Visivelmente a família ainda encontrava-se em luto e a revolta ainda é evidente 

nessa casa. Mesmo tendo um envolvimento com o tráfico de drogas ninguém 

esperava enterrar esse irmão. Este é um resumo das mortes. 
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2.5) “Não ‘desaparto’ da senhora nunca”! (Wesley) 

  

 Wesley não era filho biológico de Dona Ana, mãe de Cláudio, mas foi criado 

com o mesmo amor e cuidado dos outros filhos. Um fato recorrente nas 

comunidades pobres é a necessidade dos avós continuarem criando os netos. A 

referência de mãe que ele tinha era ela. Segundo a narrativa de Cláudio foi, desse 

modo, que ele chegou para ser criado por sua mãe: 

 
Cláudio: A minha irmã engravidou e deixou o pai dele. Ai minha 
irmã deixou o pai dele e minha mãe ficou com ele. Ficou com 
Wesley, mas com o tempo minha irmã pegou ele de novo ai levou  
para as bandas do interior. Quando pensou que não Wesley foi 
crescendo, crescendo e somente queria viver lá em casa. Teve uma 
época que ele teve um desentendimento em casa e veio lá para casa 
e ficou morando com mãe direto.Às vezes minha mãe brincava: 
“eu vou embora e vocês vão ficar ai!” Ele respondia: “Para onde a 
senhora for mãe, vou com a senhora”. Não “desaparto” da senhora 
nunca! 

 

A narrativa do nosso entrevistado revela a inconstância e o desequilíbrio na 

criação de Wesley. É revelador que esse desajuste familiar o prejudicou em sua 

formação. Em diversos momentos, nos quais tinha desentendimento com sua 

genitora, sempre procurava a casa de sua avó materna onde recebia apoio, pois 

isto prejudicava a autoridade sua mãe biológica em sua formação. Contudo, não 

era visível para aquele esse fato.   

 Desse modo, Cláudio estava demasiadamente envolvido com as mortes, 

não conseguia interpretar muito bem os fatos ou focava, no que era de interesse 

do pesquisador: 

Entrevistador: Como está a vida de vocês sem esse irmão? 
Cláudio: É difícil (silêncio) por que não foi somente ele foi meu 
sobrinho também. Porque quando iria fazer um ano do meu 
sobrinho ele morreu. E a minha mãe tinha avisado a ele! Minha 
mãe avisou: se você quiser viver mais um pouquinho pare dentro 
de casa se não você vai morrer! Ele foi para o colégio pediu a 
benção: ela abençoou. Chegou em casa ninguém viu e foi para o 
vídeo game, quando pensamos escutamos os tiros. Neste dia 
estávamos comentando em fazer até uma reunião com ele mesmo. 
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Na realidade ele era neto e filho de minha mãe. Por que minha mãe 
o criava. 

 
 
 A vida de Wesley estava saindo de sua rotina. Os horários dele estavam 

diferentes. A família notou algo estranho que não sabia, mas, temia que fosse o 

envolvimento com o tráfico. Principalmente, em relação à hora de chegar em casa, 

que de algum modo é um meio de acompanhar a rotina e medir os riscos e ações 

do indivíduo. Portanto, uma pessoa considerada de “bem” e sem envolvimento 

com o tráfico tem seus horário fixos e raramente ocorrem eventualidades. A fadiga 

do cotidiano não permite determinadas regalias.  

Entretanto, Cláudio tinha uma explicação inicial para as fugas da rotina de 

Wesley, ele pensava que era namoro. Coisa de adolescente. Nesse caso, seria 

um fato normal, o problema relacionado com os horários. Levando em 

consideração que ele tinha apenas 17 anos. Sendo assim, uma categoria nova 

fazia parte da rotina da família adolescência que o próprio Cláudio não teve 

oportunidade de viver intensamente. 

Contudo, Cláudio credita todos os males aos agentes externos os quais 

chama de “amizades” como influência negativa: 

 

Entrevistador: No caso de seu sobrinho foram as amizades que 
influenciou? 
Cláudio: Foi, foi porque assim, ele era um menino muito bom! Em 
termos de você segurar ele ali sabe? Ele ouvia e depois ele 
começou a sair. Começou a sair, mas voltava! Tarde mesmo mais 
voltava! Era adolescente de 17 anos tem vontade de estar 
namorando de sete horas nove horas não estaria dentro de casa não 
é? Sem escapar do limite! A gente pensava que era isso namorar! 
Mas percebemos que não era quando ele sumiu um dia e chegou no 
outro dia de tarde percebemos que não era! Minha mãe ficou 
preocupada com ele e chamou a atenção! Minha irmã já foi atrás 
dele com minha mãe! 

  

Cláudio revela que, a quebra da rotina teve como resultante final a morte de 

Wesley. Todos percebiam que existia alguma coisa errada. Contudo, lamenta sua 

imaturidade e pouca experiência no mundo do crime. Dessa maneira, narra o 

momento da morte: 
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Cláudio: Ele foi morto a tiros... Sete tiros, todos os sete pegou. 
Morreu com 17 anos. Morreu outro menino na minha rua bem 
novinho. Pra você ter uma idéia lá onde eu moro é bem calmo é 
sossegado. É que eles saem da rua onde mora e vão para as bandas 
da África, para as bandas da Beberibe. 

 

 Na favela da África, na Rua Beberibe o endereço do crime. Na Redinha 

velha na residência de Cláudio foi possível escutar os sete tiros. Para ele a 

concretização da profecia de sua mãe. Contudo, um garoto que modificou sua 

rotina entrando no mundo do crime e por não ter muito traquejo com essa nova 

realidade foi morto tão precocemente.   

 

2.6) “Só a gente sabe o que está passando ouviu Ribamar”. (Cláudio) 

  

 A tristeza mais uma vez foi corporificada por Cláudio a cada momento que 

relatava as mortes. Era um processo: olhar triste, sua voz baixa, o choro, a 

saudade eram características visíveis de sua aparência. Era uma dicotomia, pois 

existia nele lampejo de alegria, entretanto era um homem que lutava contra 

tristeza. Ele um viveu lapso de alegria e tristeza. 

 Porém, a morte mais recente contribui muito para o seu sofrimento. O 

jovem era o filho caçula querido por todos, carismático, bonito e gentil. Durante 

todo o relato era difícil para o irmão falar ou encontrar defeitos nele. Em relação à 

dor de perdê-lo, descreve: 

 

Entrevistador: Quando chegou a notícia como foi a reação de 
vocês? 
Cláudio: Foi triste...Foi triste (silencio) foi triste por que o pessoal 
não sabe dar uma noticia. Acha que é uma coisa comum. Uma 
lamentação grande minha irmã acabou desmaiando, minha mãe 
também. Eu fui parar no hospital! E meu irmão quando foi a 
noticia para minha mãe. Quando meu irmão morreu eu estava na 
casa de minha sogra que fui resolver um negocio de uma televisão. 
Ai passei lá para tomar um café quando me sentei. Daí eu escutei 
os tiros... Passam cinco casas perto da casa que ele estava 
conversando com um menino conhecido. Daí eu nem quis mais o 
café peguei meu menino e a “vim” embora para casa chegando em 
casa à menina buzinho estava lá e correu! Chamei minha irmã para 
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buscar ele! Pra levar para casa (silencio absoluto) por que ele 
estava se envolvendo com esse negocio de estar atirando no povo! 
Mas na realidade era ao contrario quando chegamos que fui buscar 
minha irmã... Chegou noticia que ele estava lá baleado. Daí quando 
agente vai no caminho o pessoal fala: buzo morreu! Foi difícil 
muito difícil! Só agente sabe o que está passando ouviu Ribamar! 
Porque é complicado. 

  

Os familiares queriam evitar que Denis atirasse em alguém. Essa foi à 

primeira preocupação. Fato que em nenhum momento foi relatado que era 

portador de uma arma de fogo. Todos naquela casa foram ensinados a respeitar a 

vida. Porém, tinham conhecimento dos delitos que ele andava praticando. Deste, 

modo tentaram construir um fim heróico para o irmão.     

Na concepção de todos foi um rapaz obediente e, provavelmente, se os 

parentes tivessem chegado momentos antes do ocorrido conseguiriam levá-lo 

para casa. Lutaram para que não frequentasse a Rua Beberibe, mas não 

conseguiram. Foi uma derrota para todos. Nada mais poderia ser feito. A sentença 

estava escrita no cadáver dele. 

Contudo, pela segunda vez escutou os tiros. A rotina mais uma vez foi 

quebrada pelo barulho das balas. Familiares de indivíduos envolvidos com o 

tráfico se apavoram com esse som. Sabem que nas atividades ilegais facilmente 

podem ocorrer trocas de tiros e alguns são mortos. A qualquer momento podem 

transforma-se em vítimas ocultas da violência.  

 Enfim, o drama da notícia repassada por uma série de pessoas. A 

indelicadeza ao informar a morte gera nas vítimas ocultas grandes traumas. 

Contudo, ainda temos o espetáculo que as pessoas do bairro montam para lidar 

com a morte. Crimes horrendos que entram na rotina e são naturalizados por 

muitos. Para os familiares a frieza dos vizinhos contribui ainda mais para o 

sofrimento no momento da notícia.    

 

2.7) A saudade 

 

O trecho que trata da saudade é extremamente doloroso. Nesse momento, 

apresentou a grande lacuna proporcionada por um homicídio. Ainda a pressa em 
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seguir a vida independente de sua dor.  As palavras de Cláudio são suficientes 

para esclarecer a retomada da vida sem o amado irmão: 

Entrevistador: Você consegue verbalizar em palavras quando esse 
mundo tirou seu primo e se irmão? 
Cláudio: Assim, difícil muito difícil. Que até ontem eu estava 
dizendo a mãe: que saudade dos meninos! É muito difícil é uma 
coisa que você não tem palavras. Para decifrar o que como? É 
muito difícil. É um vazio que não volta mais. E nunca acaba. 
Enquanto viver nesse mundo tenho certeza que nunca vai acabar 
(esse vazio) porque tudo que você olha lembra. 

 

 Logo, Cláudio acredita que está sentenciado a conviver com sua dor. Em 

alguns instantes revelou momentos de lazer que se resumem em tomar alguma 

bebida com os amigos. Entretanto, afirma carregar essas marcas durante toda a 

existência. Evidencia que a sua existência e suas ações não fazem tanto sentido 

depois dos homicídios.  

Entretanto, conversamos em relação ao seu desejo de justiça quanto à 

punição dos crimes. A posição oficial da família é não fazer justiça com as próprias 

mãos como foi relatado. Alguns membros colocam nas mãos de Deus, são 

motivados pela matriarca que é muito religiosa. Todavia, a investigação policial 

chegou a algumas conclusões: 

 

Entrevistador: Em relação a quem cometeu o crime vocês têm 
suspeitos? 
Cláudio: Suspeitamos e um já foi comprovado. E o delegado da 
Redinha: disse para mim por telefone que o exame balístico teria 
comprovado um suspeito. Agora Wesley agente tem suspeita. Mas 
ninguém sabe como vai ficar o caso dele. Foi primeiro que Denis, 
mas, saiu primeiro que Wesley. No caso Denis tinha mais 
facilidades. 
Entrevistador: Não bate uma revolta? 
Cláudio: Dá uma revolta porque assim, a polícia é muito lenta. 
Está entendendo? A polícia é muito lenta e eu até falei para o 
delegado: vou ter que pegar “os caras” e vir deixar aqui para 
vocês? Dá uma revolta sim.  
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 A morosidade na investigação da polícia gera na família uma determinada 

revolta. Acreditam que existe pouco interesse nas investigações para punir os 

culpados. Todavia, algo terrível para os familiares é conseqüência de ter que 

conviver com os supostos assassinos. É uma relação de pânico é medo, pois são 

recorrentes as ameaças dos crimes não solucionados e podem expor as vítimas 

indiretas à fúria do assassino ainda solto. 

 Então, temos um resumo da história de vida de Cláudio. Uma vida, em 

linhas gerais, com privação material e marcada pelo sofrimento da morte dos 

irmãos. No entanto, sua infância foi marcada pela responsabilidade de trabalhar 

para ajudar na economia da casa. Fato este que foi fundamental na condução de 

suas escolhas. Sempre aprendeu a ter a consciência de que muitas coisas 

dependiam exclusivamente dele. Procurou evitar seguir a trajetória de morte dos 

irmãos através isolamento. 

 

2.0.1) Primeiro contato com Dona Ana.  

 

 Depois de duas tentativas frustradas de conhecer Dona Ana, finalmente, 

esse encontro ocorreu. A primeira vez não aconteceu devido a um problema 

pessoal e foi necessário desmarcar nosso encontro. Na segunda vez, ela e 

Cláudio tiveram problemas para solucionar. Mas enfim, eu conheci a mãe de 

Denis e Wesley. Ela quem criara os dois jovens que foram brutalmente 

assassinados. Ela tem uma importante função de gestora, por isso é a referência 

da casa. 

  A Redinha é extremamente próxima do bairro onde moro, Brasília Teimosa. 

A travessia acontece pela ponte Milton Navarro. A média do translado de carro é 

de no máximo 10 minutos. Foi aproximadamente o tempo que gastei para realizar 

a travessia. A linda imagem do mar e da costa do litoral norte natalense é uma 

imagem belíssima para os olhos. Eram aproximadamente 16h30min quando fiz 

esse pequeno trajeto. 

 Todavia, meu pensamento não estava ligado diretamente às ruas da 

Redinha, porém a uma pessoa que eu nunca tivera contato. A ansiedade era 
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grande, mas logo foi esquecida quando cheguei até a casa de Dona Ana. A rua 

onde mora é de difícil acesso. Era uma rua não pavimentada, então precisei 

estacionar o carro em um lugar próximo a casa. Ao longe, estavam todos a minha 

espera na porta: Cláudio, dona Ana e alguns garotos que ainda não conhecia. 

 Cláudio informou que acontecera algo extremamente jocoso: durante 

minha entrada no bairro, um usuário de drogas do local se assustou com o carro 

preto com os vidros fechados e de imediato decidiu mudar para um o caminho 

mais longo. Contou-me com muitas risadas. O usuário de drogas tinha medo de 

perder a vida. Percebi que qualquer alteração naquele cotidiano é motivo de pavor 

e risco para os moradores.    

 Estava na casa que é pequena e de arquitetura simples. Contudo, estava 

pintada de branco e muito bem cuidada. Diversas casas a cercavam. Depois, 

descobri que pertencem aos filhos de dona Ana. A frente era cercada com arame 

farpado, do lado direito à casa de Cláudio, este fez questão de apresentar cada 

cômodo. Percebi que todos estavam bem próximos da “matriarca”. 

    Logo quando subi o alto batente da casa de Dona Ana, ela me recebeu com 

um longo abraço e com lágrimas nos olhos disse: “Seja bem vindo meu filhinho”. 

Estas foram às palavras de boas vindas. Chamou-me de “filho” durante toda a 

entrevista. Um fato logo ficou evidente: todos os membros da família a chamam de 

mãe: os netos e bisnetos, porque, antes trata todos como “filhos”. Esse 

acolhimento foi nosso primeiro contato. 

Sendo assim, afirmei que queria ouvir seu testemunho de vida. Porém, foi 

inevitável começar pela morte de Denis, porquanto era o fato mais recente. Relato 

doloroso e extremamente sofrido. Não conteve as lágrimas que sorrateiramente 

rolavam em seu rosto. Passamos muitos minutos nesse instante de emoção. 

Chorou copiosamente durante longos minutos e procurava respostas, ela estava 

muito confusa. Não encontrou uma resposta lógica para o crime. Expressava-se 

com o corpo inteiro sua indignação com gestos.  

 Depois recebi um longo abraço que não compreendi imediatamente. 

Revelou a razão em outro momento. Declarou que o meu porte físico lembrava 

muito o filho que tinha sido assassinado e isso era emocionante para ela. Chorou 
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demasiadamente por essa semelhança. Era algo muito comovente seu choro que 

era seguido por gritos e lamentações.  

 Contudo, percebi que Cláudio e outros irmãos não se aproximaram da 

conversa, talvez aquilo fosse muito doloroso para eles ou tratava-se de respeito. 

Portanto, contou-me de sua saudade como foi doloroso sentir que estavam tirando 

Denis dela e que fazia menos de 11 meses que enterrara outro filho. Ainda estava 

terminando de pagar o caixão do outro quando assumiu novas prestações.  

Foi um momento de grande emoção. O sofrimento estava presente naquela 

casa em todos os cômodos, em todos os olhares: crianças e adultos, o luto. 

Visivelmente estavam cansados e traumatizados. Escutavam atentamente cada 

grito de lamentação de sua mãe.  

 A conversa prosseguiu durante quase duas horas. Por diversos momentos 

a emoção tomava conta dos olhos de dona Ana. Relatou que sofre desde os 

primeiros dias de vida, até necessitou mendigar o pão e fazer diversos duros 

trabalhos braçais. Trabalhou arrastando rede de arrasto na praia para conseguir 

peixes e trocar por outras comidas, foi lavadeira, arrumadeira e sempre lutou 

todos os dias pelo alimento de suas crianças. Até os dias de hoje, batalha pelo 

pão de cada dia fazendo diversos trabalhos. 

Todavia, o sofrimento parece ter fortalecido essa mulher de 54 anos com 

muitas experiências para contar. Apesar da dor em seus olhos e estar 

visivelmente abatida pelo sofrimento, não esqueceu a gentileza e a cordialidade. 

Aos prantos encontrava vez ou outras razões para pedir desculpas.  

 Em seguida, foi correndo até seu guarda-roupa onde conserva algumas 

roupas de Denis. Foi um momento muito difícil para ela, talvez o mais difícil dessa 

visita. Ela pegava no colo a roupa com se estivesse tocando no próprio Denis. 

Tocava no tecido com uma sensibilidade e devoção, como se sua mente e corpo 

voltassem a um passado próximo. Contou-me que aquela era sua roupa preferida: 

uma camisa de botão de uma marca cara e uma bermuda.   

Parecia que Denis estava no seu colo. Foi um lindo momento, era uma 

peça de roupa, mas coberta de significados. Dona Ana colocou seu filho no colo, 

mas eram apenas panos. Contudo, para ela era sua mais preciosa lembrança de 
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seu menino. Afirmou que a maioria de suas peças de roupa teria sido doada, mas 

a preferida dela resolveu guardar. 

Relatou sua saudade de um tempo que não volta mais. Para ela o filho foi 

fazer uma viagem, um dia bateria em sua porta e o abraçaria novamente. Em 

nenhum momento ela demonstrou revolta e desejo de fazer justiça com as 

próprias mãos. Apenas declarou uma meiga saudade diante da triste sentença de 

seus dois filhos. O choro era sua principal revolta e disse não conseguir viver 

diante tanta dor. 

 Sentamos em cadeiras logo na entrada da casa. Fazia um vento agradável 

de final de tarde e uma calmaria que apenas era interrompida pela brincadeira dos 

meninos na frente da casa. Dona Ana é uma senhora robusta e segundo ela com 

muitos problemas de saúde: obesidade, pressão alta, artrite e artrose. Estas foram 

algumas doenças que ela confirmou ser portadora. Possivelmente as causas 

desta doença são o excesso de trabalho e sofrimento. Sua vida foi muito difícil: o 

marido e alguns filhos contribuíram de modo significativo para seu atual estado de 

saúde. Esta senhora costuma interiorizar e sofrer por cada agrura da vida 

intensamente. 

 Em relação ao marido, relatou que durante longos anos foi um péssimo 

companheiro. É pescador e até os dias de hoje trabalha em barcos na costa do 

litoral norte do Estado, mas o seu grande problema é o alcoolismo. Durante longos 

anos, teve que ser uma boa gestora dos problemas que ele arrumava com a 

bebida fora e dentro de casa. O problema tornou-se tão agudo que ela desejava 

que ele saísse de casa para ter condições de realizar os trabalhos domésticos e 

trabalhos fora de casa que tinha como fim a alimentação dos filhos menores. 

Confessou-me que houve momentos nos quais necessitava vesti-lo, 

acender os seus cigarros e colocá-los na boca dele. Apanhava constantemente e 

quando não batia, cometia pequenas maldades como beliscões e pontapés. O 

homem batia na mulher e nas crianças. Entretanto, esses fatos não me foram 

revelados por seu filho, o medo e a coação não tinha sido superado por aquele 

homem formado.  
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 Durante muitos anos o papel social de pai não existia, pois não era 

devidamente cumprido pelo homem da casa. Essa distorção tinha como 

consequência um excesso de trabalho para dona Ana. Essa nobre senhora negra 

e forte relata que tinha que providenciar o pão de suas crianças e seu marido, que 

não fazia esse papel, a maltratava fisicamente. Ela era a principal fonte de renda 

da casa e ainda era gestora dos problemas familiares.  

A sinceridade com que dona Ana contou sua vida era impressionante, 

parecia que ela sentia uma imensa vontade de desabafar: e colocar tudo para 

fora! Foi isso que estava evidente naquela tarde. Tendo as lágrimas como base. 

Ela descrevia sua vida de dor e seu imenso sofrimento durante sua vida. 

 Por fim, declara que seu marido foi embora com outra mulher. Contudo, a 

amante lhe retirou todo dinheiro e quando estava sem nada voltou para casa. Foi 

ela quem lhe abriu as portas e o recebeu novamente. Ela se questionou: “Não sei 

por que fiz isso?” Mas, ela fez! A traição e a vida de maus-tratos não foram 

suficientes para que Dona Ana virasse as costas para seu péssimo companheiro 

em um momento difícil de sua vida.  

 Toda nossa conversa foi devidamente observada e acompanhada pelos 

seus netos, que vez ou outra saiam da sala, mas voltavam. Os netos também a 

chamavam de “mãe”, aliás, todos os familiares a chamavam desse modo. Era 

como um substantivo perfeito para sintetizar essa senhora: “A mãe de todos”. 

Fazia questão de acolher e cuidar de todos, sem exceção, não fazia acepção de 

pessoas. 

Enfim, acolhia a todos, inclusive a um antigo neto que antes passava por 

sua porta e fazia gracejos com sua obesidade. Segundo ela “Ele me chamava de 

baleia”. Diante de todo sofrimento, ela ainda foi obrigada ou escolheu suportar 

gracejos por sua cor e obesidade.  Os familiares nem sempre foram solidários com 

as ações de Dona Ana. 

Contudo, não guardou rancores, quando este neto foi rejeitado pela própria 

mãe, sua outra avó estava lá com os braços abertos para acolher.  Não existia 

ressentimento no olhar dela. Entretanto, no neto muito constrangimento diante do 

ocorrido. Revelou que sua filha mais velha, Helena, estava no mundo das drogas. 
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Abandonou o filho e sua vida em casa e vivia em função das drogas. Ela sempre 

retornava ao assunto de que os dois mais velhos estavam no mundo das drogas e 

que era muito complicado para ela lidar com esse fato. 

O filho mais velho é conhecido por todos por David Junior e atualmente é 

seu grande problema. Este é viciado em crack e perdeu o controle de suas ações. 

Comete roubos, inclusive dentro de casa. Ela declarou que quando ele está em 

Natal, ela não consegue fazer compras e acaba comprando o alimento no quilo na 

mercearia. Fato que sempre se sucede, pois ele rouba de casa os alimentos 

fechados e troca por drogas. Segundo ela, a vida se torna um inferno com a 

simples presença dele dentro de casa. 

Portanto, o único que conseguia contornar o viciado era Denis, este se 

abraçava com ele nas noites de abstinência e dizia que ele não deveria vagar 

pelas ruas e dormir. O colocava na linha segundo dona Ana. Ela chorava dizendo 

“E agora quem vai me ajudar?”. Esse irmão ainda não sabe que Denis está morto, 

ele mora atualmente em Aracati e todos temem o seu retorno, pois acreditam que 

pode ser o próximo a perder a vida. 

 Ainda, outro neto criado por dona Ana é o filho do David Junior, seu filho 

mais velho citado acima. Este neto é um filho da dor para dona Ana, pois tem uma 

história penosa e de muito sofrimento desde os primeiros dias de vida. Aconteceu 

o seguinte: ele morava em um barraco de palha na favela com seu avô materno e 

mãe. Sendo rejeitado e ameaçado de morte ainda com meses de vida.  O avô por 

razões não reveladas tinha ódio pelo menino.  Fez a seguinte ameaça: se ele não 

fosse levado embora do barraco, iria atear fogo na casa com o menino ainda 

dentro. Dona Lina resolveu educá-lo e hoje ele é seu maior companheiro para 

igreja e outras atividades que executa. 

 Esse neto da dor acompanhou atentamente cada relato de sua avó. Seus 

olhos brilhavam e não pronunciou uma única palavra. Apenas observava com um 

dedo na boca algumas vezes.  Confessou que quando eu estava por chegar, 

pediu que ele passasse uma vassoura na casa para que ficasse um pouco 

apresentável. Costuma realizar algumas atividades domésticas. Nessa casa todos 

os membros contribuem no trabalho doméstico independentemente do gênero. 
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 No transcorrer da conversa muitos detalhes de sua vida pessoal foram 

colocados. Em síntese: o passado foi de grandes dificuldades e seu presente 

ainda era coberto de medos. Por fim, o retorno de David Junior é seu maior medo: 

“Eu não aguento mais!” Disse que suas forças estão no fim, já não aguenta mais 

enterrar filhos, por homicídios e prefere que ele morra de uma overdose! Tem 

medo que ele retorne para sua casa e que tenha dívidas de drogas e os 

traficantes locais matem um de seus filhos menores como punição. 

  Era 19h30min e seu marido estava de volta da labuta e ela precisava fazer 

o jantar. Demonstrei para ele que não existiriam problemas em concluir de onde 

paramos e poderíamos voltar a conversar em outro momento. Foi com o mesmo 

abraço e me chamando de filho que ela me abraçou, colocou os meninos para 

dentro, foi jantar e descansar depois de dia de trabalho. 

 Entretanto, Cláudio me acompanhou até meu carro com sua esposa e 

sobrinha que necessitavam de uma carona. Prontamente ofereci. Conversamos 

até a escola que ficava aproximadamente 30 minutos a pé da casa. Disseram-me 

que estavam tentando retomar os estudos para conseguir uma coisa melhor na 

vida. Porém, estava difícil, porque existem grandes dificuldades. Trabalha, 

mantêm a casa, cuida das crianças e estudar a noite. 

  

2.0.2) “Jesus trouxe aquele menino para gente”.  (Dona Ana) 

 

 É importante salientar que, nesta entrevista solicitei a Dona Ana que 

contasse seu testemunho, pois a relação dela com Denis também é uma forte 

expressão de fé. Ela é uma mulher muito religiosa e frequenta uma igreja 

protestante. Sabendo dessa informação, pedi que ela me relatasse sua história de 

vida tendo como pano de fundo sua fé. Estava prevendo a dificuldade para tratar 

sobre o tema. Expliquei qual seria o objetivo do trabalho e prontamente ela fez 

questão em contribuir. 

 Dona Ana seguiu o mesmo caminho de Cláudio. De imediato, relatou seu 

sofrimento ao perder seus filhos. Fiz algumas ressalvas e que deveria começar o 

testemunho por sua vida pessoal, mas não pôde conter-se. O necessário foi feito e 
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deixei claro que o testemunho de vida pertencia a ela e que ficasse a vontade para 

começar da maneira que ela determinasse melhor. Ela iniciou seu testemunho: 

 
Dona Ana: Tendo perdido primeiramente meu neto. Era neto e 
filho que eu criava há 11 anos e tido perdido meu filho Denis (essa 
frase foi relatada em lagrimas). Esse mês faz cinco meses que 
morreu, isso aí para mim não tem concerto não. Para mim não tem 
mais concerto não! Agora meu filho desde minha infância que eu 
sofro muito! Na minha infância eu sofri demais! Minha mãe era 
separada do meu pai. Aí era quando assassinaram ele! (mostrando 
uma foto do filho falecido) era muito bonito meu filho! 

 

 Sua história de vida mistura-se com a trágica morte do filho. No momento 

da entrevistas, era visível que muitas coisas não mais faziam tanto sentido em sua 

vida. Na verdade sua existência sempre esteve condicionada aos filhos. O 

assassino levou dela algo mais que a vida de seu filho, retirou a razão de viver 

daquela mãe. Muitas verdades e antigos paradigmas não condiziam com a sua 

nova realidade.  Fato que notei também no discurso de Cláudio. 

A visão dela em relação aos crimes é de extremo pessimismo. O fato de 

relatar que não tem conserto, pois não importava o rumo da investigação policial, 

nem o modo com que os assassinos fossem devidamente punidos. Ela estaria 

sem o seu filho. Não existia retorno. Denis não iria retornar para casa e colocar 

seus chinelos na entrada da porta que era seu maior desejo. Sua voz não ecoaria 

dentro da casa. O fim havia chegado para ele.  

 Em seguida Dona Ana tentou me explicar como seria Denis do ponto de 

vista físico. Fez diversas comparações dele comigo: 

 

Dona Ana: Ele era quase assim de sua altura! Quando lhe vi assim 
lembrei muito dele! 
Entrevistador: Bateu a lembrança? 
Dona Ana: Ave Maria! Era assim de sua cor! Mas a altura era 
praticamente a mesma!  Vou buscar uma foto dele para lhe 
mostrar! 

 
 

Em seguida, ela trouxe algumas peças de roupas que pertenciam a Denis. 

A camisa preferida, a bermuda e o relógio (estava no seu braço durante a 
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execução do assassinato). A imagem era extremamente dolorosa, devido ao 

contexto onde dona Ana tocava cada uma das peças com amor e carinho. Ainda 

era visível uma fina saudade que cortava a alma.  

Dona Ana demonstrou um apego aos objetos que eram os preferidos dele, 

afirmando que enquanto viver não daria um fim. Representavam um último suspiro 

ou um último sopro de lembrança. Parecia que Denis estava vestido nelas e ela as 

abraçava com carinho.  

