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RESUMO 

 

Os movimentos sociais compostos por pessoas que tiveram seus familiares 

assassinados por policiais militares são constituídos majoritariamente por mulheres, sobretudo 

pelas mães das vítimas de violência do Estado. O presente trabalho visa analisar a atuação das 

Mães de Acari, um grupo de mulheres que ao que tudo indica tiveram seus filhos assassinados 

pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no dia 26 de julho de 1990, os quais até hoje 

estão desaparecidos. Este nasceu após uma chacina ocorrida em um sítio em Magé, município 

pertencente à Baixada Fluminense. Onze jovens negros moradores da Favela de Acari e 

adjacências, região localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, foram brutalmente 

assassinados por um grupo de extermínio composto por policiais militares – Cavalos 

Corredores – e seus corpos foram depositados clandestinamente em alguns pontos da cidade 

de Magé, segundo as investigações oficiais policiais e aquelas paralelas realizadas pelas mães. 

Para essas mulheres, faz parte do papel de mãe seguir os rastros que levem à honra da 

memória de seus filhos. Estas, ao longo de sua peregrinação por justiça e memória de seus 

filhos e pelo direito de os enterrar, acionam as instituições dos poderes legislativo e judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro: Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, fóruns e tribunais. A 

pergunta motivadora do trabalho é: o que é justiça para essas mães em relação ao propósito da 

luta destas pela memória de seus filhos? O objetivo geral da pesquisa é descobrir, sob a ótica 

das mães, os espaços mais eficazes dentro da estrutura do Estado em sua busca por justiça 

para o assassinato, sequestro, tortura e desaparecimentos. O objetivo específico do trabalho é 

analisar que tipo de justiça as Mães de Acari buscam na sua trajetória de luta: reparação 

monetária e de serviços de saúde; promoção de políticas de segurança pública para evitar 

chacinas em massa no Estado do Rio de Janeiro; justiça por memória pela vida dos seus 

filhos. Em relação à metodologia, tracei três espaços públicos de atuação das Mães, são eles: 

ALERJ – Poder Legislativo; eventos em universidades e em favelas – Sociedade Civil. Além 

do levantamento, realizei etnografia e entrevistas semiestruturadas com parentes, amigos, 

ativistas e agentes públicos.  

 

Palavras-chave: Mães de Acari; Chacina; RJ; Desaparecidos; Violência de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The social movements composed by people who had their children murdered by 

military police are mostly made up of women, especially the mothers of victims of State 

violence. The present work goals to analyze the performance of Mothers of Acari, a group of 

women who apparently had their children murdered by Rio de Janeiro State Military Police 

on 26 July, 1990, who are disappeared until today. It has been born after a slaughter occurred 

in a farm in Magé, municipality belonging to Baixada Fluminense. Eleven young black 

people who lived in Acari Slum and adjacencies, region localized in Rio de Janeiro North 

Zone, were brutally murdered by a death squad composed of military police – Runner Horses 

– and their bodies were clandestinely deposited in some parts of Magé city, according to the 

official police investigations and those made by the mothers. For these women, it’s part of the 

mother’s role to follow the trails that lead to the honor of the memory of their children. These 

women, along their pilgrimage for justice and the memory of their children and for the right to 

bury them, trigger the institutions of the legislative and judiciary powers of Rio de Janeiro 

State: Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro, forums and courts. The motivating 

question of the work is: what is justice for these mothers regarding to the purpose of their 

struggle for their children’s memory? The overall goal of the search it is to discover, from the 

perspective of mothers, the most effective spaces inside the State structure in their quest for 

justice for the murder, torture and disappearance of the eleven young people: Judiciary or 

Legislative. The specific objective of the work it is to analyze which is the type of justice the 

Mothers of Acari pursue in their struggle’s trajectory: monetary repair and of healthy services; 

promotion of public security policies to avoid mass slaughters in Rio de Janeiro State; justice 

for memory for the life of their children. In relation to the methodology, I traced three spaces 

of the Mother’s performance with the purpose of accompanying them in these events, because 

from the going to the field, an exploratory part, I received the varied questions and answers 

from it. The spaces are ALERJ – Legislative Power; events in universities and slums – Civil 

Society. The bibliographic survey was realized, in a first moment, for the definition on the 

type of the State regime studied: democracy. In a second moment, it was the bibliographic 

survey of the transition from civil-military dictatorship to the democracy. In a third moment, I 

analyzed, throughout the bibliographic survey, a resistance social movement arisen in 

Brazilian democracy: Mothers of Acari. In a fourth moment, I fulfilled the bibliographic 

survey about justice and genocide categories. In relation to the empirical and practical part, I 

did semi-structured interviews.  

 

Keywords: Mothers of Acari; Slaughter; RJ; Disappeared people; State Violence  
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Introdução  

 

Se me contassem tal história, eu ia dizer que é mentira, que ninguém vive 

isso, mas eu vivo isso na minha carne, eu sei e não encontro palavras pra me 

dizer o quê que é isso na minha vida, como minha vida se transformou a 

partir desse desaparecimento. 

Quando eu era jovem eu sonhava uma porção de coisa, mas principalmente 

em ter meus filhos e eu sempre dizia que o pecado que eu não ia levar pra 

Deus era um aborto. E aí eu engravidei jovem, eu não tinha experiência 

nenhuma, mas eu briguei, porque minha mãe achava que eu tinha que abortar 

e eu não fiz o aborto, minha mãe achava que eu tinha que dar e eu não dei a 

criança, eu criei, fui trabalhar, e aí eu criei toda uma história, toda uma 

expectativa, e aí vem alguém e tira isso tudo.  

 

Acima, temos o trecho em que Marilene Lima e Souza, uma das 

lideranças das Mães de Acari, fala sobre o Caso do desaparecimento de sua 

filha na Chacina de Acari. Essa passagem está no documentário Luto como 

Mãe, cuja direção é de Luis Lomenha. Esta produção audiovisual consiste em 

acompanhar a rotina de algumas mães que se tornaram referências na luta de 

mães e familiares vítimas de violência do Estado. Entre junho de 2006 e janeiro 

de 2009 as Mães foram filmadas e tiveram suas rotinas de luta registradas. 

Vera Lúcia Leite Flores e Marilene, são as primeiras mães a aparecerem 

no filme. Ambas estão na varanda da casa de Vera. Marilene entrevista Vera. 

Junto com Edméia da Silva Eusébio, Vera e Marilene compunham a liderança 

das Mães de Acari 

O documentário, após essa introdução, divide-se na análise documental 

de três casos emblemáticos. O primeiro é a Chacina de Acari, a qual deu 

origem às Mães de Acari. Vera explica que infelizmente recebeu o codinome 

de uma das Mães de Acari, uma vez que sua filha saiu para um passeio em 

julho de 1990 e nunca mais voltou para casa.  

Dia 26 de julho de 1990. Data da Chacina de Acari. Era uma quinta-

feira. Vera continua seu relato: na segunda-feira, 30 de julho, soube pelos 

jornais que sua filha – Cristiane Souza Leite – havia desaparecido, além do 

grupo que estava com ela, que também desapareceu. Vera conta que algumas 

pessoas da comunidade de Acari já haviam estado no sítio para o qual os onze 

jovens haviam ido, portanto já sabiam do caso. Entretanto não conheciam Vera, 

não sabiam onde esta morava, por conseguinte não avisaram a ela.  
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O filme reproduz uma reportagem na qual Vera diz que é um dever 

delas que são mães, procurarem os seus filhos. Tendo isso em vista, a meta 

delas era encontrar os corpos de seus filhos. Outra matéria exibida pelo 

documentário é sobre o apoio da ex-primeira-dama francesa, Danielle 

Mitterrand, às Mães de Acari. Além disso, mostra o assassinato de Edméia, 

uma das lideranças das Mães de Acari. Seu filho era Luiz Henrique da Silva 

Eusébio. O jornalista que narra a reportagem chama a Mãe de detetive do 

grupo, pois esta vivia atrás de pistas e testemunhas.  

Na gravação que aparece na reportagem, Edméia acusa policiais pelo 

sequestro dos onze jovens de Acari e manda um recado para eles: “Eu não vou 

sair, porque eu não tenho lugar pra morar. Se eles quiserem me matar, vão 

matar.” Sobre o assassinato de Edméia, Marilene fala: “E essa morte foi 

apontado o criminoso e o julgamento foi uma piada e não tem ninguém preso. 

Edméia tá morta. Por quê? Por causa do Caso Acari? E por que não tem 

alguém preso? Alguém matou essa mulher, ela não ia dar um tiro na cabeça.” 

Marilene foi até a agência de modelos onde Cristiane havia se formado 

e pegou o endereço de Vera. Foi à casa desta e contou a ela sobre o 

desaparecimento de suas filhas. A seguir, aparece Marilene, que diz que os 

onze meninos e meninas de Acari foram vítimas do que ela chama de “maus 

policiais”, os quais tinham a intenção única e exclusiva de extorsão. Vera narra 

o acontecimento: 

A casa foi interceptada por seis policiais que queriam joias e dinheiro. Isso 

quem nos passa é a dona do sítio, a sobrevivente. E ela diz que eles levaram 

essas crianças, algumas na Kombi, uma Kombi de propriedade da dona do 

sítio e algumas num Fiat de que esses meninos viajaram. [...] 

Nós lutamos e encontramos a Kombi. A Marilene foi ver essa Kombi. Eu vi 

sangue na porta e essa Kombi, pra nossa surpresa, desapareceu da delegacia e 

aí o delegado foi e disse que essa Kombi foi vendida: pra quem a gente não 

sabe. E aí a Marilene exigiu a perícia, né? Que foi uma luta pra eles fazerem 

a perícia nessa Kombi e aí o resultado da perícia veio dizendo que tinha 

vestígios de sangue, não sabia se era sangue humano ou sangue animal, 

porque eles não tinham como fazer essa diferença. 

 

Em outro momento da entrevista, Vera fala de como era como mãe: 

Eu sempre fui uma mãe enérgica, mas nunca fui uma mãe ruim. Eu não podia 

imaginar que a minha filha tivesse 17 anos no mundo, sem me procurar. Ela 

iria me telefonar: “Mãe, não me procura, que eu tô noutra.” Mas ela não ia 

deixar de me procurar, por isso aquelas minhas expectativas...eu já fiquei 

com uma psicóloga num prédio lá em cima, olhando pro Banco Itaú, que a 

minha filha ia sair do Banco Itaú às 6 horas. A psicóloga me segurando assim 

meu corpo e eu caída na janela pra olhar ela. Eu vi o cabelo dela, eu vi o 
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corpo dela, eu via tudo. Ali embaixo. “Ai, vamo descer, vamo descer, 

Valéria, ela tá lá, é ela.” Tudo isso eu passei, tudo isso eu passei. 

 

 

Marilene diz que nunca teve esperança de que sua filha – Rosana Souza 

Santos – estava viva, diferentemente das outras Mães de Acari. Quando teve a 

notícia, permaneceu insone por algumas noites e fumava muito. Conta que o 

pouco tempo que dormiu, sonhou: 

Veio tudo assim na minha cabeça, eu via a Rosana com meses, eu via a 

Rosana andando, começando a andar, eu via imagens que eu já tinha perdido 

no tempo e aquelas imagens voltou tudo, sabe? E aí eu cheguei perto da 

prima do meu ex-marido e falei “oh, aconteceu alguma coisa muito grave, 

não vamo ter boa notícia.” 

 

Posteriormente, Vera menciona o que a Justiça fala para ela: “não tem 

corpo, não tem crime.” Ao que ela questiona: 

“Mas eu tenho uma certidão de nascimento, né? Alguém nasceu aqui de 

mim. Eu tenho a de nascimento, não tenho a de óbito, porque não me deram 

oportunidade, né?” 

O documentário mostra parte do desfile da escola de samba “Favo de 

Acari”, cujo enredo foi Tributo às Mães, em 2008. 

Marilene expõe que havia duas opções para ela: ou ficar largada dentro 

de casa ou largar tudo e cair no mundo. Escolheu a segunda alternativa. Em 

seguida, a entrevistada conta a rotina das Mães de Acari, acrescentada por 

Vera: 

[Marilene] Fui à casa da Vera. Três meses depois nós começamos a 

acompanhar o trabalho do policial, o detetive que investigava: eu ia junto 

com ele pra Suruí, fazia buscas nos locais, fazia busca nos cemitérios. Eu 

queria ter uma solução. E eu tinha um medo que acabou acontecendo, que era 

o tempo e eu sabia que o tempo seria totalmente contra nós. 

Eu acho que quando desaparece com o corpo, quando mata, eu acho que 

condena a família, sabe? Uma condenação que eu nem sei se eu mereço, 

porque é uma busca que me colocaram, sabe? Que acabaram comigo, eu 

emocionalmente eu não sou ninguém. 

[Vera] Começamos a procurar as autoridades, que não nos deu muita bola, 

porque eram onze pobres carentes. Eu achava aquela indiferença, pra mim eu 

achava uma indiferença muito gritante, né? Eu me perguntava: “por quê que 

não procura? Por que são de favela? Porque são pobres?” E aí fui caindo na 

realidade, fui vendo o quê que é as nossas autoridade...hoje eu tenho noção 

de que não tiveram interesse mesmo, que eles não quiseram procurar 

 

Sobre o inquérito do Caso Acari, Vera conta:  

O inquérito teve mais esse quinto volume, que estava falando dos policiais, 

né? ele diz que não tem corpo, não tem crime, não pode incriminar ninguém. 

Você vê 17 anos de idade, onze desaparecidos é inquérito, não tem um 

processo, não foi ninguém que fez isso? Eles foram lá e se mataram? Se 

enterraram? 
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Marilene conta o que achou do encontro com o relator da ONU:  

Mais uma experiência, mais uma denúncia que a gente faz, mais uma oportunidade de tá junto com as 

minhas amigas de luta. São oportunidades que a gente não deve deixar escapar e felizmente nós não 

deixamos escapar. A gente fala de violência, a gente tá denunciando as violências sofrida por nós mesmo, 

mas também por outros cidadãos, essa grande família que se forma aí, dentro de um outro grupo que são 

os parentes e familiares de vítimas. 

 

 

Em uma reunião de Mães de Vítimas de Violência do Estado, Marilene 

diz que a primeira pessoa de comunidade que resolveu lutar por Justiça foi 

Marli. Após isso, foram as Mães de Acari. Marilene diz respeitar os 

movimentos que vêm antes dela, pois são representativos. 

Vera relata como teve conhecimento de seus direitos políticos como 

cidadã:  

Eu, Vera Lúcia, que não era leiga de tudo, não sabia que podia entrar e sair 

na Câmara dos Vereadores. Eu falava: “isso aí não é pra mim.” E aí depois a 

gente vai vendo os nossos direitos. Quando você tá dentro duma comunidade, 

você não sabe que tem direitos, você sabe que tem deveres.” 

 

Em um encontro de Mães, Marilene expõe que: No caso, no caso 

específico de Acari, uma das coisas que foi muito importante foi denunciar a 

órgãos internacionais, né, pra trazer de fora pra dentro o respeito, né, e o pouco 

de boa vontade, que se tivesse a boa vontade nós teríamos resolvido não só 

Acari, mas todos os outros casos. 

Uma reportagem narra a trajetória de luta de Vera. A matéria enuncia 

que a Mãe participou, a convite da Anistia Internacional, de um encontro na 

França que reuniu dezessete países para debater sobre violência, um assunto 

que Vera domina. 

Vera responde a duas perguntas: 

  Qual o objetivo em estar nessa luta?  “O objetivo é tá dedicando um pedaço 

do meu tempo a essa coisa, a essa..., à não-violência”; Quando você vai 

considerar sua luta terminada? “Nunca. Porque eu espero saber o quê que 

aconteceu com a minha filha e espero continuar ajudando as outras pessoas 

assim como fui ajudada. Tenho certeza que fui ajudada. Por outras pessoas 

quero continuar.  

 

Em outra parte do filme, Vera aparece dizendo que veio à luta para obter êxito e 

chegou ao fim de sua vida debilitada, sem coragem e sem força para lutar. Ela 

compreende que já viveu tudo que tinha para viver, entretanto gostaria de saber o que 

ocorreu com sua filha. Logo depois da entrevista concedida ao filme, Vera vem a 

falecer, em 10 de agosto de 2008, aos 59 anos de idade. 
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O Caso Via Show, também retratado no documentário, colheu o depoimento da 

mãe de Rafael Paulino e Renan Paulino – Elizabeth Paulino. Esta afirma: “Dizem que a 

pior dor do mundo é a dor do parto. Não é não. A pior dor do mundo é a dor de perder 

um filho. Não cicatriza nunca. Eu perdi dois filhos.” Esta diz ainda que o que a move e 

não permitiu que ela tomasse remédio são a luta e a vontade de buscar justiça. 

O presente trabalho surgiu do interesse em estudar mulheres que tiveram seus 

filhos assassinados por forças policiais. No trabalho de conclusão do curso de graduação 

em Relações Internacionais, estudei Avós da Praça de Maio, portanto tive acesso ao 

debate de desaparecidos por um regime de exceção – a Ditadura Militar ocorrida na 

Argentina entre 1976 e 1983. O regime ditatorial argentino utilizava a técnica de 

desaparecer pessoas para mascarar a verdadeira intencionalidade da ação do Estado: 

eliminar opositores políticos ou simplesmente aqueles que não concordavam com o 

governo e seus familiares próximos – filhos e cônjuges. Com pessoas desaparecidas, era 

mais difícil identificar o crime, pois não havia corpos daqueles que sumiram. Tal 

técnica dificultou às autoridades estrangeiras identificarem na ditadura argentina a 

crueldade dos métodos ditatoriais. 

 No Mestrado, havia a intenção de estudar um grupo de mulheres brasileiro que 

passou pelo drama de ter seus filhos desaparecidos dentro do Estado democrático de 

direitos – Mães de Acari –, o qual deveria garantir direitos dos cidadãos e oferecer 

amplo direito destes se defenderem perante a Justiça em caso de cometimento de algum 

crime. Quero entender o que é justiça para essas mães, pois justiça é um conceito 

bastante amplo e depende de diversos fatores – objetivos e subjetivos – para avaliar. 

Quero entender se no caso das Mães de Acari a justiça foi feita, segundo o olhar delas 

sobre a situação. Serão os fatores analisados na dissertação: não houve atestado de óbito 

de cada um dos onze, apenas houve atestado de ausência para cinco famílias; não houve 

prisão dos principais suspeitos de envolvimento no crime, portanto de que valeu a luta? 

Como se concretizou a justiça de acordo com o ponto de vista dessas mães?  

A Justiça brasileira é seletiva no julgamento de crimes – cor, gênero e classe são 

decisivos para a condenação de criminosos. O Estado brasileiro é responsável pelo 

genocídio de parte de sua população – negra, pobre e periférica. No Estado do Rio de 

Janeiro especificamente, local de estudo do meu trabalho, o então governador – Wilson 

Witzel – deposto do cargo através de um impeachment em abril de 2021, emprega uma 

política de segurança pública que aprofunda as sucessivas políticas de extermínio de 

governos anteriores, política seguida pelo atual governador – Cláudio Castro. A Rede de 
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Observatórios de Segurança lançou um relatório em março de 2021 no qual demonstra 

que a quantidade de operações e patrulhamentos diminuiu. Todavia, a letalidade das 

ações policiais aumentou assustadoramente. Em novembro e em dezembro de 2020 

houve dezoito mortos e cinco feridos em ações policiais. Já em janeiro e em fevereiro de 

2021 foram quarenta e sete mortos e catorze feridos em operações da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Um aumento de 161% de assassinatos pela PMERJ 

no bimestre. A Rede exprime em seu relatório que “a polícia do RJ está “aproveitando 

para passar a boiada”: matando em quantidades assustadoras e essa realidade não está 

tendo visibilidade nos meios de comunicação.” (REDE DE OBSERVATÓRIOS DE 

SEGURANÇA, 2021) Nos dois primeiros meses do ano de 2021 ocorreram nove 

chacinas no estado do Rio de Janeiro – cinco na cidade do Rio de Janeiro, três na 

Baixada Fluminense e uma na Costa Verde. 

Em relação à metodologia, tracei três espaços de atuação de mães atuantes no 

período do Mestrado – entre 2019 e 2021 – com o propósito de acompanhá-las nesses 

eventos, as falas e intervenções das mães e familiares de vítimas da violência do Estado, 

a fim de verificar narrativas comuns a todas as mães, independentemente da chacina na 

qual seu filho foi assassinado ou desaparecido. Ademais, a partir da ida ao campo, uma 

parte exploratória, receberia as variadas perguntas e respostas provenientes deste.  

 Os espaços são Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) – 

Poder Legislativo; Universidades; outros locais onde havia eventos cuja temática era 

violência do estado contra jovens negros de periferias e favelas; e favelas – Sociedade 

Civil. Em abril de 2019, iniciei meu trabalho de campo: no primeiro semestre do ano fui 

a dois eventos: uma audiência pública na ALERJ intitulada Mortes de Jovens na 

Baixada; e 5º Levante das Mães de Manguinhos, que acontece uma vez por ano na 

favela de Manguinhos, localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. No 

segundo semestre do ano, intensifiquei meu campo: fui a audiências públicas na ALERJ 

e a eventos em universidades. Ao total fui a dez eventos em 2019. Todos contaram com 

a presença das redes de mães e familiares de vítimas de violência do Estado. 

Eu e Flavia delineamos o campo conforme fomos observando o percurso das 

Mães de Acari rumo à justiça por seus filhos após o levantamento bibliográfico sobre 

elas realizado nos dois primeiros meses do mestrado. Finalmente, chegamos aos três 

espaços de atuação mais recorrentes dessas mães: ALERJ; encontros em favelas; 

eventos em universidades e espaços onde a sociedade civil realiza atividades sobre 

chacinas de jovens negros em periferias e favelas.  
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A escolha das favelas mapeadas para o campo deu-se a partir do monitoramento 

das redes sociais das três mães mais atuantes naquele momento, em 2019, – Facebook e 

Instagram –– com a finalidade de buscar os lugares por onde elas passavam com o 

propósito de acompanhá-las nesses locais e ouvir suas falas. Decidi monitorar Ana 

Paula Oliveira - do coletivo Mães de Manguinhos; Bruna Silva – mãe de Marcus 

Vinícius, assassinado pela PMERJ em junho de 2018; e Monica Cunha - fundadora do 

Movimento Moleque e à época coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos da ALERJ. Por conseguinte, a favela escolhida para campo, além de Acari, 

moradia de oito dos onze jovens de Acari, foi Manguinhos, pois nesta teve o primeiro 

evento em favela ao qual fui – o 5º Levante das Mães de Manguinhos. 