Abaixo segue um emocionante e revelador trecho de sua entrevista: 

 

Dona Ana: Pronto meu filho! Era essa camisa aqui que ele mais 
amava ela. 
Entrevistador: Não é bom trazer essas lembranças... 
Dona Ana: Essa lembrança é o relógio dele mataram ele com esse 
relógio no braço dele. O relógio do meu filho. (Ela acalentava cada 
peça de roupa, parecia que o próprio filho estava vestido com cada 
adereço tamanha devoção de Dona Lina aquelas peças). Isso aqui 
meu filho é o mesmo que está vendo ele assim vivo! (silêncio) 
olhando para essa camisa aqui... Você... 
Entrevistador: Era a preferida dele? 
Dona Ana: Mesmo que está vendo ele vivo e olhar para essa 
bermuda aqui... Eu morro e não me desfaço da bermuda de meu 
filho. (em lagrimas ela falou essa frase). Eu morro meu filho e 
dessa aqui eu não desaparto nunca! Todas as outras eu 
praticamente já dei ao sobrinho dele que vive por aqui, eu não dou 
fim a essa bermuda que ele gostava tanto. Eu queria falar muito 
dele da pessoa que ele era do filho muito bom! E cuidadoso por 
mim! (Dona Lina chorava intensamente) eu não consigo meu filho 
falar de jeito nenhum sem derramar lágrimas. Me dá uma saudade 
tão grande! Não tenho nem como pensar, não tenho nem como 
comparar. A perca foi muito grande! Uma pessoa maravilhosa que 
eu perdi! Eu perdi meu filho uma parte de minha vida! Eu nunca 
pensei! Denis era um filho que veio de outra mãe. (essa informação 
até então eu não sabia Denis era filho adotivo e morreu sem saber). 
Jesus me deu ele de outra mãe. E a minha filha toda vida que ela 
passava via ele com um “blusãozinho” apertadinho e mesmo que 
estivesse fazendo muita quentura a senhora que cuidava dele 
deixava com aquela roupinha quente ai minha filha foi lá ele sorria 
para ela. Daí ela falou para mim: “mãe apareceu um menino e eu 
vou pegar aquele menino para gente”. Eu falei minha filha agente 
tem que pensar muito! Até que um dia ela falou com a mulher e 
trouxe aquele menino para gente! Uma criança que Deus me deu! 
Jesus mandou com muito amor àquela criança para mim! E eu 
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sempre dizia em oração: “meu Deus eu vou morrer e nunca vou 
dizer a meu filho que ele é de mãe diferente”. E ele se foi primeiro 
do que eu, meu filhinho (referindo-se a mim), e ele não gostava 
nem que falasse disso. A Redinha é muito pequena, e tinha gente 
que dizia: “ah! Você não é filho daquela mulher não!”. “Sua mãe é 
outra”. Começava a conversar besteira. Quando ele chegava em 
casa eu perguntava: o que é que você tem filho?- “a mamãe me 
disseram ali que não sou filho da senhora!” Eu respondia meu filho 
isso ai não é passado! Você é meu filho, se você não é meu filho 
como é que você estaria hoje aqui? E... Dessa maneira, meu 
filhinho, nos vivemos até 20 anos e...Juntos ele se separou para 
uma vida melhor, mas para mim meu filho ele foi viajou e vai 
voltar! Ele viajou e em qualquer momento meu filho volta! 
Imagino assim, eu olho para a porta e acho assim, que ele vai 
chegar colocar a sandália ali, aquela coisa. 
Meu filho eu deveria ter começado com a minha infância que foi 
de sofrimento. Fui criada muito sofrida não é? Muito sofrida! 
Trabalhando em casa de família, mas assim com muita 
honestidade, cheguei, meu filhinho, a sofrer muito! Passei muita 
dificuldade na minha infância! Passei dificuldades demais! Passar 
fome! Sofrer muito para chegar aqui nesse canto onde estou e lhe 
digo meu querido até agora eu não parei de sofrer! Eu ainda não 
parei de sofrer! Comecei a procurar em todos os lugares para ser 
feliz: comecei no espiritismo, achava que ali com coisas diabólicas 
eu “iria” conseguir alguma coisa! Mas de criança do tamanho desse 
abençoado aqui (referindo-se ao neto que escutava toda a conversa) 
eu já tinha vontade de ser evangélica. Tinha muita vontade de ser 
evangélica. Pequena eu passei a frequentar as igrejas, depois me 
afastei, mas era aquela ansiedade, aquela ansiedade de ser 
evangélica. Mas depois comecei de novo a freqüentar e freqüentar 
as igrejas, mas me afastava! Passei meu filhinho por situações 
difíceis, que foi Jesus onde fui encontrar refúgio foi nos caminhos 
de Deus! Por que eu tenho um filho que também é problemático, 
não sei se Binho já falou para você, não sei se ele falou para você! 
Mas minha vida meu filho, se ele escondeu para você não pode 
esconder do senhor! O fato meu filho não tenho nada a lhe 
esconder. Tudo que eu faço peço permissão a Deus e tudo que eu 
passo dentro dessa casinha humilde eu não escondo de ninguém. 
Principalmente se eu for esconder de você? Como posso esconder 
se Jesus sabe que estou mentindo? Esclarecer a verdade! Ai tenho 
esse filho que, esse que faleceu tiraram a vida de meu filho, era 
quem dominava ele. Esse meu filho meu querido, tem 30 anos e 
quatro meses fez no dia 28 de Abril, 30 anos, aí meu filhinho ele é 
usuário de drogas! E é uma droga complicada: é o crack! Meu 
querido olhe: noites de sono, medo, de ele entrar no terreno dos 
outros e roubar coco ou uma galinha é o pai dessa criança 
(apontando para o neto quer escutava atentamente seu discurso) 
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esse ai eu criei desde novinho, esse que vai fazer 11 anos no dia 22 
de janeiro. 

 
Denis era filho adotivo de Dona Ana. Salientou que ele havia sido um 

presente para todos. Existia uma relação divina com aquela criança, segundo ela. 

Os irmãos o consideravam e não tinham dúvida de que era um presente de Deus. 

Os sobrinhos até hoje o chamam de tio e a mãe dele não tem dúvida de sua 

maternidade. Foi acolhido e amado por todos.  

Apesar de ser uma família simples e coberta de privações, ainda 

encontraram espaço para mais um. Creditava tudo isso ao poder de Deus. Amou 

cada detalhe daquele pequeno garoto: cor de sua pele, seus cabelos, seus olhos 

entre outras. Nesse momento, ficou evidente que existem questões que 

possivelmente não foram reveladas ao pesquisador. 

Portanto, o menino que Deus colocou na vida deles era uma dádiva 

celebrada por todos. Certamente nunca sofreu restrições por ser adotado e tinha o 

amor de todos. E deste modo, cresceu com o carinho de mãe e irmãos. Todavia 

sempre ocorrendo investidas dos populares em desconstruir o mundo criado para 

Denis. O assunto da adoção era proibido naquela casa. Existia um conforto em 

saber que ele morreu como filho, sem saber, na concepção dela, que era adotivo. 

A dor e sofrimento são as causas da mutilação e eram representadas nos 

gestos de dona Ana. Os olhos constantemente vermelhos e as lágrimas 

corriqueiramente rolavam em seu rosto. O corpo tremia ao pronunciar o nome dele 

e a lembrança de quem não estava mais presente era viva e forte. A voz oscilava 

em um tom forte de revolta e um tom baixinho pedindo justiça.  

Porém, revelou aos poucos detalhes de sua infância de sofrimento. Passou 

fome e a grandes dificuldades financeiras. Transitou em diversas igrejas e 

religiões. Em sua trajetória encontrou esperanças nas igrejas protestantes e 

consolidou seu sonho em ser evangélica. O discurso religioso foi um refúgio e um 

acalento para sua alma. O único lugar onde encontra tranquilidade.  

Apesar disso, seus dois filhos mais velhos, atualmente, são usuários de 

crak. É uma situação nova em sua vida. Apesar de enterrar dos filhos, nunca 

necessariamente necessitou lidar com a droga dentro de casa. Os filhos falecidos 
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não tornaram público o vicio. Enfim, tem grande medo do filho usuário de drogas, 

especificamente, do complicado crak. Sendo este último seu maior temor 

atualmente.  

 

2.0.3) “Ele aceitou a Jesus”! (Dona Ana) 

 

 É impressionante, em toda a entrevista tentou transparecer sinceridade e 

clareza em contar os fatos. Revelou que não tinha o que esconder e aparentava 

uma grande coerência. Sua religiosidade motivava esse comportamento. Suas 

confissões eram cobertas de indignação, pois apesar de tudo que passara, 

considerava-se uma vencedora em Cristo. Tinha bastante fé e acredita que o filho 

estava em um lugar melhor!  

Estava evidente que existia um desejo em contar suas historias. Todavia 

sua história de vida mistura-se com sua espiritualidade, pois, em todo relato ele 

envolveu a fé. Enfim, acabou sendo necessário ser criterioso e cuidadoso com a 

construção de sua vida.  

Logo, mostrou-se corajosa ao revelar seu difícil relacionamento com o seu 

marido. Pois este fato é fundamental na sua concepção de mãe e fortalecimento 

de sua fé cristã: 

Dona Ana: É meu filho e eu luto muito por ele e depois vou contar 
o sofrimento dele!(referindo-se ao neto) Aí meu filho, eu comecei a 
luta com o pai deles alcoólatra alias misturei tudo! Alias comecei a 
luta com o pai deles alcoólatra, agente sofria muito com aquela 
ruma de meninos todos pequenininhos era tudo miudinho meu 
filho. Ele me colocava para fora de casa com uma faca na mão para 
poder me matar e eu com os filhos... 
Dona Ana: Daí meu filhinho, eu lhe digo uma coisa meu querido; 
comecei com o sofrimento do pai deles, quando esse ai (Cláudio) 
começou a ficar “maiorzinho” começou a vender: picolé e tapioca 
para me ajudar.  Para me ajudar! Eu lavava “roupa de ganho”. O 
pai meu filhinho era mais na cachaça que no trabalho, o pai é 
pescador. Os pescadores nem queriam levar ele para o mar porque 
quando chegava lá já estava bêbado. Era meu filho muito 
sofrimento, muito sofrimento. Quando voltava para casa bêbado 
despertava para quebrar tudo dentro de casa, me bater, quere bater 
nos filho e eu enfrentava ele para não bater nos filhos. Eu comecei 
meu filho esse sofrimento, e o David Junior meu filho o pai desse 
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menino aqui, o drogado, dos filhos homens é o mais velho e das 
mulheres minha filha mais velha tem 36 vai fazer 37 anos e 
também é viciada em drogas! É viciada também, não fala comigo é 
mau de mim, mas Deus sabe por quais motivos não é culpa minha 
isso ai eu tenho certeza se fosse eu dizia. Ai aquele sofrimento e eu 
pedindo a Deus, eu não era evangélica não, eu não era evangélica, 
mas pedia para honra e gloria do senhor, mas quando foi um dia eu 
me ajoelhei a meio-dia em ponto eu tinha chegado do rio com a 
roupa eu lavava roupa de ganho, para sustentar as 
responsabilidades de casa me ajoelhei e pedia a Deus: meu pai, eu 
pedia todos os dia, mas neste dia eu chorando... Meu pai tenha 
misericórdia de mim meu senhor! Por que se for para viver em um 
sofrimento desse ou o senhor tira esse homem ou mude a vida dele 
para uma vida melhor! Porque ele deixou de beber, eu via os 
irmãos passar para igreja e ficava contente e pensava: meu Deus 
que coisa linda! Os Irmãos todos arrumados! E David bêbado! O 
nome dele é David, mas chamamos de Mimiu. Meu Jesus eu queria 
ver ele transformado! Quando vejo esses irmãos passa ir para a 
igreja todos no senso deles, e ele com a mente fora de si! Ai meu 
filho, eu pedindo a Deus. Quando foi um dia chegou um irmão aqui 
em casa... Era um rapaz viciado em drogas também, mas Jesus 
libertou ele ai ele foi e disse: “ Ana” eu respondi : Oi meu filho! 
Diga ai Dedé. “ eu vim fazer um convite aqui a Mimiu ele passou 
lá perto de casa eu já falei com ele, mas eu vim aqui de novo para 
reforçar e saber dele se tudo está certo para hoje a noite”.  Ele só 
tinha uma calça meu filho, isso que minha irmã que tinha dado para 
ele. Ai eu disse: meu filho Dedé eu acho que ele não vai não. Eu 
dava graças a Deus quando ele saiu, que podia bater e passar 
aquela roupa, por que nisso ele me beliscava, ele me mordia, ele 
me chutava e me dava pancadas e eu não tinha paz. Eu disse Dedé 
meu filho ele não vai não! E ele disse: “vai”. Daí eu levei ele, por 
que aqui em casa nem banheiro tinha, meu filho. Levei ele para o 
lado de fora dei banho, troquei a roupa dele, por que já tinha 
trocado a roupa dele e colocado para dormir. Eu, somente, saia de 
perto dele quando ele pegava no sono. Com o meu marido eu 
somente sai de perto dele quando ele pegava no sono, isso eu 
colocava os pobres dos meninos todos para fora e dizia deixa seu 
pai dormir! Para terminar os meus trabalhos em paz! Ai quando eu 
via ele, sim, mas um detalhe ele fumava, daí ele dizia: “me dê um 
cigarro”! Daí eu tinha que acender aquele cigarro e colocar na boca 
dele. Meu sofrimento meu filho era tremendo! Daí eu acendia 
aquele cigarro mesmo sem gostar daquele vicio, mas tinha que 
acender aquele cigarro para colocar na boca dele, ai quando eu 
colocava aquele cigarro na boca dele, ai ele fumava e depois dizia: 
“me dê água!” E eu colocava água na boca dele. Colocava água na 
boca dele! Eu colocava água na boca dele já desesperada, meu 
filho, colocava água na boca dele, ele tomava aquele pouquinho e 
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acende um cigarro e eu acendia o cigarro na boca dele, daí jogava o 
cigarro fora! Eu apagava porque era eu que tinha que comprar o 
cigarro para dar a ele. Eu ainda tinha que comprar! Eu apagava 
para economizar ali porque eu não tinha dinheiro para comprar o 
cigarro. Ai meu filho eu apagava aquele cigarro e quando ele pedia 
eu ia e acendia aquele pedaço e colocava na boca dele, quando um 
bom tempo ele fingia que dormia novamente e eu dizia: “ meus 
filhos não façam zoada”. Quando eu pensava que ele estava 
dormindo ele estava de pé: “bote comer para mim!” Lá eu ia 
colocar comida, meu filho! Ele respondia: “quero não!” Jogava 
para os cachorros! Homem você não me pediu comida? Respondia: 
“mas eu não quero não!” Ele dizia: “vou já ali” eu pensava: “Jesus 
te acompanhe”. Para eu ver se conseguia fazer os meus trabalhos, 
enquanto ele estava no mundo, eu estava lutando e correndo( em 
lágrimas) para passar aquela roupa, arrumar o quarto, por que além 
de não estar ajudando ele estava revirando meu trabalho. Aí meu 
filho, nesse dia eu pedi a Deus mesmo, me ajoelhei eu acho que 
eram umas doze horas. Eu disse: “Jesus o senhor olha para todo 
mundo e sei que o senhor está me vendo, me faça essa obra meu 
senhor! Transforma a vida desse homem! Ou tire ele meu pai para 
uma vida melhor que eu não agüento!” Daí o rapaz veio fazer novo 
convite a ele. Daí eu disse a ele: Dedé Deus ajude que ele vá com 
você!”Ele respondeu:” ele vai”. Ele disse: “ajeite minha roupa”. Eu 
disse: homem para onde você vai mesmo! Ele disse: “vou hoje eu 
vou para a igreja aceitar a Jesus!” Eu disse: “Deus te ouça!” Aí 
meu filho estava ele se tremendo porque fazia nove dias que ele 
não bebia, ele não bebia dois ou três dia não! Eram nove dez! Ai 
ele tomou banho eu vesti ele, meu filho eu fui vestir ele! Ai o rapaz 
chegou aqui eu disse: lá vem Dedé! Ele falou: “Pronto vamos 
embora”. Ele aceitou Jesus! Hoje em dia está afastado depois que 
mataram meu neto e mataram meu filho ele se afastou! Depois que 
mataram Denis ele foi para igreja umas duas vezes e não foi mais. 
Mas ele continua dizendo que é crente não é meu filho e eu 
acredito que Deus ainda vai levar de volta para os caminhos do 
senhor! 

 
  

Este imenso relato foi descrito sem interrupção. Ainda apresentou um 

homem que eu não conhecia até o exato momento. Cláudio não se sentia 

confortável em descrever seu pai. As minhas suspeitas eram que ele fosse um 

homem violento. Entretanto, como parte indispensável de sua história, Dona Ana 

apresentou “Mimiu”. O homem que ela viveu boa parte de sua vida. O pai de seus 
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filhos e, sobretudo, um péssimo companheiro, pelo menos no passado. O pai que 

Cláudio escondeu com certo temor. 

 Essa experiência com o marido é marcante na vida de Dona Ana. Ela tem 

uma tendência de transformar tudo em sua vida em uma odisseia espiritual. O 

modo como é apresentado este relato envolve fé e perseverança com um final 

parcialmente redentor. A opressão física e psicológica que Mimiu estabelecia na 

relação com a esposa marcou todos os filhos. Contudo, ela fazia o possível para 

que a crueldade dele não chegasse até as crianças. Oferecia o seu corpo para 

sofrer os acoites de seu David para que fossem poupadas as crianças. 

A crueldade do marido obteve diversas consequências que são difíceis de 

quantificar. O alcoolismo era o primeiro passo para cometer as atrocidades com 

sua companheira. Em resumo: era beliscada, mordida, queimaduras com cigarros, 

esbofeteada, empurrada e chutada. Além da violência psicológica: o medo e o 

terror da simples presença dele dentro de casa.   

Dona Ana nunca foi fumante, mas era obrigado a acender os cigarros em 

sua boca, colocar água na boca dele e vesti-lo. O alcoolismo retirou toda a 

dignidade daquele pai de família. Ao cozinhar para ele, por muitas vezes jogava a 

comida preparada por ela aos cachorros. Portanto, o alcoolismo do pai 

transformou todos os membros da família em vítimas. Atualmente, são homens e 

mulheres formados e ainda não sabem lidar com esses fatos que marcaram suas 

vidas. 

Entretanto, David é um bom pescador, mas não era confiável, chegava a 

alto mar alcoolizado. Nunca foi um pai provedor das necessidades básicas da 

família. As crianças e Dona Ana que sustentavam a casa. Os filhos com as vendas 

de picolé e a ginga com tapioca e dona Ana como empregada doméstica e 

lavadeira. Seu David, como pai, representava o medo para os filhos como no 

relato anterior de Cláudio. Quando ele chegava em casa, todos se escondiam ou 

fingiam dormir. O pai era duas pessoas: um quando estava longe do álcool e outro 

durante o uso da droga.   

 Dona Ana cansou-se do sofrimento e ajoelha-se ao meio-dia e falava a 

Deus que não tinha forças para continuar. Sendo interessante é que, o meio-dia é 
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um horário emblemático e representativo para muitos religiosos. Era um momento 

oportuno para um milagre, segundo ela, que mudaria a vida de “Mimiu”. Um 

simples convite para ir a um culto protestante. Não era a primeira vez que seu 

David recebera tal proposta, ele tinha recusado em outras circunstâncias. 

Contudo, esse convite foi feito por um ex-drogado que, segundo Dona Ana, 

Jesus o transformou. Ela não acreditava mais que seria possível, tinha perdido 

todas as esperanças depois de anos de violência. Tremendo por estar nove dias 

sem beber, Seu David, resolveu levantar-se e ir até a igreja. Todavia, estava na 

cama vestido para dormir (detalhe ela que tinha vestido), novamente arrumou o 

marido como uma criança, mas desta vez ele aceitou a Jesus que mudou a sua 

vida.  

 Atualmente, depois da morte dos filhos, ele está afastado, entretanto 

mantém o discurso de que é um homem evangélico. As mudanças dentro de casa 

são visíveis para ela que vê o poder de Deus em sua vida. O marido está afastado 

do álcool e não comete atrocidades com ela, que acreditou nele até quando não 

tinha forças para isso. Ela conserva a fé de que novamente ele vai manter uma 

regularidade na igreja. Essa é a única esperança para que não retorne ao antigo 

comportamento. Esse é a única esperança de mudança para ele. 

 

2.0.4) “Não consigo viver com aquele homem perto de mim”. (Dona Ana) 

     

Enfim, seu David recebeu o perdão de Dona Ana.  Hoje moram juntos e 

tentam educar os netos. Devido os problemas financeiros dos filhos, os avós 

contribuem na educação dos netos. Então, muitos continuam trabalhando bastante 

para manter as contas em dia. Enfim, a saída dos filhos de casa nem sempre 

representam estabilidade econômica e sempre serão necessariamente ajudados 

do ponto de vista financeiro. 

Todavia, atualmente seu maior medo não são as agruras financeiras, as 

quais com muito trabalho aprendeu a superar. Mas, lidar com seu filho mais velho 

viciado em drogas. Especificamente no crak que acaba sendo o centro da 

existência do usuário. Seu nome é David Júnior, seu primeiro filho, o primogênito, 
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desejado e fruto de um sonho, pois até o nascimento dele teria gerado, apenas, 

mulheres. 

 A descrição do medo de voltar a conviver com esse filho problemático 

segue no trecho: 

 

Entrevistador: Ele ainda mora com a senhora? 
Dona Ana: Mora, mora meu filho ele saiu porque está no 
barco!(referindo-se ao marido) Mas na frente dele meu filhinho eu 
conto a verdade. E dessa prece que eu fiz a Deus, meu filho eu 
disse a ele: Jesus se o senhor transformar a vida dele eu prometo ao 
senhor a servir ao senhor. Por que eu não tinha vicio: eu não 
fumava, eu não bebia e não gosto de festa. A minha festa é meu 
trabalho, a minha diversão meu filho, é meu trabalho e meu filhos! 
E os netos que hoje em dia eu tenho bastante, eu devo ter uns 16 a 
17 netos tenho até bisnetos. É tenho uma “bisnetinha” do que 
mataram. O que morreu primeiro o Wesley deixou uma filhinha. 
Está com um ano, ai então meu filho eu disse: Jesus eu vou lhe 
servir. Então Jesus transformou a vida dele, para uma vida melhor, 
graças a Deus eu agradeço a Deus por isso! Então hoje eu não sou 
batizada porque eu aceitei graças ao pai desse menino (Everton 
filho de David Júnior) viciado em drogas. Ele aceitou Jesus eu 
disse: oh! Glória Jesus! Sei que agora ele vai deixar as drogas, e 
nessa época, meu filhinho, as drogas dele era mais maneira, agora 
isso evoluiu muito! Na verdade eu não consigo ter ele perto de 
mim! Eu não consigo ter ele momento nenhum perto de mim! 
Quando falam meu filhinho: David Júnior ligou... Amanhã vai 
fazer oito dias que eu vinha chegando do trabalho, ai meu neto, o 
mais velho, o que mora ali filho de Denise chegou e disse: vovó tio 
David Junior ligou. Ah! Meu filho! Começou um ardor dos meus 
pés até minha cabeça! A pressão foi alterando e eu fui ficando 
rouca sem fala, ai eu digo: sangue de Jesus tem poder! Vovó ele 
ligou dizendo que chega de hoje para amanhã! Eu disse: Jesus é 
grande e tem poder! Se pelo sonho o senhor me mostrou ele 
acorrentado numa praça onde ele está que o senhor segure ele com 
suas vestes lá mesmo! Por que eu não consigo meu pai! Eu não 
consigo viver com aquele homem perto de mim! Não é por nada 
meu filhinho, por que eu gosto muito da verdade se ele chegar aqui 
vai roubar para se drogar. Ai eu vejo a hora correrem atrás dele lá 
onde ele estiver roubando, e invadirem aqui em casa e matarem 
que não tiver culpa com os problemas dele, invés de matarem ele 
matar um irmão ou um sobrinho ou eu ou o pai dele, por causa 
dele; e eu meu filhinho, com esse abençoado, Cláudio, eu tirei ele 
daqui, por que ele queria ir embora daqui. Eu orava todo dia a 
Deus: Meu pai afaste ele de mim, por que se ele passar dois, três, 
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quatro, cinco meses longe de mim, eu estou bem... Mas se ele 
passa um dia perto de mim ele não passa um dia sem usar droga! É 
droga, cachaça ai pronto. Quando começa a se drogar ai vai roubar. 
Ai eu digo: Jesus não pode ser assim, eu já não suporto mais! Daí 
quando foi  o dia que ele resolveu a viajar ir embora, por que ele 
queria ir embora para Fortaleza. Ai eu disse: Cláudio, que é um 
filho muito inteligente que resolve meus problemas meu filho, o 
seu pai está pescando meu filho, mas o ganho dele está sendo pela 
misericórdia de Deus, a pescaria está fraca. Ele disse: “mãe a 
senhora tem cartão e pode fazer cartão”. Eu digo: Cláudio meu 
filho será que posso mesmo? “Compra mamãe”! Cláudio me 
enganou nesse dia  me enganou. Eu juro por Deus: nesse dia fiquei 
doente de raiva! Eu vim de Igapó doente de raiva eu juro por Deus! 
Eu não morri naquele dia por que não estava minha morte 
preparada! Do ódio que Cláudio me fez! Ele me enganou por que 
eu queria tirar ele daqui. Ter um descanso, meu filho... Deitar a 
cabeça no travesseiro... Você sabe o que é deitar a cabeça no 
travesseiro e dormir em paz. Porque com ele aqui meu filho, se eu 
escutasse um tiro eu dizia: pronto! “Mataram” ele agora! E ele fora 
daqui, meu filho, eu estava descansada!  Ai binho me ligou: “mãe 
venha vamos comprar a passagem de David Junior”. Daí meu filho, 
eu fui para o Igapó cheguei lá Cláudio mentiu. Eu Voltei. Voltei 
com dor de cabeça e um ódio tão grande! Que dessa vez eu tive 
raiva e não morri por que não tinha que morrer. Quando voltei para 
casa ele disse: “amanha a gente compra essa passagem, só por 
causa de um dia!”. Somente por causa de um dia eu respondi. Ele 
queria ir embora hoje e ele já está se drogando, ele queria ir 
embora hoje ele iria para as drogas e ir embora! Ai eu tinha que 
ficar na rodoviária, pastorando ele, como eu fiquei. Cláudio me fez 
uma raiva tão grande meu filho, que além de ter feito tudo isso, 
somente foi comprar a passagem comigo na sexta-feira, que eu 
passei o dia trabalhando, e ainda fiquei de castigo na rodoviária até 
23h40 eu estava na rodoviária. Aí chegou, Jesus (expressão), eu 
orando, orando: senhor envia um anjo ai meu pai, que vai viajar 
para esse lugar meu Deus! Por que Jesus como vou ficar aqui  
senhor, o ônibus o ultimo que vinha para aqui era de 12h10 eu 
pensei se eu perder esse ônibus? Vou ficar por aqui no meio da rua 
mesmo! Aí apareceu Jesus e enviou eu disse olha e eu com um 
sono tão grande meu filhinho, quando me levanto quatro horas eu 
já estou tomada banho de pé para ir trabalhar! Eu trabalho em casa 
de família se eu não estiver ali... Aí ele olhou para mim e falou: “ 
mãe vá para casa!” Isso eu já tinha comprado para ele cigarro, tinha 
comprado cafezinho, tinha comprado lanche para ele levar e já 
tinha dado dinheiro estava ali acariciado ele para ele ficar ali na 
dele. E nesse dia mesmo na sexta-feira mesmo quando ele viajou, 
ele já tinha se drogado. Eu sai para trabalhar, mas quando cheguei 
ele estava se drogando, ai quando fui chegando ele disse: “mãe”. 
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Eu disse rapaz você já está bebendo? “E ai a senhora vai compra a 
passagem?” Vou comprar a passagem agora para você ir embora! 
Ai Cláudio disse: “ mãe vamos fazer assim demorar mais um 
pouco sair daqui umas seis horas sete horas compra a passagem 
dele e agente vem embora”. Eu pensei eu vou deixar esse homem? 
Sozinho na rodoviária eu não confio. Eu fiquei com ele e Cláudio 
foi embora e eu confiando que ele ia ficar comigo. Foi meu filho eu 
confiante que ele ia ficar comigo e ele fez essa sacanagem comigo. 
Por que ele sabe ler não é meu filho, ele sabe ler. Graças a Deus 
todos os meus filhos sabem ler. Eu não tive tempo de estudar, meu 
filho, mas eduquei meus filhos. Aí ele disse (desconhecido): oh! 
Rapaz você vai para o mesmo lugar que eu vou, e na mesma 
poltrona que eu vou viajar, você vai viajar também. Ele disse 
(David Junior): é. Você vai viajar para onde? Ele disse: Aracati. E 
você (David Junior) vai para casa de  quem lá? Por que ele estava 
viajando sem destino também. Enquanto ele (David Junior) 
também estava sem destino para ficar pela misericórdia de Deus. 
Ai ele disse: “mãe vá embora, por que chegou esses dois rapazes 
aqui e já está bem pertinho e vá embora para a senhora não perder 
o ônibus”. Ai meu filhinho vim embora, mas preocupada. Me 
deitei cheguei em casa era 12h horas, mas preocupada. Ai eu disse: 
Jesus será que ele foi? Ou me enganou? Ai quando foi meu filho 
no outro dia, com vinte e quatro horas ele ligou: “mãe cheguei já 
arrumei trabalho e estou trabalhando”. Eu disse: meu filho oh 
Glória! Glória a Deus! Olhe meu filho fique feliz por ai; faça por 
onde você viver por ai. Mas, meu filhinho ele passa dois meses 
sem ligar, ele ligou agora dessa vez e que amanhã vai fazer oito 
dias. Mas eu digo a Jesus: meu pai tu vais segurar ele ai. Ai 
Cláudio dizia: “mãe ele vai chegar! A qualquer momento daqui 
para seis sete horas da noite ele chega”. Eu disse: olhe, o sangue de 
Jesus tem poder que ele não vai vim não! “Vem ele não disse que 
vinha”. Homem pelo sangue de Jesus peça para que ele não venha. 
Porque meu filho eu já sei minha situação como é, não é? 

 
 
 Um fato intrigante da história de Dona Ana é que seu primeiro contato com 

uma igreja protestante foi por intermédio de seu filho David Júnior. Porém, o 

problema com droga foi motivação para entregar a vida em uma igreja. Entretanto, 

não teve forças suficientes para continuar distante do vício.  

Dessa maneira, atualmente, ele está “desviado”, é uma categoria utilizada 

no universo evangélico para os que não frequentam mais a igreja. Existem 

diversas punições espirituais para sujeitos “desviados”. Uma delas é que ao sair 

da igreja o individuo retorna com seu comportamento piorado na vida social.  
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Durante o período de entrega de David Júnior, seu testemunho conseguiu 

conduzir sua mãe à igreja. Possivelmente era um apoio para que ele não se 

transformasse em um sujeito “desviado”. Foi a esperança de retirar o filho do 

mundo do crime e do uso das drogas. Deixou claro que viver como uma mulher de 

fé não era difícil, pois, não tinha vícios e não era de andar em festas. Resumiu sua 

alegria aos filhos e netos. 

  Porém, o retorno de David Júnior as drogas é o recomeço de uma antiga 

luta de sua mãe. Nos primeiros anos do vício, era contornável lidar com o 

problema. Confessa que é mais difícil de lidar com o Crak. Logo, atribui a evolução 

da droga à dificuldade de conter a fúria do filho nas crises de abstinência. Por não 

conseguir suportar esse pesado fardo, ela resolveu desistir de conviver com esse 

filho.  

 Mas, seu maior medo eram os roubos praticados por David Júnior. Usuário 

de drogas e sem dinheiro, a sua única opção era roubar. Ela alimentava um temor 

que as consequências do roubo penalizassem a família. Os inocentes netos e o 

marido que dormiam e ainda sua própria integridade. Não consegue colocar a 

cabeça no travesseiro e descansar em paz mesmo depois de um longo dia de 

trabalho. Tinha medo da morte de David Júnior.  

Durante as noites, pensava que cada barulho poderia ser algum tiro, o qual 

exterminaria seu filho. Sonhou com o filho amarrado em correntes e tinha como 

interpretação desse sonho: certeza de que Deus o manterá longe de sua 

presença. Apresenta reações físicas com a possibilidade do retorno dele para 

Natal: dores de cabeça, no estômago, náuseas, enjoos, suor frio e hipertensão. 

 David Júnior foi mandado para Aracati no Ceará. Despertou esse desejo 

mesmo sem ter parentes naquela cidade. Sua mãe o entregou a um destino 

incerto. O trecho acima também apresentou a peregrinação de dona Ana para 

mandá-lo embora. Era em primeiro lugar um gasto extra para um orçamento 

limitado. Em seguida, buscou financiamento para comprar a passagem. O tempo 

era de fundamental importância, pois um dia em Natal era mais um a base do 

crak.  
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 Foi enganada por Cláudio, que aparentemente não deseja que o irmão 

fosse mandado para um lugar distante. Afirmou que passou por um incômodo 

físico que não lhe levou a vida, porque não era o seu dia segundo ela. Tinha 

certeza que corria contra o tempo e caso não se resolve esse problema perderia 

mais um filho.  Ela conseguiu comprar as passagens. Estava disposta a entregar o 

filho a um futuro incerto, mas caso morresse fosse distante dela. 

 Contudo em seguida, seu drama foi enviar o filho para a cidade de Aracati. 

Estava na rodoviária de Natal desde as 19h e o ônibus sairia depois das 0h. 

Contava com Cláudio que foi embora cedo, pois tinha trabalho no dia seguinte. O 

último ônibus passava as 0h10 min e ela não sabe ler. Considerou que estava 

sozinha e não existia ninguém para lhe oferecer socorro. 

 Sentiu profunda vergonha de não saber ler. Conseguiu educar a todos os 

filhos, mas ela não sabia. Contava com orgulho que os filhos sabem pelo menos 

escrever os nomes. No momento de desespero fez novamente uma oração 

pedindo socorro ao seu Deus. A sua resposta mística foi que dois homens que 

viajavam sem rumo para Aracati fazem amizade com David Júnior, que pede para 

sua mãe ir para casa. 

Desta maneira, entrega o destino do filho a dois forasteiros. Estava 

demasiadamente interessada em livra-se do filho. Portanto tinha plenas 

convicções que este era a melhor maneira de resolver o problema de drogas do 

filho. 

 Em resumo, estava cansada, esgotada fisicamente e emocionalmente. 

Parecia que aquele drama finalmente estava chegando ao fim. Acordou no mesmo 

o dia às 4h da manhã, pois tinha receio de que ele não viajasse. Seu medo chega 

ao fim depois de 24 horas com a ligação de David Júnior, o qual já tinha 

conseguido um emprego e estava em um bom lugar. Entregou o filho a sua própria 

sorte e felizmente para ela teve um final feliz. 

Atualmente, convive com o medo ao pensar na possibilidade do retorno 

dele. É apavorante para Dona Ana. A rotina dentro da casa é completamente 

modificada com um usuário de crak presente. Detalhes como as roupas nos 

guarda-roupas com chaves e correntes. Nenhum dinheiro ou objeto de valor era 
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exposto, pois será roubado e trocado por crak. Sua vida girava em torno do crak. 

O seu tempo, a rotina e os amigos eram a partir dessa droga.  

Contudo, seu medo é um indicador, que atualmente não teria forças para 

lidar com outro assassinato.  Não saberia conviver com o assassinato de mais um 

membro de sua família. Após descrever sua luta com David Júnior, relata sua dor 

e sofrimento ao perder Wesley: 

 

Dona Ana: Eu perdi ele no dia 21 ou 22 de maio? Ou Cláudio 21 
ou 22 de maio que mataram Wesley? Cláudio responde: “21 corpus 
Christi”. 21 de maio perdemos Wesley, quando foi com 11 meses 
de Wesley. Quase morro! Mataram Denis. Acabaram com a vida 
de Denis. Agora só que eu lhe digo uma coisa, lhe digo uma coisa 
meu filho (com o tom de voz mais alto) Jesus me mostrou a cova 
de Wesley em um deserto. Não iam matar meu neto aqui na 
Redinha.  Iam matar fora da Redinha. Aí meu filho me lembro 
como se fosse hoje: Wesley “mataram” ele no dia 21 de maio de 
9:05 da noite numa quarta-feira não é? Eu lhe digo uma coisa meu 
filho isso ai está gravado no meu juízo... Eu o chamei por que na 
terça-feira eu me acordei, pela noite Jesus me mostrava uma 
revolução muito grande aqui dentro de casa. E me mostrava a 
morte de Wesley. Aí eu disse: Jesus! Meu pai! Não acredito que 
isso está se passando senhor. Ai amanheceu o dia meu filho na 
quarta-feira... (tom de voz triste) eu desesperada logo na 
madrugada comecei a abrir janela e tudo chorando e Danúbia (filha 
dela) disse: “mãe o que é que você tem mãe! A senhora está 
ficando louca!” Eu disse: não é que Jesus me mostrou que vão 
matar Wesley, Wesley vai morrer! Ai ela disse: “mamãe que 
historia é essa”. Vai morrer Jesus me mostrou que ele vai morrer! 
Aí ela disse: “mãe pelo amor de Deus!” Jesus me mostrou e Deus 
ajude que ele chegue em casa ainda hoje que eu quero falar com 
ele. Aí quando foi uma 12h Wesley chegou. Wesley é você mesmo 
meu filho, você está vivo! Ele disse: “mãe o que foi mãe”. É que 
meus netos todinhos eles me chamam de mãe. “O que foi mãe?” 
Meu filho acorde para vida! Deixe essas amizades que você anda 
com ela e sua mãe fala, que você anda com as amizades erradas e 
Jesus me mostrou que vão lhe matar! Aí ele disse: “mãe que 
história é essa! Mãe eu não ando com amizade errada não”. Anda 
meu filho, anda e Jesus me mostrou “Lelinho” que você vai morrer. 
Meu filho, você vai morrer e estou pisando no chão meu filho por 
que Deus é um pai que me dá muito conforto. Ai meu filho ele 
começou a brincar comigo enrolou uma nota de 10 reais e enrolou 
em uma camisa que eu ainda ia passar. Ai ele falei: olhe o que eu 
achei no meio da roupa!”Ele disse:” Sou eu que estou lhe dando, eu 
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estou dando esse 10 reais para senhora”.  Eu disse: é mesmo 
Wesley?  "É para a senhora comprar alguma coisa para a mistura 
do almoço”. Eu disse meu filho o almoço está pronto. Ele disse: 
“então guarde para janta”. Eu disse: está certo, olhe Wesley vá 
fazer o suco, você vá passar o suco que eu, meu filho,  vou 
terminar aqui  de enxaguar essa roupa e depois vou botar o comer 
de vocês. Ele disse: “mãe bote bem pouquinho”. Eu digo por que 
Wesley você come tão bem? E hoje você não quer comer? Ele 
disse: “mãe por que estou sem fome”. Eu digo meu filho sem 
fome? Wesley alguma coisa está acontecendo? Ele disse: “ta não 
mãe”. Ai eu fui coloquei o almoço dele e chamei até esse meu filho 
que esteve aqui esse Eduardo para almoçar com agente meu filho. 
Eduardo meu filho venha almoçar com agente? Ai ele veio. Eu 
disse: Wesley já que você não gosta de suco natural seu suco é 
outro tipo de suco, você bote seu café, que ele só almoçava com 
café meu filho e vá almoçar. Ai ele tão tristonho... Ele disse: “Mãe 
eu vou ali e volto já! Pra gente terminar de limpar esse coqueiros”. 
Eu disse: Wesley será que você vai ter condições de limpar esse 
coqueiros hoje? Ele disse: “ Que isso mãe, eu vou!”Eu disse: Meu 
filho eu acho que você não vai ter condições de limpar esses 
coqueiros não. “ Mãe eu vou limpar só vou ali e venho logo”. Olhe 
meu filhinho, quando Wesley veio chegar era em cima da hora dele 
se arrumar e ir para o colégio. Eu disse: não disse Wesley você não 
iria ter tempo de limpar esses coqueiros... Ai ele disse: “mas 
amanhã a gente limpa!’Eu disse: Meu filho será que a gente vai 
limpar mesmo? “Limpa” eu digo é. AÍ ele saiu tomou banho, daí 
esse aí (Cláudio) mãe lá vai Wesley para escola. 

 
  

Então, Dona Ana apresentou seu último dia com Wesley. Interessante que 

existe certa confusão em relação à data da morte de seu filho. O dia descrito por 

Cláudio é Corpus Christi que não é um dia letivo. Contudo, a vítima, ainda fazia 

um grande esforço para tentar estudar. Esta contradição é um indicador que os 

familiares tentaram projetar uma boa imagem dos falecidos. 

A revelação assustadora de uma cova no deserto, ela interpretou como um 

aviso divino. Seus últimos momentos juntos, as brincadeiras, o último almoço e a 

promessa de limpar o quintal. Impressiona com a tristeza nos seus olhos durante o 

acesso a estas lembranças. Ele percebeu a pouca vontade de comer. Sentia que 

estava perto de acontecer uma revolução em sua casa. Os fatos desencadearam 

como uma profecia escrita. 



 103

Entretanto, a quebra na rotina de Wesley era visível para os membros de 

sua família. Anteriormente frequentava a escola e fazia alguns serviços como 

carroceiro. Estava tentando pelo “caminho honesto”, segundo os familiares. Ao 

modificar seu estilo de vida e aparecer em casa com mais dinheiro que o habitual 

era evidente seu envolvimento com atividades ilegais. Sendo assim, justificando 

os sonhos de sua mãe, que passa a viver com o temor ao mundo do crime.   

Dona Ana descreveu da seguinte maneira sua reação ao receber a notícia 

da morte de Wesley: 

 

Dona Ana: Não Cláudio. Aí ele fez questão de me dar à bênção foi 
e voltou. “Bênção mãe!” Aí eu disse: meu filho, que o Divino 
Espírito Santo te abençoe, que te livre do mau meu filho! Jesus que 
te abençoe! Aí foi embora ele meu filho. Quando foi eu iria até 
para Deus é Amor (uma igreja Pentecostal) nesse dia meu filho, 
mas Jesus tocou no meu coração que não saísse de casa.  
Entrevistador: A senhora frequenta a Deus é Amor? 
Dona Ana: Não meu querido. Eu frequentava a Deus é Amor. 
Aliás, eu aceitei na Assembléia, por causa do David Júnior que é o 
viciado nas drogas.  
Entrevistador: Eu sei. 
Dona Ana: Que eu queria que ele não saísse da igreja. Aceitei na 
Assembléia e fiquei lá com ele. Quando eu aceitei, ele saiu da 
igreja. Saiu da igreja, mas eu segurei na fé em nome de Jesus e 
estou segurando na mão do senhor, mesmo fraca e cheia de falhas 
por que quem sou eu para não ter falhas? Me segurei nas mãos do 
senhor. David Junior se afastou. A eu digo: olhe hoje eu não vou 
para a igreja ia visitar a Deus e amor, eu vou visitar hoje a Deus e 
amor. Mas eu falei para Cláudio conversando até sobre Wesley. Ai 
eu digo: Cláudio meu filho não vou para a igreja não. Ele disse: “é 
minha mãe se seu coração está pedindo para não ir... Não vá”. Eu 
digo: eu não vou não por que estou sentindo uma coisa muito 
estranha. Muito estranha... E eu não vou não. Ai meu filho eu tinha 
vestido uma camisola bem composta, bem composta mesmo, ai 
sentei na cama e conversei com ele, ai orei e quando Cláudio foi 
saindo... Escutei sete tiros. Eu disse: Cláudio, Cláudio mataram 
Wesley! Ele disse: “que isso mãe”. Mataram Wesley eu só escutei 
minha filha gritando: “ai meu Deus! Mataram Wesley! Mataram 
Wesley! Meu Deus!” Eu disse: Cláudio venha aqui, eu não disse a 
você meu filho! Eu não disse a você que Wesley iria morrer 
hoje!(tom de voz mais elevado) Só meu filhinho quando eu falei 
que tinha visto essa cova, meu esposo disse: “essa daí é Jesus”. Eu 
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disse: eu não sou Jesus! Mas ele me envia varias mensagens. E 
Jesus me enviou meu filho, Jesus me enviou. 

 
 
 Desse modo, descreveu os últimos momentos de Wesley. Sempre colocou 

sua fé como único refúgio. Afirmou que esse filho era afastado da igreja. Lutou 

com todas as forças para que ele não saísse, mas não conseguiu. Era “desviado”. 

Sua íntima relação com o seu Deus é um socorro! Diante do sofrimento cotidiano 

seu Deus forneceu o amparo.  

Ainda ocorreu a audição dos tiros, que foram a concretização da 

premonição. Logo teve a certeza que era o filho que estava sendo exterminado. O 

alvoroço na casa somado ao burburinho e gritos de lamúria. Estava tranquila, pois 

seu Deus estava preparando seu coração.  

 Durante esse relato, as lágrimas desciam pelo seu rosto. Protegeu, 

guardou, orou e por fim deixou nas mãos de Deus o destino de Wesley. Apenas o 

conselho era o seu último recurso. Percebia algo diferente no comportamento do 

filho. Possivelmente recebia ameaças, mas não relatava em sua casa. O rapaz 

franzino que não cabia nas roupas que vestia e que, segundo Cláudio, era um 

rapaz trabalhador. 

 Foi extremamente difícil para a família admitir a entrada desse jovem no 

mundo do crime. Durante todos os contatos, não admitiram diretamente, apenas 

apresentavam determinados indícios desse envolvimento. Contudo, a causa da 

morte foi revelada através da pouca experiência de Wesley nesse mundo. Ao 

entrar em confronto direto com outros traficantes mais experientes não sabia ou 

não acreditou que estava escrevendo sua sentença de morte.  

 
2.0.5) “ Eu não tive condições de chegar onde estava o ‘cadaverzinho’ dele”. 
(Dona Ana) 
  

 Todos os relatos que tratavam da morte de Denis eram extremamente 

dolorosos para dona Ana. Isso acontecia, pois ainda era muito recente o crime. 

Não negava para ninguém seu sofrimento e seu luto diante do ocorrido. Também 

não tinha esperanças porque sabia que tudo que fora feito pelos homens não 
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traria de volta o seu amado filho. Revela dessa maneira sua visão religiosa dos 

fatos.  

 Sendo assim, apresenta sua vida como uma história de luta com o 

consentimento divino. Portanto, sua íntima relação com seu Deus, novamente 

revela para ela outra morte. Novamente outro familiar seria ceifado. É comum o 

sacrifício dos personagens bíblicos e, por conseguinte, recebe cada momento 

difícil como provação divina para preparar seu caráter para a eternidade. Enfim, 

sempre encontrava justificativas para os fatos em sua fé.  

 Em mais uma revelação divina, que segundo ela, seu espírito estava sendo 

preparado para o sacrifício do amado filho Denis: 

 
 
Dona Ana: Ai quando foi da morte de Denis meu filhinho, e que 
passou a morte de Wesley e fiz o enterro de Wesley junto com ele 
(Denis) e Cláudio. Quando foi com 11 meses de Wesley Jesus me 
mostrou duas covas: uma na minha porta de trás e outra na biqueira 
da casa de minha irmã. Ai eu disse: David, que é o meu esposo, vai 
morrer gente de nossa família novamente. Ai ele disse: “que isso 
tudo dessa mulher é que vai morrer gente, agora você é Jesus é?” 
Digo: não. Não sou Jesus não. Mas Jesus me mostrou eu na igreja, 
olhe meu filho, eu não estava nem com essa mente de colocara essa 
roupa e esse menino não sabia a roupa que iria vestir. Pois, meu 
filho na terça-feira, que eu tive essa revelação do domingo para a 
segunda. Quando foi na terça-feira, meu filho, troquei de roupa, 
também não estava nem com esse pensamento. Eu digo: vai morrer 
um daqui de casa e é um grande um alto! E vai morrer um parente 
bem próximo da nossa família. Ai meu filho, eu tomei banho e 
troquei de roupa, digo esse menino (o neto) tomou banho e trocou 
de roupa e escolhe a roupa que Jesus me mostrou no sonho. Ai nos 
saímos para a igreja. Ai quando eu chego na igreja, meu filho, eu já 
tinha pedido, eu ia pedir a Denis, que ele deixasse de ir para ir para 
essa rua Beberibe, por que, toda noite, meu filho, ele saia para 
jogar. Joga dominó, jogar...Não sei... O que meu filho?  
Obs: Nesse momento Dona Ana foi interrompida por um neto 
Diogo, que passou a ouvir a conversa. Ele explicou quais os jogos 
que Denis praticava na rua Beberibe. Ele afirmou: “Denis gostava 
de sinuca e totó”.  
Dona Ana: eu sei que meu filho eu ia pedir, ai eu  me envergonhei 
na quis pedir. Ai eu tomei banho e digo vou para a igreja, quando... 
Ele também não tinha chegado, ai quando ele chegou disse: 
”Danda”. É como ele chama a irmã que se chama Danúbia, “cadê 
mãe?” (ele perguntou para ela) ela respondeu: “está não Denis ela 
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foi para a Igreja”. Ele disse: “Mãe já saiu?” Ela disse: “Saiu”. Ele 
disse: “Danda bote minha janta! Eu vou tomar um banho e você 
bote minha janta por que eu vou ali, mas eu volto logo”. E nesse 
dia meu filho ele pediu para lavar todas as roupas dele... Todas as 
roupas dele. Lavasse as roupas dele, lavasse sapato dele, lavasse 
sandália. Aí Danúbia fez tudo isso, ele disse: “Danúbia você faz 
tudo isso, lave minha roupa, meus sapatos, minhas sandálias e eu 
vou lhe dar o dinheiro do leite da menina logo! Está aqui o 
dinheiro do leite da menina pegue logo aqui esses 10 reais”. É que 
ela tem um bebezinho. Ele disse: “que eu vou sair quando eu voltar 
vou pagar essa roupa que você está lavando para mim”.  Aí 
Danúbia disse: “se preocupe não  preocupe não meu irmão”. Ele 
disse: “mas compre logo o leite da menina”. Aí meu filho, Danúbia 
mandou logo comprar o leite da menina, aí quando ele chegou para 
almoçar eu já tinha chegado. Ele disse: “Mãe”, isso na terça-feira 
no dia da morte dele, “Mãe a senhora pegou 10 reais de minha 
carteira?” Eu disse: Não, meu filho. Você sabe que quando sua mãe 
precisa de um dinheiro seu lhe pede. Ele disse: “Não tem problema 
se fosse à senhora não tinha problema e que sumiu 10 reais de 
minha carteira”. Digo não. Não foi a sua mãe. Ele disse: “não. Não 
tem problema não”. E ele tão tranquilo meu filho! Tão tranquilo, 
tão tranquilo... Aí mandou a irmã dele ajeitar o rosto dele. Aí eu 
digo: Meu filho você já é tão bonito! E você não mande mexer nas 
suas sobrancelhas, por que isso é um pecado muito grande, meu 
filho, você mandar sua irmã ajeitar suas sobrancelhas isso é 
pecado! Aí ele disse: “Mãe eu não estou mandando tirar não é 
apenas para ajeitar”. Eu disse: Meu filho você já é muito lindo! 
Não mande tirar suas sobrancelhas não.   Não mande ajeitar nada aí 
não, você já é ajeitado de vida Jesus lhe ajeitou para você ficar 
bonito assim. Aí meu filhinho, eu sai para a igreja, quando eu estou 
na igreja Jesus me dando aquele toque e eu olhando para esse 
menino (o neto) para ver se esse menino olhava para mim para sair 
para cá, por que meu coração só dizia que eu viesse embora, Jesus 
tocava que eu viesse embora. E o menino não olhava! E só que já 
tinha ligado, que mataram ele aqui era 8 horas e 5 minutos (da 
noite), teve a diferença do outro de 10 minutos meu filho. Aliás de 
1 hora que Denis mataram de 8 e 5 minutos e Wesley mataram de 9 
horas e 5 minutos da noite. Aí eu atrás de vir embora era aquela 
ansiedade e eu era um sono, um sono tão grande dentro da igreja, 
que eu queria abrir os olhos e não conseguia. Com o tempo eu 
disse: Jesus que sono é esse?  (com muita supresa) Aí passou 
aquele sono imediatamente, aí no meu coração tocou, Denis! Vixe! 
Meu pai eterno o que está acontecendo meu Deus? Veio logo o 
meu filho na minha mente! Ai meu filhinho, com um pedaço 
aquele gelo do meu lado esquerdo, aquele gelo. Ai eu digo: Jesus! 
Denis mataram, Denis... E assim, com uns 10 minutos chegou um 
irmão começou a tocar no meu ombro: “irmã!” Eu olhei e não vi o 
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irmão pela janela, ai com um pedacinho o irmão novamente: “Irmã 
tem uma filha sua lhe chamando aí fora”. Eu disse: Sangue de 
Jesus Cristo tem poder, mataram meu filho. Quem é essa minha 
filha? Com um pedaço eu vejo um carro, aquele táxi ali (referindo-
se a um carro de marca gol do vizinho que trabalha com taxista) o 
táxi está ali naquela casa ali. 

 

 Esse trecho é um dos últimos momentos de Denis com sua família. Sua 

mãe fez questão de revelar detalhes do cotidiano. De certo modo, revelando uma 

preparação para morte. Lembrando praticamente de cada detalhe de seu último 

dia com os familiares. O momento com a irmã que cuidava de sua sobrancelha, os 

dez reais perdidos, o cuidado com a irmã que era mãe solteira. Mostrava-se um 

homem solidário com os irmãos e irmãs. Seu último dia estava devidamente 

marcado na memória na qual guardava tudo com muita emoção.  

 A pobreza é algo muito marcante para as famílias nas comunidades pobres. 

Estava implícito em Denis o desejo de cuidar dos familiares. As necessidades 

basilares como uma lata de leite, apenas são resolvidas com o dinheiro na mão 

para realizar a compra. Um irmão que, todos os dias envolve-se com atividades 

ilegais, torna-se uma ajuda nos momentos difíceis. Enfim, todos encaravam esse 

fato como solidariedade e altruísmo.   

 Porém, a profecia da morte de Denis estava escrita: nos sonhos de sua 

mãe. A lembrança da escolha da roupa do neto que a acompanhava a igreja era 

um sinal. Seu sono inexplicável dentro do templo e finalmente um frio do seu lado 

esquerdo. Acreditava que Denis passou e lhe deu um último abraço! Um beijo e 

em seguida para um lugar melhor. Apenas do mundo espiritual retirava essas 

conclusões. 

 Abaixo ele continua seu relato da morte de Denis: 

 
Entrevistador: Eu vi um gol. 
Dona Ana: É um gol. Aí eu vi o carro e um irmão bem magrinho 
estava na frente da igreja olhando para mim! Eu acho que ele já 
sabia. Mas Jesus já tinha me preparado. Aí eu digo: Meu Deus! 
Pelo amor de Deus! Eu disse: Danúbia ela disse: “Entra aí mãe!” 
Eu disse entra aí não! Mataram Denis não foi? Ela respondeu: 
“Mamãe não, não foi não mãe!” Eu digo mataram ele! Jesus já me 
avisou que matariam ele. Aí ela disse: “Não mãe só atiraram nele, 
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mãe ele vai para o hospital”. Eu digo minha filha mataram ele, e o 
corpo dele está lá no local. Aí ele foi e disse: “é mãe mataram!” Eu 
disse: é minha filha mataram não adianta me enganar por que Jesus 
já tinha me dito tudo me preparado (em tom de voz elevado)  e eu 
sabia que meu filho estava morto ( suspiro). Aí meu filhinho, eu 
não tive condições de chegar onde estava o “cadaverzinho” dele 
estava.  Não tive coragem de ver... Jesus me preparou muito da 
morte do meu filho, até hoje tem me preparado, só que meu filho, 
eu não consigo é... (silencio) Deixar de pensar nele assim... Eu 
penso nele vivo não morto! Eu penso que ele está vivo! Eu sei que 
ele está em uma vida melhor. 

 
  
 Portanto, Danúbia não conseguiu enganar sua mãe. A primeira notícia da 

morte de Denis era confusa. Porque ele ainda mesmo baleado teve forças de 

cambalear pedindo socorro, mas depois caiu e faleceu no local, segundo o relato 

de sua mãe. Havia esperança para família no primeiro momento de que talvez 

estivesse somente baleado. Entretanto, Cláudio e sua família encontraram apenas 

o corpo dentro da casa de um morador do bairro. Foi uma grande tragédia para 

aquela casa.  

Todavia, devido sua experiência religiosa, dona Ana acreditava que os 

sinais revelavam que Denis estava morto. Era sua relação espiritual com o seu 

Deus que a conduzia para essa certeza. Pois, sabia que a cova para a pessoa alta 

pertencia a ele. Como também conhecia parcialmente, as atividades ilegais 

praticadas por ele, que era o mais alto da casa. Enfim, o estilo de vida de Denis 

logo o transformaria em uma vítima direta de um homicídio. Sua genitora preferiu 

construir uma “odisséia espiritual” para explicar os fatos.  

  Interessante frisar, que não foi de interesse para a família investigar as 

circunstâncias da morte. Existem muitos detalhes nesse caso que não foram do 

interesse dos familiares. Logo, não ocorre uma negativa no envolvimento de Denis 

com o mundo do crime, apenas um ceticismo, pois, para alguns familiares, como 

está morto, nada mais poderia se feito. Estava consumado. Enfim, o ponto de vista 

religioso da matriarca influencia os demais familiares.  

A dor de perder mais um filho querido era somente expressada por 

lágrimas. O conforto estava nas boas lembranças e dos momentos que 

permaneceram juntos, como o trecho seguinte: 



 109

 

Dona Ana: Aí meu filhinho, eu não consigo... Assim meu filho... 
Pensar que meu filho praticamente morreu. (Silêncio) Logo, logo 
eu gostaria que de uma hora para outra meu filho iria chegar em 
casa, que ele ia chegar em casa...(com uma voz muito pesada e 
aparentemente muita dificuldade em expressar essas palavras)  
aquela alegria que eu tinha, por aqui tem uma reuniões toda 
segunda-feira reunião evangélica, e ele chegava as vezes o irmãos 
estava e ele chegava eu sentada em uma cadeira ele tirava minhas 
mãos que estava assim: cruzadas e sentava no meu colo e colocava 
minhas mãos abraçando ele. Aí eu começava a beijar ele. Ai as 
meninas da igreja diziam: “que meninão, olha mamãe esse menino 
sentado no colo da mãe dele”. Eu disse: É minha filhinha, é meu 
bebê mais novo! É meu bebezinho mais novo! E era aquela alegria 
meu filho aquele amor, que ele tinha muito grande por mim! 
Cuidava muito bem de minha saúde, se eu adoecesse eu pensava 
que meu filho estava em casa, ele já tinha ido buscar o táxi para me 
levar ao hospital. Me levava para o hospital, só sai de casa quando 
eu chegava, para saber se eu estava bem. Dinheiro me dava logo 
para pagar o táxi e comprar remédio... (Silêncio) Eu não tenho 
mais essa bênção, essa maravilha que eu tinha, meu filhinho, e eu 
não tenho mais não. Tem hora que me dá um desespero muito 
grande (em lagrimas) é um desespero tão grande meu filho que têm 
hora que dá vontade de ir embora daqui. Assim, embora e vender 
minha casinha não, por que isso aqui eu pedi muito a Deus para 
ter... Para ter meu filho essa casinha e eu não tenho vontade de sair 
daqui de uma vez não! Eu tenho vontade de sair para ter um 
descanso, assim meu filho não é nem de espírito é de mente por 
que minha mente tem sido muito ocupada com coisas que não 
deveria ser ocupada não é? Eu não tenho paz, assim na vida meu 
filho porque eu vivo com uma vida assustada, assombrada e 
justamente por esse filho viciado. 

 
 
 As lembranças dos belos momentos com seu filho são, atualmente, o 

conforto de dona Ana. O filho carinhoso que buscava o colo da mãe mesmo sendo 

adulto para receber carinho na presença de todos. Ainda era o filho provedor na 

hora da doença, que exige, de certo modo, alguns gastos extras os quais podia 

proporcionar a mãe. Portanto, foi o filho mais novo amado por todos. O único que 

conseguia captar recursos para auxiliar aos familiares. 

 A ideia do fim era extremamente dolorosa para dona Ana, com a 

afirmação: “Agora não o tenho mais”, revelando todo sofrimento e saudade da 
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ausência de Denis. Ainda prevendo dias piores, pois dava uma ajuda financeira 

muito importante à família. 

 Contudo, sentiu vontade de ir embora, mas sem saber exatamente para 

onde ir. Indica, de certa forma, uma mensagem de desespero e desamparo. A 

casa é um reduto de boas lembranças, pois até o local onde ele conservava o 

chinelo é uma lembrança forte. Os abraços e beijos de gratidão e amor pela mãe, 

lembranças que fazem as lágrimas rolarem por longos minutos na face de Dona 

Ana.  