 O levantamento bibliográfico foi realizado, em um primeiro momento, para a 

definição do tipo de regime de Estado estudado: democracia. Em um segundo momento, 

o levantamento bibliográfico da transição da ditadura civil-militar brasileira para a 

democracia. Em um terceiro momento, analisei, por meio do levantamento 

bibliográfico, um movimento social de resistência surgido na democracia brasileira: 

Mães de Acari.  

Em relação à parte empírica e prática, realizei entrevistas semiestruturadas, com 

pessoas envolvidos no caso, direta ou indiretamente, acerca de temas e eventos 

relacionados à Chacina: Aline Leite – filha de Vera, uma das lideranças das Mães de 

Acari; Arcélio Faria – integrante do Programa Racial do Centro de Articulação das 

Pessoas Marginalizadas (CEAP) em 1990; Buba Aguiar – liderança comunitária jovem 

de Acari; Dalva Corrêa -  membro da Rede de Familiares e Vítimas de Violência do 

Estado; Deley de Acari – liderança comunitária de Acari; Ivanir dos Santos, secretário-

executivo do CEAP à época da chacina; Marcelo Ribeiro – vice-presidente da CPI sobre 

chacinas ocorrida em 1991 na ALERJ; e Monica Cunha – fundadora do Movimento 

Moleque e assessora parlamentar da deputada estadual Renata Souza – Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL); e finalmente, após as leituras e pesquisas realizadas 

sobre o regime em questão, sobre as Mães de Acari, fiz a análise, com base na 

bibliografia levantada, em relação à democracia na qual vivemos, a quem essa 

democracia serve, como essa democracia exclui determinados grupos sociais. Analisei 

as entrevistas e retirei delas motivações para esse crime bárbaro, o que era justiça para 

as Mães de Acari e qual era o objetivo delas na luta empreendida por estas. 
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Capítulo 1: Chacina de Acari: Um episódio de desaparecimento forçado em plena 

democracia brasileira 

 

Introdução 

 

Neste capítulo, exponho o Caso Acari através de sua contextualização; seus 

antecedentes; o dia da Chacina e o momento posterior imediato; o impacto da política 

de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro no Complexo de Acari; um debate 

sobre o conceito de desaparecimento, posto que os meninos e as meninas de Acari 

foram desaparecidos pelo Estado; e apresentação de fotos sobre o Caso Acari ao longo 

da trajetória traçada pelas Mães de Acari.  

 “Quais tipos de opressão o capitalismo exige e que formas de emancipação ele 

tolera?”, pergunta Ellen Wood, (2003, p. 27), cientista política e historiadora marxista 

estadunidense. A autora destaca que desde a década de 1990 a emancipação humana 

passa por um campo extraeconômico. À arena clássica da luta de classes vivenciada na 

sociedade capitalista – a economia –, se somam bens extraeconômicos, tais quais 

emancipação de gênero, igualdade racial, paz, saúde ecológica, cidadania democrática. 

No Brasil nesse mesmo período o número de chacinas aumentou avassaladoramente, o 

que impulsionou o surgimento de grupos de mães que lutam por justiça por seus filhos, 

e se inserem justamente nessa teoria de Wood de que a emancipação humana passa por 

esferas que sobrepujam a economia. 

 As Mães de Acari buscam a emancipação através da luta por igualdade racial, 

paz, cidadania democrática e emancipação de gênero. No entanto, pontua Wood, “esses 

compromissos não resolvem as questões cruciais relativas a agentes e modalidades de 

luta, e certamente não resolvem a questão da política de classe.” (WOOD, Idem, p.227) 

Essa luta por paz empreendida pelos movimentos de mães não será alcançada, 

no ponto de vista de Wood, pois o sistema capitalista não tem condições de estabelecer 

a paz mundial de maneira permanente, visto que  

 

parece axiomático que a lógica expansionista, competitiva e exploradora da 

acumulação capitalista no contexto do sistema nação-Estado deve, mais cedo 

ou mais tarde, se desestabilizar, e que o capitalismo – ou, neste momento, sua 

força organizadora mais aventureira e agressiva, o governo dos Estados 

Unidos – é, e continuará a ser no futuro previsível, a maior ameaça à paz 

mundial. (WOOD, Idem, p. 228). 
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Já no caso das pautas que atuam como pano de fundo da luta levantada pelos 

movimentos de mães – antirracista e antissexista – Wood observa que o capitalismo não 

se interessa por identidades de gênero e raça, já que a extração de mais-valia é feita 

sobre indivíduos formalmente livres e iguais, trabalhadores assalariados, 

independentemente de sua raça e gênero. A autora continua: para ela, o modo de 

produção capitalista empenha-se para reduzir os trabalhadores a “unidades 

intercambiáveis de trabalho, privadas de toda identidade específica.” (WOOD, idem, p. 

229. 

 Em contrapartida, o capitalismo apresenta facilidade em usar e descartar 

opressões sociais particulares: ele “é capaz de aproveitar em benefício próprio toda 

opressão extraeconômica que esteja histórica e culturalmente disponível em qualquer 

situação.” (Idem). Nesse sentido, essa passagem da autora contribui para a compreensão 

da intensificação do extermínio de jovens negros e periféricos no Rio de Janeiro da 

década de 1990, com início na Chacina de Acari, a qual tem o racismo como uma marca 

central do assassinato dos onze jovens, uma vez que o Brasil apresenta em sua História 

uma herança escravocrata, a qual forja a cultura brasileira desde os tempos coloniais aos 

dias de hoje, onde o negro é visto como ser subalterno, usado para servir aos brancos, 

através do regime de escravidão e a partir da República de 1889, com trabalhos 

precarizados, pois são colocados às margens da sociedade.  

Wood segue no seu texto, retratando como o capitalismo opera: o capital não 

tende à promoção da desigualdade racial ou opressão de gênero, na verdade ele tem a 

capacidade de esconder as realidades estruturais intrínsecas ao sistema capitalista, o que 

engendra divisão dentro da classe trabalhadora, com vantagens para uns em detrimento 

das desvantagens para outros dependendo de sua raça e gênero. 

O capitalismo promove contradições: em relação à raça, a cientista política 

coloca que mesmo que o dado sistema não se preocupe, estruturalmente, com 

identidades extraeconômicas, a história do capitalismo é fortemente preenchida de 

racismos. Wood diz: “o racismo generalizado e arraigado contra os negros no Ocidente, 

por exemplo, é geralmente atribuído ao legado cultural do colonialismo e da 

escravidão”. (WOOD, Idem, p. 230) 

A autora relata que na Idade Moderna a conceção de inferioridade baseada na 

raça toma forma, “quando adquiriu o reforço pseudocientífico de teorias biológicas de 

raça, e continuou a servir como apoio ideológico para a opressão colonial mesmo depois 

da abolição da escravidão.” (Idem, ibidem) Segundo Wood, o sistema capitalista traz 
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em seu bojo a ideologia da igualdade e liberdade formais. Essa ideologia, vital para a 

hegemonia capitalista, nos planos jurídico e político, não levam em consideração a 

desigualdade fundamental e a falta de liberdade existentes na relação econômica própria 

do capitalismo. 

Os escravos são utilizados como mercadorias no capitalismo, isto é, não são 

humanos e, portanto, estão excluídos do universo referente à igualdade e à liberdade. 

Nesse sentido, a pressão estrutural contrária à diferença extraeconômica é o elemento 

chave para entender o motivo de justificar a escravidão:  

 

talvez porque o capitalismo não reconheça diferenças extraeconômicas entre 

seres humanos, tenha sido necessário fazer as pessoas menos que humanas 

para tornar aceitáveis a escravidão e o colonialismo que eram tão úteis ao 

capital naquele momento histórico. (WOOD, Idem, p. 231) 

 

Já ao que concerne ao gênero, a historiadora reflete primeiro sobre os direitos 

políticos conquistados pelo gênero feminino através de muita luta no seio da 

democracia burguesa. Os bens políticos foram distribuídos às mulheres na sociedade 

capitalista por serem desvalorizados generalizadamente pelos grupos dominantes. 

Apesar da conquista de direitos políticos, as mulheres enfrentam os limites 

impostos pelo patriarcado, sendo ainda vistas como aquelas que têm como função 

básica na sociedade capitalista realizar afazeres domésticos, enquanto os homens 

ocupam o mercado de trabalho. Entretanto, Wood coloca que as relações capitalistas 

enfraquecem os princípios do patriarcado, pois há um crescente número de mulheres 

que adentram o mercado de trabalho e se tornam forças de trabalho próprias das 

relações de produção e reprodução capitalista. “O capital luta por relações diretas e não 

mediadas por indivíduos, homens ou mulheres, que do ponto de vista do capital 

assumem a identidade abstrata do trabalho.” (WOOD, idem, p. 239) 

As mulheres de Acari pertencem à classe trabalhadora, portanto, trocam sua 

força de trabalho por salário para ter acesso aos meios de subsistência. A esse respeito, 

de acordo com uma nota de Friedrich Engels de 1890 em O Manifesto Comunista:  

 

Burguesia significa a classe dos capitalistas modernos, que possuem meios da 

produção social e empregados assalariados. Proletariado, a classe dos 

trabalhadores assalariados modernos, que, por não ter meios de produção 

próprios, são reduzidos a vender a própria força de trabalho para poder viver. 

(MARX; ENGELS, 1998, p. 63) 

 

Muitas delas são chefes de família, responsáveis diretas pelo sustento de suas 

filhas e filhos, sem um homem que ocupe esse papel, outras foram abandonadas pelos 



24 
 

maridos assim que esses souberam da chacina. Logo, elas, na sua totalidade, 

enfrentaram sem os pais dos jovens as dores da perda dos filhos, e ao se unirem, se 

fortaleceram. 

A questão de gênero aparece muito forte em todos os movimentos de mulheres 

que lutam contra violência policial materializada no assassinato de jovens periféricos. 

Em grande parte dos casos os grupos reivindicadores de justiça são compostos apenas 

por mulheres – mães que perderam seus filhos. Estas entendem a busca por justiça como 

uma missão inerente a elas, natural e definitiva. Faz parte do papel de mãe seguir os 

rastros que levem à honra da memória de seus filhos. Dentro de uma família, cabe à 

mulher historicamente, dentro de nossa formação social, tudo o que se refere ao 

cuidado: mais uma vez essas figuras estariam cuidando de seus entes que tiveram suas 

vidas ceifadas brutalmente.  

As Mães de Acari têm consciência que a não elucidação do assassinato de seus 

filhos tem total relação com sua condição: mulheres, negras, pobres e moradoras de 

favela. Ou seja, o racismo institucional impede seu acesso à justiça. O Estado trata não 

só seus filhos como seres matáveis, mas a elas como sujeitos desprezáveis. Como 

afirma Araújo, o Estado se recusa a “reconhecer o pleno pertencimento à sociedade dos 

indivíduos em situação de inferioridade social” (ARAÚJO, 2007, p. 89). 

 

 2 Contextualizando o caso  

 

Na noite de 26 de julho de 1990, policiais militares que compunham um grupo 

de extermínio conhecido à época como Cavalos Corredores1, adentraram um sítio no 

bairro de Suruí, em Magé, assassinaram, torturaram, sequestraram e desapareceram com 

onze jovens negros. Os Cavalos Corredores eram comandados pelo coronel Emir 

Campos Larangeira. O grupo foi supostamente criado para combater o tráfico de drogas 

na região de Rocha Miranda, bairro situado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.  

 
1 Cavalos Corredores era um grupo de extermínio composto por policiais civis e militares, outros 

militares e bombeiros civis e militares, foi criado pelo 9º BPM, em Rocha Miranda. Começaram a atuar 

no final da década de 1970. Eles entravam correndo e atirando nas favelas cariocas, daí provém seu nome. 

Nobre (1994) caracteriza o grupo como “uma espécie de instrumento da política de segurança pública do 

então governador do estado, Moreira Franco” (NOBRE, Idem, p. 21). Os moradores relatam que os PMs 

invadiam residências, exigiam boa alimentação, roubavam objetos de valor das casas, passavam as mãos 

nas garotas, ridicularizavam as mulheres casadas e batiam em quem reagisse às arbitrariedades. Ferraz 

(2008) aponta que “a atuação de tal grupo coincide com a entrada maciça do tráfico de drogas e de armas 

no Rio de Janeiro. Assim, os Cavalos Corredores tornaram-se sócios dos bandidos nos negócios mais 

refinados e lucrativo do tráfico de drogas e armas” (FERRAZ, Idem, p. 198). 
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Os jovens assassinados foram: Rosana Souza Santos, 17 anos; Cristiane Souza 

Leite, 16 anos; Luiz Henrique da Silva Eusébio, 16 anos; Luiz Carlos Vasconcelos de 

Deus, 32 anos; Hudson de Oliveira Silva, 16 anos; Edson Souza Costa, 16 anos; 

Antônio Carlos da Silva, 17 anos; Hédio Oliveira do Nascimento, 30 anos; Moisés 

Santos Cruz, 26 anos; Wallace Oliveira do Nascimento, 17 anos; e Viviane Rocha da 

Silva, 13 anos.  

Listar os nomes dos jovens assassinados não é um mero detalhe, uma vez que ao 

relatar o que ocorre com seus filhos, toda mãe cujo filho foi vítima da violência do 

Estado começa sua fala em eventos públicos, tais como audiências públicas, tribunais e 

atividades em favelas e em universidades, com o nome de sua prole e a trajetória de 

vida dela, porquanto cada um desses indivíduos tem uma história, um rosto e um nome, 

não são simplesmente números utilizados em estatística de tipos de violência ocorridas 

no estado do Rio de Janeiro.  

Feltran e Sanjurjo (2015) apontam que no campo jurídico há a produção de um 

discurso de verdade para a categorização da conduta violenta adotada pelo Estado. Se 

adotarmos o entendimento dos autores, os termos para caracterizar o caso dos meninos e 

meninas de Acari são chacina, desaparecimento, tortura e sequestro. Os referidos 

autores destacam ainda que as políticas de segurança pública padrão existentes nos 

governos contemporâneos, sobretudo latino-americanos, têm como cerne de sua atuação 

“a lógica guerreira da militarização” (FELTRAN; SANJURJO, Idem, p. 40). De acordo 

com os autores, a justificativa para esse tipo de ação – a qual é baseada em uma política 

de segurança pública – é moral, não há um argumento embasado, apenas aquele que 

compreende que se é bandido o efeito colateral de fato é a morte, entendimento 

permeado de zero pesar, apenas uma constatação realizada pelos considerados 

“cidadãos de bem”, isto é, as classes médias brasileiras, residentes no chamado 

“asfalto”. Os autores relatam: “A política é a cada dia mais guerreira, a fronteira que 

define o inimigo é cada vez mais moral e ele está cada vez mais próximo” (Idem). 

 Tal lógica guia a atuação de todos os corpos e academias militares espraiados 

pelas grandes cidades e metrópoles latino-americanas. No Rio de Janeiro da década de 

1990 não era diferente: o governador do Estado à época da chacina de Acari – 

Wellington Moreira Franco (Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) - 

1987-1990) – lia os moradores de favela fluminenses como inimigos internos a serem 

eliminados, pois os “cidadãos de bem” à época não suportavam mais tamanha violência, 

expressada em assaltos e assassinatos bárbaros cometidos em sua maioria por jovens 
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negros moradores de regiões precarizadas do Estado do Rio de Janeiro e exigiam das 

autoridades a solução imediata para atos violentos protagonizados pela juventude negra 

e periférica. Moreira Franco foi eleito em 1986 sob a promessa de que extinguiria a 

violência em seis meses, pois esta estava tomando proporções alarmantes. O governador 

não conseguiu cumprir o prometido, muito pelo contrário, seu período à frente do 

Executivo estadual foi marcado pelo aumento da violência, desde aquela protagonizada 

pelo tráfico, passando por homicídios até à violência exercida pelas polícias militar e 

civil, incluindo as atividades de grupos de extermínio como os Cavalos Corredores.  

O jornalista Bruno Paes Manso (2020) explica a origem de arranjos como 

milícia e grupos de extermínio no Brasil. Segundo Manso, desde os anos 1960, com 

ladrões sendo vistos como ameaça pelas populações de metrópoles brasileiras, policiais 

e vigilantes passaram a organizar grupamentos paramilitares. “Para anular a violência 

do crime bastaria ser ainda mais forte e violento que o criminoso.” (MANSO, Idem, p. 

11).  

A Scuderie LeCocq foi criada no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a partir da 

organização de policiais e vigilantes espalhados por todo o território brasileiro. Em São 

Paulo, nos anos 1980, houve a ascensão de grupos de justiceiros.  

 

Em diversas regiões do país, formaram-se batalhões especiais de polícia que 

exibiam caveiras como símbolo de sua coragem e letalidade no combate aos 

traficantes de drogas que estavam se armando e controlando territórios. Tais 

grupos passaram a travar disputas entre si, na tentativa de cumprir em suas 

áreas de atuação o papel que o Estado brasileiro não parecia capaz, que seria 

o de garantir, pelo monopólio legítimo da força, a formação de uma 

autoridade que impusesse a todos o respeito às regras locais” (MANSO, 

Idem, Idem) 

 

3 Antecedentes do caso e o fatídico dia 

 

 As chacinas, um tipo específico de violência – as quais são assassinatos 

coletivos de pessoas – começaram a ocorrer com bastante frequência em 1990, 

ganhando espaço no noticiário carioca, nacional e internacional. O caso Acari, o qual 

tornou-se emblemático, foi um dos primeiros a ganhar grande repercussão, tornando-se 

paradigmático no Brasil e nas lutas dos movimentos sociais brasileiros.  

A Favela de Acari é um conjunto existente entre os bairros de Acari e Irajá, 

formado por sete favelas (Parque Proletário Acari, Parmalat, Parque Columbia, Beira 

Rio, Vila Esperança, Coroado ou Vila Rica e Fim do Mundo), além do entorno do 

Conjunto Habitacional Amarelinho. Christina Vital (2015) relata que a Favela de Acari 
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surge nos anos 1940 fruto de um Parque Proletário, projetado para a ocupação do 

território por trabalhadores de uma fábrica de tecidos. Apesar de fechada a fábrica, os 

moradores ali permaneceram. Ela é conhecida nacional e internacionalmente por causa 

de acontecimentos negativos, como tráfico de drogas, a Chacina de Acari e a Feira de 

Acari, também conhecida como Robauto, pois lá se vendem produtos roubados.  

Cecília Coimbra (2001), historiadora e psicóloga, chama os territórios 

precarizados, como Acari,  

de territórios de pobreza”, “espaços que não foram ainda valorizados pelo 

mercado imobiliário; verdadeiros guetos que sempre amedrontaram as 

camadas “mais favorecidas.” [...] 

As chamadas “periferias pobres” sobrevivem sem as mínimas condições de 

saneamento básico, moradias, transportes, etc – espaços, onde, segundo o 

discurso hegemônico, vicejam a violência, o banditismo, a criminalidade. Em 

realidade, essa história tem sido a história das exclusões, das 

marginalizações, das segregações de todos os “miseráveis” (COIMBRA, 

Idem, pp. 81-82).  

 

Segundo dados do Instituto Pereira Passos (IPP) em seu estudo Uma Análise do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para a Cidade do Rio de Janeiro, 

baseado no último censo brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010, a região da Pavuna, na qual o bairro de Acari está 

circunscrito, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixíssimo. Esta 

se posiciona no décimo lugar dentre as onze regiões da cidade do Rio de Janeiro 

mapeadas por este documento. O censo de 1991, o primeiro da série histórica do IBGE, 

e o mais próximo à data da Chacina, mostra que Acari ocupava a 126ª colocação em 

relação ao seu IDH, isto é, último lugar dentre todos os bairros da capital do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Eis o caso em breves linhas: seis policiais militares do grupo Cavalos Corredores 

invadiram a casa de Edméia, 47 anos, no dia 14 de julho de 1990, na favela de Acari. 

Havia três reféns: Edson Costa; Moisés Cruz; e Viviane da Silva, namorada de Luiz 

Henrique, que não se encontrava ali. Uma moça identificada por Nobre (1994) por S. foi 

à casa de Edméia e quando saiu de lá um policial foi até ela e pediu que ela procurasse 

os traficantes para conseguir a propina de Cr$5 milhões para que os reféns fossem 

libertados. S. pediu a Edson Cruz, irmão de Moisés, o qual falou com Luiz Carlos 

Vasconcelos de Deus, ex-taxista e que junto com Moisés era perseguido por policiais 

por causa de assalto a caminhões de carga. Os dois propuseram a liberação dos reféns 

por Cr$2 milhões e os PMs aceitaram. No entanto, faltaram Cr$150 mil, os quais seriam 

pagos dois dias depois. Os policiais apareceram no dia combinado e S. disse a eles que 
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o encarregado de entregar o dinheiro fora o advogado Salvador Meneses do Couto, que 

não estava na favela. Três dias depois, um PM apareceu na casa de Edméia, disse que 

não tinha recebido o dinheiro ainda e que por isso ‘passaria o rodo’ em todo mundo.  

No dia 26 de julho, os PMs entraram no sítio e sequestraram os onze jovens, 

incluindo Hédio do Nascimento, tio de Wallace. Os policiais pertenciam ao 9º Batalhão 

de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BPMERJ), localizado no bairro de 

Rocha Miranda, apelidado à época de Triângulo das Bermudas: os detidos pelos PMs 

ligados ao Batalhão iam para lá e não eram mais vistos.  

O taxista Carlos Roberto Lafuente Freire, o Beto, era conhecido pelo pessoal de 

Acari e inspirava confiança. Rubens e Wallace trataram com Beto dele levar parte dos 

onze jovens a Magé. Outra parte foi até Magé no Fiat Uno preto do sogro de Luiz 

Carlos. Beto se tornou o principal suspeito por envolvimento no sequestro, desde o 

início das investigações, tanto pelos parentes das vítimas quanto pela polícia, afinal ele 

conhecia muito bem a localização do sítio de onde os desaparecidos foram sequestrados. 

O taxista mentiu diversas vezes em seus depoimentos. Rubens – que não voltara a Magé 

com o restante das pessoas – era um segundo suspeito, pois alegou ter perdido a hora de 

voltar para o sítio, o que despertou a desconfiança dos policiais. Beto e ele poderiam ter 

levado os sequestradores ao sítio. Após o depoimento de Rubens, os policiais 

convocaram Beto a depor de novo, já sabendo que ele era informante da Delegacia de 

Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e do 9º BPMERJ. Finalmente, se confirmou que 

Beto participou do sequestro e ele foi indiciado. Em meados de 1992, havia boatos na 

favela de que Rubens tinha sido assassinado.  

A conclusão mais óbvia desse caso foi o envolvimento de policiais civis e 

militares, principalmente do 9º BPMERJ e da DRFC. Entretanto, a Comissão Especial 

não tinha autonomia para intimá-los a depor, uma vez que instâncias superiores tinham 

que fornecer essa autorização. Além disso, um dispositivo do Código de Processo Penal 

respaldava a impunidade dos policiais: não havia provas – os cadáveres das onze 

pessoas – portanto não havia assassinato.  

No início das investigações, o responsável por investigar o sequestro era o 

delegado titular da 69ª Delegacia de Polícia (DP), em Magé, Heralmir Ramires Gomes. 

Com a pressão popular exercida pelas mães dos jovens, pelas organizações de direitos 

humanos e por parlamentares progressistas, o então secretário da Polícia Civil – 

delegado Heraldo Gomes – prometeu repassar o caso para a Comissão Especial, órgão 
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que investigava crimes que os grupos de extermínio praticavam nos municípios da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

As mães começaram a se movimentar após o impacto inicial da perda e para 

compensar a culpa que sentiam pelo ocorrido aos seus filhos. Primeiro, realizaram 

reuniões para pensar seus passos: inicialmente elas se reuniam na casa de Edméia, em 

Acari. Em seguida, começaram as buscas pelos corpos desaparecidos de seus entes, nos 

lugares onde possivelmente eles teriam passado. O trabalho de investigação das mães – 

paralelo às investigações das autoridades policiais – ganhou o apoio e a adesão dos 

moradores de Acari, os quais foram em busca de informações. 

 O Centro de Articulação das Populações Marginalizadas (CEAP) foi um grande 

aliado na luta das Mães de Acari. Arcélio Faria José, integrante do Programa Racial do 

CEAP em 1990, e Ivanir dos Santos, secretário-executivo do CEAP à época da chacina, 

entraram em ação assim que souberam do ocorrido. Organizaram um protesto em frente 

à Secretaria de Polícia Civil, que contou com a participação de favelados, familiares dos 

sequestrados, políticos progressistas e militantes de entidades de direitos humanos. A 

partir daí, era nítido que as mães começavam a conhecer seus direitos e como a 

democracia brasileira usava suas armas políticas. 

 

4 Impacto da política de segurança pública fluminense em Acari 

 

 Na área da segurança pública, Moreira Franco recuperou seiscentas vagas em 

presídios, realizou a informatização e o reaparelhamento das polícias civil e militar, 

assim como construiu o presídio Bangu I, primeiro presídio de segurança máxima do 

Brasil, no qual estiveram presos os principais chefes do tráfico de drogas do Estado do 

Rio de Janeiro. O governo de Moreira Franco, em termos de política de segurança 

pública, tinha como uma de suas estratégias o encarceramento em massa de criminosos, 

uma lógica punitivista, instituindo uma distinção em relação ao governo anterior, de 

Leonel Brizola, que se empenhou em humanizar as relações policialescas.  

No início de 1989, em abril, houve uma carnificina, com um total de 125 

assassinatos em seis dias.  O grupo conhecido como Esquadrão da Morte foi um dos 

principais responsáveis pelo acontecimento. Em 1990, o número de sequestros registrou 

um aumento significativo. O governador chegou a afirmar que “a cumplicidade com o 

crime organizado no Rio era muito mais profunda que se supunha”, numa tentativa de 

justificar seu fracasso de promessa de campanha de extinguir a violência em seis meses.  
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Segundo números da Secretaria de Segurança Pública, em 1990 a cada 100 mil 

habitantes houve 63,03 homicídios registrados no Estado do Rio de Janeiro; 11,96 

tentativas de homicídios registradas no Estado do Rio de Janeiro; 288,11 lesões 

corporais dolosas registradas no Estado do Rio de Janeiro; 115,93 Roubos de veículos 

registrados no Estado do Rio de Janeiro; 1,56 roubos e furtos; e 8,88 registros 9 de 

estupro. Os números mostram tamanha violência presente no cotidiano dos moradores 

do estado do Rio de Janeiro, com destaque para o alto número de homicídios.  

Alessandra Mamede (2010) defende que o governo Moreira Franco foi marcado 

por uma polícia insubordinada, que não respeitava a autoridade dos secretários de 

segurança pública indicados pelo governador, pois eram advogados e não policiais de 

carreira – Marcos Heusi e Hélio Saboya – e por isso promoveram represálias ao 

Executivo estadual, mesmo com o esforço do governador de promover em seu governo 

uma política de valorização da corporação e focando em maior policiamento nas ruas e 

melhoras das condições de trabalho dos policiais militares e civis. Segundo Mamede, “a 

maior dificuldade de Moreira foi em relação às corporações em si e ao que elas, como 

instituições de repressão, acreditavam ser o seu dever e seu modus operandi, além do 

sucateamento do aparelho policial” (MAMEDE, 2010, p. 9).  

O Estado brasileiro é responsável pela gestão da vida de seus cidadãos, como 

colocam Feltran e Sanjurjo. Sendo responsável pela condução e qualidade da vida de 

todos, o Estado gere vida e morte de seus habitantes o tempo inteiro. É o Estado que 

garante os direitos básicos de qualquer cidadão, assim como é este que determina quem 

é e quem não é cidadão, isto é, quem merece ou não viver, de acordo com aspectos 

moralizantes existentes na sociedade brasileira, os quais o Estado utiliza para oferecer 

serviços diferenciados de acordo com o perfil dos moradores de cada território de suas 

cidades e estados: o Estado chega às regiões ricas da cidade com serviços de saúde, 

educação, transporte, moradia e saneamento básico adequados. Já nas favelas e 

periferias o tratamento fornecido é o da militarização e guerra a um suposto inimigo que 

o Estado elegeu moralmente. 

 Os autores citam como exemplo moradores de favelas e periferias que se forjam 

nas lutas enquanto sujeitos formuladores de políticas após o assassinato de algum de 

seus familiares, como é o caso das Mães de Acari. Os habitantes dos territórios 

reprimidos belicamente pelo estado vencem fronteiras determinadas pelos espaços 

políticos que transitam, como assembleia legislativa, fóruns e tribunais, as quais são 

moralizantes e fazem os familiares de vítimas de violência do estado perderem seu 
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tempo tentando provar que são cidadãos como outros quaisquer, pois são discriminados 

sempre que pisam nessas instituições, por sua origem financeira, pelo léxico não polido, 

pela cor da pele, pelo território onde vivem e, em relação ao grupo de mães, também 

pelo gênero. Ao invés de serem tratados com respeito e educação, o poder público os 

trata como seres inferiores, porque habitam territórios considerados pelo estado como 

“de risco”. Como colocam Feltran e Sanjurjo (2015), “As fronteiras que são demarcadas 

nas margens da política sustentam, assim, a restrição da legitimidade de grupos inteiros 

situados às margens da cidade” (FELTRAN, SANJURJO, Idem, p. 44). 

 É uma tarefa urgente que a violência de Estado seja colocada em termos 

políticos, para saírem de páginas policiais e migrarem para espaços institucionais e 

serem resolvidos com a seriedade que os casos de chacina no Estado do Rio de Janeiro 

exigem, para que mais do que soluções pontuais de caso a caso, tenhamos formulações 

de políticas de segurança pública que garantam os direitos de todos os moradores dos 

estados brasileiros e que os lutadores de favelas e periferias sejam ouvidos e 

ultrapassem as fronteiras impostas pelo estado e suas lutas sejam reconhecidas como 

políticas fruto de uma violação política aos corpos de seus familiares, como ocorreu 

com os filhos e as filhas das Mães de Acari.  

Conforme salientam Das e Poole (2008), estudiosas de Antropologia das 

margens, tal estudo “oferece una perspectiva única para comprender al estado, no 

porque capture prácticas exóticas, sino porque sugiere que dichos márgenes son 

supuestos necesarios del estado, de la misma forma que la excepción es a la regla” (p. 

20). As antropólogas entendem que a relação estabelecida entre violência e as funções 

que ordenam o estado são o ponto chave para se compreender o problema das margens. 

Elas citam Weber e sua definição de estado: esta entidade detém o monopólio legítimo 

da violência. Lendo Das e Poole se apreende o motivo de o Estado brasileiro se utilizar 

de termos como “marginalizados” para justificar o uso da violência em territórios de 

favela e periferia. 

 O sociólogo Edmundo Campos Coelho (1978) trata de marginalidade e 

criminalidade em seu artigo. O autor sugere que em termos de empirismo os marginais 

são classificados como tal aqui no Brasil caso estejam sem emprego, ou em um 

subemprego e vivam em estado de pobreza. Logo, a associação que se faz da população 

marginal é em relação àquela que vive em favelas e periferias deste país, ou seja, os 

mais vulneráveis socioeconomicamente e, por isso, os que mais necessitam de atenção 

do poder público, que não só não fornece essa atenção como chega a esses territórios 
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com um único serviço: a militarização do estado. Coelho (Idem) relata, a partir de sua 

pesquisa baseada nos dados concedidos pela Susipe que indivíduos que cometem delitos 

e crimes em sua maioria se encontram às margens da sociedade, em termos de local e 

tipo de moradia (afastados dos grandes centros urbanos e habitações precárias ou 

moradores em situação de rua) e em relação à classe ocupada pela maioria dos 

criminosos; ao nível de escolaridade; e ao nível de renda. Isso prova, para Coelho, que 

no Brasil estar às margens e ser autor de crimes são circunstâncias que andam altamente 

interligadas e mais importante que isso, a concentração de pobreza em uma só 

localização da cidade gera ambientes violentos, pois estão repletos de criminosos que 

vivem às margens. No caso dos jovens negros de Acari, eles habitavam uma favela e/ou 

uma região nos arredores da favela que se encontrava longe do centro da cidade do Rio 

de Janeiro e muitos desses jovens viviam em locais precarizados e abandonados pelo 

estado, onde não chegava com qualidade esgoto tratado, escola pública, hospitais. Mais 

uma vez é fundamental salientar que apenas o poder de fogo do estado alcançava esse 

território.  

Entretanto, o sociólogo chama a atenção para a parcialidade dessas pesquisas 

realizadas pelo estado: para Coelho, as estatísticas são preparadas com base em duas 

informações: “os crimes conhecidos da polícia (queixas registradas, denúncias ou 

ocorrências comunicadas aos órgãos policiais) e prisões efetuadas. E ambas têm 

reduzido grau de validade” (COELHO, Idem, p. 153). Isso quer dizer que as estatísticas 

se baseiam em números de queixas levadas até as delegacias por pessoas de diferentes 

estratos sociais, e segundo Coelho, poucas pessoas de classes média e alta dão como 

queixa furto, roubo, agressão, assalto sexual, sedução, pois ou não veem como crime ou 

resolvem privadamente. Ademais, para as notificações às polícias se concretizarem em 

ações concretas e virarem processos, elas dependem de como se dará o encaminhamento 

das denúncias pelo corpo militar, que têm suas vicissitudes e vieses morais do que vai 

ou não a julgamento e do que é ou não arquivado. Em suma, a resolução ou não de um 

caso depende de fatores que não os técnicos, como as subjetividades dos profissionais 

da segurança pública envolvidos nos processos.  

O Estado brasileiro se utiliza da violência para legitimar a existência dele 

próprio como o único detentor do monopólio legítimo da violência, e esta é central para 

todas as políticas públicas que excluem os moradores de favela, como a falta de 

saneamento básico, transporte, educação, cultura, lazer, saúde e habitação. Esse 

conceito se conecta com o que Feltran e Sanjurjo chamam de excluídos de uma 
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sociedade que se utiliza de uma “guerra justa” para eliminar a parte da população mais 

vulnerável socioeconomicamente. Essa exclusão é seguida de um silêncio ensurdecedor 

por parte da população fluminense e brasileira, que se calam diante de injustiças 

cometidas pelo Estado contra indivíduos que habitam as favelas e periferias, assim 

como é silenciado quem é assassinado pelo Estado e vivem nesses locais. Nas palavras 

dos autores: “O lugar desse “excluído” seria de silêncio, que, concretamente, se realiza 

na sensação de injustiça por não poder existir socialmente, não gozar de qualquer 

interesse por parte do mundo, por habitar uma vida condenada à morte silenciosa” 

(FELTRAN, SANJURJO, 2015, p.40). 

Fronteira é um outro conceito forjado por Feltran e Sanjurjo que dialoga com as 

margens e com exclusão. Margem, exclusão e fronteira se interconectam e se 

complementam, uma vez que o marginalizado é excluído e está do lado mais frágil da 

fronteira imposta pelo estado em sua violência cotidiana. Os que têm acesso a direitos 

são pertencentes a determinadas classes, com cor previamente definida pelo Estado, ou 

seja, classes médias e altas brancas em sua maioria. Aqueles do lado da fronteira que 

não estão no patamar de reivindicar direitos, uma vez que estes são negados pelo Estado 

constantemente, estão diametralmente opostos em relação à classe e raça: pessoas das 

classes populares e negras são tratadas pelo estado de forma análoga a objetos 

descartáveis, pois suas vidas são dispensáveis, e como diz Giorgio Agamben, tratam-se 

de seres matáveis. Agamben também ressalta que uma vida nua é aquela vivida pelo 

homo sacer. Juliana Farias, ao citar o filósofo, sintetiza: “a vida nua’ do homo sacer é 

excluída da lei e dos direitos e incluída por ser aniquilável. Em suma, matar um homo 

sacer não é passível de punição nem desperta culpa”; refere-se à “destituição total, 

ausência absoluta de direitos, condição inapelável da ‘vida nua’” (FARIAS, 2007, p. 

156). Feltran e Sanjurjo (2015) elegem a violência impetrada pelo Estado 

contemporâneo a seus “inimigos internos” como “um instrumento chave para governar” 

(FELTRAN, SANJURJO, Idem, p.40). Os estudiosos trazem a existência do termo 

“violência política”, própria inicialmente para se trabalhar com violências praticadas 

nos períodos ditatoriais latino-americanos, mas que se estendem às democracias 

contemporâneas. Tal conceito já foi anteriormente levantado em outras análises sobre 

democracias. Como pontuam os autores, os Estados constroem a imagem de quem 

desejam eliminar a partir da “construção ativa de inimigos internos, seja na ação direta 

que os transforma em população e os criminaliza, para em seguida deslocá-los, expulsá-



34 
 

los, encarcerá-los ou mesmo exterminá-los como parte de procedimentos 

administrativos” (FELTRAN, SANJURJO, Idem, p. 43). 

 

5 Entendendo o caso: desaparecimento como lógica de funcionamento  

 

Os governos Moreira Franco (1987-1991) e Leonel Brizola (1991-1994) 

enfrentaram um problema em comum no campo da segurança pública: uma polícia 

treinada historicamente para reprimir, em sua maioria, pobres e a quase nula realização 

de investigações sérias por parte da Polícia Civil, gerando um ciclo vicioso de 

impunidade e alta repressão. Ambos os governadores se depararam com polícias – Civil 

e Militar – pouco ou nada preparadas para investigar casos de abuso policial, devido ao 

alto corporativismo proveniente de policiais militares de alta patente e dos delegados e 

detetives mais influentes da Polícia Civil. Entretanto, a forma como cada governante 

tratou a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro diferiu. No governo Brizola, o 

morador de favela foi tratado como cidadão, dedicando atenção à questão dos direitos 

humanos e à violência policial, pois os residentes em favelas tinham direitos iguais aos 

que habitavam o “asfalto”. A marca dessa cidadania veio com a distribuição, pelo 

governo do estado, de lotes regularizados e urbanizados. 

Os crimes impetrados por grupos de extermínio tiveram um aumento grande no 

governo Moreira Franco, com esses grupamentos promovendo um número de chacinas 

alarmante na Baixada Fluminense. A polícia no governo Franco atuou de forma bastante 

truculenta com moradores de favelas e periferias da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. A Chacina de Acari se assentava em um contexto dramático: um momento 

muito difícil do país e do Estado, de muitas incertezas de para onde ia a política de 

segurança do estado do Rio de Janeiro, constando a dificuldade hercúlea dos chefes do 

Executivo estadual de implementarem políticas públicas para a área da segurança que 

garantissem os direitos dos cidadãos fluminenses, independentemente de classe social, 

gênero e raça. Por esse motivo, quando souberam do desaparecimento de seus filhos, as 

Mãe de Acari não titubearam em realizar investigações paralelas às oficiais, pois não 

conseguiram ficar paradas em casa esperando por notícias sobre os corpos de seus 

filhos, tinham ânsia em enterrá-los para viver o luto completo de materializar a morte de 

seus entes queridos, e não confiavam nas investigações policiais, por saberem que esse 

caso não era tratado com prioridade dentro da Delegacia, uma vez que se tratava, 

primeiro, de um assassinato e desaparecimento cometido por grupos de extermínio – 
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policiais –, segundo, pois sua prole era considerada pelo estado e pela sociedade 

inimigos internos a serem abatidos, portanto não tinha interesse de nenhuma parte – 

estado e sociedade – de que esse evento tivesse um final satisfatório para seus 

familiares, isto é, a exigência mínima dessas mães era que os corpos de seus meninos e 

meninas aparecessem, pois eles mereciam um enterro digno e elas próprias mereciam 

ter um último momento com seus filhos.  

Simultaneamente à luta pelo aparecimento dos corpos de seus rebentos, as Mães 

se embrenharam na luta pelo atestado de óbito disponibilizado pelo estado, que este 

estava se recusando a emitir sob a alegação de que se não tinha corpo não tinha óbito. 

Essa argumentação é um tanto quanto cínica e dissimulada, pois o estado, ao emitir esse 

atestado, assumiria a responsabilidade pelo crime, já que não conseguiram encontrar os 

corpos, entretanto estavam fornecendo aos familiares a prova de que houve assassinato 

dentro dos limites do município de Magé na noite de 26 de julho de 1990 e as 

autoridades não poderiam admitir, na lógica de funcionamento de sua burocracia, que o 

comando para ação tão bárbara tenha partido de dentro dos quartéis policiais, através do 

grupo de extermínio Cavalos Corredores, como as Mães de Acari desejavam provar.  

Já não bastava a dor da ausência de seus filhos, as mães ainda passavam pela 

humilhação de não ter acesso ao atestado de óbito daqueles que elas deram à luz e 

criaram com tanto zelo, cuidado e amor. Mesmo tendo se passado mais de cinco anos do 

crime, e, por esse motivo ser obrigação do estado dispor do atestado de óbito aos 

familiares, ação prevista por lei, o estado do Rio de Janeiro não o fez, deixando essas 

mães sem nenhum tipo de reparação, seja pelo corpo de seus filhos ter aparecido, seja 

pela emissão do atestado de óbitos, pedidos mínimos de mulheres que perderam a parte 

mais importante de si e viram suas vidas transformadas por essa chacina.  

As Mães de Acari – ou Mães Coragem –, conhecidas desta forma por sua 

bravura ao realizar investigações paralelas às oficiais, feitas pelas polícias civil e militar 

do Estado do Rio de Janeiro, usaram de sua rede de amigos e conhecidos influentes para 

pressionar internacionalmente o governo do estado do Rio de Janeiro e culpabilizá-lo 

pelo assassinato, tortura, sequestro e desaparecimento de seus filhos. Desta forma, 

obtiveram apoio da Anistia Internacional, que acompanhou o percurso dessas mulheres, 

realizando campanhas de pressão ao Estado, e estando ao lado das Mães em suas pelejas 

junto ao sistema judiciário. Preparou, também, um relatório que continha informações 

sobre o sequestro e o assassinato dos jovens, que foi distribuído em 140 países. Através 

da Anistia Internacional, as Mães de Acari conheceram as Mães da Praça de Maio 
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argentinas, sendo influenciadas e inspiradas por sua luta, aprendendo com as mães 

argentinas a relevância de levar aos jovens essa memória de luta para que eles 

continuem esse caminhar em torno da justiça, afim de que essa história não seja 

esquecida. 

 A Chacina de Acari é um caso de desaparecimento forçado, o qual se tornou 

uma prática intrínseca ao repertório de violência urbana do Rio de Janeiro, sobretudo na 

região do Estado chamada de Baixada Fluminense, famosa por ser depositária de 

cemitérios clandestinos, como os que escondem os corpos dos onze jovens de Acari. 

Desaparecimento forçado é definido por Araújo como  

“a captura violenta e arbitrária da pessoa, que em seguida é levada para 

lugares desconhecidos. Na maioria dos casos, é torturada e assassinada, sem 

que se deixem vestígios ou rastros do corpo, nem dos lugares onde esteve 

detida, nem de quem perpetrou o crime. Em muitos casos os corpos são 

mutilados para dificultar sua identificação ou as características da morte. As 

pessoas podem ser levadas a prisões clandestinas onde podem ser objeto de 

agressões físicas. E ainda, com o objetivo de se desfazerem do cadáver, os 

responsáveis podem enterrar os corpos em cemitérios clandestinos ou jogá-

los em rios (Calveiro, 2013; Molina Theissen, 1998)” (ARAÚJO, 2016, p. 

45).  

 

Liliana Sanjurjo, antropóloga (2017), explicita que a categorização de 

desaparecimento forçado como delito de lesa humanidade faz parte da luta travada pelo 

movimento de familiares de desaparecidos. Estes defender que o desaparecimento 

forçado é um crime continuado, logo, imprescritível. O propósito do movimento é a 

concretização da justiça aos seus familiares e a elaboração de uma narrativa sobre o 

ocorrido. 

Em outro trecho do mesmo artigo, a autora destaca uma fala de Rafael 

Beláustegui, cujos três filhos foram desaparecidos pela ditadura militar argentina: 

“Desaparecer é matar a morte” (SANJURJO, Idem, p. 81), define Rafael. “Marcar e 

sustentar a distinção entre morrer e desaparecer tem sido uma questão de luta para o 

movimento de familiares de desaparecidos na Argentina”. (Idem).  