 
Dona Ana: É meu filho para eles! Porque mais para frente eles vão 
precisar! Eu não vou precisar muito tempo não, mas eles vão 
precisar! Mas eu, meu filho, cheguei a pedir esmola na Redinha 
para dar de comer a minha mãe. Eu cheguei olhei: Catava lixo! 
Meu filho! Porque nessa época não tinha latinha de alumínio, meu 
filho! E eu lhe digo uma coisa: meu sofrimento foi grande! Hoje 
em dia eu vivo no paraíso! É meu filho por que se agente não se 
segurar nas mãos do senhor! Meu filho, as coisas ficam difíceis, 
por que tem aquele dizer: “Se você, meu filho, procura um 
caminho para seguir, um caminho bom, você encontra não é? Se 
procurar o caminho mal, a pessoa corre para o lado mal!” Só que 
meu filhinho, eu me seguro nas mãos do senhor e a ajuda vem de 
todos os lados, às vezes eu estou em casa e as irmãs da igreja ligam 
para mim: “irmã Ana vem busca isso para você! Irmã Ana tem isso 
para você”. Olhe graças a Deus, meu filho, é uma benção! E hoje 
em dia meu filho se eu tivesse desde criança, desde criança se eu 
tivesse seguido no caminho do senhor eu era uma pessoa, meu 
filhinho, meu Jesus, muito feliz! Mas feliz do que o que sou agora 
não é? E eu lhe digo se eu soubesse que meus problemas que desde 
a infância que eu passo e se eu soubesse que iria passar pior 
agora... Eu não teria Filho! Se eu adivinhasse que podia escolher a 
parte boa e a parte mal agente escolhia não é meu filho, mas quem 
é que vai adivinhar? Que a coisa que eu mais queria ter na minha 
vida era um filho homem. O primeiro que veio o mais velho é um 
drogado! Imagine meu filho que situação? O mais velho! O que eu 
mais queria na minha vida era ter um filho homem! Jesus me deu 
quatro, quatro filhos homens. Três é uma benção, que são: Cláudio, 
Douglas e Denis, o que mataram. O David Junior que é o pai desse 
aqui só Deus para operar naquela vida. 

 

 Sua história de vida está misturada com os homicídios. Logo, seu 

sofrimento e dor começam muito cedo. Fazia diversos trabalhos: catadora de lixo, 
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marisqueira, pescadora e lavadeira. Primeiro lutou para conseguir matar a fome de 

sua mãe. Algo recorrente nas comunidades pobres é a necessidade dos filhos 

trabalharem para suprir as necessidades imediatas. Isso ocorre devido aos 

desajustes nos papeis sociais de pais e mães. 

Em seguida, tentou resolver seus problemas financeiros com um 

casamento. Contudo, sofreu muito para que os filhos conseguissem se alimentar e 

estudar. Ainda tinha como agravante sua baixa escolaridade, pois, não sabe ler 

nem escrever, porém, valorizou o conhecimento e todos os seus filhos e estes 

frequentaram a escola. Julga que hoje vive no paraíso, porque escolheu um bom 

caminho, porém lamenta não servir a Deus desde os primeiros anos de vida.  

As igrejas nas comunidades pobres funcionam em alguns bairros como 

uma rede de solidariedade. A união entre pessoas da mesma fé pode ter como 

resultante a ajuda financeira. Todavia, o auxilio somente ocorre para os membros 

ativos e batizados. Este é o caso de dona Ana, que sempre recebia apoio da 

comunidade religiosa no qual é partícipe. 

 

2.0.6) “Queriam tocar fogo nessa criança”. (Dona Ana) 
      
 

     Apesar de lamentar todas as dificuldades que encontrou como mãe, foi 

presenteada com mais um filho. Seu nome é Everton, filho de seu primogênito. É 

um garoto de pouco mais que 10 anos de idade. Sua história cruza diretamente 

com a vida dela. A amizade e o amor que os dois conservam é algo que supera a 

relação mãe e filho.   

Ambos cuidam um do outro. Em uma relação de reciprocidade. O começo 

dessa linda amizade ocorre da seguinte maneira: 

 

 
Dona Ana: Eu não tenho paz, assim na vida meu filho porque eu 
vivo com uma vida assustada, assombrada e justamente por esse 
filho viciado. Porque essa criança dele (referindo-se a Everton seu 
neto), ele tem seis filhos: tem dois homens, um de onze anos, doze 
anos e tem esse de onze (Everton). Aí meu filhinho, essa criança 
chegou em minhas mãos, novinho com um mês e quinze dias 
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chegou enrolado em um paninho. Aí disseram: “Este aqui pode 
tomar conta dele!” Porque o avô por parte de mãe não gosta dele e 
se ele ficar lá o avô já planejou tocar fogo no barraco dele. Por que 
ele morava com a mãe em um “barraquinho de palha”, no 
barraquinho e deixar ele queimado por que ele não gosta dele! 
Entrevistador: (com voz tremula) desse? (apontando para 
Everton) 
Dona Ana: esse ai meu filho! (Confirmando). Queria tocar fogo 
nessa criança com um mês e quinze dias de nascido. Ai eu disse: 
pois, deixe ele aqui! Trouxeram uma mamadeira enrolada em um 
paninho, meu filho, e esse paninho ainda levaram ele de volta. 
Ainda pediu o pano de volta, que o pano não era dele era de um 
primo dele. Eu digo: não seja por isso, pode levar agora logo, por 
que aqui graças a Deus! Tudo Deus me dá franco! E tenho.  Aí eu 
digo, Jesus, e era tarde meu filho, naquela época do programa de 
ratinho, eu tinha terminado de assistir o programa do ratinho e 
tinha tomado banho para me deitar. Ai quando chegaram com essa 
criança: Aí eu disse: Jesus amanhã eu vou trabalhar e essa criança 
vai ficar com quem? Aí Danúbia disse: “Mãe não se preocupe”. Aí 
a esposa do meu sobrinho me emprestou uma lata de leite, me 
emprestou uma caixa de massa e eu disse: me empreste minha filha 
por que já são mais de onze horas da noite e amanhã eu compre e 
lhe dou. Aí meu filhinho está ai, é minha companhia, abaixo dos 
poderes do senhor, por que quando eu vou sair para um canto ele já 
está alerta: “Mãe eu vou mais a senhora! Mãe isso assim, assim...” 
É inteligente graças a Deus! Muito inteligente meu filho já sabe 
ler! Não é? Está no colégio, eu já digo a ele: eu só quero que Deus 
me tire meu filho, eu peço, meu pai permissão para criar ele até os 
quinze anos!(em formato de oração) Não é meu filho? 
(perguntando a ele) Pelo menos até quinze anos! Por que para 
quinze anos faltam apenas quatro anos. 
Entrevistador: Tem dez já? 
Dona Ana: Vai fazer onze meu filho. No dia 22 de janeiro ele 
completa onze anos. Mais eu lhe digo uma coisa meu filho, o 
sofrimento dessa criança foi muito grande! Muito grande! Nem a 
própria mãe dele gosta dele!  

  

O menino Everton foi rejeitado pela mãe. É ameaçado de ser queimado vivo 

pelo seu avô materno. O ódio por sua existência aconteceu muito cedo bem antes 

de saber falar. A avó paterna não conseguia encontrar um causa racional para o 

avô sentir ódio por uma criança lactante ainda. A rejeição era por parte de todos 

da casa de sua mãe que, inclusive, não gosta dele.  
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 Todavia, Dona Ana abriu os braços e recebeu mais um filho. O menino não 

tinha roupas, comida, berço e quarto decorado. Chegou no pano que foi levado 

embora. Ela acreditou em seu Deus mais uma vez e resolveu lutar por aquela 

inocente criança. Hoje são parceiros, apesar de ser muito jovem ainda. Realiza 

diversos trabalhos para sua mãe. Não existe um único lugar que ela esteja que ele 

não a acompanhe.  

 

Dona Ana: Esse aqui, (referindo-se a outro neto) a mãe também 
não gostava não. Agora esta se chegando mais. Eu quem vou sair 
da companhia dele! Quando ele construir alguma coisa nesse 
mundo aqui que sirva para o refugio dele! É a minha companhia na 
igreja e se eu for para a igreja ele diz: “mãe eu vou com a 
senhora!” Às vezes eu não quero nem levar por que ele dorme 
muito na igreja, mas aí ele faz “finga pé” e vai mesmo! Não tem 
jeito de dizer meu filho não vai não! Por que ele vai. Mas agora ele 
não está dormindo mais não, quando ele está dormindo ele se 
levanta. Ele quando quer dormir os olhos fica vermelho, ele levanta 
arregala os olhos para fora. (risos) Aí meu filho, graças a Deus que 
me deu essa benção para ser minha companhia aqui na terra! Duas 
bênçãos por que esse aqui me faz raiva, bastante raiva, o Vinícius, 
me faz raiva meu filho que não é brincadeira... Mas esse aqui, esse 
aqui não faz não, me ajuda muito! Me ajuda muito, meu filho! 
Muito, muito, muito mesmo... Me ajuda demais! O trabalho que eu 
tenho para fazer se é uma casa para varrer, ele viu você chegando 
aqui e foi logo dizendo: “Mamãe vou passar uma vassoura pelo 
menos aqui”. Mas olhe, meu filho,  ele arruma a casa, para fazer as 
coisas esse aqui olhe! Graças a Deus me ajuda demais! 
Dona Ana: Meu filho, pelo amor de Deus eu nem quero falar dos 
daqui! (risos) Esse daqui meu filho, quando ele se bota para fazer 
as coisas ele me ajuda a lavar casa, ele lava banheiro, ele limpa 
fogão, mas eu já ensino por que quando ele crescer mais um pouco, 
que ele tiver o cantinho dele, ele já sabe fazer as coisinhas dele. Por 
que isso ai não envergonha um homem fazer as coisas não.  
Entrevistador: Envergonha não; 
Dona Ana: Envergonha não. Envergonha um homem, meu 
filhinho, colocar as mãos no que é dos outros! Mas chegar a fazer 
um trabalho, limpar uma casa e lavar uma louça? Não envergonha, 
ninguém. Não envergonha ninguém, meu filhinho, por que a 
educação que minha mãe me deu, por que minha mãe não me deu 
estudo. Eu aprendi a fazer meu nome já depois de velha e digo: eu 
não quero mais estudar por que não tenho cabeça mais para isso só 
para trabalho. Só para trabalho. E até hoje, meu filho, eu estou 
vivendo, não passo por analfabeta meu filho, nos cantos, por que 
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ainda assino o nome! Mas já, os meus netos, o que posso fazer por 
eles é que eu crio sou vó e sou mãe que eu crio da educação e não 
deixar eles para de estudar. Por que a coisa melhor do mundo meu 
filhinho é a pessoa saber ler e eu quero chegar na igreja meu filho e 
mandar procurar um versículo para ver se ele não vai e acha 
derrepente...  Para ver se ele não encontre bem ligeirinho. Agora 
ele se amarra meu filho, para não dar o conhecimento dele para 
ninguém. Ele não quer dar o conhecimento por que sabe das coisas, 
ele quer fazer tudo em sigilo, mas chegando na igreja versículo tal, 
não se preocupe não que ele vai bem em cima. Ai quando os 
irmãos vêm ajudar ele... Ele já tem encontrado!  

 

 Por isso, esse menino tem sido a alegria de sua avó para superar tudo que 

aconteceu em sua vida. Ele enche o seu coração de esperança ao ver 

concretizado um projeto que ela idealizou para Denis. Aparentemente, nesse 

caso, ele simboliza a redenção e a tentativa que tudo possa dar certo. Seu 

principal interesse é que seja um homem religioso e distante da criminalidade. 

Contudo, apresentou um grande dilema: para um homem, a maior vergonha 

era colocar as mãos nas coisas dos outros. Sendo assim, é vergonhoso ter David 

Júnior por perto, pois é ladrão. Do mesmo modo, não é vergonhoso enterrar os 

filhos que eram envolvidos com o comercio ilegal de drogas.  Entende que se trata 

de duas coisas distintas.  

  Exalta as qualidades do neto: trabalhador, estudioso e que gosta de cuidar 

dela. Tem um imenso carinho por sua mãe. Durante toda a entrevista fez questão 

de escutar tudo o que foi pronunciado. Arregalava os olhos escutando tudo com 

muita atenção, até o trecho em que foi falado sobre a rejeição de sua mãe 

biológica. Mostrou muita gratidão e algumas vezes um sorriso brotava em seu 

rosto.  

O restante da nossa conversa foi bastante informal. Continuava com medo 

em relação ao futuro de David Júnior. Principalmente que se transformasse em um 

espelho para os mais jovens. Destacou, somente, a esperança em Cristo e no 

cristianismo para fazer o resgate desse filho mais velho. 

Entendi que era a hora certa de encerrar nossa conversa, pois seu marido 

chegou do mar e ela tinha a responsabilidade de preparar a comida de todos. De 

maneira gentil disse que eu poderia ficar, porém eu sabia que ela estava sendo 
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educada. Afirmou que agora dedicaria toda a sua força na educação de Everton. 

Estava disposta a protegê-lo. Na verdade um cuida do outro. Era uma maneira de 

reviver sua antiga relação com Denis. 

Com o gravador desligado, confessou-me que certa noite quando David 

Junior estava com crise de abstinência, Denis colocou o colchão no chão e o 

agarrou junto ao peito e disse que ele não iria vagar pelas ruas da Redinha para 

consumir drogas. Era rotineiro este fato ocorrer. Ela me interpelou: “E agora quem 

vai dar um jeito nele?”. 
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Capítulo 03_ Desajuste no mundo do crime.  
 

 

 

“Thiaguinho se chamava assim porque ele era muito magrinho” (Olga) 

  

 

3.0) Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de ter acompanhado a vida de Thiaguinho, eu não sabia a 

repercussão de sua morte em sua casa. A minha distância, devido o medo que as 

mortes provocam, estas que correm no bairro no qual resido, isto não me ajudou 

quando procurei saber maiores detalhes. De modo indireto, todos os moradores 

são abalados, e de imediato, surgem receios, medos e mitos criados em 

decorrência dos assassinatos locais.  

 Diversas mortes passam por esse contexto acima. Com a notícia de um 

crime, os rumores e fofocas tomam conta das ruas. Existem determinados casos 

que em questão de segundos depois da morte, logo chegam os expectadores. As 

mais diversas “histórias” são projetadas diante do crime. E muitas vezes não 

acontece solidariedade a dor da família. Em casos extremos, recebem uma lição 

de moral por não fornecer educação de qualidade. 

Ao pesquisar em um campo como esse, se faz necessário ser bastante 

cuidadoso. Principalmente para não ser confundido como um empreendedor de 

Vítimas diretas e 
indiretas 
Thiago (assassinado) 
Deilza (Tia da vítima) 
Olívia (Tia da vitima) 
Socorro (avó da vítima) 
Lucia (mãe de criação) 
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fofocas. A conquista do respeito das vítimas indiretas é um longo processo, 

mesmo com a proximidade espacial. Isso é consequência direta do fato de serem 

desrespeitados pelos seus vizinhos. Por isso, a visão que projetam e o respeito 

conquistado com os anos foram fundamentais para o sucesso da pesquisa nesse 

campo próximo ao pesquisador. 

 

3.1) Thiago lutou para andar segundo a Lei. 

 

Portanto, Thiago era um garoto que lutou para estar na legalidade. Sabia 

desse fato antes das entrevistas com os familiares. Pertencia aquela classe de 

indivíduos que são considerados pela população do bairro sem talento ou 

capacidade de entender os códigos para viver no mundo do crime. Este foi um 

discurso dos familiares e também reproduzido demasiadamente pelos moradores 

locais. A proximidade dos seus familiares confirmou esse fato. Ele transformou-se 

em algo que muitos não compreendiam. Viveu um tempo muito curto praticando 

pequenos delitos. 

  Importante salientar que, Thiago nunca foi meu amigo, apenas, fora um 

conhecido. Pertencíamos a gerações diferentes no bairro, o que de certo modo 

nos distanciava. A faixa etária de certo modo nos distanciava. Contudo, sua 

transformação e escolha pelo mundo do crime foi algo muito comentado. 

Afirmavam que foi um guerreiro: menino franzino lutou com todas as forças pelo 

que considerava correto. Contudo, não resistiu às investidas da própria genitora 

que o inseriu na prática de crimes.  

Era membro da torcida organizada Gang abcdista, esta era seu principal 

momento de entretecimento. Frequentava o estádio do seu clube do coração. E 

tinha na torcida seu principal momento de sociabilidade. Os membros da torcida 

eram seus principais amigos. Todavia, alguns componentes no bairro não fazem 

questão de esconder que cometem delitos e colocam “terror”. Alguns andam com 

armas e tem uma guerra declarada contra a torcida rival: “Máfia vermelha”, esta 

representa o clube América de Natal. 
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As torcidas se dividem em comandos. Thiago foi membro do comando da 

BT da gang abcdista. Eram os garotos que ficavam na reserva no time de futebol 

dos maiores. Cresceram e agora assumiram o comando do “pedaço” se 

autodenominam como “a moral”7. Sempre ao som da banda Grafite (banda baile 

bastante famosa na periferia de Natal) e vestindo camisas de marcas de alto valor 

ou camisa da gang alvinegra.  Na esquina, mostravam armas e estavam sempre 

dispostos a entrar em confronto direto com os rivais.  

   

Imagem:06 

Tema: Folder da Gang 

 
Fonte: Sites de Relacionamento 

  

Contudo, era um domingo comum quando ainda bem cedo chegou à 

informação que ele tinha cometido um assalto na orla e teria sido alvejado com um 

tiro na perna. Não existia relação com a torcida organizada. Durante esse período, 

no início do ano 2000, na Praia do Meio, eram corriqueiros os assaltos a 

desconhecidos. Alguém com objetos de valor e pouca atenção, logo poderia ser 

cercado por um grupo de garotos que faziam o conhecido: ”arrastão”8. Contudo, 

Thiago costumava assaltar sozinho ou em dupla.  

                                                 
7 Modo de afirma que são os donos do pedaço e na ausência da policia colocam ordem no espaço.  
8 Assalto ou furto praticado por diversos indivíduos. 
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  As circunstâncias da morte de Thiago eram questionáveis e estranhas. A 

família questiona sua morte. Acreditavam ser estranho um tiro na perna retirar a 

vida de alguém aparentemente saudável. A perícia posteriormente revelou que foi 

um tiro dado por um especialista.  Os rumores que circulavam eram de que tinha 

sido vingança premeditada e se tinha muito medo em falar do assunto. Porque 

suspeitavam de um policial federal ou atuação de um grupo de extermínio.                                    

Todavia, estive no velório de Thiago. Foi uma imagem desoladora, de muito 

pesar para os parentes e amigos. Ele tinha apenas 16 anos e sua curta vida foi 

interrompida de modo trágico, mas previsível para alguns. Era uma cena forte: 

caixão estava coberto de rosas e somente o seu rosto magro era visível. Um 

cheiro forte de vela, uma cruz com o corpo morto de Cristo.  Algumas pessoas 

rezando e chorando copiosamente.  

   Naquele instante, fui abduzido por uma lembrança: seu corpo sempre foi 

muito magro o que não dava muitas vantagens no confronto com outros garotos. 

Sempre estava envolvido em confusões e não costumava fugir. Como se diz no 

popular: não “arregava”. Essa relação era tão próxima, pois ainda me lembrava de 

seu choro depois de uma briga. Aparentava ser um garoto que não tinha 

assistência de muitos adultos. Naquele momento seu corpo inerte representava 

que seu projeto de vida acabara. 

 

3.2) O nome da rua onde morava era Esperança. 

 

Morava na Rua da Esperança. A principal via do bairro de Brasília Teimosa, 

na qual corre o fluxo de ônibus. Sua casa do lado esquerdo tem a principal padaria 

do bairro chamada de Bonsucesso. Do lado direito, Mercadinho Varejão da 

Economia. Em frente à farmácia. Sua casa é coberta de azulejos de cor cinza e 

alguns desenhos. Uma bonita casa com um pequeno portão de alumínio. A rua é 

asfaltada e muito movimentada.  
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Imagem: 07 

Tema: rua da Esperança 

 
Foto: Arquivo pessoal 

 

 

 Foi nesse espaço que Thiago passou boa parte de sua curta existência. 

Entretanto, quando eu era garoto, não conseguia compreender o fato dele não ser 

criado pela mãe. A primeira vez que o encontrei tinha aproximadamente três ou 

quatro anos com uma fralda na mão e uma chupeta na outra. Quem cuidava dele 

era uma grande amiga que também cuidou de mim, seu nome é Lúcia. Essa 

senhora tinha o hábito de cuidar de crianças no bairro. 

 Logo, ela é a mãe de criação de muitos garotos que hoje estão envolvidos 

com tráfico de drogas. Em diversos momentos, é ela quem fica encarregada de 

resolver questões judiciais desses garotos. Pois, suas mães biológicas estão 

presas ou de também terem problemas com a justiça legal. Foi através de Lúcia 

que cheguei ao caso Thiago.  

Contudo, a relação de Thiago com a mãe biológica sempre foi algo 

conflituoso. Era recorrente, durante a infância, procurar a mãe pelas esquinas e 

nas ruas pedindo para ela voltar para casa e não consumir drogas. Lutou muito 

pela mãe, porém infelizmente não conseguiu. Enfim, nunca encontrou estabilidade 

emocional em sua casa.  



 121

Então, busquei compreender, o fato dele ser criado por outra mulher que 

não fosse sua mãe. Em seguida, descobri que ele também foi educado pela 

bisavó, que morreu antes dele. Também suas tias e avó maternas contribuíram 

com sua criação.  São essas mulheres que têm uma parcela de contribuição na 

reprodução do caso de Thiago. São elas que sofrem, atualmente, com sua 

ausência.  

 Em nossa entrevista contribuíram: sua avó materna e tias sanguíneas. A 

entrevista foi direcionada a dona Socorro, sua avó. Contudo, durante a conversa, 

as tias não se contiveram e participaram com comentários e correções no discurso 

de sua mãe. Na cozinha também estava presente Lúcia, sua mãe de criação. Sua 

mãe biológica está presa, pois continua tendo problemas com roubos e com o uso 

de entorpecentes, portanto não pôde ser entrevistada. 

Conversei com todas em momentos específicos. Primeiro, entrevistei Lúcia 

sua mãe de criação. Em seguida, estive em sua casa duas vezes para entrevistas 

e conversas informais.  Tentamos estabelecer um vínculo e uma relação amistosa 

para a produção desse relato. 

  

3.3) Era um alivio se a mãe dele morresse? 

  

O contato com a família de Thiago ocorreu devido minha amizade com uma 

de suas mães de criação. Ocorreu que, o acesso a todas as pessoas aconteceu 

por intermédio dela. Existem grandes dificuldades em retomar antigos casos de 

violência. São lembranças dolorosas e para muitos um projeto de vida que não se 

concretizou. As diversas possibilidades do que deveria ter sido a vida da vítima 

sempre foram recorrentes.   

 Entretanto, não conhecia a relação de Thiago com sua família. Não tinha 

conhecimento se era amado ou se sua morte foi um grande alívio para seus 

familiares. É bom lembrar que, sua mãe biológica pouco participou em sua 

educação. Durante a visita não estava em casa. Novamente presa, pois pratica 

pequenos furtos no centro comercial da cidade e nos últimos furtos não obteve 
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sucesso. Ela era um imenso fardo para todos os familiares e motivo de vergonha 

para todos.  

Era 17h e durante duas horas conversamos: sua avó, tias e eu. Nos cinco 

minutos que caminhei até a sua casa, vários fatos passaram em minha cabeça. 

Pensei na morte brutal de Thiago e como muito cedo ela ocorreu. Era rotina 

morrer cedo nesse bairro. Ele não foi o primeiro e dificilmente será o último. 

Pensei em algumas repostas para esse problema social, não consegui enxergar 

nenhuma em curto prazo. 

 Desse modo, chegando à casa de sua avó, um cachorro late alto indicando, 

que alguém estava a porta. Logo, o prendem e avisam que ele não morde. A casa 

era a mesma de tantos anos, com apenas algumas reformas que a deixaram mais 

bela com azulejos e um bonito portão de alumínio. Tudo devidamente bem 

cuidado e extremamente limpo. 

 Em seguida, a senhora sorridente de cabelo crespo e curto e bastante 

cordial me atende. Dona Lúcia estava presente conosco na sala que estava 

escura, pois a lâmpada estava com um problema. Conversamos um pouco e pedi 

que ela ficasse completamente à vontade. Procurava um lugar para que 

pudéssemos começar. Tinha acabado de chegar e deu uma parada no jantar. E 

na mesa da cozinha realizei sua entrevista.  

Depois de duas tentativas frustradas, consegui, finalmente, conversar com 

dona Socorro e suas filhas. Conversamos sobre o objetivo do trabalho. Expliquei 

que meu interesse era conhecer a história de vida dela e de seu sofrimento após a 

perda de seu neto. Gostaria de saber seu relato de vida e como tem seguido a 

vida. Atualmente ela tem 61 anos.  

 

3.4) Dona Socorro: “apanhar todo mundo apanha para ser gente”. 

 

A sala com pouca luz não foi o local ideal para a entrevista, segundo dona 

Socorro. Algo que ficou evidente foram os diversos quadros neste ambiente. 

Depois, descobri que se tratava de um memorial. Homenageava as diversas 
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pessoas que faleceram na família. A foto de Thiago estava entre os diversos 

mortos. Era o mais novo. 

Contudo, logo foi feito um convite para sentar-me a mesa. Um neto jogava 

videogame em um canto da sala com um volume elevado na televisão. Dessa 

maneira, o latido do cachorro dava uma inquietude naquele espaço. O problema 

do barulho, somente foi resolvido com os gritos de Olga, uma das filhas de dona 

Socorro. Estabelecida a ordem, começamos nossa entrevista. 

De imediato algo ficou evidente: o constrangimento em relatar sua infância. 

Não se lembrou de muita coisa. Pensava que o melhor momento de sua vida foi 

durante seu período de casada. Creditava esse momento como melhor fase da 

vida.  

Era sintética na sua história pessoal, principalmente pelo pouco contato 

entre nós. Sentia-se bastante envergonhada, mas relativamente lisonjeada em 

meu interesse de conhecer sua história.  Era evidente que procurava as melhores 

lembranças para relatar. Possivelmente não queria apresentar sua vida com 

tristezas.  

 

 
Entrevistador: Fique a vontade não tenho pressa à senhora pode 
responder como quiser. 
Entrevistador: Onde a senhora nasceu? 
Dona Socorro: Eu nasci aqui mesmo em Natal. Na maternidade 
Januário Cicco.  
Entrevistador: Sua infância passou aqui mesmo? 
Dona Socorro: Não, eu passei na Jordanês (rua localizada no 
bairro das Rocas). Fui criada na Jordanês. Minha infância foi muito 
boa não é? (risos) apanhar todo mundo apanha para ser gente. 

  

 

Dona Socorro revela que foi nascida e criada no bairro das Rocas. Estava 

relativamente inibida nas primeiras perguntas. Seu sorriso era uma evidência de 

tensão inicial. Estava preocupada em responder de modo correto às questões. 

Algo revelador foi sua baixa estima e não se achava digna de conceder uma 

entrevista desse tipo.  Contudo, tentei motivá-la a continuar o relato. 
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Durante longos anos, foi uma filha super protegida pelos pais. De certa 

maneira, isso acarretou consequências durante toda a vida. Contudo, considerou 

ambos como ótimos pais cuidadosos e amorosos. Todavia, ao completar quinze 

anos algo revelador lhe seria apresentado: 

 

 

Dona Socorro: Ah! (com grande alegria) minha infância foi boa. 
Foi muito boa (dando bastante ênfase). Apesar de que tenho pais 
adotivos. Minha mãe me deu para uma família quando eu tinha 
vinte e quatro dias de nascida. Foi quando minha mãe me deu para 
um pessoal, que me criou. Não é? Daí quando eu estava com 
quinze anos eu conheci minha família. Quando eu era criança ia 
muito a um barraco que era da minha mesmo lá nas Rocas. Quando 
chegava lá ela chorava e eu perguntava a minha mãe: mãe por que 
quando eu chego lá àquela mulher ela já chora? Ela respondia: 
”besteira ela é sua madrinha e vê você grande ela chora”. Eu não 
tenho a foto de Thiaguinho não? Não é?(perguntando a uma filha) 
Tenho dele morto, mas está tão guardada. Foi quando ele morreu ai 
nos fizemos às lembranças. Tem ai no quarto. Sim chega. Daí eu 
disse: mãe toda a vida que passou ali aquela família chora. Ela 
dizia: “é nada mulher”. Quando eu completei quinze anos meu pai 
disse: “é hora de dizer a ela”. O meu pai que me criou. Para ela não 
morrer enganada. Daí foi quando me disseram àquela mulher que 
chora quando você passa é sua mãe. Daí eu fiquei sabendo. Mas só 
que eu não deixei a minha mãe, eu continuei com eles. Somente 
deixei quando eles faleceram. Já morreu todos os dois não é? Ai 
depois de muito tempo eu vim morar aqui. 

 

 

 Durante anos achou suspeito o choro de uma estranha que se transformou 

em sua madrinha. Contudo, somente ao completar quinze anos, este considerado 

um momento de passagem para a idade adulta, descobriu que não era filha 

biológica. Em seu discurso, misturava fatos de sua vida e detalhes da morte do 

neto. Uma determinada confusão que não era perceptível para ela.  

Sendo assim, por motivações econômicas, sua mãe biológica necessitou 

doar a filha para estranhos. O acordo era este: casualmente olhar e toca na 

menina.  O casal foi generoso e cumpriu com o acordo: promovendo alguns 

encontros entre mãe biológica e filha. Em síntese, ela estabeleceu amizade com a 
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mãe biológica. Mas quando era jovem não compreendeu muito bem essa relação. 

Era um fato que não a constrangia, mas fazia com que crescesse ainda mais sua 

admiração pelos pais adotivos. 