Assim como os citados familiares, as Mães de Acari deixavam bem marcado em 

suas falas que seus filhos tinham sido desaparecidos pelo Estado, a fim de destacar que 

não haviam enterrado seus entes queridos. Sanjurjo continua: “Desaparecer equivaleria 

a matar o morto, sua memória e sua história.” (SANJURJO, Idem, p. 82) Dessa forma, 

os desaparecidos permanecem vivos por causa da memória e luta de suas Mães. A 

antropóloga forja a seguinte explicação: o desaparecimento é uma forma de eliminação 

radical, pois com a prática desta ocorre o aniquilamento físico e simbólico daquela 

pessoa.  
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Do ponto de vista físico, são eliminados seus rastros, seus vestígios e marcas 

de existência, seu corpo e, por conseguinte, a possibilidade de um lugar na 

sepultura. Do ponto de vista simbólico, apaga-se a sua história, sua memória, 

sua descendência, seus laços sociais, sua cultura política e sua identidade 

(pessoal, familiar e política). (SANJURJO, Idem, p. 83) 

 

O desaparecimento, segue Sanjurjo ao mobilizar Catela (2001, 2005), é uma 

morte inconclusa:  

não há um lugar para recordar, mesmo que seja através de um túmulo. [...] A 

privação da morte – ausência do corpo, do luto e da sepultura – implicaria, 

dessa perspectiva, na impossibilidade de um momento de concentração da 

dor e das obrigações morais com o falecido (SANJURJO, Idem, p. 86) 

 

A socióloga Joana Domingues Vargas (2012) faz um breve histórico da criação 

da Intendência Geral de Polícia, criada em Portugal em 1762, e transplantada para o 

Brasil em 1808, com a vinda da Família Real portuguesa e sendo utilizada restritamente 

na cidade do Rio de Janeiro. Esta instituição tinha como objetivos o controle, a 

administração e a repressão aos habitantes da cidade. Nessa época, quase metade da 

população era formada por escravos negros, a outra grande fatia era constituída por 

vagabundos, desempregados e subempregados, pela classe média baixa, compostos por 

mestiços e também por brancos pobres e negros livres. Os escravos passavam por 

situações humilhantes empregadas pela Intendência de Polícia, que usavam de violência 

exacerbada para reprimi-los, e acessórios como algemas, pegas e troncos compunham 

seu look, mostrando ao restante da população como eles deveriam ser tratados. A autora 

continua o relato dizendo que de duzentos anos para cá as práticas da polícia continuam 

basicamente as mesmas, com instrumentos de tortura utilizados desde o século XIX 

ainda em voga dentro da polícia nos anos 1990, ano da Chacina de Acari.  

Não somente instrumentos de tortura como práticas de tortura, sequestro e 

desaparecimento são comuns até os dias de hoje e contra as populações negras e pobres 

deste país, subjugadas desde que foram trazidas de África, como objetos. A geógrafa 

Simone Rezende da Silva apresenta em um artigo como o negro no Brasil, desde os 

períodos coloniais até os dias de hoje, é desumanizado, coisificado e objetificado:  

A desumanização do negro não foi um acaso, e sim uma consequência 

perversa das questões econômicas, políticas e culturais em jogo naquele 

momento e que de certo modo permanecem até nossos dias, visto que o 

negro, via de regra, continua a ser marginalizado econômica e socialmente, 

além ainda de estar sob uma sujeição cultural em nossa sociedade, e mesmo 

dentro de uma aparente (e politicamente correta) democracia racial.  (SILVA, 

2012, p. 3) 

 

6 Fotos Movimento Mães de Acari 
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Foto: Reprodução. Foto de 1990. Da esquerda para a direita: ......., Marilene de Souza, 

Vera Leite, ......, Ana Maria da Silva e Edméia Eusébio 

 

 

Foto: J.R. Ripper/ Acervo Anistia Internacional. Da esquerda para a direita: Vera Leite, 

Marilene de Souza, Ana Maria da Silva e Teresa de Souza, com Pierre Sane, secretário-

geral da Anistia Internacional de 1992 a 2001. 

 

 

Velório de Edmeia Silva Euzébio no Cemitério de Irajá, em janeiro de 1993. Líder das 

Mães de Acari, ela foi assassinada à luz do dia, no centro do Rio, depois de coletar 

pistas sobre o desaparecimento do filho, uma das onze vítimas do crime que ficou 

conhecido como a Chacina de Acari Foto: Jorge William / Agência O Globo (19-01-

1993). 

 



39 
 

 
 

           Da esquerda para a direita: Marilene de Souza; Ana de Jesus; Vera Leite 

 

 
Foto: Autor desconhecido. Ato no Morro do Borel. 2007. 
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Fonte: PR3 UERJ. 2010 

 

 
 

Foto de Marilene Lima e Souza (à esq.), com a foto da filha Rosana, e Vera Lúcia 

Flores (à dir.), com a foto da Cristiane, feita quinze anos depois que 11 jovens 

desapareceram quando passavam o final de semana em um sítio de Magé, no crime que 

ficou conhecido como Chacina de Acari Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo 

(06.05.2005) 
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Fonte: Imagem em Movimento. Vera em um ato no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

Foto: Rio On Watch 

 

 

Considerações finais  

 

Um caso como a Chacina de Acari – ocorrida no período de transição do regime 

militar brasileiro para o mais recente período democrático brasileiro, no ano de 1990 – é 

de grande importância de ser analisado para compreendermos o motivo pelo qual a 
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Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) – braço armado do estado – 

aciona técnicas muitas vezes ilegais, sanguinárias e irresponsáveis para atingir seus 

objetivos: nessa situação, eliminar a juventude negra da favela de Acari que praticava 

assalto a caminhão de carga e não cumpriu com a regra estabelecida pelo grupo de 

policiais, isto é, não pagaram a propina exigida pelos policiais para que atuassem nessa 

região da cidade.  

O estudo desse evento é relevante em grande medida porque tais práticas 

continuam ocorrendo nos interiores das favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro, 

portanto não é algo pontual nem datado, e sim parte da rotina dos policiais fluminenses 

e dos jovens negros moradores de favelas. Fazer uma análise das motivações dos 

sucessivos governos em manter uma política de segurança pública é fundamental para 

que se altere esse status quo existente no interior das polícias não só do Rio de Janeiro 

como brasileiras.  

Sanjurjo (2017) retrata o caso das Abuelas de la Plaza de Mayo. A autora 

destaca o apelo emocional pelas histórias de seus netos, que foram exploradas pelas 

mídias interessadas em gerar audiência em torno de uma história trágica, capitalizando 

em cima da tragédia humana. Em relação às Mães de Acari, estas passaram por diversos 

locais em vista de solucionar a questão e dar visibilidade a ela: idas a cemitérios 

clandestinos, penitenciárias; escavações em sítios e supostas covas; participação na 

novela da Rede Globo ‘Explode Coração; participação em um show de Roberto Carlos; 

gravação de um clipe do músico Marcelo Yuka; aparições no programa da Rede Globo 

‘Linha Direta’; e ida a Europa para participar de um Encontro de Mães e realizar um 

tour político. 

O caminho traçado pelas Mães de Acari rumo à resolução do  caso foi penoso e 

o seu desígnio final não foi alcançado: o aparecimento dos corpos dos seus filhos para 

que elas os enterrassem; o atestado de óbito emitido pelo Estado; o julgamento e a 

subsequente condenação dos policiais envolvidos no sequestro, tortura, assassinato e 

desaparecimento dos jovens negros residentes em Acari e adjacências.  

Todavia, elas ganharam em força para seguir vivendo mesmo com a ausência 

diária de seus meninos e meninas as massacrando; solidariedade; consciência de classe; 

conhecimento de seus direitos enquanto cidadãs; consciência política. Ganharam tanto 

que nenhum dia em luta foi em vão: a memória dessa juventude para sempre estará 

marcada na história de violência da cidade do Rio de Janeiro e sempre vai haver quem 

lembre desse crime bárbaro, especialmente os movimentos de familiares de vítimas da 
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violência do Estado. Essas conquistas simbólicas se exemplificam nas falas das mães 

captadas por Brites e Fonseca: “Ao fazerem-nos os relatos dessa época, as mães 

insistiam no quanto encontravam consolo na interação com outras pessoas que sentiam 

“na pele” aquela mesma dor e compartilhavam relatos sobre as moléstias físicas que as 

assolavam” (BRITES e FONSECA, 2013, p. 862). 

 

Capítulo 2: Estado e Políticas de Segurança Pública no Brasil 

 

Introdução  

 

O que me motiva a estudar a ditadura é a luta da população pela suspensão da 

restrição dos direitos, em outras palavras, a luta pela garantia dos direitos fundamentais. 

Entendo que precisamos considerar nesse sentido a existência da democracia formal, de 

acordo com a qual somos todos iguais perante a lei, e da democracia real, considerando 

a desigualdade social e a exclusão social. Uma parte da população não aceita a 

instauração do regime militar e reage. As formas de reação se diferenciaram de país 

para país. Na Argentina, as mães de ativistas sequestrados, torturados, assassinados e 

desaparecidos pelo regime militar em vigor no país de 1976 a 1983, construíram o 

movimento das Mães da Praça de Maio. Seguindo o exemplo das Mães, as avós se 

organizaram no movimento das Avós da Praça de Maio, que luta até hoje pela 

recuperação dos seus netos sequestrados e adotados por militares e amigos de militares 

que apoiaram o golpe.  

No Brasil, uma das formas de luta contra a ditadura foi a luta armada tanto no 

campo, com a Guerrilha do Araguaia, como na cidade, com os sequestros para libertar 

presos políticos e o assalto a bancos para financiar a resistência. Entretanto, a restrição 

dos direitos não se extingue com o fim da ditadura. Uma parte significativa da 

população, em especial a juventude negra e periférica, continua sendo alvo não só da 

restrição dos direitos como do genocídio pelo Estado. Considero o sequestro, a tortura, 

o assassinato e o desaparecimento dos 11 jovens moradores da favela de Acari em 1990 

como uma ação de agentes do Estado que pode ser caracterizada como autoritária, 

contendo, portanto, elementos da ditadura, na medida em que não considera os direitos, 

aprovados pela Constituição de 1988, mais especificamente o direito à segurança. Como 

aponta Carvalho (2018), como as polícias militares foram colocadas pelo regime militar 

para combater as guerrilhas urbanas e rurais, “tornaram-se completamente inadequadas, 
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pela filosofia e pelas táticas adotadas, para proteger o cidadão e respeitar seus direitos, 

pois só viam inimigos a combater” (CARVALHO, Idem, p. 198).  

A cidadania não é plenamente exercida por jovens negros e periféricos. O Estado 

nega isso a eles. Como constata Coutinho (1997), cidadania  

é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 

socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 

humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 

determinado (COUTINHO, Idem, p. 1). 

 

Ferraz (2004), em sua tese de doutorado, destaca a passagem de Leite (2001), quando 

esta diz que  

De um lado [a Constituição de 1988] alargou o próprio conceito de cidadania 

no país pela afirmação de um elenco de direitos civis, que não apenas 

'removia o entulho autoritário' proveniente da ditadura, mas traduzia em lei 

os mais caros princípios da doutrina liberal-democrática. A nova Carta 

também ampliou a cidadania 

 

 

Ferraz expõe o conceito forjado por Rezende (2000), o de "cidade escassa", o qual 

refere-se à incapacidade do Estado de atender, politicamente, a demanda por cidadania 

proveniente de seus cidadãos, como direitos diversos, tais como acesso à moradia digna, 

saúde e educação de qualidade e a um trabalho digno. Caso o Estado atendesse a essas 

demandas, os cidadãos das classes populares não se subordinariam ao “crime, à 

contravenção, ao clientelismo das máquinas partidárias, às igrejas, às entidades 

assistencialistas, "para, como cidadãos livres, poderem tocar suas vidas privadas, 

atendendo apenas às regras do jogo democrático.” (FERRAZ, Idem, pp.14 - 15) 

A esses meninos e meninas não foi possível realizar todas as potencialidades de 

suas realizações, pois o Estado lhes tirou a vida na mais tenra idade, onde começamos a 

desbravar o mundo e a realizar o que desejamos. Antes mesmo de serem assassinados, 

já não exerciam a cidadania, pois como as mães de jovens que sofreram violência por 

parte do Estado sempre dizem, não é permitido aos moradores de favela sonhar. Esses 

moradores vivem uma rotina de medo, de falta de escolaridade, de emprego, de 

saneamento básico, de direitos que o Estado não garante a eles, pois não o veem como 

cidadãos, pois só por morarem em periferias e favelas já estão fadados ao destino de 

trabalharem no tráfico de drogas. 

De acordo com o Art. 5º, Capítulo 1 – Dos direitos e deveres individuais e 

coletivos – do Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais - da Constituição 

Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 

1988).  

Considerando que em conformidade com a Carta Magna brasileira de 1988 

somos todos iguais perante a lei, pode-se afirmar que nas situações nas quais o princípio 

da igualdade é violado, a justiça não está sendo feita. Segundo o Dicionário de Ciências 

Sociais: A. O termo justiça tem sido empregado principalmente em dois sentidos: a) 

“dar a cada um o que lhe é devido”, b) “reparar o dano”, indenizando a vítima ou 

punindo o infrator. B.1. O segundo sentido decorre do primeiro, sendo, entretanto mais 

restrito: Justiça no primeiro sentido é o respeito pelas normas que dispõem sobre o 

comportamento dos homens em relação uns aos outros, i. e., sobre direitos e deveres. 

Esses dois sentidos da palavra foram examinados sistematicamente pela primeira vez no 

livro V da Ética de Aristóteles (in: ROSS, W. D. [org]. The Works of Aristotle. Oxford, 

Clarendo Press, 1025, v. IX), mas não há nada neles de especificamente grego. B. 2. [...] 

Na Ética, Áristóteles distingue a justiça natural da justiça convencional, sendo a 

primeira universal e a segunda própria dos Estados, mas não diz que a justiça 

convencional, quando conflita com a natural, deve curvar-se perante esta última 

(PLAMENATZ, 1987, p. 660). 

A justiça é materializada pelo Poder Judiciário que, como explicita Sanjurjo, 

“desde que as sociedades contemporâneas investiram o poder judicial de autoridade 

para pronunciar a Verdade, os tribunais tornaram-se um espaço apropriado para essa 

encenação.” (SANJURJO, 2017, p. 101) A encenação à qual a antropóloga se refere é a 

das memórias e comoção pública ressaltada em tribunais de um sofrimento privado pelo 

qual as mães passam. Quaisquer mães que tiveram os filhos assassinados por forças 

policiais vivem o tormento de ter o assassinato do seu filho exposto no tribunal, no caso 

brasileiro, em relação à morte de jovens negros e periféricos, a exposição de inverdades 

pelas autoridades públicas machuca em demasiado as mães. Sanjurjo coloca: “Os 

sentimentos (raiva, frustração, angústia, tristeza, sofrimento), através de sua exposição e 

reflexão, constituem e compõem moralidades, funcionando como armas para disputas e 

afirmação de memórias e verdades.” (SANJURJO, Idem, p. 102) 

Assim como na ditadura militar argentina, no Brasil da década de 1990, período 

da Chacina de Acari, os advogados de defesa das vítimas da violência do Estado 

buscam comprovar o caráter massivo dos crimes (Sanjurjo, 2017). Apesar disso, a 

responsabilização aos réus é individual. As condenações dependem da “somatória de 



46 
 

delitos individuais (privação de ilegítima de liberdade, tortura, homicídio, estupro, 

apropriação de menores) contra pessoas particulares.” (SANJURJO, Idem, p. 104) Os 

delitos individuais acima expostos também ocorreram no Caso Acari, exceto estupro. 

 

1 Redemocratização: da ditadura à democracia 

 

 Terminada a Segunda Guerra Mundial, teve início no Brasil um período de 

democracia liberal, delimitado pela deposição, pelo Alto Comando do Exército, de 

Getúlio Vargas, em 1945, e pelo golpe civil-militar de 1964, que derrubou João Goulart. 

A edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, durante o 

governo do general Costa e Silva, marcou o endurecimento do regime, com a cassação 

de parlamentares, o fechamento do Congresso Nacional e o aumento da repressão aos 

movimentos organizados, às manifestações públicas e a censura à imprensa; intervenção 

nos municípios e estados por parte do governo federal; suspensão da garantia do habeas 

corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e 

social e a economia popular; e suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. 

Cabia ao presidente da República, sem apreciação judicial, todas essas ações. Segundo 

Tomasi (2010), o endurecimento “aumentou a oposição ao regime, com a organização 

de movimentos guerrilheiros na cidade e no campo” (TOMASI, 2010, p. 120). Em 

relação a direitos políticos e civis, o país viveu seus piores momentos entre 1968 e 

1974. Em 1978, foi extinto o AI-5 e em 28 de agosto de 1979 foi aprovada a Lei 

nº6.683, que instituiu a Anistia política. A anistia foi concedida aos agentes do Estado 

que praticaram crimes em nome do regime. Os militantes contra o regime não foram 

contemplados pela Anistia. Esse momento inaugura o período de redemocratização.  

Em 1984, foi organizada a Campanha Diretas Já, sob a liderança do PMDB, com 

a participação dos outros partidos de oposição, da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) e outras organizações, por eleições diretas para presidente da 

República, e uma emenda à Constituição, com este objetivo, foi apresentada ao 

Congresso, mas não foi aprovada. O primeiro presidente civil após o golpe que depôs o 

presidente João Goulart, Tancredo Neves, foi eleito por eleições indiretas pelo 

Congresso Nacional. Segundo Tomasi, “o presidente eleito procurou demonstrar que 

formaria um governo novo, mas na verdade ele era um político de confiança dos 
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militares, ou seja, era a garantia de que não haveria revanchismo contra eles” (idem, 

2010, p. 121).  

Com a morte de Tancredo Neves antes de tomar posse, assumiu a presidência, 

em 1985, o seu vice, José Sarney. Segundo Tomasi, com a eleição do primeiro 

presidente civil após o golpe de 1964, “o Brasil viveu a fase do Estado liberal 

democrático, que procurou definir as bases democráticas de convivência política” 

(ibidem). Em 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal e em 1989 ocorreu a 

primeira eleição direta para presidência da República após o golpe de 1964. Em 1989, 

foi eleito pelo voto popular o primeiro presidente civil após o golpe de 1964, mas, em 

2016, um golpe midiático-jurídico-parlamentar depôs a presidenta eleita pelo voto 

popular, Dilma Rousseff. 

 » 1946 a 1950 

 Governo do general Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto popular  

 

» 1951 a 1954  

Governo de Vargas, eleito pelo voto popular 

 

 » 1954  

Suicídio de Vargas 

 

 » 1954 a 1955  

Governo de transição 

 

 » 1956 a 1960 

Governo de Juscelino Kubitschek, eleito pelo voto popular 

 

 » 1961  

Governo de Jânio Quadros, eleito pelo voto popular 

 Renúncia de Jânio Quadros  

Posse de João Goulart  

 

» 1964  

Deposição de João Goulart 
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 » 1964 a 1966  

Governo provisório do Marechal Castelo Branco  

Edição do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965  

Art. 18: Ficam extintos os atuais Partidos Políticos e cancelados os respectivos 

registros. Parágrafo único: Para a organização de novos partidos serão mantidas as 

exigências da Lei nº 4.740, de 15 de julho de 1965, e suas modificações. 

 Art. 19: Ficam excluídos da apreciação judicial:  

I – os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução e pelo governo 

federal, com fundamento no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, no presente Ato 

Institucional e nos atos complementares deste [...]  

 

» 1967 a 1969 

 Governo do Marechal Costa e Silva 

  

» 1969  

Edição do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968  

Art. 5º: A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 

simultaneamente, em: 

 I – cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

 II suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

 III – proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;  

IV – aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança:21 a) 

liberdade vigiada; b) proibição de frequentar determinados lugares; c) domicílio 

determinado [...]. Parágrafo 1º: o ato que decretar a suspensão dos direitos políticos 

poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros 

direitos públicos ou privados.  

Golpe dentro do Golpe: justiça militar substitui Costa e Silva  

 

» 1969 a 1973  

Governo do general Emílio Garrastazu Médici 

 

 » 1974 a 1978 

 Governo do general Ernesto Geisel  

Extinção do Ato Institucional nº 5 
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 » 1979 a 1984  

Governo do general João Batista de Figueiredo 

 Aprovação da Lei da Anistia  

Aprovação da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra 

a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e 

dá outras providências.  

Campanha das Diretas Já  

Eleição de Tancredo Neves pelo Congresso Nacional  

Morte de Tancredo Neves 

 

  1985 a 1989 

 Governo de José Sarney, eleito indiretamente como vice-presidente de Tancredo 

Neves pelo Congresso Nacional  

Promulgação da Constituição Federal de 1988 

 

  1989  

Eleições diretas para a presidência da República 

 Aprovação da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor.  

 

 1990 a 1992  

Governo de Fernando Collor de Melo, eleito pelo voto popular Renúncia de 

Fernando Collor de Melo para evitar a aprovação do impeachment pelo Congresso 

Nacional  

 

» 1992 a 1995  

Governo de Itamar Franco, vice de Fernando Collor de Melo  

 

» 1995 a 2002  

Governo de Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito pelo voto popular   

Aprovação da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Define crimes de tortura.  
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Aprovação da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para 

organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a 

testemunhas ameaçadas e institui o Programa Federal de Assistência às Vítimas e às 

Testemunhas Ameaçadas. 

 Aprovação da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados, de 1951.  

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-I. Trata de direitos civis e 

políticos.  

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-II. Trata de direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

 

» 2003 a 2010 

 Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito e reeleito pelo voto popular 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-III. Trata de direitos universais como 

saúde, educação, desenvolvimento social, agricultura, meio ambiente, segurança 

pública, acesso à justiça e à informação.  

 

» 2011 a 2018  

Governo de Dilma Rousseff, eleita e reeleita pelo voto popular 

Implementação da Comissão Nacional da Verdade  

Publicização do Relatório da Comissão Nacional da Verdade  

Aprovação da Lei Antiterrorismo  

Golpe parlamentar (aprovação do impeachment de Dilma Rousseff pelo 

Congresso Nacional) Governo de Michel Temer, vice de Dilma Rousseff  

 

» 2019 a 2022  

Governo de Jair Bolsonaro, eleito pelo voto popular  

 

Sobre a vitória de Jair Bolsonaro, Gomes (2019) afirma estar convencida de que 

as eleições de 2018 

 

 são um marco no curso da história de nosso atual regime democrático, 

iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. O presidente eleito – 

pela retórica de seu discurso como candidato, pelas ideias e crenças que 

propaga para seu governo e pela forma como realizou sua propaganda – 

produziu uma inflexão nos valores e práticas da chamada Nova República, ao 
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atingir ao menos dois de seus pilares fundamentais: a convivência com a 

pluralidade política e o respeito à diversidade social. (GOMES, Idem, p. 176)  

 

Reis (2019, p. 274), inicia a análise sobre a vitória de Jair Bolsonaro à 

presidência da República, com a pergunta: “O que fizemos para chegar a este ponto?”. E 

responde: “Tudo começou lá atrás, quando as grandes maiorias, nos anos 1980, 

resolveram silenciar sobre um tempo que findava”. Segundo Reis (Idem): 

 O que se perguntava era o seguinte: valeria a pena incentivar a discussão e a 

memória sobre aqueles tempos sombrios, e ainda tão recentes, dos quais a grande 

maioria queria tomar distância? O procedimento não poria em risco a própria transição 

democrática, na medida em que nela se haviam integrado tantos líderes políticos e 

militares que haviam servido fielmente à ditadura? (REIS, Idem, p. 275) 

 

 2 Relatório da Comissão Nacional da Verdade 

 

 A existência da Comissão Nacional da Verdade (CNV), segundo o relatório, 

visa “promover a apuração e o esclarecimento público das graves violações de direitos 

humanos praticadas no Brasil no período fixado pelo artigo 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da constituição federal, em sintonia com uma das 

diretrizes constantes do 3o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 

publicado no final de 2009, responde a uma demanda histórica da sociedade brasileira”. 

(Comissão Nacional da Verdade, 2014, p.20). 

 Os objetivos mais importantes da CNV são a recomendação de adoção de 

políticas públicas para prevenção de violações de direitos humanos; assegurar a não 

repetição de 24 tais violações; promover reconciliação nacional; e a construção de uma 

verdade histórica sobre os períodos autoritários de 1946 a 1988, com maior ênfase à 

época da ditadura militar (1964-1985).  

A Comissão foi recomendada pela 11ª Conferência Nacional de Direitos 

Humanos, ocorrida em Brasília em dezembro de 2009. Coimbra (2014) relata que em 

dezembro de 2010, o governo brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) a investigar, esclarecer e responsabilizar 

seus agentes pelo assassinato dos mais de 70 guerrilheiros do Araguaia, que foram 

assassinados ao longo da existência da Guerrilha do Araguaia, entre 1966 e 1974, 

quando os últimos guerrilheiros foram mortos pelos militares. Tal condenação é fruto da 

luta de movimentos sociais, sobretudo de familiares dos guerrilheiros do Araguaia. A 
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sentença foi estendida aos cerca de 500 mortos e desaparecidos pelo regime militar. O 

governo brasileiro se sentiu na obrigação de oferecer uma resposta à decisão da Corte, 

tendo sido a Comissão Nacional da Verdade instituída. Ao que Coimbra completa: 

“Neste contexto, foi votada a “toque de caixa”, em regime de urgência urgentíssima, a 

Comissão Nacional da Verdade, bastante limitada e perversa.” (COIMBRA, 2014, p. 

42) 

 A Comissão Nacional da Verdade foi instalada no dia 16 de maio de 2012 pela 

então presidente da República – Dilma Rousseff –, em cerimônia realizada no Palácio 

do Planalto, após ter sido proposta pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. 

Apesar de proposta por tal poder, não teve interferência deste em todo seu período de 

existência. Essa Comissão teve força de lei, a Lei 12.528/2011. É importante destacar 

que constituem hoje como graves violações de direitos humanos detenções ilegais e 

arbitrárias; tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; 

execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais; e desaparecimentos forçados, 

contemplados, aqui, os casos de ocultação de cadáveres e que é imposto ao Estado 

investigar, julgar e sancionar os responsáveis por essas violações, de forma séria, 

imparcial e efetiva e orientada por meio da determinação da verdade. Os principais 

grupos da sociedade civil que serviram de interlocutores com os membros da CNV 

foram os grupos de familiares de mortos e desaparecidos, os comitês populares de 

memória, verdade e justiça e as comissões estaduais e municipais da verdade.  

Os familiares de mortos e desaparecidos políticos se mostraram o grupo mais 

atuante nessa interlocução, pois empreendem uma luta permanente por verdade, justiça 

e memória de seus entes queridos. Através dessa parceria entre a CNV e os familiares 

houve o amplo levantamento de documentação sobre a ditadura e a repressão política, 

“esclarecimento das estruturas da repressão e para a difusão dos testemunhos das 

vítimas, elementos centrais na atividade de pesquisa conduzida pela CNV” (Comissão 

Nacional da Verdade, Idem, p. 67).  

O direito brasileiro define o crime de tortura a partir de uma lei de 1997 – Lei 

nº9.455/1997:  

 

“Artigo 1o : Constitui crime de tortura: I – Constranger alguém com emprego 

de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) 

com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) 

em razão de discriminação racial ou religiosa; II – Submeter alguém, sob sua 

guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
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intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 

ou medida de caráter preventivo” (Comissão Nacional da Verdade, Idem, p. 

284).  

 

Essa legislação está em conformidade com a normativa internacional, baseando-

se na Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 25 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984 e na Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura, pertencente à Organização dos Estados Americanos (OEA), 

de 1985, a qual foi incorporada pela legislação nacional através do Decreto nº 

98.386/1989. A tortura é proibida pela Constituição Federal, é considerada por esta um 

crime inafiançável, pelo qual devem responder os executores, os mandantes e aos que, 

podendo evitá-la, não o fizeram. A finalidade da tortura é a obtenção de informações 

por meio de uma confissão com a pessoa tendo sua vontade e amor-próprio 

completamente aniquilados: “a tortura pressupõe a desconsideração do outro enquanto 

ser humano, daí a extrema gravidade desse crime” (Comissão Nacional da Verdade, 

Idem, p. 329).  

Em casos de desaparecimento forçado, os familiares das vítimas também são 

considerados vítimas, por passarem por uma situação que gera angústia, sofrimento, um 

sentimento de insegurança, frustração e impotência, pois as autoridades estatais não 

investigam o caso com seriedade, ou muitas vezes sequer investigam, trazendo 

dificuldades psíquica e moral aos familiares. Como demonstra o Relatório da CNV, “em 

relação aos familiares diretos, opera-se com uma presunção de violação à integridade 

pessoal” (Comissão Nacional da Verdade, Idem, p. 286).  

A CNV considera desaparecimento forçado  

 

“toda privação de liberdade perpetrada por agentes do Estado – ou por 

pessoas ou grupos de pessoas que agem com autorização, apoio ou 

consentimento do Estado –, seguida pela recusa em admitir a privação de 

liberdade ou informar sobre o destino ou paradeiro da pessoa, impedindo o 

exercício das garantias processuais pertinentes” (Comissão Nacional da 

Verdade, Idem, p. 291). 

  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte IDH 

entendem que o desaparecimento forçado viola o direito ao reconhecimento da 

personalidade do indivíduo desaparecido. O Estado, em sua recusa a fornecer 

informações sobre a vítima, furta-se do dever de ofertar proteção legal à vítima, 

impondo a esta uma situação de indeterminação jurídica, impedindo o exercício ao 

direito da defesa. Conforme pontuado pelo Relatório da CNV, “o desaparecimento 

forçado opera, nesse sentido, “à margem do império da lei”, oculta possíveis provas e 
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evidências, impede a investigação e a sanção dos responsáveis, bem como impossibilita 

a proteção efetiva dos direitos humanos” (Comissão Nacional da Verdade, Idem, p. 

292). O desaparecimento forçado engloba transgressão de diversos direitos – liberdade, 

vida e integridade pessoal, envolvendo uma série de crimes – sequestro, tortura, 

homicídio e ocultação de cadáver.  

O Estado brasileiro não tipificou a conduta do desaparecimento forçado em sua 

legislação penal, apesar de ter se comprometido a realizar essa ação quando ratificou a 

Convenção da ONU e da OEA sobre o tema caracterizando um flagrante moral, 

portanto uma ilegalidade.  

Os crimes sofridos pelas vítimas de violência do Estado podem ser causados 

desde âmbitos individuais, os quais atingem as próprias vítimas, seus familiares e 

pessoas próximas, a esferas coletivas, podendo alcançar a comunidade, setores sociais 

ou populações específicas que compartilham determinada identidade coletiva.  

 

“Nesse caso, o dano está relacionado à ofensa de determinado direito (como 

o direito à paz, por exemplo) e diz respeito à forma como tal violação 

impactou a identidade ou o projeto coletivo e como prejudicou a qualidade de 

vida e aproveitamento efetivo dos direitos civis e políticos de determinada 

comunidade ou grupo social” (Comissão Nacional da Verdade, Idem, p. 422) 

 

 A CNV constatou que o quadro generalizado de violações graves de direitos 

humanos não ficou circunscrita ao período ditatorial – de 1964 a 1985 – ele persiste até 

hoje. “a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, desaparecimentos 

forçados e mesmo ocultação de cadáveres não é estranha à realidade brasileira 

contemporânea” (Comissão Nacional da Verdade, Idem, p. 964). Para a Comissão, a 

generalização desse cenário ocorre, pois não houve denúncias sérias e sistemáticas das 

violações de direitos humanos no passado, nem responsabilização de seus autores, 

abrindo espaço para sua perpetuação.  

Cabe destacar aqui algumas das recomendações do Relatório proveniente do 

trabalho realizado pela CNV: criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura: 

criação de mecanismos, tais como comitês, para prevenção e combate à tortura, com a 

participação da sociedade civil, em todos os estados da Federação. Se faz necessário por 

ainda ser recorrente a prática de tortura por agentes do Estado; desvinculação dos 

institutos médicos legais, bem como órgãos de perícia criminal, das secretarias de 

segurança pública e das polícias civis: criação dos centros avançados de antropologia 

forense, realização de perícias de forma autônoma à estrutura policial, tendo como 
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resultado maior qualidade na produção de provas técnicas; garantia de atendimento 

médico e psicossocial permanente às vítimas de graves violações de direitos humanos: 

as sequelas advindas das violações necessitam de atendimento médico e psicossocial 

contínuo. É obrigação do poder público garantir que esse atendimento ocorra, com a 

devida capacitação dos profissionais de saúde para essa finalidade específica; 

desmilitarização das polícias militares estaduais: o caráter militar das polícias militares 

estaduais, assim como sua vinculação às Forças Armadas, provêm da ditadura militar. O 

objetivo da polícia deve ser atender o cidadão. Isso se perde com a existência desses 

atributos militares. Faz-se necessário a desvinculação das polícias militares estaduais às 

Forças Armadas; aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras 

penais correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de desaparecimento 

forçado:  

 

“A previsão legal do desaparecimento forçado como tipo penal autônomo é, 

como afirmou a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes 

Lund e outros versus Brasil, uma obrigação imposta ao Estado brasileiro pelo 

direito internacional dos direitos humanos (artigo 2o da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, artigo 3o da Convenção Interamericana 

sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas e artigo 4o da Convenção 

Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados). O pronto cumprimento do dever de criar um 

tipo penal autônomo, que contemple o caráter permanente desse crime, até 

que se estabeleça o destino ou paradeiro da vítima e se obtenha a certificação 

sobre sua identidade, é fundamental para a coibição do desaparecimento 

forçado, uma prática ainda presente no Brasil” (Comissão Nacional da 

Verdade, Idem, p. 971).  

 

2.1.1Análise do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 

Assassinato de Jovens, de 2015, no Senado Federal – Relator Senador Lindbergh 

Farias (PT/RJ) 

 

 A Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens (CPIADJ) foi 

iniciativa da Senadora Lídice da Mata (PSB/BA), criada através do Requerimento 

nº115, de 2015, com o objetivo de investigar o assassinato de jovens no Brasil. O 

Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e diversos movimentos sociais indicaram a 

necessidade de se investigar o assunto acima referido. O Relatório proveniente dessa 

CPI relata que homicídio doloso é a primeira causa de mortes entre jovens no Brasil. “O 

risco não se distribui aleatória e equitativamente por todos os segmentos sociais e raças, 

ao contrário, concentra-se na camada mais pobre e na população negra, reproduzindo e 

aprofundando as desigualdades sociais e o racismo estrutural” (CPIADJ, 2015, p. 5).  
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A CPIADJ ouviu mães de vítimas de violência do Estado, as quais foram 

fundamentais para entender a gravidade do problema em torno do assassinato de jovens 

no Brasil, através de suas denúncias elucidativas. A partir dessas denúncias, constatou-

se que o Estado brasileiro é o principal responsável pela morte dos jovens, em sua 

maioria negra e pobre.  

A própria CPI, ao longo dos meses de trabalho, teve dificuldade de apurar as 

denúncias dessas mães, devido à burocracia no aparelho estatal, à morosidade do acesso 

às informações e no empecilho em conseguir fontes confiáveis de dados coletados nas 

audiências públicas externas e internas e reuniões.  

O Relatório aponta o quão nefasto o racismo é para a manutenção das estruturas 

que baseiam a sociedade brasileira, contribuindo para a perpetuação da desigualdade, da 

pobreza e da miséria em torno de uma parcela da população – a negra. “O racismo 

impede que os demais indivíduos vejam os pobres e miseráveis como iguais” (CPIADJ, 

Idem, p. 28). Segundo esta CPI, o que deve ser realizado é uma transformação da ação e 

inação do Estado perante seus jovens negros, como se modificar o aparato policial e 

jurídico no enfrentamento ao genocídio da juventude negro (expressão utilizada pela 

CPI). 

 Uma parte do Relatório descreve e analisa a atuação da polícia dentro das 

favelas brasileiras. A percepção dos moradores sobre a polícia é fruto de análise. O 

Relatório entende que os habitantes de favelas veem os policiais não como servidores 

públicos responsáveis por sua proteção e segurança, portador de serviços de promoção 

de cidadania e afirmação de direitos, mas como repressores, com casos sucessivos de 

ações policiais nas quais moradores são alvejados e são mortos. No início da favelização 

da cidade do Rio de Janeiro a polícia se organizou para reprimir e controlar a população 

dessas regiões da cidade, prática existente até os dias de hoje. “Essas comunidades são 

cenários de múltiplas carências onde sobrevivem, há mais de um século, uma população 

em sua grande maioria negra e que percebe a ação do Estado, privilegiadamente, como 

um vetor repressivo bem como um dos fatores de crescimento da violência” (CPIADJ, 

Idem, p. 58).  

O Relatório continua a análise relatando a atuação da polícia na cidade do Rio de 

Janeiro nos anos 1990, década de proliferação das facções criminosas nas favelas da 

cidade: a partir daí, a polícia começa a dispor de novas técnicas de incursão e atuação 

nas favelas: o Estado passa a ter uma relação de confronto com esse território, 

aumentando significativamente a morte de jovens negros nesses locais. 
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 Uma das conclusões do Relatório é que o extermínio da juventude pobre e negra 

do Brasil se funda no racismo institucional perpetrado na sociedade, se estendendo ao 

Estado brasileiro, encarregado de impetrar a violência policial contra esta parcela da 

população.  

O Relatório entende que se faz urgente uma mudança totalizante da segurança 

pública brasileira. Dentre as reformas, temos: a melhor formação e treinamento dos 

policiais, a desmilitarização e a criação de uma polícia de ciclo completo e de carreira 

única” (CPIADJ, Idem, p. 86). A criação de uma “polícia cidadã” se faz urgente e 

necessária, incutindo nas mentes dos policiais que eles são destinatários de um serviço 

público. Os cursos de formação devem durar toda a carreira do policial, para que ele 

sempre se lembre de seu papel. É de crucial importância que os policiais tenham acesso 

rotineiro a cursos de reciclagem, treinamento e aperfeiçoamento contínuos, e que haja 

melhoria das condições de trabalho deste profissional.  

 

“Com treinamento adequado, temos convicção que o policial entenderá que a 

relação entre a polícia e os cidadãos é horizontal, que não há hierarquia. Esse 

já seria um ponto de partida para diminuir a violência policial letal que atinge 

os jovens negros e pobres do Brasil”. (CPIADJ, Idem, p. 88) 

 

 A desmilitarização das polícias brasileiras vem como uma solução ao caráter 

belicoso atual que vemos na atuação das polícias, moldando estratégias de guerra para 

serem utilizadas, tornando regra o que deveria ser exceção, como assassinatos 

cometidos por policiais em serviço. É defendido pela CPI que os valores militares 

permaneçam os mesmos, e o que seja modificado nesta desmilitarização sejam os 

objetivos das polícias – deixar de pensar o cidadão como um inimigo a ser combatido e 

ver seu trabalho policial como aquele garantidor de direitos dos cidadãos, tais como 

direito à vida, à incolumidade e ao patrimônio.  

A polícia conter um ciclo completo e de carreira única é fundamental para maior 

efetividade de cada força policial – cada uma deve poder ter como proposta funções 

ostensivas, preventivas, investigativas e de polícia judiciária, não a especialização de 

cada polícia em uma função específica, pois isso acarreta alta morosidade e excessiva 

burocracia, atravancando o trabalho das polícias. Entretanto, para isso “elas precisariam 

mudar radicalmente a sua formação e a cultura organizacional que possuem hoje” 

(CPIADJ, Idem, p. 100), como alerta Rafael Alcadipani em reportagem do “Estadão”.  

O policial ingressar na instituição e ter uma carreira única é uma defesa desse 

relatório para mais uma reforma na segurança pública do país. Esse tipo de mudança 



58 
 

trará mais eficiência e dinâmica para as investigações policiais, além de valorização do 

compromisso profissional e regime de progressão da carreira. Atualmente as funções 

policiais são fracionadas, com carreiras distintas que não se comunicam. Como analisa o 

procurador da República Alexandre Camanho de Assis,  

“adotemos um modelo de eficácia, em que o investigador, em que a polícia 

terá um único cargo, como aqui mesmo no Brasil já temos, e que a 

investigação será feita por quadros que privilegiem a técnica, o 

conhecimento, a experiência e, acima de tudo, a necessidade inevitável, a 

necessidade incontornável de o Sistema de Segurança Pública ser mais 

eficiente na prevenção e na repressão do crime” (CPIADJ, Idem, p. 108). 

 

 2.1.2 O direito à segurança nas Constituições Brasileiras de 1967 e 1988  

 

No período iniciado em 1964 com o golpe civil-militar, o regime constitucional 

foi inexistente, não havendo a garantia aos direitos fundamentais. Groff (2008) coloca 

que “ao tratarmos da denominada “Constituição” de 1967 estaremos tratando de todas 

as normas que eram materialmente constitucionais desde 1964” (GROFF, Idem, p. 120). 

A Constituição de 1967 – promulgada em 24 de janeiro de 1967 – foi baseada na de 

1937, com preocupação especial sobre a segurança nacional, a qual visava combater 

inimigos internos ao regime, os chamados subversivos – “criminosos perigosos que 

tentam corromper os “cidadãos de bem”” (BUENO, 2014, p. 58), com o intuito de 

defender a nação. 

 A construção ideológica de uma ameaça interna e externa a ser combatida é 

fundamental para o sucesso da Doutrina de Segurança Nacional (DSN). Importante 

destacar que se necessário for sobrepujar a Constituição para se pôr em prática a DSN, 

assim se é feito, como constata Bueno (2014): “mesmo que sejam mantidos na 

Constituição, tais direitos formais só existem, na prática, segundo o arbítrio do aparato 

repressivo do Estado de Segurança Nacional” (BUENO, Idem, p. 54). Durante a 

ditadura civil-militar, vigorou a Lei de Segurança Nacional, que prevalecia sobre a 

própria Carta Magna de 1967, “propugnando que todos os "antagonismos" deveriam ser 

puníveis como crimes contra a segurança do Estado” (COIMBRA, 2000, p. 14).  

A Constituição de 1988 – promulgada em 05 de outubro de 1988 – marca a 

primeira vez que consta em uma Carta Magna brasileira que este é um Estado 

democrático de direito, referindo-se a um tipo determinado de Estado ineditamente, não 

coincidentemente chamada de Constituição Cidadã. Em relação à segurança pública, a 

Constituição de 1988 é a primeira que apresenta um capítulo próprio para a temática – 

terceiro capítulo do título V: Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Ela 
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mantém as polícias militares estaduais como força auxiliar e reserva do Exército. Na 

Constituição de 1988, a função da Polícia Militar aparece como policiamento ostensivo 

e manutenção da ordem pública. 

 O artigo 144 da Constituição trata especificamente de segurança pública, “em 

que a caracteriza como “dever do Estado” e como “direito e responsabilidade de todos”, 

devendo ser exercida para a “preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio” (NETO, 2007, p.2), e apresenta a segurança como um direito 

fundamental e um direito social. No entanto, Neto salienta que as práticas policiais 

ainda não são subordinadas ao programa democrático presente na Carta de 1988. 

 A Constituição de 1988 ratificou que as Forças Armadas não se encarregam de 

segurança pública dali em diante. Há casos, entretanto, nos quais as Forças Armadas se 

inserem, excepcionalmente: na decretação do estado de defesa; estado de sítio; ou 

intervenção federal. Além de tais excepcionalidades constitucionais, há outros dois: 

realização de investigações criminais no âmbito de inquérito policial militar; e execução 

de operações de policiamento ostensivo em contextos em que predomine o interesse 

nacional, sobretudo em visitas de chefes de estado estrangeiros ao Brasil. 

 Como aponta Coimbra (2000), a Doutrina de Segurança Nacional implementada 

a partir dos anos 1990 não se dá apenas contra opositores políticos e sim, sobretudo 

contra aqueles setores mais pauperizados da sociedade, que são vistos pelo poder 

público como “suspeitos”, vistos como perigosos e ameaçadores, onde bandidos e 

moradores de favela são vistos como sinônimos, e são tratados pela polícia de forma 

autoritária e violenta. Nesse sentido, Fontoura, Rivero e Rodrigues (2009) constatam 

que as polícias são utilizadas para manter o status quo e proteger determinada classe 

social em detrimento de outras. Coimbra (2000) indica que a pobreza é associada à 

marginalidade, criminalidade e perigo. A autora cita os grupos de extermínio como 

aqueles que exercem o papel de eliminar tais sujeitos. Um ponto identificado por 

Coimbra (2000) foi o fato de já em período democrático, nos anos 1990, os policiais 

militares ainda serem julgados por justiça militar estadual, o que tem servido para 

proteger policiais em suas ações criminosas. 

 

 2.2 Acordos internacionais  

 

A Comissão Nacional da Verdade cita uma série de acordos internacionais 

assinados pelo Brasil para justificar suas recomendações e validar os motivos pelos 
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quais os crimes cometidos no período de 1946 a 1988 não podem mais voltar a ocorrer, 

uma vez que o Estado brasileiro assumiu o compromisso, junto com outros países, para 

não cometer mais tais ações, ao se tornar signatários desses acordos internacionais. 

Todos os acordos, tratados e convenções que o Brasil faz parte são incorporados à 

legislação nacional. 

 O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional prevê como tortura a 

violência sexual cometida por agente público ou com sua conivência, com a finalidade 

de obter alguma informação ou humilhar e punir a pessoa. A ditadura militar 

desrespeitou boa parte da normativa internacional, como Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), os Princípios de Direito Internacional reconhecidos na Carta 

de Nuremberg (1946), Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 

Genocídio (1948), Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos (1955), Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (1969) – e de direito humanitário – Convenções de Genebra, com seu 

artigo 3o comum (1949) e também os direitos humanos, com todas as violações 

cometidas. Estes estavam em vigor na época explicitada pela CNV, apesar de alguns 

destes o Brasil só fazer parte após o fim da ditadura.  