 Portanto, foi profundamente grata por ter sido livrada da pobreza. Durante 

toda a vida, seus pais foram provedores e protetores. Fornecia conforto e 

segurança para Dona Socorro. É forte e perceptível seu apreço pelos falecidos 

pais. Aparentava não guardar nenhuma mágoa, devido às limitações e privações 

que seus pais eram obrigados a estabelecer: 

 

 
Entrevistador: Apanhar? A Senhora aprontava tanto o que? 
Dona Socorro: Eu gostava muito de dançar forró. Eles não 
queriam que eu fosse daí eu ia escondido. Mas as surras (risos) era 
aquela que pai dá não é? 
Dona Socorro: Eu tinha uns quinze anos.(risos) Eu gostava era de 
brincar. De me divertir não é? Dançar forró quando eu chegava 
eles batiam em mim. Mas era que eles não queriam. 

  

 

Logo, Dona Socorro lembra com saudosismo das festas de forró.   Gostava 

de dançar. Esquecia os problemas dançando. Os pais não concordavam, pois 

consideravam que ela era muito jovem para se envolver em festas. Os principais 

clubes de dança no bairro das Rocas são o clube Araruna e o Clube Palmeiras. 

Era muito comum, as moças, durante os anos 1960 e 1980, que frequentavam os 

clubes, serem reprimidas pelos pais.  

 Portanto, seu contato com os pais adotivos foi demasiadamente íntimo.  

Mesmo após o seu casamento, continuou morando com os pais. Casou muito 

cedo, contudo não abandonou sua mãe, que foi a responsável pela educação dos 

seus netos e bisnetos: 

 
 
Dona Socorro: Era...(silêncio) Como falei não é? Lembranças 
boas uma infância boa. Meus pais tratavam bem. Não faltava nada. 
Depois que casei fiquei morando com eles. Eles continuaram 
tomando conta de meus filhos. Quem criou meus filhos foi minha 
mãe. 
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 Toda a sua trajetória esteve ligada aos pais. Em certa medida, o papel 

social de mãe nunca foi devidamente interiorizado por Dona Socorro. Estava 

casada e mesmo assim ainda era cuidada como filha. Todas as atividades e 

responsabilidades que deveriam ser de sua obrigação seus pais tomavam a 

frente. Fizeram o possível para que ela não tivesse que passar por agruras e 

sofrimentos durante o casamento. 

Desse modo, nunca foi a referência de mãe para seus filhos. Esse papel 

estava com sua mãe de criação que fez questão de educar todos os netos. 

Contudo, quando falecidos deixaram os recursos devidos para sua existência: 

 
 
Dona Socorro: Minha mãe comprou essa casa. Depois minha mãe 
faleceu e meu pai faleceu. Ai eu fiquei continuando não é? Daí 
tenho filho, tenho netos tudinho. 

 

Por fim, com esse afeto e apoio dos pais, Dona Socorro viveu boa parte de 

sua vida. Em nenhum momento encarou essa relação como um fato negativo. 

Deixou clara sua gratidão. Não conteve elogios. Relata que, tudo que viveu ao 

lado dessas duas pessoas foi uma grande dádiva. 

Contudo, credita que a maior tristeza de sua vida foi o fim do casamento. 

Não recorreu a detalhes, afirmou que chegou ao fim. Seu marido, atualmente, 

mora na zona norte de Natal com outra família, mas apesar disso, tem livre acesso 

na sua antiga casa e conta com o apoio de sua ex-mulher: 

 

Entrevistador: Seu marido ainda está vivo? 
Dona Socorro: Está sim mora na zona Norte (voz trêmula). Não 
mora mais comigo não. Vai fazer trinta e seis anos que nos 
deixamos. Mas ele sempre vem aqui não é? Enquanto tiver filho 
ele não deixa de vir aqui não. 

 

 

Enfim, mesmo com o fim desse relacionamento, não escolheu outros 

companheiros. Amava o marido que a abandonou. Viveu o restante da vida em 
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função das lembranças desse romance. Sua reação física dava sinais que ainda 

alimentava um forte sentimento. O fato mais pesaroso de sua vida foi o fim do 

relacionamento.  

 Dona Socorro, apesar de ser avó de Thiago, revelou que não era a 

responsável direta em sua criação. Em determinado momento, aparentava ser 

individualista e não mostrava muito pesar com a morte do neto. Era a bisavó uma 

senhora de mais de oitenta anos a responsável.  

Sendo assim, é importante frisar que a entrada dele no mundo do crime 

coincide com o momento da morte dessa cuidadora. Portanto, a morte de sua mãe 

ainda era algo doloroso. Apesar de ser uma senhora de mais de 60 anos, não 

sabia lidar com determinados problemas. A ausência da mãe ainda traz muito 

sofrimento para dona Socorro: 

 
 
Dona Socorro: Aqui em casa só foi um. Já faz três anos agora. 
(silêncio) 
Entrevistador: Como está a vida depois? 
Dona Socorro: A gente está vivendo, mas... Somente Deus sabe o 
que eu sinto.(Suspiro) 
Entrevistador: Essas lembranças... 
Dona Socorro: Às vezes eu mando rezar uma missa para ele. Mas 
a gente não esquece não. Não tem que se esqueça (tristeza). 
Entrevistador: Parece para o povo que quando a pessoa morre 
acabou... 
Dona Socorro: Acaba não. 
Entrevistador: Quem está próximo... 
Dona Socorro: Passa o resto da vida lembrando. Meus pais ainda 
lembro. A gente tudo se lembra. Só aquela pessoa que não gosta 
daquela pessoa que pode morrer e não está nem ai. 

 

 

Dessa maneira, determinados detalhes da trajetória de Thiago não são do 

conhecimento de dona Socorro. A principal referência para ele era sua bisavó e 

era ela quem colocava limite. As lembranças estavam somente na parede, pois 

apenas as imagens dos mortos em fotos faziam voltar à lembrança. Dona Socorro 

não lidava muito bem com a morte de sua mãe, pois como está com a idade 

avançada foi obrigada pelas circunstâncias a tomar o controle de sua vida. 
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 Efetivamente, destaca o seu papel como avó no trecho abaixo: 

 
 
 
Entrevistador: Ele mora aqui? A senhora o criava? 
Dona Socorro: Ele morava aqui, mas quem criava era minha mãe. 
Mas ela faleceu e ele ficou aqui. Sabe? Quem tomava conta era ela. 
Entrevistador: Sua mãe faleceu com quantos anos? 
Dona Socorro: Oitenta e dois. Ela tinha oitenta e quatro anos. 
(depois de uma das filhas corrigir). 
Entrevistador: então foi ela quem criou? 
Dona Socorro: Foi ela quem criou todos. Ela criou todos os meus 
filhos e criava ele. E criava também ele não é. 
Entrevistador: Mas quem o orientava? Dava conselhos? 
Dona Socorro: Era ela e as tias. Que dava conselho a eles. 

 

Durante sua vida, esteve como telespectadora em questões cruciais. Entre 

elas está a educação dos seus filhos. Sua mãe tomava conta de tudo. Criou e 

educou todos os filhos dela, inclusive, alguns netos. Friamente respondeu: “ela 

morreu e ele ficou por aqui”. Estava evidente que o acontecido com o neto não era 

responsabilidade dela. Em certa medida, não se sentia responsável por ele. 

 A orientação para questões do cotidiano era função das tias. Acompanhou 

o sofrimento do neto e da filha sem muita ação com uma relativa passividade. 

Reflexo direto da maneira com foi socializada durante toda a existência. Portanto 

em determinadas situações do cotidiano lhe faltava experiência. Buscava conforto 

em novenas e missas.    

 

3.5) “Nos entregamos na mão de Deus...” (Dona Socorro) 

 

Durante a conversa, duas filhas se juntam a nossa conversa. Era notório 

que perceberam a pouca representatividade de Dona Socorro na assistência ao 

neto. Existia algo não dito, mas estava evidente que reprovavam as escolhas da 

matriarca. Auxiliavam-na em suas lembranças. Contudo, em nenhum momento fez 

questão de afirmar que era uma cuidadora do jovem morto. Foi uma 

responsabilidade que por escolha nunca acolheu.  
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Desta maneira, descobri que eram as tias que depois do falecimento da 

bisavó de Thiago que ficaram na incumbência de sua formação. De modo que, 

Dona Socorro sempre foi cuidada e nunca educadora em seu lar. Portanto, gerou 

cinco filhas e um único filho, mas a responsabilidade na educação era de sua 

mãe. Esse fato incomum proporcionou determinadas distorções naquela família. 

Não era uma família no formato tradicional.  

Entretanto, em relação ao assassinato ela revela: 

 

 
Entrevistador: No caso dele a Justiça foi feita? 
Dona Socorro: Eu acho que foi. A justiça Divina. Nos entregamos 
na mão de Deus ele que vai fazer a justiça dele. Nos deixamos para 
lá. Não fizemos nada não. Até hoje ninguém sabe quem foi. Até 
hoje. 
Deilza (uma tia): Se suspeita quem foi um policial não é? 
Entrevistador: Como a história chegou aqui? 
Dona Socorro: Que matou ele que foi um policial. Mas ninguém 
sabe. Tem gente que serviu de testemunha não é. Só sei que eu 
estava em casa e a noticia chegou aqui na porta. 
Deilza: Gente que viu “tudinho” encheu a Brasília e as Rocas, 
Santos Reis todo canto. Quando chega no pega pra capar colocou o 
corpo fora. 
Dona Socorro: Chegou a vir a dizer, mas, ninguém foi testemunha 
dele. 
Entrevistador: Vocês chegaram a abrir queixa? 
Dona Socorro: Não, eles que vieram a minha casa.(a policia) foi 
eles que vieram aqui fizeram um boletim de ocorrência. 
Deilza: nos fomos a Delegacia e o caso dele está aberto. Não foi 
para pergunta se o porque que ele foi morto. Foi por causa da 
testemunha que na hora “H” deu para trás.  
Olívia (Tia de Júnior): Nos não sabemos que matou. Mas ela era 
uma testemunha ocular. Na hora “H” ela ficou com medo. Eu achei 
errado. Porque eu jamais abriria a minha boca, mas se disse que viu 
deveria ter ido até o fim da minha palavra.(irritada) 
 

 

A morte de Thiago foi colocada à mercê da justiça divina. Sua avó não 

acredita na justiça dos homens. Assim, também procedem as tias educadoras. 

Essa alternativa é para evitar prolongar o sofrimento familiar. Saber seu lugar no 

jogo social é determinante para essa escolha. A compreensão de que não é 
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possível ver a justiça ser feita quando o crime envolve indivíduos com uma 

posição superior. Ainda é uma empreitada de alto risco. 

 Assim, um fato que marcou a família e causou bastante indignação e 

sofrimento foi este: a testemunha na presença da polícia negou todos os fatos. A 

moça encheu o bairro de detalhes da morte. Quando convidada a depor no 

inquérito policial, negou tudo. A família acredita que a motivação para essa reação 

da testemunha seja uma intimidação, pois se credita o crime a um policial. Apesar 

de ninguém conhecer ou saber quem foi o algoz. Como é declarado no trecho 

seguinte: 

 
 
Dona Socorro: Agora no dia do velório disse para gente o que 
teria visto. 
Entrevistador: Porque aconteceu isso? 
Olívia: Medo. 
Dona Socorro: Porque quando a policia mata uma pessoa fica 
ameaçando sabe. Mas nos entregamos a Deus porque ele não volta 
mais. 
Obs: Nesse ponto todas as mulheres que ouviam a conversa 
concordaram que não tinha mais volta. 

 

 

O momento mais tenso de nossa entrevista foi possivelmente esse. As 

lembranças bombardeavam a cabeça de todos. A única possibilidade de punição 

para o infrator estava em uma testemunha que observou o crime. Todavia, na 

presença da polícia resolve conter suas palavras temendo perder a vida. Contudo, 

a indignação da família é, somente, devido à incoerência da testemunha. A 

execução era vista como uma consequência inevitável das escolhas de Thiago.  

Portanto, o executor do crime não era a causa maior do sofrimento familiar. 

Creditavam a morte de Thiago a sua triste história de vida e as escolhas 

destrutivas de sua mãe.  Portanto, não esqueciam nos primeiros anos de vida e do 

o quanto ele era um bom quando criança: 

 

 
Dona Socorro: Ele era um menino bom. 
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Lucia: (mãe de criação) Ele era um menino bom assim porque ele 
queria tirar a mãe dessa vida. Ele lutou muito para tirar ela dessa 
vida. Ele brigava com ela na rua. Às vezes chegava até a bater nela 
para ela sair dessa vida. E ela praticamente foi quem levou ele para 
esse abismo. Praticamente foi ela que colocou ele nessa vida. 
Olívia: Foi ela. 
Lucia: Ele era contra o que ela fazia.  
Olívia: Ele montou uma sucata aqui dentro. Ele foi se envolvendo 
não é? Ele praticamente montou uma sucata aqui dentro eu disse 
bote homem. Não que ele estivesse com a precisão, mas era para 
ele ter o que fazer. A mãe dele dizia: “meu filho eu não tenho 
dinheiro vá para a praia roubar”. Ele pedia um real e ela não tinha. 
(silêncio e um clima de tristeza) 
Entrevistador: Ele conheceu o pai? 
Dona Socorro: Ele conheceu o pai dele ele. Ele vinha aqui. No 
mês de Abril, mas quando foi em Abril foi à morte dele.  
Lucia: Ela nunca deixou ele ser feliz. Eu lembro que três vezes eu 
levei ele lá para casa e ela foi buscar ele. “Eu vou levar Lúcia”. Eu 
dizia mulher deixe ele aqui. Mas ela como mãe não é? Ele vinha. 
Essas meninas mesmo que são tia dele fazia tudo por ele. Mas ela 
não deixava.  

 

 

A transformação de Thiago de menino bom e caseiro passa por uma 

iniciação forçada no mundo do crime. Era revoltante para as educadoras. Sua mãe 

biológica foi a principal motivadora. Ele não queria pertencer ao mundo da 

ilegalidade e crimes. Desejava ser um garoto de bem! Na verdade, tentou bastante 

inclusive na economia informal. Porém, para sua genitora, o homem de verdade 

necessitava roubar para ter algum respeito.  

A luta para retirar a mãe do crime foi inclusive física. Eram poucos os 

recursos para garantir que Thiago não entrasse nas atividades criminais. Eram 

diversas educadoras e elas tinham vários pontos de vista em relação ao que era 

certo ou errado. Foram as tias que participaram ativamente em sua educação, 

inclusive, permitindo que ele guardasse alumínio em casa para ter uma fonte de 

renda. Ainda tinha a educação da bisavó, da mãe e as mulheres que eram mães 

de criação.  

A morte de Thiago era toda creditada a sua mãe, pois ela foi a principal 

motivadora para que ele cometesse delitos: 
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Olívia: Ele me ouvia até os treze anos. Eu o colocava de castigo e 
ele ficava. Quando ela chegava em casa perguntava: “meu filho 
está fazendo o que em casa? Você não é fresco vá para Rua”. Vá 
para rua... Vá para Rua andar. (Tristeza na voz) Tanto que não hora 
do velório ela esta chorando eu disse: “mulher não chore não”. Se 
ele está ai a culpada é você! Daí ele respondeu: “mulher é meu 
filho”. Falei: mas você não fez o papel de mãe. (lagrimas rolavam 
em seu rosto).  
Obs: Nesse momento, surge uma irmã de Thiago. Essa é filha dela 
apresentou dona Socorro. Surge novamente um debate relativo à 
personalidade Mãe biológica de Thiago. Afirmam que ela é uma 
pessoa boa, mas com muitas falhas. 

 

 

Por isso, estava evidente que a representação de homem para a genitora 

de Thiago foi fundamental para deslocá-lo para as atividades criminais. Entendia 

que um homem que não sabe se virar praticando delitos não era homem. Sendo 

assim, estavam em confronto o que era ensinado por sua mãe e as ideias das tias 

e bisavó. Eram dois pontos de vista que não entravam em consenso durante a 

formação do adolescente. 

 As irmãs e a mãe de criação acusavam-na de forçá-lo a fazer coisas que 

anteriormente ele condenava. A representação de homem de bem era a prioridade 

das educadoras: 

 

 
Dona Socorro: Não tinha malícia não. Era um menino. Não tinha 
noção das coisas.  
Entrevistador: Como ele era em casa? 
Dona Socorro: Em casa ele era tranquilo. Eu não sabia de nada o 
povo era quem dizia. 
Lucia: Esses meninos de hoje em dia. Tem mais noção das coisas 
do que ele se estivesse vivo agora. Por que ele era um menino que 
fazia eu não sei nem porque. Mas ele não tinha essa inclinação para 
ser...  
Olívia: Eu sou sincera em lhe dizer: Deus sabe o que faz. A gente é 
que não sabe o que diz. Não é isso. Se a mãe dele não tivesse feito 
aquelas coisas... Ele seria uma pessoa normal assim. Por que a 
tendência era ou melhorar ou piorar.  
Deilza: Mas se ele tivesse a mãe dele teria melhorado. 
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A possibilidade de mudança para Thiago foi um culto na igreja Universal. 

Todos os moradores da casa colocaram com única possibilidade de fuga do crime. 

Esteve no culto, entretanto não gostou. Todavia, existia uma corrente dentro da 

casa para que ele se mantivesse uma regularidade no culto para ainda continuar 

vivo. Desse modo, os familiares alegaram que o possível foi feito para libertá-lo de 

sua antiga condição e transferiram a responsabilidade para a vítima. 

 Revoltadas com a atitude da irmã, deixam claro que ela foi a pior influência 

para o filho. Descobriram que estava usando o filho para guardar roubo e isto foi 

um imenso choque para toda a família. Principalmente porque todos proveram 

recursos para livrá-lo da criminalidade. Inclusive outros indivíduos que praticavam 

furtos não achavam ético o proceder daquela mãe.  

 

Dona Socorro: Às vezes eu dizia Thiago vamos para a igreja. Uma 
vez ele foi para a igreja Universal. Ele disse: “eu vou mais nada”. 
Eu disse: vai Thiago que é bom! Vai! Ele não ia não foi só uma 
vez.  
Lucia: Se ela tivesse deixado ter sido criado no estilo de vocês. 
Nada disso tinha acontecido. O erro foi você dava uma ordem e 
vocês davam outra. Se tivesse deixado no seu comando e no dela. 
(referindo-se as tias) Talvez ele ainda estivesse perto da gente.  
Entrevistador: vocês acreditam em influência de amizades?  
Dona Socorro: Não.  
Olívia: Não que assim, quem levou ele a primeira vez para roubar 
foi ela. 
Dona Socorro: A mãe dele. 
Olívia: As amigas dela, aquela lá de Eliane? Cidão (é uma mulher 
homossexual envolvida com roubos nos centros comerciais). 
Pronto eu não sabia. (muito constrangimento em revelar esse fato). 
Um dia ela me chamou no canto (Cidão) e me pediu para não 
contar nada para a mãe dele, Thiago está saindo com ela e está 
segurando roubo dela. Foi daí que veio o restante. Foi uma vez 
gostou. Vende droga. 
 

 

Logo, acreditam que Thiago teria melhor sorte, caso sua mãe ficasse longe 

de sua criação. Portanto, para os familiares, foi vítima de uma péssima mãe. Essa 

acusação era difícil de admitir. Todos se consideravam pessoas de bem. E apenas 
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a existência de uma irmã que praticava alguns delitos era extremamente 

vergonhosa para aquele lar. 

Ainda a acusação que o menino estava sendo usado como interceptador 

dos roubos surgiu de uma parceira de crimes. Em certa medida, o que era feito 

pela mãe de Thiago não tinha ética para as demais ladras. Os filhos eram 

considerados bens sagrados que merecem ser cuidados e bem amados, e de 

modo nenhum ser participe dos crimes praticado pelas mães. Algumas roubavam, 

apenas para suprir necessidades biológicas e materiais. Desse modo, a principal 

culpada torna-se a própria mãe: 

 
 
Entrevistador: Para vocês ele foi um vitima? 
Olívia: Ele tinha dezesseis anos. Era uma criança. Convenhamos é 
uma criança. Ele estudava e na ultima vez que foi visitar a mãe 
dele ele fez uma carta. Ela não mostrou a ninguém essa carta, 
apenas, colocou dentro do caixão dele. Tu se lembra daquela carta? 
Ela colocou e disse está aqui para meu filho levar. Agora ninguém 
leu. Estava escrito na frente: “mãe te amo”. Mas ela nunca relatou 
a carta para a gente. Não temos coragem de perguntar a ela. E fez a 
carta na sexta-feira e no domingo morreu. Ele fez a carta e eu ainda 
vi escrito: “mainha eu te amo”. Ela colocou essa carta dentro do 
caixão.  

  
  

Esse fato aconteceu durante o enterro. Sua mãe estava presa e foi 

escoltada para ver pela última vez o filho morto. Apesar dos males que causou ao 

filho, tinha muito amor por ele, contudo a recíproca também era verdadeira. Na 

sexta-feira, dois dias antes de morrer, ele escreveu uma carta declarando seu 

amor por ela. A carta foi entregue na delegacia na qual estava detida. Essa carta 

foi colocada dentro do caixão. Para os familiares era a despedida. 

  Não tiveram coragem ou motivação de violar a carta. Respeitaram esse 

último momento entre mãe e filho. Consideram que todos os atos de Thiago eram 

para agradar a mãe. Fazer de alguma maneira com que ela sentisse orgulho dele. 

Foi um desajustado no mundo do crime. 
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Lucia: Eu achei que ele morreu muito rápido. Rápido demais. 
Deus sabe o que faz.  
Dona Socorro: Eu acho as vezes que Deus na dá destino mal a 
ninguém não.  
Lucia: Ele não dá destino mal, mas livre arbítrio de vida. 
Entendeu. Ele entrou muito fácil e morreu muito rápido. 
Olívia: Morreu muito rápido. (chorando) 
Lucia: não chegou o dia não. Jesus falou: “ele vai entrar, mas vai 
sair fácil”. Então vou mandar uma maneira de sair fácil. Era ... Eu 
criei algum tempo não agüentei ver. Esta aí, esses meninos de 
Eliane (garotos que atualmente estão envolvido em uma guerra 
com bairro vizinho) todos os dias eu dou conselhos a eles. Ontem 
eles já iriam morrendo. Leandro lá na zona Norte levou bala. Ele 
não era rapaz de viver com gang. 

 

 

O fato revelador de Lúcia era que muitos garotos estavam devidamente 

socializados para o crime. Ainda há certa confusão da associação das torcidas 

organizadas e os crimes. Contudo é plausível, pois diversos membros da torcida 

exercem alguma atividade criminal no bairro. Alguns moradores associam a 

torcida a atividades ilegais.   

O modo como se vestem e as músicas que cantam, em certa medida, 

assustam alguns moradores. Enfim, fazem o possível para que os filhos não se 

envolvam nesse grupo. Abaixo um símbolo utilizado pela torcida: 

 

Imagem: 08 

Tema: símbolo relacionado à Gang 

 
Fonte: Site relacionamento 
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Dessa maneira, os símbolos são interpretados de diversas maneiras pelos 

moradores. Mas é evidente que as mortes de membros de torcida, fazem com que 

muitos moradores associem esse movimento à morte. Os familiares de Thiago não 

compreendiam muito bem a associação dele ao grupo. Entretanto, consideram um 

fato ruim.  

Apesar de tudo, Dona Socorro lembra-se dos poucos momentos de alegria 

de Thiago. Ele gostava de acompanhar a Banda Grafite. Ele se intitulava grafiteiro 

e em todos os lugares que a banda tocasse corria atrás.  

 

Dona Socorro: Só gostava do Grafite (banda baile famosa na 
comunidade) quando tinha Grafite ele endoidecia. Se mandava no 
mundo atrás do Grafite. A diversão dele era a banda do Grafite. Ele 
gostava... Tinha o Grafite não sei onde ele dizia: “eu vô”. Homem 
não vai não ai ele dançava. A mãe chegava vai ter Grafite não sei 
aonde ele ia. Ele não iria numa missa, mas iria para o Grafite. Era 
grafiteiro. Somente ficou lembrança. Tenho um retrato dele lá na 
sala. Eu tenho foto dele, somente do santinho, vou passar para 
você. 

  
 Como muitos rapazes do bairro, sentia muito prazer em dançar ao som da 

Banda Grafite. A festa para muitos é apenas um espaço para consumo de drogas 

e confrontos de torcidas organizadas. Entretanto, é um espaço de sociabilidade no 

qual os amigos se reúnem e ocorrem também diversas paqueras. Enfim, a 

representação dos moradores é extremamente negativa em relação a este 

espaço. 

            Imagem: 08 

            Titulo: Festa da Grafite 

 
                                       Fonte: Arquivo familiar 
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A sequência da vida do garoto depois dos treze anos é considerada, para 

seus familiares, uma derrota. Estava estabelecida uma carreira criminosa bastante 

atrapalhada e coberta de equívocos. Para muitos, ele não tinha inclinação para o 

crime e tornou-se exatamente aquilo que combateu durante toda sua vida. O fato 

a seguir, relatado por dona Socorro, é um exemplo: 

 
Dona Socorro: E da gente tão bem. Sexta-feira da paixão eu ainda 
lembro. Quando ele entrou correndo e falou “olha estão querendo 
me matar do outro lado”. E quando ele veio foi com um cachorro 
que partiu para cima do soldado. O soldado queria atirar eu falei: 
por favor respeite minha casa. Você pegue ele leve direitinho, 
agora bater nele aqui em casa e matar o cachorro, não. Thiago 
queria subir o muro para pular. O soldado falou: “se pular eu 
atiro”! Ai ele chegou não tinha ninguém aqui somente eu. Ele iria 
matar o cachorro inocente, que nem tia culpa, o cachorro, que 
escutou. Algemaram ele e levaram. Mas entraram para matar ele. 

 

Este fato relatado por dona Socorro tornou-se recorrente depois que Thiago 

começou a cometer crimes na orla. Carros de polícia, motos e tiros. Ela teve sua 

casa arrombada por policiais, foram recebidos por um cachorro e juraram que 

voltariam para matá-lo. Os pedidos de Dona Socorro eram que não matassem o 

cachorro inocente e respeitassem sua casa. Somente foi atendida por ser uma 

pessoa idosa. Existe uma sentença roubos na orla que são duramente reprimidos 

e a recorrência pode ter como consequência a morte. 

Em relação à sentença, era evidente que os familiares discordavam: 

 
Dona Socorro: Deus dá o conforto. Tem que se conformar. Trazer 
ele de volta ninguém pode trazer. Não é uma coisa boa, mas 
ninguém sabe a maneira que vai. 
Entrevistador: A história dele é que mais revolta? 
Olívia: É. Eu orava a Deus pedindo uma solução. Mas eu nunca 
pedi a Deus a morte dele. Eu colocava nas mãos do senhor com 
isso iria acabar. Eu pedi uma resposta a ele.  
Deilza: Mas, ele não deveria morrer como morreu. Acabou com o 
sofrimento dele. 

  

A sentença de morte era esperada pelos familiares, porque diversos 

inconvenientes passaram a ser recorrente na casa dele e o medo de uma morte 
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injusta também, inclusive de um cachorro. Era evidente que ninguém concordava 

com suas ações ilegais, mas não desejavam que essa fosse sua sentença. 

Acreditavam na mudança. O que nunca ocorreu. 

Os crimes recorrentes praticados na orla por Thiago começaram a ser um 

grande problema. Os policiais sabiam que era menor de idade e que teria o 

amparo do estatuto da criança e do adolescente. Restava dessa maneira, praticar 

pequenas crueldades para cessar o roubo: 

 

Dona Socorro: Nosso todo mundo ficou doido. Desesperado. 
Olívia: Mas ele me dizia: “Tia eu estou sendo ameaçado de 
morte”. Mas ele não dizia quem era. Quem é rapaz? Eu perguntava. 
Mas nunca contava quem era. 
Dona Socorro: Uma vez pegaram ele e queriam jogar lá dos Reis 
Magos. Não sei como não jogaram. 
Olívia: No dia da morte dele ele pediu: “Quero ouvir o CD do 
Padre Marcelo”. Ele gostava muito de uma música. 
Entrevistador: Qual era? 
Olívia: Noite traiçoeira (depois de cantar um trecho da musica 
ficou arrepiada) 

 

Portanto, Thiago revelou para a tia que estava sendo ameaçado de morte. 

Mantinha uma determinada descrição dentro de casa. Nunca revelou de onde 

partiu as ameaças. Mas, ele andava meio que se despedindo dentro de casa, 

revelam seus familiares. Dizia que iria morrer cedo. Quando foi reanimado pelos 

médicos da SAMU fez um pedido: para que cuidassem de sua mãe e de sua irmã. 

Sabia que tinha chegado sua hora, contou sua tia.  

A letra da música do padre Marcelo que ele pediu para ouvir antes de sua 

morte é extremamente comovente e apelativa. É um tipo de alívio para agruras do 

cotidiano de muitos brasileiros. Esta foi à música que ele tanto gostava e de 

alguma maneira tem relação com sua trajetória de vida. Sendo assim, não restava 

dúvida que existia entre os familiares um determinado consenso de que Thiago se 

despedia dessa vida.  

 Para ilustrar a máxima, Olívia destaca o pedido dele para ouvir essa 

canção que no entendimento dela é um resumo de sua existência. Na concepção 



 139

dos familiares, desejou muito pouco dessa vida, apenas queria uma família e o 

amor de sua mãe. Observe abaixo a letra: 

 

Noites Traiçoeiras 

Padre Marcelo Rossi 
Composição: Carlos Papae  
 
Deus está aqui neste momento 
Sua presença é real em meu viver 
Entregue sua vida e seus problemas 
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. 
Ôôôô 
Deus te trouxe aqui 
Para aliviar o seu sofrimento 
Ôôôô 
É Ele o autor da Fé 
Do princípio ao fim 
De todos os seus tormentos 
(refrão) 
E ainda se vier, noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até 
Fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo (bis) 
Seja qual for o seu problema 
Fale com Deus, Ele vai ajudar você 
Após a dor vem a alegria 
Pois Deus é amor e não te deixará sofrer 
Ôôôô 
Deus te trouxe aqui 
Para aliviar o seu sofrimento 
É Ele o autor da Fé 
Do princípio ao fim 
De todos os seus tormentos 
(refrão) 
E ainda se vier, noites traiçoeiras 
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo 
O mundo pode até 
Fazer você chorar 
Mas Deus te quer sorrindo 

 
 

Dona Socorro guardou uma refeição nunca realizada. Pois, infelizmente, ele 

nunca voltou para comer e para seu lar. Sua vida foi interrompida antes. A notícia 
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seguinte foi a de sua morte. Contudo, era tudo muito desencontrado e existia uma 

confusão. As informações que chegaram foi que ele recebeu a assistência das 

ambulâncias da SAMU, mas para Dona Socorro não foi um bom serviço prestado: 

 

Dona Socorro: Foi triste... (olhando para as mãos) agente ficou  
apavorados. Ninguém sabia o que aconteceu. No dia que morreu 
ele chegou em casa entrou e saiu; eu perguntei se ele não iria tomar 
café. Ele respondeu que não. Eu vou ali já venho ele respondeu. 
Quando ele chegou era meio-dia e a comida estava guardada. Eu 
perguntei vai almoçar não? Ele respondeu: “Quando eu chegar eu 
almoço. Guarde meu almoço”. Isso de doze horas quando foi de 
uma hora da tarde chegou a noticia aqui. Falaram que tinha matado 
ele. Quando eu abri a porta somente via policia. Procurando por ele 
a policia e eu dizendo que ele não estava. Desse Jeito. (tristeza) 
Entrevistador: Acompanhei o caso dele de longe e parecia que ele 
era meio criança? 
Dona Socorro: Não tinha malicia não. Era um menino. Não tinha 
noção das coisas.  
Dona Socorro: Ele passou um tempão naquela areia. Quando a 
SAMU veio chegar ia dar duas horas da tarde. Ele perdeu muito 
sangue. Ele chegou branco, branco, branco a mulher disse! 