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos prevê a impossibilidade de 

privar qualquer cidadão de liberdade, a menos que constem os motivos previstos em lei, 

sem ordem de autoridade competente em uma situação de flagrante. O Conjunto de 

Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Submetidas a Qualquer Forma de 

Detenção ou Prisão, da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece algo 

parecido ao Pacto supracitado, com detenções ou prisões só podendo ser realizadas com 

autoridade competente presente e de acordo com a lei. A Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos determina que a prisão só pode ocorrer dentro dos parâmetros 

legislativos nacionais e por constituições políticas dos Estados. A ditadura civil-militar 

brasileira prendeu arbitrariamente diversas pessoas, sem respeitar leis ou a própria 

Constituição, em situações inclusive forjadas pelas forças de segurança estatais. 

 A Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada em 1984, define e condena a 

tortura independente de qualquer condição ou circunstância. A Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, aprovada em 1985, também define a 

tortura, condenando qualquer ação que se utilize da tortura como método de 

investigação criminal ou castigo. A Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas 
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contra os Desaparecimentos Forçados, com aprovação em 1992 pela ONU, considerou o 

desaparecimento forçado um crime contra a humanidade. Em 1994, a OEA aprovou a 

Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, entendendo 

por desaparecimento forçado privação de liberdade por um agente estatal, seguida de 

falta de informações sobre o desaparecido. A ONU aprovou uma convenção em 2006 

sobre a temática – a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 

contra os Desaparecimentos Forçados. A Corte IDH sinaliza o caráter pluriofensivo da 

prática de desaparecimento forçado: “o33 desaparecimento forçado de seres humanos 

constitui uma violação múltipla e continuada de numerosos direitos reconhecidos na 

Convenção [...]” (CNV, 2014, p. 292).  

Vemos através de tantas normativas internacionais que os crimes cometidos até 

hoje pelo Estado tem repúdio de organismos internacionais para que não mais 

aconteçam, e constam na legislação brasileira, todavia as leis deste país são utilizadas de 

maneira correta ou equivocada, ou até mesmo nem utilizada de acordo com a classe 

social, cor e CEP, porque só é considerado cidadão determinada parcela da população, 

já outra é vista como inimigo interno pelas autoridades, lê-se os moradores de favelas e 

periferias, sobretudo jovens negros do sexo masculino.  

 

2.3 Lei antiterrorismo 

 

A lei antiterrorismo tem razão de estar aqui, pois movimentos que lutam por 

justiça e memória por filhos e familiares que são vítimas da violência do estado, podem 

ser tipificados por essa lei , uma vez que denunciam o Estado brasileiro, que assassina, 

sequestra, tortura e desaparece com esses indivíduos.  

 A lei antiterrorismo, de número 13.260, data de 16 de março de 2016. É uma 

tentativa brasileira de tratar o fenômeno do terrorismo e combatê-lo, assim como 

formular o conceito de organização terrorista. A criação dessa lei provém da estipulação 

pela Convenção Interamericana contra o Terrorismo, de 2002, do qual o Brasil é 

signatário, assim como de pressão do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), 

com a finalidade da legislação combater o financiamento ao terrorismo. Ao definir 

terrorismo em seu artigo, Sousa e Gorczevski o fazem da seguinte maneira: 

 

 são ações que buscam obrigar, coagir, ameaçar ou influenciar outras pessoas, 

direta ou indiretamente, impondo-lhes suas vontades ou ocasionando certo 

medo ou terror. Terror este que pode se dar de várias formas - físico, 
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psicológico, político e econômico e em inúmeras variáveis (SOUSA e 

GORCZEVSKI, 2018, p. 51)  

 

A problemática da lei decorre de suas disposições vagas, subjetivas e imprecisas, 

acarretando em riscos aos direitos humanos e garantias fundamentais. Pela amplitude da 

lei, cabe ao intérprete e aplicador da lei aplica-la de acordo com seus próprios 

princípios, assim como faz o Estado restringir diversas ações e considerá-las terroristas. 

O momento político que o país vive à época de julgamento de atos como terroristas ou 

não também influenciarão o julgamento. Como afirmam Sousa e Gorczevski, “esse tipo 

de lei oferece certo risco ao princípio da legalidade e da proporcionalidade, uma vez que 

pode ser utilizada como ferramenta justificadora da expansão do poder punitivo do 

Estado” (SOUSA e GORCZEVSKI, Idem, p. 61).  

O temor de movimentos sociais e de reivindicação é que essa lei se volte contra 

eles, pois remetia ao período ditatorial no país, que através da Lei de Segurança 

Nacional reprimia violentamente manifestantes e todos que se opunham de alguma 

maneira ao regime. Em segundo lugar, tem-se o receito da maneira como a legislação 

penal é aplicada no Brasil, como foi o caso de vinte e três estudantes e trabalhadores 

que estiveram sob processo judicial sob a Lei de Organizações Criminosas 

simplesmente por estarem em um protesto contra a Copa do Mundo no sábado anterior 

ao último jogo no Maracanã, em 2014. Houve também o caso de Rafael Braga, preso 

nas manifestações de junho de 2013 portando pinho sol, e mantido preso mesmo com 

muitos dos ativistas tendo sido liberados pouco tempo após o encarceramento. Os 

movimentos sociais podem ser criminalizados através da Lei Antiterrorismo pelos 

motivos apontados por Tinoco (2016): 

 

 Em primeiro lugar porque não define com propriedade o que a lei entende 

por “terrorismo”, limitando-se à ideia de que terrorismo consiste em praticar 

determinadas condutas com o intuito de causar terror. Além disso, os tipos 

penais comportados na lei são extremamente abertos, de forma que qualquer 

conduta minimamente violenta pode ser considerada um ato de terrorismo do 

ponto de vista da tipicidade objetiva. Soma-se a isso o fato de que a lei 

criminaliza atos preparatórios sem os especificar. Por fim, a Lei 

Antiterrorismo se vale de elementares subjetivas para tentar diferenciar as 

condutas ali descritas em caso de concurso aparente de normas em relação 

aos tipos penais inseridos no Código Penal (TINOCO, Idem, p. 80) 

 

 3 A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro  

 

Nas primeiras eleições diretas para governadores ocorridas ainda em período 

ditatorial, em 1982, Leonel de Moura Brizola foi eleito. Brizola foi um importante líder 
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do período pré-1964. Governou o Rio de Janeiro por dois mandatos – 1983-1986 e 

1991- 1994. Nilo Batista comandou o governo na pasta de segurança pública no 

primeiro mandato, como secretário de Polícia e Justiça. O foco principal da política de 

segurança pública deste governo era a de não haver intervenções policiais nas áreas de 

favela. Carneiro (2010) assinala que “apostava-se que com os Cieps e a doação de lotes, 

entre outros programas sociais, seria possível amenizar as tensões que levavam as 

pessoas a cometerem crimes” (CARNEIRO, Idem, p. 52).  

Outro princípio norteador no campo da segurança pública foi a promoção de 

uma polícia democrática, onde, como indica Carneiro (2010), “seriam necessárias 

“ações estruturantes” que capacitariam as polícias para o controle do crime (unificar as 

polícias, investir na formação, em infraestrutura, melhorar as condições de trabalho, 

adquirir tecnologia, ampliar o controle externo e interno, etc.)” (CARNEIRO, Idem, p. 

55). O que se viu, na prática, foi o aumento avassalador do tráfico de drogas na cidade 

do Rio de Janeiro e o assassinato sistemático de lideranças comunitárias.  

 O governo sucessor foi de Wellington Moreira Franco (1987-1990), no qual se 

verifica o aprofundamento da crise de segurança pública no Estado. Ao longo de seu 

mandato, o governador estimulava a repressão de policiais à criminalidade através de 

prêmios e promoções por bravura.  

O tenente-coronel da Polícia Militar, Nilson Pinto Madureira, que trabalhou no 

14º BPM, em Bangu, Zona Oeste do Rio, destacou que “esses estímulos levaram a 

corporação a adotar o critério de que a população era a grande inimiga, sobretudo a de 

baixa renda” (NOBRE, 1994, p.74). O oficial realizou um estudo – A PM e as tensões 

sociais através de uma visão da comunidade do Rebu – no qual descreve os resultados 

da política implementada pelo governo Moreira Franco para expurgar a violência do 

estado do Rio de Janeiro: os policiais militares entravam nas favelas, arrombavam as 

casas, o que gerava resistências tanto dos moradores quanto da corporação: as 

comunidades não colaboravam com a PM, e a PM via o favelado como um criminoso 

em potencial. O resultado de toda essa repressão foi a não redução da criminalidade e o 

pânico se alastrando pela população, que exigia policiamento ostensivo. O foco da 

política de segurança era o controle da criminalidade com a eficácia do poder de 

dissuasão das polícias.  

Em 1994, no segundo governo Brizola, o governo federal resolveu intervir, pois 

a situação encontrava-se descontrolada. Foi lançada a “Operação Rio”, com a ocupação 

das Forças Armadas durante dois meses nas ruas e favelas do Rio de Janeiro. A 
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operação tinha como foco principal a repressão e prevenção do tráfico de drogas e 

armas. Entretanto, esta Operação foi bastante problemática, pois envolveu 

espancamentos, torturas, prisões arbitrárias, revista de crianças etc.  

Marcello Nunes de Alencar sucedeu Brizola e provocou uma inflexão na política 

de segurança pública, nomeando um general do Exército, Nilton Cerqueira, para a 

Secretaria de Segurança. Policiais que demonstravam bravura em situações de combate 

eram congratulados com promoções e gratificações. Para medir essa bravura via-se, 

dentre outras coisas, a quantidade de oponentes mortos pela polícia em confrontos.  

Anthony William Matheus de Oliveira – Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), mais conhecido como Anthony Garotinho, governou o estado do Rio de Janeiro 

entre 1999 e 2002. Convocou para ser secretário de Segurança o general José Siqueira, 

contando uma equipe composta por sete coronéis do Exército. Apesar disso, os civis, 

mesmo em menor número, foram os responsáveis pela implementação da política de 

segurança pública do governo Garotinho. Dentre os programas, temos o Delegacia 

Legal, criação das áreas integradas de policiamento e os programas de policiamento de 

áreas especiais (Gepat, Gepe e Geat). Civis e militares disputaram protagonismo, o que 

gerou crise no interior da secretaria.  

Em 2002, a vice-governadora, Benedita da Silva – Partido dos Trabalhadores 

(PT), assume o comando do Poder Executivo Estadual, pois Garotinho se afastou do 

cargo para concorrer à Presidência do Brasil. Teve como seu secretário de segurança o 

jurista Roberto Aguiar, que era alinhado a Nilo Batista.  

Entre 2003 e 2006, Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira (Rosinha 

Garotinho) – Partido Socialista Brasileiro (PSB) ocupou o mais alto cargo do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro. No início de sua administração, as Forças 

Armadas ocuparam as ruas e favelas do Rio de Janeiro, dado o estado de criminalidade 

avançado. Durante os anos de 2005 e 2006, a Polícia Militar juntamente com a ONG 

Viva Rio elaborou o programa “A Polícia que queremos”, e o programa desenvolvido 

pela Polícia Civil em 2008 – “Fazendo a melhor polícia” visavam a introdução de uma 

lógica de gerenciamento por resultados e o controle interno do trabalho policial. Em 

relação ao último programa, seu objetivo principal era “avaliar o desempenho dos 

policiais civis por meio de “um sistema que pontue a produtividade a partir do 

monitoramento de metas a serem cumpridas por cada unidade policial”” (CARNEIRO, 

Idem, p. 63).  
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Decidi colocar as Unidades de Polícia Pacificadora na dissertação, pois se trata 

de uma política emblemática do governo Cabral, a marca registrada desse governo na 

área de segurança pública, portanto não tinha como passar pelo governo de Sérgio 

Cabral sem falar sobre as UPPs.  

As (UPPs) foram um projeto do governo Sérgio Cabral (2007-2014), principal 

política pública no campo da segurança pública deste governo – sob responsabilidade 

direta do idealizador das UPPs, o secretário de Segurança Pública da época, José 

Mariano Beltrame – que foi implementado de forma não-oficial no Complexo de favelas 

da Maré, como um projeto piloto e de forma oficial em 19 de dezembro de 2008 

especificamente na cidade do Rio de Janeiro, como parte do Programa de Pacificação de 

Favelas. O objetivo do programa, como pontua Leite, é “recuperar, por meio das bases 

de policiamento militar situadas nas favelas, o controle desses territórios para o Estado, 

impedindo o domínio armado dos mesmos por bandos de traficantes de drogas” 

(LEITE, 2012, p. 382). A primeira favela a receber uma UPP foi a Santa Marta, em 

Botafogo, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

Araújo (2014) relata que “a UPP foi uma tentativa de resposta às críticas quanto 

à eficácia da realização rotineira de megaoperações policiais em favelas, sob a 

justificativa de combater o tráfico de drogas.” (ARAÚJO, Idem, p. 33) 

 A instalação de uma UPP se dá em quatro etapas: ocupação militar, com auxílio 

do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque 

(BPChoque), Forças Armadas ou a criação de um batalhão próprio na localidade, 

podendo haver nesta etapa algumas políticas sociais específicas para a localidade. A 

segunda etapa consiste na estabilização da UPP; com operações tática e militar; a 

terceira etapa é a implementação desta, com a chegada da polícia de proximidade. A 

quarta e última etapa constitui-se de avaliação e monitoramento. O órgão responsável 

por dirigir as ações e operacionalizar o plano de implantações das UPPs é a 

Coordenadoria de Polícia Pacificadora, criada para esse fim. Como relata Silva (2014), 

esse programa apresenta um dado positivo de pacificação, porém “ele tem sido 

questionado no que se refere à relação entre Estado e as populações nas favelas. Tem-se 

discutido tanto a chegada dos serviços, quanto o controle exercido sobre a rotina nessas 

áreas da cidade” (SILVA, Idem, p. 57).  

Dentre os casos de mortes e desaparecimentos em territórios que receberam as 

UPPs, o mais emblemático é o do pedreiro Amarildo Souza Lima, desaparecido na 

Rocinha, em 14 de julho de 2013, após ser levado para averiguação em uma viatura da 
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UPP para a base da UPP da Rocinha pelos policiais da UPP e nunca mais foi visto.  Os 

policiais relataram que Amarildo foi levado para prestar depoimento e em seguida foi 

liberado, o que é contestado pela esposa do pedreiro, que afirmou ter visto os policiais o 

colocarem dentro de uma viatura policial. Vale ressaltar que não cabe à Polícia Militar 

levar um suspeito para averiguação, pois o órgão responsável por investigação é a 

Polícia Civil. 

Os desaparecimentos executados por PMs se tornaram procedimentos 

recorrentes em áreas onde UPPS estão localizadas, sendo contabilizados em milhares. 

Araújo (Idem) comenta: “O “caso Amarildo” tornou-se símbolo das manifestações 

políticas daquele momento e do questionamento da eficácia da política de segurança 

pública baseada na militarização das favelas por meio da implantação das UPPs.” 

(ARAÚJO, Idem, p. 33) 

Outros problemas da UPP apontados por Leite (2012) em seu artigo consistem 

na pouca efetividade da UPP Social – projeto que leva a parte de projetos sociais para 

algumas favelas que recebem as UPPs – que não estaria conseguindo levar os 

equipamentos e serviços públicos garantidos de maneira agilizada e qualitativamente. 

Segundo, são as tentativas dos comandos das UPPs de tomar para si as representações, 

como associações de moradores, de suas organizações de base, se tornando dessa forma 

os únicos mediadores entre Estado e moradores.  

Uma das promessas de campanha de Wilson Witzel foi a de extinguir a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SESEG), responsável por 

planejar e gerir as políticas de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e a Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro (PCERJ) eram órgãos subordinados à SESEG. O governador do estado finalizou 

as atividades da secretaria no primeiro dia de governo, 01 de janeiro de 2019, através de 

um decreto. As secretarias das polícias civil e militar serão inicialmente encarregadas 

das tarefas que pertenciam à SESEG. Segue a parte do decreto que relata a extinção da 

secretaria, lançado na primeira edição do Diário Oficial de 2019:  

 

Fica extinta a Secretaria de estado de Segurança Pública, que será sucedida 

para todos os fins de direito pela Secretaria Executiva do Conselho de 

Segurança Pública, responsável pela transição gradual das funções da 

secretaria extinta para a Secretaria de Estado da Polícia Civil e para a 

Secretaria de Estado da Polícia Militar (Diário Oficial, 2019, p. 7)  
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Essa extinção significa que os policiais civis e militares são responsáveis, desde 

janeiro de 2019, pelo planejamento e gestão da política de segurança pública do estado 

38 do Rio de Janeiro, cabendo a estes decidir por quais caminhos vão suas próprias 

ações, porque não há mais um organismo superior às secretarias de estado da Polícia 

Militar e da Secretaria de Estado da Polícia Civil que sinalizará abusos de poder, 

equívocos e problemas no planejamento da política de segurança. Essa secretaria é 

diretamente vinculada ao Executivo Estadual, ou seja, o governador do estado é quem 

autoriza ou desautoriza as decisões e atuações dos policiais.  

No dia 30 de dezembro de 2019, Wilson Witzel deu uma entrevista ao G1 na 

qual ele disse que a segurança pública foi a prioridade de seu primeiro ano de governo. 

Em um dos momentos da entrevista, Witzel argumentou, em relação à atuação dos 

policiais militares e ao aumento de mortes em ações ao longo de 2019: “PM não atira 

nos civis e se acontece são erros que têm que ser investigados, como é o caso da menina 

Ágatha” (G1, 2019). Hoje, o estado tem mais policiamento nas ruas, com mil policiais 

tendo sido formados nos batalhões, redução no número de homicídios, apreensão de 500 

fuzis, o que, segundo Witzel, significa menos 950 mortes no estado. O governante 

completou dizendo que houve 25 mil prisões ao longo de 2019 e apreensão de 8 mil 

armas em geral. Mais 3 mil novas viaturas foram colocadas à disposição da população 

nas ruas. Witzel vê com bons olhos os próprios policiais militares planejarem como se 

organizarão em relação à política de segurança pública que eles mesmos implementam. 

Em resumo, para ele, o saldo do ano nesta área foi positivo, mesmo porque houve 

redução significativa na criminalidade ao longo de 2019, nas palavras de Witzel. Uma 

média de cinco mortes por dia efetuadas por agentes do estado foram notificadas até 

novembro, contabilizando um total de 1680.  

A lógica empregada pelo governante é de responsabilização do policial militar 

ao atuar no cotidiano de seu trabalho, como ele comenta na referida entrevista ao 

analisar o enfrentamento estatal ao chamado crime organizado: a PM vai para as favelas 

espalhadas pelo estado e realiza operações de combate a esse tipo de crime, que de 

acordo com Witzel, utiliza as favelas como escudo de suas movimentações e completa 

dizendo que na história da PM, o enfrentamento nunca foi tão expressivo como em seu 

governo, porém os criminosos estão portando uma quantidade de armas muito grande. 

Essas ações e operações empreendidas pela PMERJ prejudicam a vida de milhares de 

moradores do estado do Rio de Janeiro, os quais têm suas vidas gravemente afetadas por 

esse tipo de política irresponsável: desde não conseguir sair de seu local de moradia 
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para realizar atividades diárias até ser assassinado por forças policiais, passando por 

revistas intimidatórias, invasivas, vexatórias e desrespeitosas, além de casas invadidas 

por PMs sem mandado de segurança.  

Em suma, o que vemos é um governador que não pensa a política de segurança 

pública com seriedade, que não está preocupado em analisar o estado que governa, a 

população desse estado e todos que sofrem com a violência como seres humanos com o 

olhar apropriado e buscando soluções reais que resolvam os problemas das pessoas 

socioeconomicamente vulneráveis, e sim como números frios de estatísticas, que são 

manipuláveis e não correspondem à realidade na qual vivem os moradores de favelas, 

que não veem perspectivas de mudanças de suas realidades materiais. 

  

Considerações Finais 

 

 A luta pela democracia fora do papel e inserida no cotidiano dos brasileiros é 

diária e não se encerrou com o fim do regime militar. Caso a sociedade civil, através da 

luta organizada de movimentos de mães de vítimas da violência do Estado, ONGs de 

direitos humanos, organismos internacionais, não denunciem e questionem o Estado 

com relação às violações de direitos humanos impetradas por este nos presídios, favelas, 

periferias, e com relação à parte da população vulnerável socioeconomicamente, tais 

ações estatais continuarão ocorrendo, sendo recrudescidas no momento atual no qual o 

país vive, de aumento avassalador do conservadorismo, expresso nas figuras do 

presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e do governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel.  

Leite (2012), ao analisar as políticas de segurança públicas vigentes no Rio de 

Janeiro das décadas de 1980 aos anos 2000, percebe uma política baseada em um 

Estado envolvido em uma guerra, o que ela coloca como “cidade partida”, na qual de 

um lado da cidade estariam os trabalhadores, contribuintes, cidadãos de bem e de outro 

aqueles que não merecem consideração como cidadãos, pois são habitantes de territórios 

pauperizados e uma vez que moraram nesses ambientes, são cúmplices dos bandidos e 

não inocentes: “a submissão dos moradores de favelas à chamada “lei do tráfico” foi 

interpretada como uma escolha entre esta e a “lei do país”, como uma opção por um 

estilo de vida que rejeitaria as normas e os valores intrínsecos à ordem social” (LEITE, 

2012, p.380). O foco principal da política de segurança fluminense, para esta autora, é 

no confronto direto com traficantes, na instalação de uma guerra contra estes e os 
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moradores dos locais. Destarte, o policial decide como aplicará a força, muitas vezes de 

modo desmedido, e pode utilizar de meios extralegais para tal.  

 

 

 

 

Capítulo 3 – “Quando você começa a brigar por justiça você vira alvo” (fala 

de Dalva Corrêa, uma das entrevistadas) 

 

Introdução 

 

O campo, desta forma, foi montado através do mapeamento das mães 

supracitadas e do levantamento bibliográfico sobre Mães de Acari. Com o campo 

delineado, comecei a jornada de percorrer os eventos. 

 

1. Idas à ALERJ 

 

Meu campo começou na ALERJ. 26 de abril de 2019. A ALERJ fica sediada no 

Palácio Tiradentes, um prédio de 1926, o qual já foi sede da Câmara de Deputados do 

Brasil. É a casa legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Minha primeira impressão 

desse espaço foi a formalidade dos trabalhadores do local: todos nos tratam com 

educação e frieza, de uma forma bastante robotizada e respondem de maneira 

monossilábica quando é feita uma pergunta a eles, ou seja, não se sentem confortáveis 

na chamada “Casa do Povo”.  

Há uma burocracia inicial para adentrar o espaço, uma vez que a vestimenta 

permitida a mulheres é: vestido, bermuda ou saia na altura do joelho; calça; blusa sem 

manga sem decote; blusa de manga curta; ou blusa de manga comprida. Em segundo 

lugar, você precisa mostrar um documento de identificação com foto, ser registrada no 

sistema da ALERJ e passar por um detector de metal. Após esse ritual, finalmente você 

está dentro do Parlamento estadual. 

Dia 26 de abril de 2019. Meu primeiro dia de atividade de campo. O evento em 

questão é a Audiência Pública Mortes de Jovens na Baixada da ALERJ, que tinha como 

objetivo debater junto a representantes do Estado e da sociedade civil o crescente 



70 
 

número de assassinatos por agentes do estado na Baixada Fluminense, Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Ademais, a audiência tinha como propósito cobrar dos 

órgãos competentes medidas para diminuição desses números e proposição de políticas 

públicas para redução dos assassinatos na dada região. Esta contou com a participação 

da Rede de Mães e Familiares da Baixada, que teve a mãe Luciene Silva como 

representante na mesa da audiência. 

O evento foi organizado pelo Fórum Grita Baixada e pela Rede de Mães e 

Familiares da Baixada Fluminense e coordenado pelas Comissões de Defesa dos 

Direitos Humanos e Especial da Juventude da ALERJ, presididas pelas deputadas 

estaduais do PSOL Renata Souza e Dani Monteiro, respectivamente. Além das duas 

deputadas, estiveram na audiência os parlamentares Waldeck Carneiro (PT), Renan 

Ferreirinha (PSB) e Thiago Pampolha (PDT); representantes da sociedade civil, Janaína 

Matos – diretora do Sindperj e José Cláudio Souza Alves – professor do Departamento 

de Ciências Sociais da UFRRJ; – do governo do estado do Rio de Janeiro, Moyses 

Santana – delegado titular da DHBF e o coronel da PMERJ Marcus Vinícius dos Santos 

Amaral; de movimentos e coletivos, Wesley Teixeira, coordenador do projeto de 

Educação Popular +NÓS; Adriano de Araújo – membro do Fórum Grita Baixada; e 

membros da Rede de Mães e Familiares da Baixada. 

Este contou com o apoio da Casa Fluminense, Visão Mundial, Profec, Cheifa, 

CEDAC, RUA – Juventude Anti-Capitalista, Levante Popular da Juventude 

(LPJ) e pré-vestibulares populares. 

Em sua primeira fala, Renata Souza alerta que, segundo o Instituto de Segurança 

Pública (ISP), houve um aumento de 22% no número de homicídios neste território nos 

dois primeiros meses de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. 

Marcus Vinícius Amaral apenas defendeu sua corporação, ao dizer que tinha 

havido aumento de mortes de policiais em serviço e que policial feminina também é 

vítima de feminicídio. Os altos índices de autos de resistência são responsáveis pelo 

supracitado “aumento de mortes de policiais em serviço”. Auto de resistência é, como 

definem Misse, Grillo e Neri (2014), “legítima defesa devido a uma resistência à prisão” 

(MISSE; GRILLO; NERI, Idem, p. 48). Moyses Santana também cumpriu seu papel 

institucional, ao declarar que é feito o rastreamento das munições; que há a procura por 

ocorrência que as organizações criminosas realizam; e que o seu foco é em 

desaparecimentos forçados, crimes políticos, feminicídio e crimes contra policiais. 

Janaína Matos destaca que não há condições materiais para os peritos executarem seu 



71 
 

trabalho com qualidade, explicitando que a morosidade dos peritos em resolução de 

casos se trata de falta de condições de trabalho adequadas.  

José Cláudio Alves, especialista em Baixada Fluminense, apontou que há sub 

registros na Baixada, tendo em vista que os dados do ISP não são reais, pois não são 

registrados todos os homicídios. Adriano de Araújo denunciou a execução de nove 

pessoas nos bairros de Austin em abril de 2019. Além disso, identificou a urgência de se 

criar um Projeto de Lei para a criação de um Fundo Psíquico, social e econômico para 

familiares de mortos pela violência do Estado. Por último, evidenciou que o número de 

desaparecimentos forçados é muito alto na Baixada Fluminense. Janaína afirmou não 

haver condições materiais para a realização de um trabalho de qualidade pelos peritos. 

O evento teve um caráter de ato denúncia. A Rede de Mães e Familiares da 

Baixada e o Fórum Grita Baixada foram responsáveis por levar boa parte da audiência 

presente no auditório da ALERJ. Falas potentes e incisivas saíram da plateia e também 

de Luciene Silva, que exigiu rigor nas investigações e respostas concretas por parte do 

Estado aos familiares de vítimas de violência. A Baixada não aguenta mais chorar pela 

morte dos seus, foi o recado passado pela Mãe. 

Dia 11 de maio de 2019. Primeira favela a qual me dirijo durante o campo. É um 

sábado ensolarado comum em Manguinhos: crianças brincando nas ruas, moradores 

ouvindo música alta enquanto arrumam suas casas, moto taxistas em intensa atividade. 

O que diferencia este de outros sábados é a realização do 5º Levante das Mães de 

Manguinhos, evento que ocorre todos os anos desde 2015 na favela carioca de 

Manguinhos. Esta atividade fez parte da Semana Estadual das Pessoas Vítimas de 

Violência do Estado do Rio de Janeiro. Estavam presentes, afora as Mães de 

Manguinhos, Bruna Silva, mãe de Marcos Vinícius, assassinado no Complexo da Maré 

em junho de 2018; Fatinha da Rocinha; Monica Cunha; militantes do MEPR; e 

moradores de Manguinhos. Os homenageados deste ano foram Matheus Melo de 

Castro, assassinado em 2018 pela PM aos 23 anos quando voltava para casa na favela 

do Jacarezinho; Carlos Eduardo dos Santos Lontra, aos 27 anos em 2019; Rômulo 

Oliveira da Silva, aos 37 anos; e a Mãe de Maio Vera Lúcia Gonzaga, falecida em 2018. 

Uma placa em memória dela foi colocada na árvore que ela plantou em Manguinhos 

durante o 2º Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do 

Estado. Carlos e Rômulo foram mortos em Manguinhos pela ação de atiradores de elite 

da torre da Cidade da Polícia Civil. A programação do dia contou, ainda, com 

apresentações de Slam; inauguração de uma placa em homenagem a jovens 
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assassinados entre 2018 e 2019; e plantação de mudas feita pelas mães de vítimas de 

violência do estado. Monumentos em homenagem aos assassinados são uma prática 

recorrente. 

Como salientou Eliene Vieira,  

 

Prezar pela memória desses meninos é para que se entenda que além da dor 

da mãe esse jovem tinha uma vida, família, um futuro que foi interrompido 

pela intervenção policial nas comunidades. Quer dizer que a gente não quer 

que aconteça outras vezes. A dor de uma mãe que perde um filho é a mais 

absurda, insuportável, que um ser humano possa imaginar, (BRASIL DE 

FATO, 2018) 

 

Liliana Sanjurjo (2017) declara, em artigo inserido no livro Casos de 

repercussão: Perspectivas Antropológicas sobre rotinas burocráticas e moralidades 

que “são os familiares das vítimas que se apresentam como os principais atores 

engajados na construção dessas memórias” (SANJURJO, Idem, p. 78), ao analisar o 

caso argentino das Mães da Praça de Maio argentina, o que não é diferente no Brasil. As 

mães de Manguinhos e de Acari e os movimentos de mães em geral carregam com 

protagonismo as memórias dos seus filhos, através de blusas com fotos deles, cartazes 

com os nomes deles, e em suas falas, narrando a história de seus filhos, para que a 

memória deles não seja apagada nem distorcida pelo poder público, através da redução 

deles como ‘bandido’. 

Apesar de ser um dia de rememoração de vítimas de assassinatos pela PM, o 

clima envolto no ambiente era de alegria e leveza. Embora as falas das mães tenham 

sido fortes e tenham gerado reflexões em mim, vi muitos sorrisos de mães e familiares 

de vítimas de violência do Estado. As mães, embora tenham perdido seus filhos, não 

deixam seus sorrisos morrerem. 

Dia 14 de setembro de 2019. Cine-debate na Sociedade Brasileira de 

Psicanalistas. Foi passado o documentário Nossos Mortos têm Voz. A mesa do debate 

contava com a presença de Ibis Pereira, coronel da reserva da PMERJ e assessor de 

Renata Souza (PSOL); e de Luciano, mais conhecido como Cuca, familiar de vítima de 

violência do Estado e representante da Rede de Mães e Familiares de Vítimas da 

Violência do Estado. 

Ibis demonstrou como a política de segurança pública atual é falha e ineficiente 

e propôs modificações nesta. Ele compreende que o que está em curso é uma política de 

guerra aos pobres, uma política de morte. Para se modificar esse paradigma, deveria 

transformar a Polícia Militar em uma polícia de inteligência e investigação, assim como 
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é a Polícia Civil. Por isso a defesa “do fim da Polícia Militar”. Ibis falou que a 

Constituição de 1988 é a primeira a citar segurança pública, a fim de se criar um sistema 

de segurança pública nacional. Este enfatiza que não temos uma política pública de 

segurança. Por fim, Ibis lembra à plateia que não houve reforma das instituições 

policiais da ditadura até hoje. 

Cuca começa sua fala fazendo um apelo aos presentes: que denunciem aos 

órgãos competentes – Polícia Civil e Ministério Público – os desaparecimentos 

recorrentes existentes na Baixada ao longo de 2019, pois somente em setembro já 

haviam tido 65 desaparecidos na região. O segundo clamor de Cuca é de que os 

presentes acompanhassem as audiências nos tribunais e fóruns da cidade do Rio de 

Janeiro, prestando solidariedade aos familiares de vítimas da violência do Estado. O 

palestrante reiterou a relevância do préstimo de solidariedade a essas pessoas, que se 

encontram fragilizadas no momento das audiências, além da presença massiva de 

apoiadores das vítimas ser considerada uma pressão sobre os juízes e a Corte. 

O espaço do ambiente em questão era extremamente formal. A plateia era 

formada por pessoas brancas. Os únicos indivíduos negros do recinto éramos eu e 

Luciano. As perguntas feitas pela plateia eram de pessoas que não tinha a menor noção 

do que se passa nas favelas cariocas: “como é possível isso ocorrer debaixo dos olhos 

do estado?”; “Como ninguém faz nada?”. Os psicanalistas demonstraram compaixão e 

solidariedade a Cuca e se comprometeram a efetuar trabalhos psicanalíticos com as 

famílias que perderam seus entes nas mãos de policiais militares. 

Dia 17 de outubro de 2019.  Audiência pública na ALERJ a fim de cobrar do 

Executivo estadual uma única coisa: Parem de nos matar, como o nome da audiência 

exigia. Esta foi uma iniciativa das seguintes comissões da Casa Legislativa: Comissão 

de Defesa dos Direitos Humanos; Comissão de Educação; Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher; Comissão de Combate às Discriminações; Comissão Especial da 

Juventude; e Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, instigadas 

pelo Movimento Parem de nos matar. 

Ao chegar à ALERJ, me deparei com uma série de movimentos de Mães e 

Vítimas da Violência do Estado nas escadarias do Palácio Tiradentes, com suas faixas e 

cartazes com nomes de seus filhos, faixas com os nomes dos movimentos e cartazes 

com dizeres como PAREM DE NOS MATAR; e BASTA DE GENOCÍDIO. Os 

movimentos, após a concentração inicial em frente à ALERJ, ocuparam o Salão Nobre 

da Casa do Povo. 
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A audiência começou às 10h30 e terminou às 13h30, com a fala de encerramento 

de Dani Monteiro, que exprimiu: “A luta não se encerra aqui”. Foram três horas de 

intensos debates entre membros do Executivo estadual, Legislativo estadual e 

representantes da sociedade civil. 

O deputado Carlos Minc (PSB), presidente da Comissão de Combate às 

Discriminações, abriu a sessão legislativa. Também compunham a mesa os 

parlamentares Renata Souza (PSOL), Enfermeira Rejane (PCdoB), Zeidan Lula (PT); 

Flavio Serafini (PSOL); Waldeck Carneiro (PT); Mônica Francisco (PSOL); e Dani 

Monteiro (PSOL); Luciene Silva, integrante da Rede de Mães e Familiares de Vítimas 

da Baixada Fluminense; Patrícia Xavier, representando a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Daniel Lozoya, defensor público do 

Estado do Rio de Janeiro; e Gilson de Araújo, como representante da FAF Rio. 

Os movimentos, coletivos e entidades presentes na audiência foram: UJS; RUA 

– Juventude Anti-Capitalista; UJC; AERJ; Comitê Liberdade para Lula – núcleo 

Cinelândia; Brigadas Populares; Juventude Revolução; Movimento Parem de nos 

Matar; Associação de Moradores Camarista Méier; OAB; CTB; Nós do Morro; 

Movimento Moleque; FAF Rio; MNU; Quilombo, Raça e Classe; MST; Frente de 

Juristas Negras e Negros; Frente Favela Brasil; FPSM; FAFERJ; Associação de 

Moradores do Complexo do Chapadão; Fórum Intersindical da FIOCRUZ; SINPRO – 

Rio; Coletivo Juntos pela Paz; Coletivo Jararaca; Movimento dos Atingidos por 

Barragem; Casa Nem; Associação de Moradores da Favela do Feijão; Coletivo Luta; 

MTST; LPJ; e Rede de Mães da Baixada. A sessão contou também com a participação 

de indivíduos da sociedade civil: Cyro Garcia (PSTU); Ivanir dos Santos; um jornalista 

da agência de notícias e ONG Rio On Watch; Assessores parlamentares: Gizelle 

Martins – comunicadora popular e assessora de Renata Souza (PSOL); assessoria de 

Mônica Francisco; Rafael Miranda – assessor da deputada federal Talíria Petrone 

(PSOL); Monica Cunha - assessora de Renata Souza; e assessores da deputada federal 

Jandira Feghali (PCdoB). Os parlamentares presentes eram: vereador da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ), Reimont (PT); vereador da CMRJ Babá (PSOL); 

Lindbergh Farias (PT); e Renan Ferreirinha (PSB). 

A fala de Patrícia Xavier foi institucional. Ela não respondeu os apontamentos 

levantados nas falas antecedentes à dela, dos parlamentares que coordenavam a sessão e 

de pessoas da sociedade civil que iam à tribuna, tais como: Enfermeira Rejane (PCdoB) 

disse: “Confrontos acontecem e aí moradores de favela não conseguem trabalhar”; 
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Felipe, do Movimento Parem de nos matar pergunta: “Por que atingem favelados à 

bala?”;  e diz: “Periferias e favelas nunca declararam guerra a ninguém”; Cátia, também 

do Movimento Parem nos matar, defende: “Favela tem potencialidade, não só derrota”; 

Gilson de Araújo, presente à mesa da sessão, expõe: “Comunidade não aguenta mais, 

todo dia tiro, violência.”, “Pessoas inocentes sendo atingidas pela polícia”; “Não vamos 

descansar enquanto não tivermos resposta”; “Se adotar essa política pública em 

Copacabana, ele (governador do estado do Rio de Janeiro à época da audiência, Wilson 

Witzel) perde o governo”; “Precisamos de uma política de segurança séria”;  

Rayssa Nascimento, presidente da UJS Rio de Janeiro, reitera “Estamos 

cansados de ir às ruas para defender nossas vidas”; “Não queremos PM dentro de 

escola”; “Somos resistência”; Presidente da OAB/RJ, Alexandre França, diz: “Política 

assassinada travestida de segurança pública”; “ MATAR NÃO é segurança pública, 

segurança pública é saúde, educação, moradia”; Jorge Franco, presidente da Associação 

de Moradores do Complexo do Chapadão, afirma: “PM faz morador de refém dentro de 

sua própria casa durante muitas horas”; “Não tenho nada CONTRA o trabalho da 

Polícia Militar, e sim CONTRA algumas ações da PM dentro da favela”; José 

Francisco, morador da Cidade de Deus, assevera: “Política de abate existe há muito 

tempo”; “A PM jogou granada na CDD” . 

 Patrícia saudou as mulheres presentes na sessão; disse que em breve haveria o 

lançamento de um projeto nas favelas do Estado do Rio de Janeiro – Projeto Resolve 

Aqui –, o qual tem como propósito a emissão de documentos de identidade para os 

moradores das localidades atendidas pelo projeto. O projeto conta com um ônibus – 

onde ocorre o atendimento às pessoas – que rodará 92 municípios do estado. 

A audiência pública Parem de nos matar teve um caráter de ato denúncia. Os 

parlamentares responsáveis por ela mostraram indignação em suas falas: estavam 

insatisfeitos com a política de segurança pública em curso no governo da época, de 

Wilzon Witzel. Cobravam respostas do governo do Estado, as quais não vieram, tendo 

em vista que a representante do Executivo estadual – Patrícia Xavier – fez uma fala 

pronta, sem emoção, meramente formal, sem respostas aos questionamentos levantados 

pelos coordenadores da sessão e pelos falantes na tribuna. Outro elemento de que a 

audiência teve um tom de ato denúncia foi a ocupação dos movimentos de familiares de 

vítimas de violência do Estado no Salão frio e imponente da Casa legislativa. Estes 

levavam cartazes e faixas que nos quais vinham escritos cobranças ao governo estadual, 

tal como EXIGIMOS JUSTIÇA. As falas institucionais eram seguidas de palavras de 
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ordem vindas dos movimentos sociais ali presentes: PAREM DE NOS MATAR; 

QUEREMOS RESPOSTAS.  

Dia 31 de outubro de 2019. Dia de ocupação dos movimentos sociais de luta 

contra violência estatal em um evento universitário: Seminário Internacional Memórias, 

Reparação e Direitos – Experiências comparadas entre Brasil e Argentina, organizado 

pelo GEPADIM/ UFF/NUFEP/UFF, com apoio do INCT-InEAC e da FAPERJ.  

O seminário teve início às 10h com a mesa de abertura, da qual participaram 

Flávia Medeiros – GEPADIM/InEAC e à época professora do Departamento de 

Segurança Pública da UFF –; Lucía Eilbaum – GEPADIM/InEAC e professora do 

Departamento de Antropologia da UFF; e Gisele Fonseca – coordenadora do 

Departamento de Antropologia, que abriu a atividade saudando a organização e o 

público presente, desejando a todos um ótimo evento. Em seguida, Lucía Eilbaum 

destacou a importância do evento em um momento de governo de extrema-direita e a 

necessidade de se debater o tema para que não mais aconteça. Agradeceu os 

companheiros de organização do evento e o empenho de cada um para fazer este correr 

de uma maneira impecável. Flávia Medeiros fechou a mesa de abertura, destacando a 

importância da atividade para os estudantes da graduação e da pós-graduação do ICHF e 

a ocupação de movimentos sociais na universidade pública. Agradeceu aos presentes, 

desejou a todos um excelente evento e terminou sua fala de forma saudosa, pois estava 

se despedindo da UFF, ao fim de seu contrato de trabalho e de treze anos de 

universidade, incluindo graduação, mestrado, doutorado e docência. 

O seminário teve uma programação densa ao longo de todo o dia. A primeira 

mesa – Memórias, Cidade e Espaço Público – teve a participação de Lucas Pedretti 

(historiador e membro do Ocupa Dops); Valeria Barbuto (IDH/UNLA/ e EAPy/UBA); 

Ana Paula Oliveira (Mães de Manguinhos e Fórum Social de Manguinhos); Ezequiel 

Rochstein Tauro (Abuelas de Plaza de Mayo; e Marcelle Decothé, Projeto Cartografia 

Social/FGB) e então assessora parlamentar de Mônica Francisco (PSOL). 

Lucas Pedretti foi o primeiro a falar: agradeceu o convite; disse se sentir honrado 

de compor a mesa com pessoas brilhantes; disse que compõe o Coletivo “Memória, 

verdade, justiça e reparação”, o qual tem uma campanha que consiste em Ocupar o 

prédio do antigo DOPS, localizado à Rua da Relação, no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, para transformá-lo em um centro de memória, prédio este que ao longo do 

Estado Novo e da ditadura civil-militar foi espaço de tortura. O coletivo luta contra as 

violações do Estado, sobretudo no período ditatorial de 1964 a 1985.  
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Pedretti demonstra como o número 434 é significativo: é o número de mortos e 

desaparecidos pela ditadura civil-militar; é o número de pessoas que a PMERJ matou no 

primeiro semestre de 2019; e, finalmente, é o número de pessoas que a PMESP matou 

em 1981. Este demonstra a preocupação de que a frieza do número de 434 vítimas em 

20 anos de ditadura produz uma ideia de que a ditadura não foi tão dura assim, como 

colocam os movimentos de luta contra o estado ditatorial. 

 Lucas continua sua fala, dizendo que os anos 1980 foram contemplados com 

debates em torno da Lei de Anistia, na qual houve o reconhecimento das violações de 

direitos humanos. Entretanto, o debatedor aponta que a Lei da Anistia é limitada. O 

historiador destaca que o MNU defendeu no Congresso Nacional que os chamados 

presos comuns também eram alvos da violência de Estado, portanto deveriam ser 

anistiados. O paradigma contra opositores do Estado como guerrilheiros e militantes do 

movimento estudantil é uma exceção da época ditatorial, a regra é a violência 

empregada contra negros e pobres. Ao final, Lucas ponderou que a ditadura de 1964 

deve se inscrever em uma luta mais ampla de um paradigma de violência de Estado 

contra corpos negros e de classes populares, os quais são assassinados pelo Estado. 

A segunda fala foi da antropóloga argentina Valeria Barbuto. Esta salientou a 

relevância de lugares de memória e como esses são os objetivos e desafios do Instituto 

de Justiça e Direitos Humanos da UNLA. A Argentina tem em seus espaços territoriais, 

lugares de memória nas cidades e nos espaços públicos. A construção desses espaços é 

uma política deliberada de governos desde a década de 1990, respondendo a demandas 

sociais. Através da Lei nacional que reconhece como lugares de memória aqueles que 

foram locais de detenção e também aqueles nos quais tiveram fatos emblemáticos ao 

longo da ditadura, o Estado argentino articulou a construção dessas zonas.  

Esses lugares estão ligados à reparação. São áreas geridas por associações de 

familiares, sindicatos e há outros geridos pelo Estado. Ademais, é uma estratégia para 

romper com a impunidade existente nos anos 1990, quando os governos paralisaram os 

julgamentos de ditadores. Neste momento, havia eventos periodicamente nesses 

ambientes. A chamada de Política de Sinalização pelo governo de Cristina Kirchner 

sinalizou dois lugares muito utilizados pela governança ditadora: ESMA e Hospital 

Posadas. 

Em seguida, Marcelle Decothé realiza sua fala. Já no início exprime que a favela 

foi formada por um espaço de violência. Decothé fala que os negros não conhecem sua 

origem e necessitam saber, por conseguinte precisam se perguntar porque nasceram na 



78 
 

na favela, porque nasceram na Baixada Fluminense. Traz o número de 1249 mortos pela 

PMERJ de janeiro a agosto de 2019. A seguir, comenta que há uma política de Estado 

implementada: a de não criar sustentabilidade para pessoas negras moradoras de favela. 