  
  

Portanto, O tiro que Thiago recebeu foi na “pélvica”, segundo a família. Na 

verdade foi na artéria femoral. O perito revelou que foi um trabalho de profissional. 

Dessa maneira, quem atirou tinha a intenção de matar. Ele ficou muito tempo 

esperando a assistência da SAMU e perdendo sangue. Os familiares alimentam 

uma hipótese que esse fato foi determinante para sua morte. Pois, afirmam que 

um bandido e pobre não é de importância para a sociedade. 

 Ainda como agravante para indignação familiar, está a chegada ao Hospital 

Walfredo Gurgel, especialista nesse tipo de emergência. Thiago ficou aos 

cuidados de sua tia Deilza que pediu para fazer o seguinte relato: 

 

 
Deilza: Eu estava dormindo quando minha irmã me acordou. Você 
está sabendo de alguma coisa? Eu afirmei que não. Eu levantei e 
fui até a sala. Pedi que ela viesse até minha casa. Foi quando me 
disse mataram Thiago agora! Eu falei como? Mas levaram ele. Daí 
eu precisei vir até aqui porque mãe estava passando mal. Precisava 
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levar os documentos dele até o Walfredo e eu levei. Fui eu e minha 
irmã que já estava lá. Só que quando cheguei lá passei a tarde 
esperando. Veio a SAMU e passou o prontuário direitinho. Tinha 
um senhor perto de mim lá e perguntou se a mãe dele era pastora. 
Eu disse: não. Porque tinha uma senhora que estava lá e teve um 
desmaio. Começou a conversar comigo e eu não sabia que era o 
papa defunto. Na verdade era o papa defunto e eu não sabia que 
era. Ai chegou uma enfermeira e falou que tinha chegado um 
garoto magrinho e estava muito pálido. Era ele meu sobrinho. Mas 
ele não morreu não. Teve uma parada ai na praia, mas ressuscitou 
ele. Reanimou ele. Quando foi uma cinco horas não deram noticia 
novamente. Eu fui perguntei a moça: moça queria saber do meu 
sobrinho ela já está na enfermaria? Fez cirurgia eu gostaria de 
saber alguma coisa dele. Ela perguntou e como é o nome dele? Eu 
fui falei.  Vou dar uma olhadinha depois lhe falo. Quando cheguei 
ela falou o seguinte: “você tem que reconhecer”. No caso eu não 
sabia. Pensei que ele estava vivo, pois, somente era um tiro na 
perna. Eu pensava que ele tinha feito a cirurgia e eu deveria 
reconhecer para ele descer para a enfermaria. Eu estava cansada e 
deixei minha irmã no meu lugar. Eu fui embora estava chovendo. 
Mas me deu aquela vontade de volta. Eu disse não, mas eu vou 
embora. Daí quando cheguei em casa me perguntaram cadê 
Thiago? Eu falei que estava na sala de cirurgia. E quando cheguei 
aqui minha mãe perguntou e ai? Respondi que estava na sala de 
cirurgia. Daí mãe falou vá para sua casa. 
Dona Socorro: Quando eu me sento me perguntam se lá em casa 
terá dois funerais? 
Deilza: Meu sobrinho já tinha morrido e eu não sabia. Quando me 
chamaram para conhecer era para reconhecer o corpo. Só que eu 
não estava acreditando que ele estava morto era só um tiro! 
Acertaram mesmo na veia! Na pélvica! 
Dona Socorro: Eu escutava o rapaz Falar assim... Tem dois 
funerais em as casa, mas não tinha nenhum. Eu disse: Ave Maria e 
fui embora. Eu cheguei em minha casa tinha duas funerárias, ai na 
porta. Eu mandei chamar logo as meninas. 
 

 

Portanto, a família não foi bem informada pela instituição hospitalar. 

Sofreram dificuldades e sabiam que as motivações eram econômicas e sociais. A 

linguagem técnica utilizada na recepção foi o principal agente. Deilza passou 

longas horas tentando receber noticias. Pensava que estava tudo bem e logo 

levaria o sobrinho para casa. Determinados termos utilizados no ambiente 
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hospitalar acabaram dificultando ainda mais a relação com os usuários. A família 

de Thiago foi vítima desse fato. 

Em contrapartida, de modo sorrateiro, estavam os trabalhadores de 

funerárias. Estabeleceram um confronto pelo falecido. A família estava cansada e 

destruída emocionalmente e não perceberam de imediato o confronto. Dois carros 

de funerária estavam na residência quando ainda a família não sabia que Thiago 

estava morto. O funcionário da funerária estava próximo à família durante o 

momento do óbito: 

 
Deilza: O homem passou o dia inteiro comigo e eu não sabia que 
ele era da funerária. Então uma colega que mora aqui perto que 
trabalha em uma funerária expulsou o homem da outra funerária, 
que me deu toda assistência. Ela agiu mal. Todo mundo 
“aperreado” ela mandou o homem embora quando eu fui buscar o 
documento. Ela disse: “Pode ir embora, eu sou da família”. Eu 
achei isso no caso errado ele passou a tarde me dando assistência. 
 

Portanto, Maria, uma terceira tia, foi reconhecer o corpo e ficou estarrecida.  

Pensava que iria encontrar o sobrinho em uma enfermaria, todavia o que 

encontrou foi um cadáver no saco de um necrotério. Apenas um problema de 

comunicação que tornou ainda mais traumático esse crime. 

 

Deilza: Quando ela (Maria outra tia) chegou lá ele já estava em um 
saco, mas quando abriu o saco ela desmaiou... E caiu para trás. Ela 
veio para casa e depois eu fui para lá. Eu cheguei lá o homem do 
necrotério de lá eu e minha cunhada o corpo dela estava no chão 
em um saco preto. Eu perguntei é esse aqui ele disse: é. Ele falou 
que daqui a pouco o corpo iria para o ITEP. Eu pensei para o ITEP.  
Lucia: Por que esta no chão? 
Olívia: Depois que morre Lucia. 
Dona Socorro: Depois vai dar banho. 
Deilza: Quem dá banho é a funerária. No ITEP somente joga água 
para lavar o cadáver.  
Lucia: O legista só faz abrir. Daí ele vai e empacota. 

 

O reconhecimento do cadáver é algo que causam marcas nas vítimas 

indiretas. O corpo estava no chão do necrotério lotado. Os familiares não 

compreendiam que o tratamento dado ao corpo do amado sobrinho fosse dessa 
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maneira. No chão como qualquer outro, sem tratamento especial ou respeito por 

aquele que antes fora objeto de amor. A tia não aguentou. Foi contra todos os 

seus limites e observar o amado sobrinho envolto em um saco, em um ambiente 

frio e coberto de cadáveres. 

  

3.6) “Meu nome é bonitinho”. (Thiago) 

 

Sendo assim, o carinho envolto do falecido é destacado no modo como os 

familiares costumavam chamá-lo em casa. As imagens dos momentos de 

brincadeiras e carinhos eram fortes nas mentes de praticamente todos os 

parentes. Como no trecho destacado por dona Socorro: 

 
Dona Socorro: Não, mas a gente chamava de Thiago. Porque ele 
era tão pequenino que a gente chamava Thiaguinho. E lá nas praias 
“o chamam ele de bonitinho. É o vulgo. Ele dizia:” Meu Nome é 
bonitinho”. 

 

Depois de aproximadamente duas horas, era desgastante para todos. As 

falas foram reveladoras e de muito pesar. Foram histórias lembranças e 

lamentações, devido principalmente por aquilo que realmente não aconteceu. O 

desespero no momento da morte e a tentativa de um novo recomeço. A solução 

foi colocar o caso nas mãos de Deus. Acreditavam que a morte foi um descanso 

para uma alma que não encontrou descanso e esperança na terra.  Apresentavam 

certo conforto.  

 

3.0.1) Lúcia “Mãe de criação” 

 

A entrevista realizada com a mãe criação de Thiaguinho foi reveladora e 

tensa. Eu a conhecia bem. Durante muito tempo sua imagem foi deteriorada no 

bairro e a julgavam pelo seu passado. Durante longos anos, foi prostituta 

enquanto sua família procurou empregos formais para livrar-se de uma pobreza 

extrema. Dessa maneira, alimenta uma determinada vergonha. Pois nas primeiras 



 144

confusões e conflitos em sua casa tinha o passado, novamente, colocado em 

evidência pelos familiares: 

 
Lucia:  Nasci aqui em Natal. Nasci e me criei aqui.(risos) Minha 
mãe foi à maternidade e me teve. Nasci e me criei aqui em Natal. 
Aqui no Bairro de Brasília Teimosa que também é conhecido como 
Santos Reis. E minha infância aqui não foi boa não. Não posso 
dizer que minha infância aqui foi boa. Apesar de que quando me 
entendi de gente, com meus nove amos de idade, eu já comecei 
assim...(silêncio) A ser dona de mim mesma. Olhei para um lado vi 
minha mãe doente olhei para o outro não tinha pai, pois, meu pai 
não morava com a gente. Ele saiu eu fiquei com cinco anos de 
idade. Então eu através de amizade procurei o mundo. As minhas 
irmãs todas procuraram o caminho certo. Eu por mim mesmo 
procurei o meu destino... Fui beber, me prostituir. Fui para as 
drogas através de amizades. Me droguei muito... (silencio e 
tristeza) Não posso negar, morei em Zona. E ai veio minha 
primeira filha. Minha primeira filha tem trinta anos. Depois veio a 
segunda eu já não estava mais na vida. Ai com um certo tempo eu 
conheci uma pessoa que até hoje eu estou com ela, que se chama 
Carlos Eduardo, meu marido. E tive um filho, minha infância foi 
negra. Não possui brinquedo eu não me lembro da minha infância 
se eu brinquei se fui uma menina feliz. Para sobreviver eu tive que 
pedir esmolas. Eu somente nunca gostei de pegar nas coisas do 
alheio, mas o que vinha na minha cabeça para fazer não era 
ninguém que me incentivava. Muitas amizades que não presta 
passaram na minha vida e minha mãe debatia comigo. Minha mãe 
chegou a me dar duas cadeia quando era de menor. Por que não me 
queria nessa vida e eu nunca segui o que minha mãe queria, hoje 
em dia tudo que tenho que fui, que sou eu não posso culpar 
ninguém eu culpo a mim mesma. Se eu fui o que fui, se me 
droguei, se fui prostituta, se tive meu filho eu culpo a mim mesma. 

  

Desse modo, falar algum trecho do seu passado é extremamente doloroso 

para ela. Carrega uma culpa imensa, tudo isso motivado pelas escolhas que fizera 

anteriormente. Segundo ela, não consegue se perdoar por tomar caminho tão 

diferente de suas irmãs, mesmo assim, não credita culpa em ninguém, apenas a si 

mesma. 

Porém, é uma pessoa extremamente alegre e divertida, entretanto têm 

muitas mágoas com os fenômenos que ocorreram em sua vida. Tem sete irmãos. 

Sendo três mulheres e três homens. O fato mais destrutivo de sua triste infância 
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foi seu pai abandonar a família, o que financeiramente para sua casa acabou 

sendo uma grande tragédia, pois a mãe dela era apenas uma dona de casa. O pai 

era muito namorador e foi embora com outra mulher. Largando toda a 

responsabilidade na educação dos filhos para sua mãe.  

Sendo assim, necessitou mendigar o pão. Sofreu com a humilhação de 

outras crianças do bairro. Contou-me que foi motivo de piada. Tinha diversos 

apelidos pejorativos e jogavam em seu rosto sua extrema pobreza. Não aguentou 

esse cenário e fugiu de casa aos nove anos. Teve uma vida no mundo, conheceu 

cedo o desejo dos homens e segredos carnais.  Seu corpo infantil foi abusado por 

diversos homens em troca de alguns trocados ou comida. Logo foi induzida ao uso 

de entorpecentes. 

Entretanto, sua mãe era sua principal referência de luta. Ficou doente de 

mal de Patterson.  Tem quarenta anos que ela vive acamada. Foi humilhada por 

vizinhos. Contou-me que certa vez uma vizinha se ajoelhou de meio-dia e 

praguejou que todas as filhas daquela aleijada seriam putas. Sofreram diversas 

humilhações. As irmãs mais velhas precisavam ser babás e empregadas 

domésticas. Os mais jovens pediam esmolas nas ruas. A mãe, mesmo doente, era 

obrigada a fazer tapiocas. Não tinha sonhos e faltava praticamente tudo, segundo 

ela. 

Reconhece a luta de sua mãe. Foi presa ainda adolescente. Passou por 

lugares e conheceu algumas pessoas que não se orgulha. Decidiu por conta 

própria morar em prostíbulos e ganhar a vida de outra maneira. Contudo, é uma 

mulher extremamente solidária e cuida de algumas crianças quando suas mães 

estão no trabalho ou cometendo delitos. Esta é a causa de nossas vidas terem se 

cruzado intensamente.   

 Enfim, conhecia algumas de suas dificuldades financeiras na infância e 

como tinha organizado a vida, todavia tentava recomeçar. Não teve uma vida fácil. 

Contudo, isso nunca foi desculpa para tratar mal as crianças as quais era 

cuidadora. Diversas mães necessitam do serviço que ela presta na comunidade. 

São meninos e meninas de diversas faixas etárias: alguns pagam pela diária e 

outras pagam mensalmente uma valor com oscila entre 5 e 50 reais.  
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 Quando casou, intensificou ainda mais esse serviço. Fato que passou a 

receber mais respeito e confiança pelo trabalho: 

 

Lúcia: Eu estacionei. Passei um tempo estacionei e aluguei um 
canto. E comecei a criar crianças. Vinha uma criança eu criava e as 
mães pagavam. Do jeito que eu paguei para criar meus dois filhos, 
porque eu dei uma com oito dias de nascida. Dei outra com sete 
anos e fiquei apenas com meu filho. (me contou em particular que 
já havia reencontrado a filha mais velha através de um anúncio 
feito em uma rede de radio local) Mas com o passar do tempo fui 
procurar minha filha que hoje vive perto de mim. Mas ai através 
dos meus filhos que paguei para criar e passei a ter dó das crianças 
que a mãe saia para fazer a vida. Ao mesmo tempo não podiam 
olhar as crianças. Passei a criar filhos dos outros. Criei varias 
crianças não foi uma nem duas ou três. Criei duas crianças que a 
mãe era presa lá no presídio. E esse Thiaguinho entrou na minha 
vida dessa maneira: conheci a mãe dele, ela era errada, mas não 
dessa maneira como é hoje, somente, roubava. E através da minha 
amizade com ela pediu para tomar conta dele. Eu passei a tomar 
conta dele ele tinha cinco anos, quando ele tinha oito anos e fazia 
três anos que ele estava comigo ela foi e levou ele. Ele chorou 
muito pediu que eu não deixasse ele ir, mas ela como mãe eu não 
tinha como dizer não leve. Ela levou ele para a casa de umas 
vagabundas no alto da Castanha (Rua do bairro das Rocas). Ai a vó 
dele veio me dizer Socorro. Eu fui lá levei ele de volta para ficar 
em minha companhia. Quando já fazia mais um ano que ele estava 
comigo ela voltou a tomar ele novamente. Levou para a casa da vó 
dele na Brasília. E ai ele ficou. Eu sempre conversava com ele. Ele 
ia lá para casa. Rapazinho ele conversava comigo. Dizia a mim que 
não aceitava na mãe dele. “Lucia cheguei a dar na minha mãe para 
ela sair disso” ele me disse. Então através dela, que incentivou ele 
fazer e levou ele para o comercio para segurar roubo... Ele 
começou a achar o dinheiro fácil ai se envolveu. Quando ele 
completou dezesseis anos chegou a noticia que lê tinha morrido. 

  

Desse modo, seus filhos foram criados por outras mulheres. Ela acredita 

que cuidar de outras crianças é um modo de compensar tudo que viveu. Esse fato 

é muito comum: crianças do bairro serem educadas por outras mães. Algumas 

com motivações legais e outras ilegais. Essas crianças moram com outras famílias 

e as mães pagam um determinado valor. Geralmente procuram famílias de boa 

índole para cuidar seus filhos. No caso de Lucia tentava uma redenção do seu 

passado por esse caminho.  
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Questionei sua motivação em cuidar dessas crianças: 

 
 
Entrevistador: Por que pegar o filho dos outros para criar? 
Lúcia: Porque eu paguei muito para criar o meu quando eu vivia 
para ganhar vida eu pagava para criarem os meus. No momento 
que eu parei, estacionei. Eu pensava comigo mesmo dei uma filha 
com oito dias de nascida. Eu pensava comigo mesma: um dia ainda 
vou criar os filhos dos outros para recompensar as pessoas que 
criaram os meus! Então quando chegava na minha porta eu criava 
como se fosse meu filho! 
Entrevistador: Quantas crianças você criou? 
Lúcia: Criei mais de dez crianças. Mais de dez crianças eu já criei. 
Só quem faleceu foi Thiago! Só quem foi criado errado foi ele! 

 

 Desse modo, para Lúcia, infelizmente, Thiago foi um projeto que não deu 

certo. Explicou que lutou por ele demasiadamente, mas, não tinha autoridade de 

mãe para mantê-lo próximo dela. A genitora dele era extremamente confusa em 

sua educação. Acredita que a única experiência de amor e cuidados familiares foi 

nos braços dela. Mas, seu trabalho tinha determinados limites e uma boa relação 

com as mães das crianças é fundamental. 

No trecho abaixo, revelou o que estava fazendo no momento em que 

recebeu a notícia da morte de Thiago: 

 
Lúcia: Eu estava tomando café. Eu sempre gosto de almoçar e 
tomar um cafezinho de tarde. Quando me disseram que ele tinha 
sido baleado. Eu recebi aquela notícia como um impacto. Pois a 
atenção que eu tenho com ele é a que tenho com os meninos aqui 
do bairro. Nesse bairro que eu morro tem crianças que começa 
nessa vida desde pequeno: oito anos e nove já tem drogas dentro 
das virilhas, porque é de menor e a mãe manda segurar. Então eu 
gostava muito dele assim, como um filho porque ele me obedecia. 
Ai eu recebia como um choque foi um abalo para mim. Eu fui lá e 
tudo, mas não aceito a maneira que ele morreu. A maneira que a 
vida dele foi tirada que ninguém sabe quem foi. Foi um crime que 
ficou impune porque ele errado e a justiça não vai socorrer o lado 
errado a pessoa foi vagabundo fica por isso mesmo morreu e 
acabou-se. 

 

O amor que conservou por Thiago não foi abalado pela distância. Mantinha 

contato com ele sempre. Foi uma das crianças que ela cuidou durante sua vida e 
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um dos preferidos pela vontade em fazer o que era correto. Desse modo, a 

impunidade nesse crime é revoltante para ela. Pois, acredita que o fato dele 

pertencer ao mundo do crime não é uma justificativa para a morosidade da justiça 

nesse caso. Ele era pobre e de pele escura, por isso não deveria ter valor nos 

julgamentos do governo.  

As lembranças dos momentos felizes estavam apenas nas fotos que ela 

conservava: 

 
 
Entrevistador: Guarda algumas fotos do passado? 
Lúcia: Eu tenho uma foto dele com cinco anos e outra com sete. 
Eu não fiquei com peça de roupa dele não. Me deram duas 
bermudas dele, mas eu não quis não. 

 

Assim, como seus familiares, Lúcia acredita que os males na vida de 

Thiago foram provocados por sua mãe. Ela quem criou diversas situações e 

induziu o filho na criminalidade. Lamentava muito esse fato, pois, conserva um 

certo carinho pela mãe biológica de Thiago: 

 

Entrevistador: Medonho como? 
Lúcia: Ele era um menino bom. Ele era um menino muito bom! 
Ele era um menino ótimo de se lutar. Bom é apelido! Mas que 
arruinou a vida dele foi a mãe dele. Maravilhoso. Ela arruinou a 
vida dele. Por que uma mãe que pega um filho leva para o 
comercio para guardar roubo. Levava ele para show, pois se tivesse 
um show na casa shock,(casa de festas localizada na zona norte de 
Natal) ele de menor ela comprava “abadar” para levar ele.  Se 
tivesse no circo da folia ela levava ele para segurar o roubo. Quer 
dizer ela praticamente cavou a sepultura dele, matou e enterrou. 
Por que se ela não tivesse sido o tipo da mãe que ela foi até ele 
estaria vivo. Cansei de ver. 

 

Contudo, apesar da certeza que a mãe de Júnior foi a responsável direta de 

sua morte ainda estabelece uma boa relação com ela. Para ela não restava dúvida 

sobre quem sentenciou o garoto para a morte. Era a droga, a motivação, para 

algumas irracionalidades dela. Vivia em função do consumo. Apesar dos crimes 

praticados por ele, continuavam com uma relação de respeito mútuo: 
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Entrevistador: Sua relação com a mãe dele é boa? 
Lúcia: É sempre foi boa. Graças a Deus! Ela entrou... Assim no 
mundo do crime! Faz as coisas dela, mas graças a Deus toda a vida 
ela falou comigo! Ela me tem muito respeito estando lombrada, 
drogada ou não! Mas ela me têm muito respeito! O que prejudicou 
Thiago foi à mãe dele ter entrado na vida dele de uma vez! Pois 
quando ela levou ele foi uma derrota. Ele não ouvia ninguém, não 
escutava mais ninguém! Quando ela passou a levar ele a fazer 
coisas erradas! Foi quando prejudicou a vida dele! Por que se as 
tias criassem, eu criasse e a vó criasse ele seria um menino bom! E 
muito feliz! Ele escutava todo mundo! E mesmo na vida ele levava 
não era um menino agressivo não! Ele não tinha nascido para o 
crime! Tinha não! É tanto que morreu logo! Entrou cedo e morreu 
cedo! Só passou três anos vivo depois que entro nessa vida! 

 

A iniciação do crime pela mãe é o grande motivo da indignação de todos os 

entrevistados. Esse fato é determinante, pois, quem pratica furtos não deveria 

levar os próprios filhos para cometer esses delitos. Todavia, existia um certo medo 

da genitora de Thiago em relação a sua sexualidade. Tinha medo que ele 

escolhesse a opção da homossexualidade. Assim, fez o possível para transformá-

lo naquilo que para ela seria um modelo ideal de homem. 

Atualmente o maior orgulho de Lucia é sua família, principalmente, a 

estabilidade econômica dos seus parentes. O desespero na pobreza foi uma 

escolha apenas dela, deixou claro. Era prazeroso observar o progresso de sua 

família. 

 
Entrevistador: Mas quando você olha para trás se fortalece? 
Lúcia: Fortaleço principalmente por causa de uma mãe que tenho 
de oitenta e dois anos! Tem mal de Patterson e vive em uma cama. 
Ela me dá força para sobreviver. Eu não gosto que ninguém fale do 
meu passado! Meu passado foi um passado negro! Eu sofri muito! 
É uma coisa que bole comigo! Bole com a minha mente! Me 
destrói por dentro e me destrói o coração! Eu não gosto! O tempo 
na igreja foi muito importante me fortaleceu muito! Eu sou uma 
pessoa que passei dez anos na igreja e Jesus me lapidou em muitas 
coisas. Porque eu era muito agressiva. Agressiva em termos, assim 
eu não discutia meu negocio era logo furar as pessoas, querer 
cortar, não tinha medo de levar cadeia, então hoje agüento muita 
coisa calada... Eu não tenho como dar a resposta. Tenho a resposta 
mais depois eu fico pensado. 
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Em suma, para Lúcia, é difícil falar do passado. Tem vergonha de tudo que 

passou. Encontrou conforto apenas na igreja. Na congregação do bairro encontrou 

alguns indivíduos que acreditaram em sua transformação.  Não encontrou essa 

solidariedade nem entre os familiares. 

 
 
Entrevistador: Frequenta a igreja? 
Lúcia: Frequentei durante dez anos. A igreja me ajudava muito eu 
só pensava besteira. Eu sou feliz por que tenho uma família 
estruturada. A minha família minha irmãs graças a Deus, meus 
sobrinhos por que eu olho em volta de mim e vejo: ninguém faz o 
que eu fiz! Ninguém! Graças a Deus! Sinto tristeza apenas por um 
filho que tenho! Somente... Por que ele não me escuta! Se ele 
escutasse não fazia o que ele está fazendo! Não vou dizer o que é 
porque é um segredo de mãe e filho! (Silencio) 

 

 Paradoxalmente, apesar de cuidar das crianças do bairro, tem problemas 

em casa com um filho. Mas, resolve as aflições do cotidiano com fé em Deus. 

Resolveu seus problemas de moradia. Atualmente mora na parte dos fundos da 

casa da mãe. Tem dois vãos e é estreita, contudo é organizada.  Lúcia é 

simpática, prestativa e educada. Foi durante toda a vida de Thiago uma das 

principais referências de mãe.   

 Era um fim da tarde quando estive em sua casa. Conversamos um 

determinado tempo com o gravador desligado. Falou-me de uma viagem que fez 

para o interior e que estava de mudança marcada. Mora com a filha de vinte e seis 

anos e seu marido. É notório que carrega uma sentença – não consegue oferecer 

a si mesma o perdão pelo passado. 

 Entretanto, fez um desabafo em relação à situação do bairro onde nasceu. 

De como as coisas mudaram: 

 
Entrevistador: Você não acha isso normal? 
Lúcia: Não. Eu no acho não.  Estamos vivendo em um país que 
ninguém é de ninguém. É cada um por si. A droga fala mais alto. 
(silencio e tristeza) A droga está dominando as pessoas! 
Principalmente os jovens e principalmente a pedra (referindo-se ao 
Crack). A primeira pedra pronto já vicia! Ainda bem que no meu 
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tempo não existia esse negocio de pedra. Graças a Deus! Tenho 
pena quando vejo uma mãe com um filho com esse problema. 
Porque eles vendem tudo que tem. Se possível vende até a roupa 
do corpo! Isso ai é uma coisa que todo mundo está vendo a 
sociedade! As autoridades todo mundo está vendo e não consegue 
frear. Não é tanto o pó nem a maconha é a pedra. 

  

Revelou ainda como o seu bairro estava violento. Isso era uma das razões 

que motivavam sua mudança de endereço. Estava fugindo da violência. Contudo, 

ela conhecia os meninos que trocavam tiros nas ruas. Muitas vezes necessitou ir 

até a delegacia para negociar a liberdade daqueles meninos. O fato ocorria, pois a 

mãe não tinha nenhuma integridade para livrá-los. Inclusive, alguns deles ela tinha 

ajudado em sua criação. Não era fácil perceber que muitos deles estavam com 

sua sentença de morte decretada. Era, apenas, uma questão de tempo.  

 Conversamos sobre vários fatos, pois lidar com a morte não é uma tarefa 

simples. Coloca o Crack como um grande mal. A destruição dos usuários era 

assustador, pois, esses viviam em função da droga. Conhecia sobre diversas 

historias de roubos e mortes que eram praticadas pelos usuários. Levantou as 

mãos para os céus e agradeceu a Deus pelo entorpecente não existir na sua 

época. Reconhecia que as dificuldades para largar seriam maiores. 

 Para concluir, declarou amor e inspiração por sua mãe. Ela era a sua 

motivação para continuar lutando. No trecho seguinte, revela esse apreço e ainda 

escreve uma sentença: 

 

Entrevistador: Como é para você ver as pessoas que não deram a 
volta por cima? 
Lúcia: Eu sou uma pessoa feliz! Porque graças a Deus eu tive uma 
mãe. Eu tive uma mãe que foi uma heroína. Ela soube assim, ficou 
doente muito nova. Ela soube me dar conselho, me dar cadeia e eu 
aceitei. E ela sempre me puxava do lado certo e eu graças a Deus 
dei a volta por cima. Deixei droga e deixei bebida... Então me sinto 
bem! Tenho desgosto como vejo um jovem antes dos quinze anos e 
antes dos vinte anos envolvido com drogas. Hoje é só o que a gente 
vê. Daqui para frente é só isso mesmo! 
 
 
 
 



 152

Capítulo 04_A pouca solidariedade dos vizinhos.  
 

 

 

4.0) “Dona Maria é uma senhora muito generosa”. 

 

 

 

 

 

 

Pensei bastante como deveria ser feita a primeira abordagem a Dona 

Maria. Pois, sabia que era fundamental esse primeiro contato para o 

desenvolvimento das futuras entrevistas. Tinha conhecimento que ela era uma 

pessoa bastante reservada, e um contato evasivo e desrespeitoso dentro da 

concepção dela poderia comprometer a pesquisa. Durante meses, estudei o 

melhor jeito de fazer o primeiro contato. Um agravante foi os relatos de sua vida, 

que sempre foram acompanhados pelos vizinhos com comentários negativos.   

Essa senhora sempre foi estereotipada. Primeiro por ser uma mulher 

decidida e como dizem: “tinha sangue quente correndo em suas veias”. Aprendeu 

a se virar sozinha desde cedo. Isso de certa maneira a endureceu para alguns 

pequenos desvios recorrentes no bairro. Costuma não tolerar falta de respeito e 

honestidade, uma vez que, como comerciante está sempre a mercê dos 

trambiques de muitos fregueses. Era fundamental para ela construir uma imagem 

de respeito. 

Importante frisar que Dona Maria dos Prazeres é mais conhecida pelo seu 

apelido no bairro onde moramos. Desde que tenho lembranças de minha infância 

ela é uma figura presente. Já que, acompanhei de perto o desenvolvimento do 

bairro de Brasília Teimosa, que ocorreu quando ainda era garoto nos inicio dos 

anos noventa. Desde então, observei as ruas não pavimentadas com esgoto 

correndo a céu aberto até a chegada do desenvolvimento com a chegada do 

Vítima Oculta 
Maria dos Prazeres 
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saneamento básico e grandes carros que cobriam o calçamento de pedra com o 

asfalto. Observava que muitos moradores se sentiam orgulhosos por essas 

mudanças.  

Esperei, durante um certo tempo, a oportunidade para formalizar o convite. 

Esse fato foi ocorrer quando uma prima minha, moradora da praia de Múriu (Litoral 

Norte do Rio Grande do Norte) foi preparar caldos e prestar serviços na barraca 

da praia de propriedade de Dona Maria. Ela acabou sendo minha mediadora 

levando-me a presença de minha futura entrevistada. Apesar, de não acontecer no 

tempo esperado, essa mediação foi fundamental para o início de vínculo.  

Dona Maria é uma senhora muito generosa. Sempre disposta a oferecer um 

trabalho para quem a procura. Existem pouquíssimas oportunidades de trabalho 

para adolescentes e mulheres adultas. O comercio formal é muito seletivo. Fatores 

como baixa escolaridade e pouca especialização são relevantes para afastarem 

muitos das atividades com carteira assinada. Todavia, uma solução para essa 

problemática está nas atividades informais existentes na orla urbana de Natal. 

Uma dessas atividades, por exemplo, é ser ajudante dos barraqueiros e ganhar 

através de diárias.  Essas diárias têm uma variação entre 15 e 40 reais 

dependendo dos serviços prestados, segundo os barraqueiros. 

  Outras atividades informais na orla são: vendedores de canudinho de 

carne, picolé, coxinha, ginga com tapioca, camarão, brincos artesanais, óculos de 

sol, pipas, brinquedos artesanais, copos, sorvete, milho e etc. Esses 

trabalhadores, por intermédio dessas atividades, obterão a principal renda da 

semana. Sendo interessante salientar que, um convite para trabalha em uma 

barraca ou vender algum produto citado acima é garantia, que muitos estarão 

distantes do tráfico de drogas. 

 

4.1) O dia da preparação e o dia da venda. 

 

 Portanto, por ser promotora de atividades temporárias, muitas moças, do 

bairro estão próximas à Dona Maria dos Prazeres. Ela não costuma negar trabalho 

para quem necessita. Não é uma tarefa simples. Tudo começa muito cedo. No dia 
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anterior e pela manhã bem cedo no dia das vendas. Especificamente a partir das 

cinco da manhã, junto com o nascer do sol, os barraqueiros começam a montar 

suas barracas. O trabalho se estende até as quatro ou cinco horas da tarde.  

 

Imagem: 09 

Tema: barraca improvisada  

 
Foto: Arquivo pessoal 

 

 

Contudo, para o sucesso da atividade existem: o “dia da preparação” que é 

anterior ao da comercialização dos produtos. E, em seguida, temos o “dia das 

vendas”.  O comércio de Dona Maria segue essa seqüência todos os dias, exceto 

na segunda-feira, que é o dia do descanso e de fazer as contas. 

O dia da preparação é para o cozimento de caldos e caranguejos. Momento 

de trabalho árduo, que consome muito tempo e requer uma certa experiência. 

Assim, os dias que se passam em casa são de organização para que nos dias de 

funcionamento tudo esteja em perfeita ordem. A preparação dos “tira-gostos”, que 

é o acompanhamento da bebida alcoólica, requer uma determinada habilidade. É 

muito comum perder clientes, devido aos altos preços dessas iguarias ou caso 

apresentem um sabor que não agrade. 
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 É uma verdadeira alquimia a descoberta de temperos e receitas na 

preparação do caldo de peixe ou camarão. Geralmente existe uma parcial divisão 

de gênero não cristalizada. São as mulheres que geralmente ficam na 

incumbência da preparação. São raros os homens que ficam nessa atividade, pelo 

menos entre os barraqueiros da praia do meio. 

 As bebidas também são incumbência do dia anterior. A cerveja, principal 

produto consumo de adultos, é encomendada a representantes comerciais das 

cervejarias, e devem ser colocadas para gelar. Também tem a caipirinha que pode 

ser feita no dia anterior ou na hora; a encomenda do côco, que é feita por um 

representante que circula no bairro; e do gelo para conserva que é encomendado 

nas fábricas próximas. Tudo isso faz parte da preparação para o bom 

funcionamento de uma barraca improvisada na praia. 

No “dia da venda”, aproximadamente, cinco e trinta da manhã, começam os 

primeiros movimentos. Um pouco depois de nascer o sol começa o carregamento 

das cadeiras e sombreiros. Esse trabalho é realizado pelo filho dela, neste caso de 

dona Maria, com a ajuda da esposa ou de algum trabalhador autônomo do bairro. 

Todavia, esse transporte também pode ser feito por desempregados, bêbados, 

drogados ou qualquer um que esteja disposto a ganhar um dinheiro extra.   

É necessário montar um ambiente razoavelmente aconchegante, uma vez 

que a concorrência é intensa. As cadeiras são montadas e construídas por um 

marceneiro do bairro, que também faz a manutenção. O carregamento, 

geralmente, é feito com carros de duas rodas improvisados. É um trabalho duro 

carregar as cadeiras e sombreiro, pois, esses carros geralmente são levados por 

homens. Raríssimo são aqueles transportados por carroças de animais. E 

pouquíssimos os que são transportados por carros de barraqueiros bem 

sucedidos. 

 Montada a barraca começa a busca pelos clientes. A principal oferta: é que 

o uso das cadeiras é grátis. Se paga, apenas, a consumação. O dia de maior lucro 

é o domingo, mas nos feriados, onde os transportes urbanos ficam com o valor de 

sua tarifa pela metade é também um ótimo dia. O sol escaldante e a bela 

paisagem é a única certeza de lucro. Mas, como em todo negocio existem dias 
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bons e ruins. O segredo é o pensamento positivo – ensinou dona Maria dos 

Prazeres. 

 

Imagem:10 

Tema: Montagem de barracas  

 
Foto: Arquivo pessoal 

 

 

Ainda, aproximadamente às cinco da tarde, depois de doze horas de 

trabalho, chega o momento de juntar as cadeiras fechar os sombreiros e retornar 

para casa. Novamente, o filho dela e algum trabalhador autônomo realizam o 

trabalho. A mesma carroça que trouxe agora retorna com as cadeiras e o material 

que não foi totalmente consumido.  

Nesse primeiro encontro já era possível perceber que ela era uma senhora 

trabalhadora e muito ocupada. E nesse caso nossa negociação para uma 

entrevista gravada acabou sendo lenta. O elemento facilitador é a pouca distância 

de sua casa para a minha. Por outro lado, havia o fator negativo: seu tempo que 

era muito corrido devido a seu comércio. É necessário ser um bom gestor para ter 

uma barraca próspera na praia. 
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 Pode ocorrer o seguinte agravante: não existir tempo hábil para o dia da 

preparação. A consequência será um acúmulo demasiado de trabalho. Pois, a 

preparação será feita às pressas com objetivo de conseguir um lucro maior. 

 

4.2) “Era uma noite quente, mas uma suave brisa soprava em sua porta”. 

 

No dia do nosso primeiro contato, Dona Maria estava sentada em sua 

cadeira de balanço vermelha. Era uma noite quente, mas uma suave brisa 

soprava em sua porta. Seu aspecto era cansado, mas, balançava a cadeira e 

olhava distante para lugar nenhum. Era aproximadamente dezenove horas e 

poucas pessoas transitavam na rua.  

Sua casa é no fim da rua, quase de esquina, pintada de rosa com dois 

portões: o principal que fica na Rua São Domingos o qual é pouco usado. E o dos 

fundos fica localizado na Rua José do Patrocínio onde funciona seu bar, que, 

esporadicamente funciona nos sábados à noite e domingo. Era para esse lado que 

estava sua cadeira. 

 Fiquei um pouco ansioso em falar da pesquisa. Questionava-me se era um 

bom momento.  Não queria ser evasivo nem parecer indiscreto sabendo que ela 

era reservada. No meu peito dava um aperto, pois dessa vez era mais um caso 

que acompanhei de longe. E relatos de vizinhos afirmavam que ainda sofria 

bastante com o assassinato de seu amado filho.  

 Desejei-lhe boa noite e gentilmente ela respondeu com outro “boa noite”, 

seguido por um sorriso. Revelei a intenção da pesquisa, que era em compreender 

o sofrimento de pessoas que foram vitimas indiretas de homicídio através de 

crimes que ceifaram familiares próximos. Confesso que estava assustado com a 

possível resposta, pois ela era uma senhora fechada e por essa causa 

continuasse com sua discrição. Diversas vezes pensei em fazer esse convite e 

fiquei inquieto e descrente. Mas para minha supresa ela gostou da proposta da 

pesquisa e se identificou. Mostrou-se simpática e gentil.  

Ela é conhecida no bairro em que mora por um apelido, que será 

preservado nesse trabalho. Perguntei se esse era realmente o seu nome. Afirmou 
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que não, seu nome era Maria. Era devota dessa santa. Tinha uma imagem 

guardada em sua casa em um altar dentro de casa. Uma nova mulher surgiu 

diante dos meus olhos cheia de fé e coragem. Contou-me alguns fatos de sua 

vida. Escutei-a atentamente.  Desse modo, realizamos nosso primeiro contato. 

 

4.3) (...) O tempo que vale é o do entrevistado. 

 

Depois de nossa primeira conversa informal, marcamos duas vezes o 

horário, mas necessitamos remarcar. Conversamos diversas vezes de modo 

involuntário. Começamos a estabelecer um determinado vínculo. Mas, não 

conseguimos marcar a entrevista gravada. Para essas espécies de entrevistas o 

tempo que vale é o do entrevistado. Afinal, ele que está se disponibilizando de 

modo voluntário para expor tão doloroso tema. Desse modo, o respeito ao tempo 

do entrevistado é uma característica desse trabalho. Paciência e esperança 

também.  

 Contudo, estava praticamente sem creditar que esse caso seria investigado 

até o fim. Na vida da entrevistada não existia tempo livre. Rezava, trabalhava e 

somente tinha tempo para o descanso. Somado a um determinado receio em falar 

sobre o assunto doloroso, que era sua própria vida, como ela mesma declarou. 

Durante muito tempo esse assunto não foi tocado. 

 Foi na terceira vez que marcamos que aconteceu minha maior decepção. 

Passei o dia inteiro ansiosamente esperando pela noite onde iríamos conversar. 

Fiz diversas atividades, mas minha cabeça não focava outra coisa, estava muito 

inquieto. Às dezessetes horas, no pôr do sol já estava a caminho de casa. Em 

seguida me arrumei, escolhi uma camisa branca e uma bermuda cinza. Passei 

perfume e desci a rua até sua casa. Entretanto, o trabalho não parava naquela 

casa e novamente voltei sem a entrevista. E para tornar a situação ainda pior, 

Dona Maria estava medicada e em repouso devido a mais uma crise de 

hipertensão.  

 Nesse momento percebi que ela necessitava de um tempo para processar 

sua participação nesse trabalho. Seguiu-se aproximadamente um mês sem que 
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fosse tocado no assunto. Contudo, conversávamos informalmente e eu sempre 

me mostrando preocupado com a saúde dela. Particularmente, tinha desistido, 

pois, todos os fatos contribuíam para que, apenas, eu estivesse me sentindo 

evasivo. Já estava estudando outro caso e não queria sinceramente voltar a 

importunar Dona Maria. 

Bem, era realmente de um tempo que ela necessitava. Depois de estar 

envolvido com outro caso e praticamente desistir da entrevista gravada com Dona 

Maria o improvável aconteceu. Voltando da padaria ela procurou-me e perguntou-

me se por acaso eu não iria mais “passar na casa dela” para fazer a gravação, 

pois, tivemos boas conversas e agora ela gostaria contribuir mais. Respondi que 

sim! Passaria depois que ela chegasse da igreja. E assim foi feito.   

 

4.4) “Eu já passei por tanta coisa que nem me lembro mais”. (Dona Maria) 

 

Como relatei anteriormente, Dona Maria era uma senhora bastante 

reservada. Não costumava compartilhar com as pessoas do bairro detalhes de sua 

vida. Mantinha uma rotina voltada para o trabalho, que como descrevi é bastante 

árduo. Sua dedicação ao trabalho era como um mecanismo para não pensar 

demasiadamente nas dificuldades de sua vida. Em momento nenhum escondeu 

as dificuldades de sua existência e que seu conforto estava no trabalho e na 

religião.  

Sendo assim, Falar dela mesma foi um grande desafio. Mostrou-se tímida, 

mas segundo ela com muito historia para contar. Porém, também revelou que 

muita coisa de sua existência fez questão de esquecer. Sempre tentando deixar 

claro que sua vida era muito simples de ser compreendida. Seu sorriso inicial 

mostrou a dificuldade de falar: 

 
 
Entrevistador: Se a senhora quiser pode começar com seu nome. 
Dona Maria: Ave Maria onde é que eu começo? (risos) deixa eu 
me... 
Obs: enquanto isso a televisão estava ligada. Passava a novela do 
horário das oito da rede globo. Esperei pacientemente enquanto ela 
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tomava fôlego para falar. Expliquei que não importava o começo, 
que a historia era dela não tinha importância o começo. 

 

 Portanto estava evidente, que as recordações lhe faziam um mal que ela 

não sabia verbalizar. A estratégia encontrada por ela sempre foi esquecer ou 

tentar esquecer seus problemas. Dessa maneira, foi feito um imenso esforço da 

parte dela para contribuir com essa pesquisa. O passado não trazia boas 

lembranças. A paciência e principalmente, o respeito foram fundamentais para 

continuar com nossa entrevista.  

Desse modo, muito tempo se passou até a tranqüilidade de falar chegar à 

Dona Maria para ela continuar seu relato: 

 

Dona Maria: Bem é minha História, mas como se diz não sei nem 
onde começar. Bem no começo como eu já contei para você, teve a 
prisão do meu pai, que me deixou muito abalada. Penitenciária era 
coisa que eu não queria ir, mas minha mãe queria que eu fosse. E 
eu tinha que ir não é? Naquele tempo, agente tinha que obedecer a 
mãe. Ai vem à separação do meu marido sofri muito, pois eu ajudei 
muito a ele. No fim ele arranjou uma mulher fora e tomou tudo que 
era meu. Sofri muito por causa disso! E o que era meu o pai dos 
meus filhos tomou. E sai com a mão na frente e outra atrás. Sou 
casada no civil não sei como foi isso. A justiça não me deu direito, 
e meu menino começou a andar com que não devia, por que o pai 
não ligava para ele. Eu sofria muito por que o pai não ligava para 
ele. E ele se revoltou-se por no meu menino mais velho foi uma 
revolta muito grande. Começou a andar com quem não devia e 
chegou a quem chegou, que foi as drogas. Quando era de manhã 
ele saia eu ia atrás com medo do que aconteceu mesmo não é? Que 
foi a morte dele lá na rua. Daí, mataram, mas até hoje ninguém 
sabe o porque? Até hoje. Nisso ai eu peguei uma depressão, depois 
comecei a ficar nervosa pressão alta, que até hoje eu sofro com 
essa pressão. Estou bem e daqui a pouco vou sufocada para o 
Walfredo ou por ai para baixo no Hospital dos Pescadores. E até 
hoje eu estou assim. Vivo separada do meu marido aqui em casa, 
ainda bem que eu tenho onde morar por que se não tivesse... Ai 
esse sofrer era pior. Às vezes as pessoas me vêm brincando rindo, 
mas não sabe o que a pessoa passa não e? 

 

Todavia, fisicamente, esses males são corporificados através de doenças. 

Ela está com o diagnostico de depressão e nervosismo. Durante nossa conversa 
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sua tristeza era visível: nos seus olhos, tom de sua voz, em sua postura corporal. 

Antagonicamente, a pouca luz dentro de sua casa parecia evidenciar ainda mais a 

sua tristeza. Seu único refúgio, atualmente, é a religião na qual consegue 

encontrar esperança e motivação para viver. Pois, não foi oferecido nenhum tipo 

de acompanhamento psicológico disponibilizado pelo Estado.   

Dessa maneira, inclusive, foi necessário o adiamento de uma de nossas 

conversas, devido, a saúde dela que está sempre com risco de um colapso. Foi 

um cenário crítico: estava sentada em uma cadeira medicada e com o tom de voz 

baixo e um rosto completamente desfigurado. Quando necessitava desses 

atendimentos procurava o Hospital dos Pescadores que fica localizado no bairro 

das Rocas (Zona Leste de Natal) ou ainda o Hospital Walfredo Gurgel (principal 

hospital de emergência da cidade de Natal) quando o caso era mais urgente e 

exigisse mais cuidados. As crises de hipertensão eram recorrentes. 

Com efeito, ela sempre foi sintética ao falar-me sobre sua história de vida. A 

prisão de seu pai durante sua infância marcou de modo significativo essa fase de 

sua vida. Tinha a obrigação de ir até a penitenciária, forçada pela mãe. 

Confessou-me que não era aquilo que queria fazer, mas, o respeito à mãe não lhe 

permitia certas insubordinações, pois existia um determinado rigor na repreensão. 

Pesavam ainda o respeito e o amor que alimentava pela sua genitora. 

 A punição física era a consequência do desrespeito. De certo modo, 

durante toda sua infância e adolescência foi vitima da violência domestica tendo a 

sua mãe com principal executora. Também ocorreram muitas humilhações 

psicológicas. No trecho seguinte ela conta alguns fatos marcantes de sua infância: 

 
 
Dona Maria: Quando eu tinha seis meses ela estava brigando com 
meu pai, e eu no braço do meu pai ela danou a quartinha no braço 
do meu pai e eu estava chorando no braço do meu pai. Ela disse: 
pronto, matei Maria! Matei minha filha! Mas não foi ela meteu na 
testa de Azul (pai dela) comigo nos braços. Eu me calei desde que 
eu estava tomando o sangue de Azul! Ai isso é uma coisa que eu 
fico pra mim: Meu Deus! Brigava com ele me colocava como 
pirraça! Nunca gostou de mim; fazia eu ir para dentro dos cabarés 
atráz dele, eu ia e subia a escadaria do sindicato dos Estivadores 
para ir atráz de dinheiro. Eu era pequenininha, mas tinha que ir. Por 
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que ela mandava eu ir. Para poder dar de comer a todo mundo 
dentro de casa! Eu ia tinha que ir ou apanhava! É que naquela 
época aquelas pessoas... Era venha cá! Se não fosse era lascado! 
Ela lascou muito minha cabeça! Se eu dissesse: espere ai... Ave 
Maria! Qualquer coisa que ela estivesse nas mãos, ela jogava em 
cima de mim! Que o sangue descia. Uma vez, chegou uma mulher 
dizendo que eu estava namorando sem eu estar; ela deu uma pisa 
tão grande em mim que não me matou porque Jesus não quis. E um 
tio que eu tinha que não gostou do que ela fez. Que era o João 
Paulo, que não gostou do que ela fez. Ai ela mandou olhar minha 
cara inchada! (bastante ênfase na palavra inchada) ela não 
conseguiu bater mais quebrou o espelho na minha cara! Eu não tive 
nada de bom. Eu não tive. Eu tive agora depois do casamento, me 
soltei, mas um pouquinho. Me soltei um pouco. É muita coisa. Ave 
Maria o pau cantava. E era só comigo ouviu? Tudo isso era só 
comigo! Só comigo. Ela viajava e eu tinha que ficar em casa. Todo 
mundo saia. Tinha o aniversario do povo, das minhas amigas e dos 
meus colegas se ela falasse, quando aquela pessoa saísse e me 
chamava para os aniversários... Quando a pessoa sais ela dizia: 
“olhe você não vai para canto nenhum. Se voltar a lhe chamar fale 
que está com dor de cabeça, dor de barriga. Você não vai para 
canto nenhum. Não vai sair daqui para canto nenhum. Quem vai no 
seu lugar é sua irmã”. Minha irmã ia e eu ficava em casa. E assim 
passou o tempo. Quando eu descobri o que era Deus mesmo. Ai eu 
falei: meu Deus! Toma conta de mim me ajuda! 

  
 
 Dona Maria descobriu muito cedo que não tinha amor de mãe. A rotina 

dentro de casa destruiu suas relações pessoais mais simples. Era proibida de 

namorar e ter amigos. Desse modo, o que restou para ela foram, apenas, os 

trabalhos domésticos. Descobriu a preferência da mãe pela irmã dando total 

prioridade e regalias a última. Diversas vezes ela foi obrigada mentir para não 

participar de espaços de sociabilidade, onde quem era mandada no seu lugar era 

sua irmã. 

Era difícil para ela, sua vida era carregada de sofrimento e ainda tinha que 

carregar os traumas como consequências. Sempre foi cercada pelo preconceito 

em função de sua cor. Acusavam-na de envolvimento com magia negra. O 

distanciamento dos outros moradores cristalizou um estereótipo. Em síntese, o 

modo cruel que sua mãe a educou foi marcante para a existência dela e sua 
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postura diante as situações do cotidiano. Aprendeu a resolver os problemas da 

vida, sozinha. Espera muito pouco das outras pessoas nos dias de hoje.  

 Cresceu sem o pai, desse modo, tinha conhecimento da importância dessa 

figura em uma família. Fez o possível para que seu marido fosse um pai presente. 

Agüentou diversas dificuldades para conseguir esse casamento e mantê-lo: 

 
 
Dona Maria: No meu nascimento, até agora eu não sei... A não ser 
a viajem que eu fiz! Mas lazer coisas boas eu não tenho não! Eu 
não tenho não! Mas para mim tudo é bom! Eu estou tão 
acostumada que para mim tudo é bom! No passado nada foi bom? 
Meu Deus o que foi bom? Meu Deus meu casamento foi bom? 
Não. Por que minha mãe passou três meses sem querer assinar. Eu 
sem vergonha enxerida peguei uma barriga do meu marido logo 
cedo! Ai foi quando ela resolveu assinar! Casei até buchuda, 
prenha! E ela sem quere assinar. Vivia me chamando de rapariga e 
toda qualidade de nome. Ai ele meu marido achava que eu era! Daí 
eu falei para ele você casa comigo se eu for uma moça? Daí ele foi 
e sim e casou! E ela não queria! Passou três meses para poder 
assinar! 

 

Desse modo, para conseguir casar teve que provar para o futuro 

pretendente que era uma moça virgem. Ainda mostrou a resistência da mãe em 

assinar os documentos que permitiam a legalização da relação. Entretanto, credita 

o fim desse relacionamento como uma das grandes tragédias de sua vida.  

Esse fato ocorreu e, então ela que tinha que cuidar dos seus meninos sem 

a figura paterna. Fez o possível para que os filhos não tivessem as mesmas 

privações que passou quando criança. Mas as circunstâncias de sua vida não 

permitiram a concretização desse desejo. 

O marido levara todos os bens que o casal construiu junto. A ausência dele 

foi letal para um de seus filhos, na concepção dela. Na cabeça de seu filho passou 

a existir uma revolta por ser desprezado pelo pai. Essa foi à motivação maior da 

ida de seu filho para a criminalidade. O desprezo paternal. 

Era muito polida em comentar sobre o filho falecido. Consequentemente 

tinha consciência que existia uma resposta racional para o acontecido. Mostrava 
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constrangimento em relatar qualquer fato que estereotipasse o filho como marginal 

ou criminoso. Desse modo o preservou durante boa parte do seu relato. 

Contudo, é importante salientar que também ocorreu uma de prisão do pai 

dela de maneira injusta. Anos depois, foi revelado que ele não cometera o crime. 

A ausência do pai dentro de casa seria avassalador para a sua infância. Por isso, 

não queria que os filhos crescessem sem a figura paterna. Conhecia a 

conseqüências desse fato.  Em outro trecho da entrevista revela esse fato em 

detalhes: 

 
 
Dona Maria: é tanta coisa que eu passei que eu nem lembro mais 
nessa vida. Você acredita? 
Entrevistador: Acredito. 
Dona Maria: Eu já passei por tanta coisa que nem me lembro 
mais. Por que na minha infância eu passei Seis meses na casa de 
minha avó na rua do motor. Depois fui para as Rocas, coisas boas 
não aconteceram na minha vida. Minha mãe, que Deus dê muitos 
anos de vida, que ela tenha muitos anos de vida. Mas minha mãe 
não é uma boa mãe para mim. Não sou nem eu quem digo são as 
pessoas por ai. Minha mãe não gosta de mim! Porque se ela 
gostasse me daria atenção. Ela não gosta. E eu vim descobrir 
depois que... (silencio) Ela... Uma pessoa esteve aqui bebendo e 
disse para mim! Sem querer me disse: Sua mãe não gosta de você? 
Não é Maria! Eu disse: e eu sei? Mas agente descobre pelo 
tratamento de um e de outro não é? A minha irmã ela trata muito 
bem e a mim ela não me trata. Ela não quer saber do que eu digo, 
que faço o que passei com o meu menino... 

  

Estava evidente a pouca estima da mãe em relação a ela, diferente da 

relação de cumplicidade que existia entre sua mãe e sua irmã. Pois, foi criada pela 

avó durante os seis primeiros meses de vida. E descobriu por acaso, através de 

um cliente do seu bar que sua mãe não tinha amor por ela. Possivelmente, ela 

sabia, tinha um tratamento diferente, mas, não queria admitir que essa 

possibilidade fosse real. É extremamente doloroso para Maria constatar a 

descoberta da falta de amor de sua mãe. 

 
 
Dona Maria: Minha mãe me dizia que eu cheguei ao mundo de 
metida! Ela não queria. Minha mãe não queria a barriga. Ela não 
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queria. Mas como se diz o ditado: “eu vim mesmo”. Mais ai ela 
não gosta! Mas minha irmã ela gosta e muito! Mas eu não ligo não. 
O pior já passou não é? Agente sente, mas, o pior é quando chega o 
ano novo um aniversário. Entendeu? Ai eu sinto muito mesmo. 
Hoje quando tem festa lá em casa eu nem ligo mais. Antes eu 
chorava tanto quando tinha festa lá em casa e ninguém me 
chamava. Ai depois começou a me chamar. Alguém tocou no 
coração dela e começaram a perguntar só falta Maria por que ela 
não está aqui? Acho que alguém começou a debater com daí ela 
começou a abrir as portas para mim. Mas é tanta coisa que às vezes 
eu vou me lembrando assim. 

 

 No trecho acima é revelado como estava sua segregação. Primeiro, ela 

descobre que foi uma gravidez indesejada. Inclusive sua mãe chegou a utilizar 

métodos ilegais para interromper a gestação. Por isso, coloca como determinante 

que muitas dificuldades que passou têm relação com esse fato. A trajetória de sua 

vida tem bases frágeis e carência de atenção e praticamente a ausência do amor 

materno.  

Vivencia esse desprezo de modo mais intenso nas datas comemorativas: 

Natal, Ano Novo, Carnaval e data de Aniversário, ocasião para a qual nunca é 

convidada, já o dela que nunca é lembrado. Não sente nenhum tipo de valorização 

por parte dos seus próprios parentes. Desse modo, escolheu o isolamento como 

alternativa para lidar com essa situação: 

 
Entrevistador: A senhora prefere ficar dentro de casa! 
Dona Maria: prefiro. Por que a maioria das pessoas aqui da 
Brasília não sabe o que é uma boa amizade não! Só sabe o que está 
brigando falando disso e daquilo. Fulano vestiu isso a roupa de 
fulano é assim 

 

Enfim, sozinha! É assim que ela definiu sua existência. Pouca ou nenhuma 

solidariedade entre ela e sua família. Ainda, na vizinhança não costuma ter muitos 

amigos. A solidão é uma carga demasiadamente pesada para Maria. Tem uma 

casa grande e isso para aumenta ainda mais a sensação de solidão. 

A relação com a vizinhança mostrou-se ser bastante conflituosa. 

Necessitava proteger-se dos desvios e trambiques dos usuários de álcool. Como 
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no trecho abaixo que é uma situação do cotidiano e a principal motivação para a 

briga foi o preço de uma cerveja: 

 
Dona Maria: não é. Às vezes têm pessoas... Aqui mesmo essa 
semana, a Marinalva ai. Às vezes a pessoa briga, sem precisão. Ela 
chegou e a mãe dela Araci não quer que ela compre a bebida aqui. 
Tudo bem! Mas quando elas estão “no fiado e lisa”, aí elas vêm 
pedir fiado.  Eu não faço cara feia e vendo. Então eu acho que em 
todo canto é assim: Skol é mais caro que á Schin, certo. Mas ela 
não quer. Quer que seja o mesmo preço: três reais. Marinalva não 
é! É três e cinquenta. Ai eu fui cobrar, não fui cobra não. Ela veio 
deixar o dinheiro e deixou seis reais. Daí eu falei não é seis é sete. 
Pronto essa mulher fez um escândalo dizendo que é muito caro. Eu 
falei: em todo canto que você for comprar ai a Skol é mais cara! 
Daí passou e ela ficou falando. Eu falei o seguinte, tudo bem! Você 
não compra mais! E eu não vou mais brigar com você e você não 
vai mais brigar comigo está certo? Daí ela ficou de mal de mim 
sem falar comigo. Eu pensei como é que pode... Uma pessoa que 
vive dando barraco no meio do mundo e eu vivo dando conselho: 
que é muito feio, ela é vó, entendeu. A bebida dela a cachaça dela é 
horrível! Então eu fico dando conselho conversando. Agora por 
causa de uma cerveja de cinquenta centavos a mais. Já pensou? E 
por que fiado a pessoa vende fiado ainda mais não é? E a pessoa? 
Meu Jesus eu sou mole demais! É assim, esse povo por tudo faz 
uma confusão! Nessa rua todo o dia têm briga! Eu vivo mais com 
as portas fechada de que aberta. Eu prefiro ficar dentro de casa do 
aqui fora! Mas quando eu estou com muito calor que eu sento ali 
um pedacinho! Mas eu não gosto de ficar no meio da rua! Por a 
grande maioria são muito falsos! Cheio de papagueada e cheio de 
briga! 

 

As pessoas com seus comportamentos inconstantes e desrespeitosos são 

um grande problema para dona Maria. Em primeiro lugar, devido, a pouca 

solidariedade da circunvizinhança que, por sua vez, gera conflitos até por motivos 

vis. Segundo o que diz, em seu bar ela necessita comercializar para as pessoas 

do bairro que muitas vezes não respeitam os preços do bar. Enfim, a relação com 

os vizinhos é um paradoxo para Maria, pois precisa realizar as vendas assim 

como, na falta de dinheiro, os moradores dos arredores ainda a procuram para 

uma compra fiada. 

 Essa relação é extremamente conflituosa com muitos moradores que 

desejam que a comerciante sacrifique seu lucro. Desse modo, ela prefere o 
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comércio na praia com pessoas desconhecidas. Onde também o dinheiro é 

recebido no ato do serviço e os riscos do fiado diminuem: 

 
 
Dona Maria: Eu prefiro na Praia. Na praia é melhor caiu muito o 
comercio aqui. É muita cachorrada do povo é muita fuleragem. 
Ainda mais esses meninos que não param. Já ontem de noite 
estavam para lá e para cá querendo fazer desgraça! Desse jeito não 
dá! Com gente aqui e eles atirando ali! Não é? Você vê que quando 
eles vêm lá de cima ela já chegam atirando. Teve outro dia que a 
bala bateu na parede ai. Eles não querem saber. E aqui cheio de 
gente? Eles não querem saber em quem atiram não! Já estão ai com 
um arrumado com os caras das Rocas. Uma amiga já veio dizer a 
mim: Maria cuidado! Deixe sempre esse portão fechado, por que 
quando eles vêm não querem nem saber. 

 

Seu grande dilema está posto. Pois, de certa forma, seus melhores amigos 

não são parentes. Pessoas de fora da família com as quais ela consolidou uma 

certa amizade. Na ausência da família são esses poucos amigos a sua segurança: 

para desabafar, conversar fatos do cotidiano, entre outros assuntos. Desse modo, 

costuma cuidar de algumas moças que não têm assistência da família ou lhe 

faltam recursos para se ter algo melhor a aspirar. 

  No trecho acima uma colega chegou para avisar acerca de um suposto 

tiroteio. É interessante notar que seu relato apresenta a insegurança do bairro, 

algo que tem impacto direto na queda das vendas no seu bar. O confronto que ela 

refere-se é uma guerra que começou por brigas em pontos de drogas entre os 

jovens do bairro de Brasília Teimosa e do bairro das Rocas. Esse fato prejudicou 

completamente o movimento no bar de Dona Maria. 

Outro agravante em sua História de vida foi que sua própria família resolveu 

colocar sobre ela culpa da morte de seu filho: 

 
Dona Maria: Ela não quer saber do que eu digo, que faço o que 
passei com o meu menino... O que eu passei com o outro ela disse 
que a culpa era eu. Ele usava droga ela dizia que o culpado era eu. 
Entendeu? Quando ele morreu jogaram a culpa toda em cima de 
mim! Mas ela não via que eu ia atrás dele. Quem saia sozinha aqui 
pelo mundo de madrugada era eu. Eu atráz de colocar ele para casa 
e ele naquelas condições... Muito doido como dizem eles ai. Na rua 



 168

e eu atrás, atrás... E Ninguém fazia isso. Mas quando ele faleceu 
colocaram a culpa em cima de mim e me desprezaram. Eu só faltei 
enlouquecer... Eu sozinha aqui dentro de casa! Eu queria tudo 
fechado. Eu não queria vê ninguém! Eu passei uma ruma de tempo 
no escuro! Elas só vieram me dar atenção depois que Jurema me 
levou. Ai quando eu cheguei mostrar ser outras pessoas, mas eu 
sofri muito! Eu Sofri muito! Muito mesmo! Eu vivia chorando 
vinte e quatro horas por dia chorando! Eu coloquei na cabeça, meu 
Deus, é por isso que eu não gosto de me lembrar... Parece que fui 
eu que matei meu filho! Eu coloquei isso na cabeça. Minha mãe 
mal abria a boca para dizer Deus lhe abençoe, ela é assim! Muito 
mal ela abre a boca. O que os outros diziam ela acreditava, não 
acreditava em mim! Então eu me tornei isolado deles tudinho. 
Como sou até hoje. É difícil alguém da minha família vir até minha 
casa! Muito difícil. Mas graças a Deus! Jesus me ajuda muito... 
Muito meu Deus! Consegui superar muita coisa, mas ela pensa que 
eu sou um bicho! Eu sinto muito! Quando eu vejo o afago daquele 
povo lá de casa... Eu Fico assim olhando... E comigo eu nem 
existo! Daí eu prefiro fica na minha casa. Tem umas colegas 
minhas ficam por ai e pronto. O que eu puder fazer por uma, faço, 
quem puder fazer por mim faz. E assim eu vou levando a vida! 
Coisa ruim é você levar a culpa de uma coisa, pois, elas não viam o 
que fazia. Eu corria atráz dele até quando eu não queria. Entendeu? 
E no fim elas dizerem que fui eu quem matei. Eu. Meu filho. Como 
eu iria matar meu filho se eu queria que eu saísse daquele mal? 
Daquele caminho, daquela coisa ruim. (Silencio) 

 

Desse modo, o sofrimento pela morte do filho teve um prolongamento: a 

ausência de solidariedade familiar. Apesar, de conhecer as causas e as possíveis 

razões da escolha do filho para o mundo do crime, Dona Maria carrega uma 

parcela de culpa pela morte do filho. Acusada pelos parentes como a autora 

indireta do crime, em certa medida sua angústia tornou-se uma sentença 

silenciosa. Essa sentença foi declarada possivelmente por que a família não 

manteve um acompanhamento aproximado da vida de Dona Maria.  

O isolamento foi sua escolha inicial. Esteve diversos meses de luto. Na 

escuridão, dentro de sua casa sem receber visitas. Confessou-me que boa parte 

de sua alegria foi enterrada junto com o seu amado filho. A falta de 

reconhecimento de sua luta antes da morte ainda é muito cruciante. Passou 

diversas noites à procura do filho em bares, esquinas e bocas de fumo. Lutou com 

todas as energias para reverter à vida transviada de seu amado filho. Contudo, a 
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profecia social foi concretizada e a morte dele acabou com a esperança de 

transformação. 

No trecho seguinte Dona Maria apresenta detalhes de seu carinho por seu 

menino: 

 
 
Dona Maria: no meu caso tive a fama da minha própria família de 
ter matado meu filho! E eu que lutava correndo atrás dele na rua! 
Mandando ele vir embora para casa!  
Entrevistador: Para senhora essa é sua pior dor? 
Dona Maria: é sim! Com certeza! A coisa mais que eu amava era 
ele. Todo mundo aqui sabe como eu era louca e apaixonada por 
aquele menino! “Cadê minha mãe?” Onde eu estivesse ele me 
procurava e me encontrava! Onde eu estivesse. Eu dizia: menino 
que foi que lhe disse que eu estava aqui? Ele respondia: “ah mãe a 
senhora sabe que eu tenho amigo. Foi um anjo”. Agente era muito 
feliz! Ele pode ter sido o que foi, mas ele não me  tratava  mal! As 
brigas da gente eram, somente, por causa das drogas dele! As 
coisas dele as presepadas dele! Por que graças a Deus eu nunca 
encobri. Não adianta eu encobrir aqui e lá fora todo o mundo saber! 
Não é? Eu não encobria... De jeito nenhum! 

 

 Desse modo, Maria tinha uma relação de cumplicidade com seu filho 

falecido. Dentro de casa era um filho atencioso e amoroso. Cuidava dela como 

nenhum dos outros dois cuidou. Era preocupado com a saúde, lazer e 

relacionamentos. Velava pela felicidade e alegria de sua mãe. Nas saídas dela 

para serestas e pagodes sempre a procurava para um abraço ou pedir a benção. 

Era feliz. 

Todavia, dona Maria afirma que nunca foi de encobrir os erros dele. Sabia 

que o filho mantinha um vicio e sempre foi contra. Preocupava-se no fato de que 

todo mundo saberia dos erros dela e não valeria nada escondê-los. Ser uma mãe 

amorosa não tinha relação em aceitar os delitos praticados por ele. O relato do 

momento da morte dele, ela assim descreve: 

 
  
Dona Maria: o apelido era chokito. Era respeitador. 
Entrevistador: Ele gostava muito da minha irmã! 
Dona Maria: é... Ele pegava amizade fácil com você! Ninguém 
não sabe como foi que aconteceu isso! Até hoje! Até hoje! Por 



 170

nada! O rapaz chegou colocou o revolver na cabeça de um e de 
outro chegou na dele ele apertou! E ele nem viu estava assistindo 
um jogo da copa! Ele estava olhando se o Brasil estava ganhando 
ou não! 

 

Aconteceu que seu filho foi morto em um bar. A motivação do crime até os 

dias de hoje não se sabe. Apenas, ele estava em um bar observando um resultado 

do jogo da seleção brasileira de futebol. Nesse momento o homicida coloca a 

arma na cabeça de varias pessoas que estão no bar. Parecia uma roleta russa a 

escolha de quem deveria ser morto. E sem nenhuma discussão verbal ou briga 

física apertando o gatilho. Retirando a vida do filho de dona Maria.  

Portanto creditava a morte apenas a droga. Procurava justificativa e não 

encontrava. Pensou que a única maneira de salvá-lo seria se ele nunca tivesse 

entrado no mundo da criminalidade. Todavia acreditava que o filho escreveu sua 

sentença ao entra nessa realidade. Contudo compreendia que existia uma historia 

de fracasso na família que o direcionou a este mundo. 

Perguntei ainda se ela tinha receios ou remorsos em assistir jogos da 

Seleção, foi quando ela afirmou: 

 
Dona Maria: Não. Não tem culpa este negocio não! Eu não penso 
nisso não. Por que aconteceu com ele quando estava assistindo não 
é? Eu não penso que isso aconteceu com meu filho e ele estava 
assistindo! Eu vou ver também! Pois é muita coisa... Mas Jesus me 
dá forças! Está vendo como Jesus me dá forças! E eu luto! Ralo em 
uma coisa e ralo em outra! E penso que não consigo... Agente 
aprende no mundo com muitas coisas... 

 

Contudo, sua situação torna-se mais crítica devido a sua relação não muito 

boa com o único filho biológico vivo: 

 

Dona Maria: Na praia eu desopilo um pouco e ao mesmo tempo 
não desopilo. Meu menino briga muito entendeu... 
Entrevistador: Ele trabalha com a senhora. 
Dona Maria: ele briga muito daí eu não aguento e falo para Edson. 
Ele fica com aquelas coisas feia dele e eu não gosto. (Silêncio) 
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 As poucas amigas que ela tem são fundamentais para a superação desse 

difícil momento de sua vida: que foi a morte do filho. Pois, teve dois filhos 

biológicos e uma filha de criação. Sua relação com o filho mais novo é 

completamente diferente da relação que mantinha com o filho mais velho. O mais 

novo é o ajudante principal dela na gestão da barraca na praia. É um grande 

companheiro nas tarefas do trabalho, mas não existe grande cumplicidade em 

outros segmentos da vida.  

O relacionamento conflituoso com o filho mais novo contribuiu ainda mais 

para o isolamento dela. Sua casa, que ela considera grande e vazia, poderia ser 

povoada e cheia de vida. Destacou ainda, que encontra dificuldade na relação 

com a nora, que não é das melhores. O filho de Dona Maria serve como mediador, 

porém sempre dando privilégios para a esposa nos confrontos. O grande alento 

dela é uma netinha que foi fruto desse relacionamento, mas devido às confusões 

encontra-se privada do contato. 

Os melhores momentos da vida de Maria foram proporcionados pela filha 

de criação que atualmente mora na Itália, pois é casada com um italiano: 

 
Dona Maria: Não. Minha infância foi nas Rocas. Não tenho 
nenhuma boa lembrança boa da minha infância. Minha vida ficou 
boa agora depois que me separei. Ai que foi boa. Por que ai eu vou 
passeio: já fui para a Itália, para Recife e volto. Quer dizer agora 
que veio ficar boa depois de separada. Infância não tive boa 
infância de jeito nenhum.  
Entrevistador: essas duas viagens foram importantes para a 
senhora? 
Dona Maria: A mais importante foi a da Itália. Minha filha me 
tratou muito bem! Fui uma princesa lá. Me tratou muitíssimo bem.  
Entrevistador: conheceu muita coisa? 
Dona Maria: Com certeza foi ótimo. Ai quando eu chego aqui 
começa tudo de novo. Estou aqui solteira... Minha vida totalmente 
bem. A única coisa que mexe comigo é a morte do meu menino, 
não é?  
Entrevistador: Passou muito tempo na Itália? 
Dona Maria: passei três meses, quase quatro. Ai fui uma outra vez 
e passei mais três. E agora vou passar seis já hoje ela ligou pedindo 
para mim ir. Daí eu falei daqui para o mês que vem. E se eu for 
agora é seis meses a um ano. Ela não deixa eu ir embora de jeito 
nenhum. E ela é de criação. Por que o meu mesmo nem ai. Hoje 
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mesmo a pressão aumentou, aumentou e eu tomei um chá de 
camomila, foi indo, foi indo... 

 

Nessas duas viagens para Itália Dona Maria conseguiu esquecer ou fugir 

um pouco de sua dura realidade. Sua filha de criação é a responsável direta por 

esse “presente para mãe”. O amor maternal por essa garota surgiu quando 

passou a cuidar dela ainda criança. A menina sempre soube que não era filha 

biológica, contudo sempre se mostrou grata pela oportunidade de conseguir uma 

formação melhor por intermédio de sua nova mãe. 

 Sendo assim, a gratidão chegou, exatamente, no momento mais critico da 

vida de Dona Maria. Estava em um luto profundo. Não recebia as pessoas e nem 

tinha motivação de retornar ao trabalho. Contudo a viagem à Itália foi um alento, 

pois, foi extremamente bem tratada segundo ela: tratada como uma princesa.  

Contudo o retorno à realidade é extremamente doloroso, pois novamente a 

solidão é sua grande dificuldade. O cotidiano é extremamente pesaroso e reforça 

a ausência de seu filho. Os problemas físicos são uma reação direta, do retorno à 

sua realidade. Quando estava na Itália confidenciou que melhorou dos problemas 

relacionados à pressão. Ela descreve os momentos vividos na Itália como “os 

melhores dos últimos tempos”. Era como se seu corpo experimentasse algo novo 

e completamente fora da atual realidade. Ao retornar para Natal logo os problemas 

físicos também retornaram.  

 A solução encontrada para lidar com tais problemas Dona Maria encontra 

na fé e na religiosidade: 

 
Entrevistador: A senhora sempre frequenta o terço? 
Dona Maria: é eu sempre vou. Pronto no mês de maio. Nesse 
tempo no mês de maio eu sempre vou. E na terça-feira tem missa e 
eu sempre vou. Acho melhor aqui por que eu sempre ia lá para a 
balsa. 
Entrevistador: A senhora me falou uma vez que é devota de uma 
santa? 
Dona Maria: Nossa senhora Aparecida. 
Entrevistador: O nome da Senhora é Dona Maria dos Prazeres? 
Bonito não é? Estava até comentando seu nome com minha mãe. 
(por que no bairro ela é conhecida com um apelido) 
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Dona Maria: (Risos) Nas orações é que me fortaleço. Eu sempre 
me ajoelho e peço a nossa senhora da Conceição. E aqui nas 
minhas orações às vezes é meia-noite, meia-noite e pouco eu estou 
acordada. Fecho aqui a porta e fico lá atráz. Eu tenho ela bem 
grande fico pedindo as coisas a ela. Rezando...Peço primeiro a 
minha saúde. Quero muito a minha saúde, essa minha pressão... Eu 
estou calma por que tomei um chá de camomila. Estou sempre 
tomando chá de camomila, chá de capim santo... Meus remédios e 
comprimidos.  

 

  É na Santa, Nossa Senhora da Conceição, que Dona Maria procura 

refúgio. Coloca a sua vida nas mãos Dela todos os dias. Durante as madrugadas 

está em oração, pedindo forças e vontade para continuar vivendo. Em certo 

momento, confessou-me que estava cansada desse mundo e das pessoas, mas 

viveria até o ultimo dia de sua vida segundo a vontade de Deus. 

 Já estávamos no final de nossa conversa quando Maria revelou mais um 

detalhe de sua vida: 

 
Dona Maria: é que tem coisas que dói muito. Jesus agora está me 
abençoado, me erguendo! Mas, Ave Maria. É muita coisa. 
Principalmente a vida que meu menino levava. Qual é a mãe que 
coloca a cabeça em um travesseiro... Qual a mãe que sabe que o 
filho está na rua não é? Que é drogado e se droga! E bota a cabeça 
no travesseiro para dormir bem? Nem uma! Nem uma! Meu 
menino começou novo. Nessa vida de drogas... Começou novo. 
Com doze para treze anos! Começou a namorar uma moça 
chamada Sandra que era a filha do finado: Teca. Sandra quando 
eles começaram um namoro e eu descobri que ela usava droga: 
maconha naquele tempo. Hoje em dia maconha ninguém liga! Ai  
ele se perdeu também. 
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Considerações finais 

 

 A libertação dos escravos trouxe um novo problema para os homens que 

administravam o país naquele período: o que fazer com o negro liberto? Em certa 

medida não aconteceu política pública integradora. Os homens e mulheres de pele 

escura nos primeiros anos da escravidão estavam satisfeitos com o domínio do 

seu tempo e seu corpo. Enfim, ao negro e ao mulato restou usufruir, singelamente, 

do desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

 Portanto, para essa parcela significativa de brasileiro restou o isolamento 

em comunidades pobres. E na atualidade o fenótipo negro é estereotipado como 

perigoso. Contudo, no Brasil não existe uma dualidade do ponto de vista cultural 

entre brancos e negros. Desse modo, desde a formação do povo brasileiro a 

“proposta” aceita pelos negros foi o branqueamento da cor e a mistura. 

 
A conotação exclusivista às vezes desaparece, deixando, porém 
uma convicção básica de que o ‘branqueamento’ constitui, por si 
mesmo uma ‘elevação’”. (FERNANDES: 1964, 328) 

  

A estratégia do branqueamento ainda continua viva na memória e na rotina 

de negros brasileiros na atualidade. Os entrevistados deste trabalho fazem o 

possível para elevar sua posição pelo “branqueamento” através do acesso as 

marcas. Utilizando produtos de uma classe social em que existe uma quantidade 

diminuta de homens e mulheres negros.  

Dessa maneira, a questão dos negros brasileiros é sócio-histórica. E não 

desconsideramos esse fato. As pesquisas quantitativas apresentam na atualidade 

uma integração lenta dos homens de cor. Embora, haja ainda uma grande parcela 

de homens entre 14-25 como vitimas diretas da violência. São homicídios com as 

mais diversas causas. 

 Deste modo, todos os casos apresentados foram de pessoas com um 

histórico de segregação. Vitimas da desigualdade social e habituados a utilizar 

estratégias contra o preconceito. É comum nas comunidades o aniquilamento dos 

jovens do bairro.  Enfim foi dentro deste cenário que foi desenvolvida a pesquisa.  
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 Abaixo elaboramos um quadro síntese dos casos de modo individualizados. 

O objetivo é encontrar pontos em comum entre os três casos expostos neste 

trabalho de dissertação. Criamos algumas categorias que julgamos pontos de 

conexão entre as historias relatadas. 

 

 

Quadro Síntese 01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Síntese 02 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópicos 1) Caso: Eram apenas meninos. 
Vitima direta Denis e Wesley 
Vitima indireta 
(entrevistados) Familiares (Mãe, irmãos e sobrinhos) 

Modo do 
assassinato 

Ambos mortos na rua Beberibe, em um intervalo de tempo de 
menos de um ano entre os crimes. Na favela da África no bairro da 

Redinha Natal/RN 
Reação Física 
(vitima indireta) 

Mãe (problema com hipertensão e cardíaco) irmão (Problemas de 
hipertensão) 

Re-Socialização 
(pós-crime) 

Mãe (não encontra motivação para a vida) irmão (relatar que existe 
pouco animo em sua existência) 

Assistência 
psicológica (pós-

crime) 
A família não relatou essa assistência, apenas que a religiosidade 

tem ajudado nesse momento difícil da família. 
Assistência 

hospitalar (pós-
crime) 

É recorrente depois do crime: pois depois do assassinato pequenos 
fatos do cotidiano pode ser a causa do retorno da hipertensão. 

Tópicos 1) Caso: Desajustado no mundo do crime. 
Vitima direta Thiago 
Vitima indireta 
(entrevistados) Familiares (Tia, avó e Mãe de criação)  

Modo do 
assassinato 

Foi assassinado na orla da Praia do meio, quando realizava um 
assalto. 

Reação Física 
(vitima indireta) Não foi relatado na entrevista. 
Re-Socialização 
(pós-crime) 

Apenas uma das tias revelou desanimo em seguir a vida pós-morte 
de Thiago. 

Assistência 
psicológica (pós-

crime) 
A família não relatou essa assistência, apenas que a religiosidade 

tem ajudado nesse momento difícil da família. 
Assistência 

hospitalar (pós-
crime) A família não faz conexão à morte de Thiago e problemas biológico. 
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Quadro Síntese 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, sintetizamos os casos expostos. O primeiro item que 

encontramos em comum nos três é casos é o fato da vitima direta ser homem. 

Comprovando em certa medida que foi apresentado na estatística no inicio do 

trabalho.  Ainda todos os jovens tinham uma importância para a economia familiar, 

que a renda se mistura com atividades legais e ilegais.  

Portanto, mesmo tendo consciência de uma ética-cristã que condenam 

determinadas atitudes, os familiares aceitam esse apoio financeiro. Certamente 

que a descrição das atividades dos envolvidos no mundo do crime facilitam a 

entrada do dinheiro ilegal dentro do orçamento familiar. Enfim, as necessidades 

muitas vezes não permite ao morador de comunidades pobres serem radicais em 

determinados temas.  

Ainda os familiares tomam como estratégia não ter conhecimento da origem 

do dinheiro. Revelam no seu discurso que ouviram falar das atividades ilegais, 

mas sem muita certeza. Ainda é evidente a questão da competição e da inveja 

que é argumento para a justificação da opinião de terceiros vizinhos e amigos não 

próximos. Fases como: “dizem que ele fazia? O povo fala por ai! Isso e prova de 

inveja!” Ilustram uma isenção dos familiares em relação às atividades ilegais da 

vitima direta. 

Tópicos  1) Caso: A pouca solidariedade dos vizinhos 
Vitima direta Chokito 
Vitima indireta 
(entrevistados) Mãe (única que concedeu entrevista) 

Modo do 
assassinato 

Foi morto em um Bar no bairro das rocas Zona leste de Natal. 
Segundo o relato envolvimento com Drogas foi a motivação maior.  

Reação Física 
(vitima indireta) Mãe (problema com hipertensão, depressão e cardíaco) 
Re-Socialização 
(pós-crime) 

Mãe (não encontra motivação para a vida afirmando apenas 
esperar sua hora). 

Assistência 
psicológica (pós-

crime) 
 Não relatou essa assistência, apenas que a religiosidade tem 
ajudado nesse momento difícil da família. 

Assistência 
hospitalar (pós-

crime) 
É recorrente depois do crime: pois depois do assassinato pequenos 
fatos do cotidiano pode ser a causa do retorno da hipertensão. 
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Os locais onde ocorreram os assassinatos variaram. Apenas no caso de 

Denis e Wesley, que ocorreu de serem mortos na mesma rua em um intervalo de 

tempo de onze meses. É um lugar conhecido pelo trafico de drogas e a 

inconstante pela tomada das bocas de fumo. Contudo, Thiago foi morto durante 

um assalto com uma bala na artéria femoral, ainda sua família suspeita de 

negligência da equipe médica, lamentam, pois, não tem como provar. Enfim, no 

caso de Chokito foi morto por um drogado que fazia roleta russa (passava a arma 

na cabeça de todos no bar atirado fatalmente na cabeça dele).  

Em todos os casos de modo direto ou indireto temos a relação das vitimas 

direta com a droga ilegal. Wesley e Denis tinham um envolvimento com a 

comercialização e foram mortos pelos concorrentes. Thiago roubava para manter 

o vicio e desta maneira a droga está ligado a sua morte. Chokito foi morto em um 

bar por um homem drogado. Em síntese a droga ilegal perpassa na vida das 

vitimas de modo fatal.       

Em relação às vitimas indiretas nossos relatos foram resumidos aos 

familiares. No que tange a problemas físicos pós-morte, apenas, a família de 

Thiago não se queixou de problemas físicos depois de sua morte. Este fato pode 

ser justificado, pois, ele tinha uma vida nômade sendo criado inclusive por outras 

mulheres do bairro, como é o caso de Lúcia. Contudo, durante os relatos as tias 

foram às lágrimas ao lembrar do caso.  

Porém nos outros dois casos as vitimas indiretas apresentam problemas 

físicos depois das mortes. As duas mães Dona Ana e Dona Maria adquiriram as 

mesmas doenças: hipertensão e problemas cardíacos, ainda no caso Dona Maria 

é diagnosticada com depressão. Sendo assim, é recorrente no caso das duas 

vitimas frequentar os hospitais de emergência da cidade: Pescadores, Santa 

Catarina e Walfredo Gurgel.  

Em relação à motivação em seguir a vida pós-homicidios os familiares 

apresentaram um pessimismo em relação ao futuro. É comum a frase: “estou aqui 

até quando Deus quiser”. Portanto um desapego e falta de esperança em relação 

à vida social. É evidente nos casos que cada um em sua medida vivem um luto 
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silencioso. Destacamos ainda o ceticismo em relação à justiça oficial que não 

contemplam os casos saciando, pelo menos, o senso de justiça da vitima. 

Assim sendo, O convívio com a morte para as vitimas indiretas fazem com 

que o cotidiano receba um novo significado. A morte promove uma ruptura e a 

morte violenta uma ruptura ainda mais traumática. É levado em consideração que 

não foram os fatores biológicos que ceifaram as vitimas. Enfim, O fato de serem 

mortes evitáveis muitos podem alimentar um senso de culpa. 

E ainda não existem órgãos estatais que trabalham exclusivamente com a 

morte. Muitas vezes são promotoras de sofrimento nas redes familiares as quais a 

vítima pertencia. Um assassinato é o fim de uma existência, mas, é o principio do 

sofrimento das vitimas indiretas. Pois: 

 
Se uma pessoa é assassinada, muitos acreditam que o drama 
termina com o morto, no entanto, para familiares e amigos começa 
uma via-crúcis (SOARES: 2008, 61) 

  

Desse modo, o contato com órgão como Instituto Técnico e Científico de 

Polícia pode causar traumas. As vitimas destacam a frieza dos funcionários e 

pouca solidariedade. São estigmatizados e estereotipados como familiares de 

bandidos. Desse modo, muitos creditam que a morte de individuo que comete 

delitos é uma morte justa. Esse fato é devidamente expresso por familiares.  

 As famílias e amigos ainda sofrem com questões econômicas. Pois, em 

uma faixa de renda relativamente baixa pagar o caixão e o ritual fúnebre acarreta 

um custo elevado. Muitos não têm conhecimento de assistência financeira estatal 

para esse momento trágico de suas vidas. Ainda, em alguns casos acontecem 

confrontos entre indivíduos, que são conhecidos como “papa defunto”. Esses se 

digladiam em busca do cadáver e comprometem os familiares com dívidas. 

 
As mortes violentas podem, também, causar sérios problemas 
financeiros e econômicos para os familiares, particularmente, se o 
falecido for um dos que mais aportam para o orçamento familiar. 
Os gastos com a burocracia, remoção, enterro e rituais afetam o 
orçamento das pessoas pobres e são frequentemente causas de rixas 
internas. (SOARES: 2008, 64). 
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A pouca solidariedade da vizinhança é outro agravante nos sofrimento de 

vítimas ocultas. Em todos os casos apresentados, a vizinhança não foi solidária 

em relação à dor das vitimas. Inclusive, promovem fofocas, mitos e “lições de 

moral”. Em casos extremos ocorrem gracejos e chacotas das vítimas ocultas. 

Enfim, nos relatos, o momento da noticia da morte do ente querido é algo que 

agrava o contato com os amigos. 

 
A notícia da morte é dada como se fosse uma noticia qualquer e o 
tratamento é banalizado. “Ficou claro nas entrevistas que o contato 
com o Estado significa sofrimento e exige da vitima secundária 
muita perseverança e esforço para concluir a parte legal”. 
(SOARES: 2008, 171) 

 
  

Sendo assim, muitos homicídios ainda não estão solucionados. Todas as 

entrevistas apresentadas nessa pesquisa são de homicídios não solucionados. 

Dentro da rede social e familiar na qual estava inserida a vítima direta ocorre um 

enfraquecimento do senso de justiça. As pessoas envolvidas compreendem que 

para alguns órgãos oficiais essas mortes não são dignas de serem investigadas. 

Procurar justiça para muitos seria prolongar o sofrimento. Desse modo, muitos 

encontram como alternativa entregar a causa à justiça divina. 

 Dessa maneira, nenhum membro a família recebeu apoio psicológico ou 

social durante as mortes. Muitos encontram refúgio em sua fé. Em todos os casos 

encontramos católicos e protestantes inseridos nessas redes. São pessoas 

extremamente fatalistas não acreditam na justiça da terra e projetam todas as 

esperanças para o céu. 

A nossa hipótese era que as vitimas ocultas da violência não recebem 

assistência dos órgãos públicos oficiais. Em certa medida, foi comprovada a 

hipótese. Nos relatos das vitimas está evidente que ocorrem problemas na 

linguagem adotada pelos órgãos públicos “competentes”, problemas estes que 

contribuem para o sofrimento nos momentos pós-assassinato.  

 A população negra, apenas consegue conforto em sua fé. Alguns perdem a 

esperança na vida. E desta maneira dissemina um péssimo na rede social em que 
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está inserida(o). Portanto, é comum a manifestação de doenças como 

hipertensão, depressão e outras patologias, devido, a não assistência psicológica 

e a não resolução dos homicídios. Sendo assim, esta parcialmente comprovada a 

hipótese deste trabalho. 
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