Não é natural nascer em um lugar onde há é ausência de serviços públicos: é, na 

verdade, um projeto de Estado. A debatedora versa sobre o reconhecimento de 

habitantes de favela como sujeitos de pesquisa de acadêmicos, por meio de 

metodologias de trabalho que destaquem esses sujeitos, e não os utilize como objetos de 

suas pesquisas. 

Ana Paula Oliveira foi a próxima a palestrar. Se apresenta. Diz que é mãe de 

Jhonathan Oliveira, assassinado com 19 anos em Manguinhos em 2014 com um tiro nas 

costas. Ela conta que no dia seguinte à morte de seu filho, a reportagem alega que 

Jhonathan foi morto em uma troca de tiros. Ana evidencia que em um primeiro 

momento foi amparada pelo Fórum Social de Manguinhos. E a seguir junta-se à Fátima, 

que também teve o filho assassinado pela PM, e cria o Movimento de Mães de 

Manguinhos. Em 2016, houve a criação de um memorial em Manguinhos, em 

homenagem aos jovens da favela assassinados por forças policiais. Desde então, sempre 

que há algum evento do Movimento, diversas crianças se reúnem em torno do memorial 

e perguntam quem são as pessoas homenageadas. 

 Frases impactantes são ditas por Ana Paula, tais quais: “Não tive direito ao luto, 

tive que me jogar na luta.”; “Para a PM não basta apenas matar o corpo, tem que matar a 

memória dos filhos.”; “Construímos a memória para contar o que aconteceu com nossos 

filhos.”; “Onde ficam as memórias dos nossos filhos nos espaços das cidades?”; “Poder 

colocar os nomes dos nossos filhos em aparelhos públicos, em escolas.” Esta expõe os 

momentos iniciais de toda mãe que entra na luta: a primeira atitude é a confecção de 

camisetas com a foto do filho. 

 Após isso, é preciso contar as histórias dos filhos e contar a verdade dos fatos 

que os assassinaram. Ana salienta que as mães estão sempre aprendendo umas com as 

outras, demonstrando a necessidade da luta coletiva e do apoio mútuo nos movimentos 

de mães de vítimas da violência do Estado. A debatedora encerra sua contribuição 

mencionando maio como um mês muito simbólico, sobretudo para mães que perderam 

seus filhos assassinados. Depois do assassinato do filho, Ana Paula passou a refletir na 

seguinte máxima: remoção e UPP estavam entrelaçadas, eram processos simultâneos, os 

quais são violações e projetos políticos para moradores de favela, cujo objetivo é violar 

os direitos daqueles que vivem nas favelas. 
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Ezequiel Tauro foi o último palestrante da primeira mesa do seminário. Ele 

representava as Avós da Praça de maio. Iniciou sua fala narrando sua experiência 

pessoal junto às Avós. Ele recuperou sua identidade de nascimento, um direito retirado 

pela ditadura, em 2010. Descobriu que era filho de desaparecidos políticos da ditadura 

militar argentina mediante um exame de DNA. Embora não saiba exatamente a data em 

que nasceu, sabe que foi entre setembro e novembro de 1977, nasceu em cativeiro, 

dessabe inclusive se seu nome é Ezequiel. Ele imaginava que tinha 42 anos. Este relatou 

que há quase 400 netos que desconhecem sua identidade e podem estar em qualquer 

lugar do mundo, apesar da maioria se encontrar na Argentina em países fronteiriços ao 

país.  O debatedor expõe que entre 35 e 40 bebês nasceram na ESMA, o que era uma 

política sistemática da ditadura.  Ezequiel conclui sua fala dizendo que ainda considera 

sua mãe de consideração, mas o fato de saber sua história o traz um alívio. 

Os pais de Ezequiel – Graciela e Jorge – eram militantes montoneros de Baía 

Blanca, militantes políticos que queriam formar uma família. O pai era estudante de 

Economia e a mãe cursava a faculdade de Bioquímica. Em 2017, Ezequiel obteve a 

certidão de casamento de seus pais. O comércio de sua avó materna sofreu um atentado 

à bomba. Neste instante, o avô pede para seu pai ir embora. A tia de Ezequiel vai para 

São Paulo. O debatedor comenta que faz parte da geração que poderia ter qualquer 

familiar vítima de violência do Estado ditatorial, além de ser a geração do 

esquecimento.  

À tarde, houve a segunda mesa do evento – Existir, resistir e reparar - a qual 

contou com a presença de Rafael Motta, músico e familiar de vítima da Chacina de 

Costa Barros; Alexandra Montgomery (CEJIL); Altair Vasconcellos, advogada, 

GTNM/RJ; Victoria Montenegro, Abuelas de La Plaza de Mayo; Giselle Florentino, 

Projeto Direito à Memória e Justiça Racial/FGB. A mediadora era Liliana Sanjurjo 

(UERJ). 

O primeiro a discursar foi Rafael Motta. Ele principiou a fala com a história de 

seu primo, Hilton Esteves Júnior, que foi assassinado pela PM juntamente a mais quatro 

amigos, atingidos com 111 tiros. Hilton tinha 20 anos de idade. Tinha acabado de se 

formar em um curso técnico. A primeira sensação que Rafael sentiu foi de impotência 

perante a morte do primo. Em segundo lugar, a família ficou sem saber o que fazer. 

Ademais, a família ficou com medo da sociedade pensar que os cinco meninos 

assassinados fossem traficantes. 



80 
 

Logo que souberam da Chacina, a mãe, os tios de Rafael e este foram ao IML. 

Os PMs envolvidos na Chacina de Costa Barros foram presos logo após o crime e 

quatro meses depois foram soltos por uma brecha. Rafael teve que reconhecer o corpo 

de Hilton. Frases marcantes de Rafael ao longo de sua fala: “Cor da pele como território 

de luta.”; “Sistema racista, cruel.”; “Grande parte da sociedade bate palma para essas 

mortes.”; “Quando penso em desistir, olho pra Ana Paula, pra Fatinha.”; “Sempre que 

posso, tô com elas, porque elas me fortalecem.”; “O plano era nos exterminar.”; 

“Indiferença também mata.”; “Cada dia que um jovem negro é assassinado as famílias 

revivem os assassinatos de seus entes.”; “Paz é silenciamento.”; “Não queremos paz, 

queremos reparação.” 

Rafael encerra a fala expondo como foi a primeira audiência de julgamento dos 

acusados da Chacina de Costa Barros no tribunal, na qual a estratégia da defesa dos 

autores dos assassinatos era de tentativa de incriminar a vítima. 

Alexandra Montgomery realizou a segunda fala da mesa. Ela explicou o que o 

CEJIL faz: cuida do direito internacional; responsabiliza o Estado nas Cortes 

internacionais. Seguidamente, apresentou dois casos defendidos pelo CEJIL: Caso da 

Guerrilha do Araguaia, no qual o CEJIL o levou para a CIDH. O Estado brasileiro, 

nesse caso, exterminou as pessoas e desapareceu com os corpos. Por este motivo, o 

Estado foi chamado pela CIDH para reparar as famílias dos desaparecidos. 

O segundo caso exposto por Alexandra foi o de Vladimir Herzog, jornalista 

morto pela ditadura civil militar brasileira. O Estado ditatorial divulgou, na época da 

morte, uma versão falsa: suicídio. O CEJIL levou o caso à Corte Internacional, a qual 

determinou que houve um crime internacional contra a humanidade, ou seja, o crime 

não pode prescrever, mesmo tendo acontecido em 1975. A advogada exprimiu que a 

História é uma disputa na qual o vencedor conta a mesma. Como havia tempo hábil para 

continuar sua apresentação, a palestrante expôs o Caso Chacina de Nova Brasília: crime 

ocorrido em 1994, porém muito atual. Alexandra expressa frases impressionantes: “A 

violência e opressão racista é muito grande.”; “Laudo: um homem negro, jovem, não 

identificado.”; “Ninguém tá preparado pra perder uma família.”; “Memória nunca vai 

embora.”; “Cada movimentação é uma dor enorme.”; e finalizou seu discurso com a 

seguinte oração: “Necessidade de resistir, mas atravessada por um pavor.” 

Posteriormente, Altair Vasconcellos entra em cena: esta é irmã de um 

desaparecido político chamado Joel Vasconcellos. Seu irmão era estudante e 

trabalhador. Tinha 19 anos quando foi preso e desaparecido. Estava distribuindo 
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panfletos de “Abaixo à ditadura” no momento da prisão. Foi arrastado pela Polícia do 

Exército da Tijuca, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

A mãe de Altair, Elza Joana, após o desaparecimento do filho, passou a 

frequentar a Cinelândia, onde havia efervescência política nas décadas de 1960 e 1970. 

A busca incessante de Altair e sua família é por reparação, não por dinheiro. Joel é o 

único óbito da ditadura reconhecida pelo Estado: o laudo definitivo foi de condução do 

tórax e do abdômen e consequente anemia aguda. Altair emitiu dizeres emocionantes: 

“Nada mais cruel que não poder ir se despedir do ente, pois este desapareceu.”; “Uma 

dor muito grande abrir a carta e ler o que aconteceu com seu irmão.”; “Que as pessoas 

tenham direito de enterrar seus filhos.” 

Victoria Montenegro sucede Altair. Aquela é filha biológica de militantes 

políticos. Seus pais se chamavam Roque Montenegro e La Torre. Seu pai adotivo foi 

chefe de inteligência de um centro clandestino. Victoria é uma das 130 netas e netos 

encontrados pelas Avós da Praça de Maio. Ao fim da ditadura argentina havia cerca de 

30.000 desaparecidos. Os lenços das Avós serviram de inspiração para os movimentos 

feministas, que os pintaram de verde para lutar pela legalização do aborto no país. 

Giselle Florentino fechou a segunda mesa do dia. Aquela forneceu dados à 

plateia: 30% dos autos de resistência acontecem na Baixada Fluminense; em seis meses 

de governo Witzel foram 3000 mortes; nos cinco primeiros meses de 2019, 2000 

pessoas desapareceram, segundo dados do ISP. Os snipers utilizados pela PMERJ nas 

favelas fluminenses é a autorização expressa do Executivo estadual de que a polícia 

pode executar pessoas. A palestrante informa que nos últimos 50 anos, a PM vem 

aumentando seus aparatos de segurança. A Baixada Fluminense, de acordo com Giselle, 

passa, ao longo de sua história, por violações culturais e violações letais; é a região do 

Estado do Rio de Janeiro onde há mais casos de desaparecimento forçado atualmente. 

Ao historicizar sua exposição, Giselle diz que há uma dívida histórica do Estado 

brasileiro com a população negra do país, pois são 130 anos de um processo de abolição 

falseado. 

O dia de intensos debates foi muito enriquecedor. Diante de uma temática dura 

como desaparecimento, reparação e chacinas houve uma rica troca de conhecimento 

entre os debatedores e a plateia. Saí do Seminário revigorada e disposta a contribuir 

com o debate acerca de violência que o Estado impetra contra a população negra e 

periférica brasileira. 
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Dezenove de novembro de 2019.  Emoção toma o lugar da frieza dos blocos 

monolíticos cinza da UERJ – Campus Maracanã. Dia de cine-debate empreendido pelo 

Centro Acadêmico Luiz Carpenter (CALC), pertencente à Faculdade de Direito desta 

universidade. Estavam presentes as Mães de Manguinhos Ana Paula Oliveira e Eliene 

Vieira; Natasha Neri – diretora do filme Auto de Resistência; e a advogada criminalista 

Juliana Sanchez. Foi exibido o filme Auto de Resistência. Logo após, teve início o 

debate com as referidas mulheres. Já no início, é passado ao público que as duas Mães 

de Manguinhos convidadas se atrasarão, pois tiveram dificuldade de sair de casa por 

causa da operação policial ocorrida em Manguinhos na tarde daquele dia.  

Na primeira fala da noite, Ana Paula Oliveira agradeceu pelo espaço de fala 

destacou a importância de eventos como esse, pois ele mostra para a sociedade o 

cotidiano das favelas fluminenses: mortes de jovens negros todos os dias pela bala do 

estado. Ana Paula Oliveira traz uma reflexão ao público presente: enquanto sociedade 

falhamos, pois fechamos os olhos para esses acontecimentos. A debatedora compreende 

que deveríamos fazer o contrário, qual seja, apoiar os movimentos de mães e familiares. 

Ana Paula diz que as mães não tem outra opção a não ser serem fortes e guerreiras. 

Como moradora de favela, esta enuncia que a favela luta para se manter viva. Ana 

lembra de Janaína, uma das Mães de Manguinhos, que faleceu dia 6 de novembro de 

2018 de depressão. 

Eliene Vieira, por sua vez, contou a história de seu filho. Este foi alvejado. Foi 

internado no hospital e torturado naquele local pela PM. Seu filho está preso. Sua pena 

inicial foi de 10 anos, a qual caiu para 5 anos e 10 meses. A palestrante teme pela vida 

de seu filho dentro da penitenciária, por isso luta para mantê-lo vivo. Eliene narrou sua 

luta através do movimento Mães de Manguinhos e da Frente Estadual pelo 

Desencarceramento. 

Natasha Neri, a qual sobreveio Eliene, disse que no dia seguinte era Dia da 

Consciência Negra e não haveria feriado em Brasília, pelo contrário, o pacote anticrime 

enviado para o Congresso Nacional pelo então Ministro da Justiça – Sérgio Moro – ia 

ser votado na Câmara dos Deputados. A diretora do filme explica que a família de 

Jhonathan, filho de Ana Paula Oliveira, impediu que fosse mais um caso de auto de 

resistência, porque esta chegou a tempo à delegacia para dizer que foi homicídio. 

Natasha se emocionou ao comentar sobre grupos de mães de familiares do terrorismo de 

Estado. Para ela, as pequenas vitórias obtidas são fruto das lutas desses movimentos. 
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Juliana Sanchez conclui a mesa exprimindo sua indignação com o descaso da 

sociedade em relação a corpos negros, a qual não se importa com o extermínio da 

população negra. Segundo ela, deveria haver um defensor público em cada delegacia do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 O evento foi bastante emocionante.  Este foi parte da comemoração pelo Dia da 

Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro. No auditório no qual o evento 

ocorreu havia quarenta pessoas, atentas e impactadas pelo filme e às falas das 

palestrantes. A plateia foi muito participativa, contribuindo de maneira positiva para o 

debate. O recado dado neste cine-debate foi o de que a sociedade fluminense precisa se 

envolver, apoiando os coletivos de mães, pois é também problema nosso o extermínio 

cotidiano da juventude negra desse estado. 

Dia 22 de novembro de 2019. Audiência Pública organizada pela Comissão de 

Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência 

Nacional da ALERJ. Mônica Francisco, vice-presidente da referida Comissão, presidiu 

a audiência. 

Em 2020, em meio a maior pandemia mundial dos últimos cem anos – 

provocada pelo Coronavírus –, movimentos negros do Brasil inteiro realizaram levantes 

negros nas principais cidades do país para dizer “Basta. Não aguentamos mais morrer 

nas mãos de PMs, de Covid-19 e de fome. Parem de nos matar”.  

 31 de maio de 2020. I Marcha Antirracista Vidas Negras Importam. Cena um: 

Rua Pinheiro Machado, em frente ao Palácio Guanabara, bairro de Laranjeiras, Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro. O palco da Marcha. A sede oficial do governo do 

Estado do Rio de Janeiro estava cercada por aproximadamente cem pessoas. Marcada 

para às 15h, começou pontualmente nesse horário, pois, de acordo com a organização, 

deveria durar uma hora somente, uma vez que estávamos fora de nossas residências nos 

expondo ao risco de contrair Covid-19. Por estarmos na Zona Sul, a presença de pessoas 

brancas foi expressiva. 

 Concentrados em frente ao Palácio, estávamos a um metro e meio de distância 

uns dos outros segurando faixas e cartazes. Havia no ato sobretudo movimentos de 

favela. Ademais, este contou com a participação dos movimentos de juventude RUA – 

Juventude Anti-Capitalista; do Movimenta Caxias; do LPJ; da UJS; do MEPR; e dos 

militantes dos partidos políticos PCB, PCdoB, PSOL, PT e UP.  

Cena 2:  O ato em dado momento entrou na Rua Paissandu e percorreu a 

extensão da rua até a esquina desta com a Rua Marquês de Abrantes, onde a 
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organização solicitou que os manifestantes dispersassem. A marcha tinha como objetivo 

impactar as autoridades e a população carioca e também pressionar o STF para que 

aprovasse a ADPF 635 - ou ADPF das favelas –, a qual estabelece a imediata suspensão 

de operações policiais dentro das favelas do estado do Rio de Janeiro durante o período 

da pandemia e, em última instância, para que cesse essa política genocida do então 

governo Witzel. 

A potência dos movimentos de favela e dos Movimentos Negros era pujante na 

marcha. Com muito vigor falas sucederam-se umas às outras exigindo o fim do horror 

impetrado nas favelas pelo Caveirão e pelos helicópteros da PM no meio de uma 

pandemia mundial. A favela quer viver foi a mensagem passada nesta tarde de domingo. 

 07 de junho de 2020. II Marcha Antirracista Vidas Negras Importam. Duas 

centenas de pessoas concentradas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tendo como 

ponto de concentração a estátua de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta de resistência 

do povo negro. Está localizada na Praça Onze. Andamos deste lugar até o fim da 

Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja da Candelária, onde a organização da 

marcha indicou que dispersássemos. Os movimentos de favela estavam em peso no ato, 

o qual teve a presença de militantes dos partidos políticos PCB, PCdoB, PSOL, PSTU, 

PT e UP e dos movimentos de juventude RUA Juventude Anti-Capitalista, LPJ, UJS e 

Correnteza. 

Marcha conduzida por pessoas negras, composta por um corpo jurídico com 

indivíduos negros e com maioria de negros em sua composição total. O grito expressado 

neste dia era de revolta da população negra do Estado do Rio de Janeiro contra a política 

deliberada de estado de exterminar a juventude negra. A tônica do dia era de: não 

aguentamos mais morrer de bala, fome e Covid-19. PAREM DE NOS MATAR! 

Dia 18 de fevereiro de 2021. O último campo do qual participei. O Ato 

organizado pela Coalizão Negra Por Direitos ocorreu nesse dia em diversas cidades do 

país. No Rio de Janeiro, este contou com cerca de 40 pessoas concentradas em frente à 

ALERJ no início da noite daquele dia, com duração de duas horas. A organização 

preocupou-se com o uso de máscaras de proteção pelos presentes e o respeito ao 

distanciamento social. 

 A Rede de Familiares de Vítimas da Violência do Estado esteve presente, assim 

como os mandatos da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Mônica Benício (PSOL), e 

da deputada estadual Renata Souza (PSOL). A vereadora da cidade do Rio de Janeiro, 
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Tainá de Paula (PT) participou da atividade. Os coletivos de juventude RUA – 

Juventude Anti-Capitalista e Correnteza igualmente marcaram presença. 

Uma noite de comoção e emoção à flor da pele, pois o ambiente estava 

circundado pela tristeza de centenas de milhares de mortes por Covid-19, pela fome 

matando pessoas nas favelas, pela falta de vacina para os mais vulnerabilizados 

socioeconomicamente, pelos 14 milhões de desempregados. Havia, sim, uma revolta 

misturada com uma desesperança, mas também a força de cada um dos movimentos 

mostrando que nenhum morador de favela estava sozinho nem abandonado, pois tinha a 

disciplina militante dos movimentos de favela, os quais fazem ações de solidariedade 

nas periferias fluminenses. 

 

2. Entrevistas 

 

Decidi realizar entrevistas semiestruturadas inspirada na leitura do artigo de 

Márcia Lima (2016) – socióloga e professora do Departamento de Sociologia da 

FFLCH/USP –, que conceitua esse tipo de técnica como aquela na qual “o entrevistador 

segue um determinado número de questões principais e específicas, em uma ordem 

prevista, mas é livre para incluir outras questões” (LIMA, Idem, p. 27).  

Entendendo que tinha um curto espaço de tempo para realizar as entrevistas, 

sistematizá-las e escrever a dissertação, e também pelo fato de compreender que as estas 

podem se delinear de uma forma que eu não esperava, esse foi o modelo que julguei ser 

o mais adequado, pois é relativamente rápido de se fazer e eu poderia incluir novas 

perguntas caso sentisse necessidade, como ocorreu em basicamente todas as entrevistas, 

exceto na primeira, com Ivanir dos Santos.   

Para esta entrevista encontrava-me bastante nervosa, por se tratar da primeira 

entrevista e ainda com uma figura importante para o Movimento Negro Brasileiro, pois 

milita contra a intolerância religiosa sofrida por religiões de matriz africanas.  

 Angela Alonso (2016) – socióloga brasileira e professora do Departamento de 

Sociologia da FFLCH/USP – coloca que nesse tipo de entrevista cabe ao entrevistador 

chegar a esta com temas e eventos previamente definidos e assim perguntar aos 

informantes, envolvidos no caso direta ou indiretamente, acerca de tais temas e eventos 

relacionados à Chacina de Acari. Em vista disso, elenquei como informantes Aline Leite 

– filha de Vera, uma das lideranças das Mães de Acari; Arcélio Faria – integrante do 

Programa Racial do CEAP em 1990; Buba Aguiar – liderança comunitária jovem de 
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Acari; Dalva Corrêa – membro da Rede de Mães e Familiares de Vítimas de Violência 

do Estado; Deley de Acari – liderança comunitária de Acari; Ivanir dos Santos – 

secretário-executivo do CEAP à época da chacina; Marcelo Ribeiro – vice-presidente da 

CPI sobre chacinas ocorrida em 1993 na ALERJ; e Monica Cunha – fundadora do 

Movimento Moleque e assessora de Renata Souza (PSOL).  

Setembro de 2020. Comecei a busca pela realização de entrevistas com uma 

pandemia mundial em curso, o que queria dizer restrição de locomoção pela cidade e 

não realização de entrevistas presenciais – pensava eu. Com uma série de dúvidas em 

como me reportar aos entrevistados, enviei e-mails para eles e comecei a marcar a série 

de entrevistas. Para a minha surpresa, nenhum dos oito entrevistados relatou como 

dificuldade para me conceder uma entrevista o fato de estarmos em uma pandemia 

mundial e sim o fato de terem uma agenda muito ocupada.  

09 de outubro de 2020. Primeira entrevista. O interlocutor era Ivanir dos Santos.  

Utilizei a plataforma Google Meet para entrevistá-lo. Ivanir tem 66 anos. É nascido na 

cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no Morro do Esqueleto, na região da Praça 

Onze. Exerce sua militância como ativista de direitos humanos. Sua trajetória se 

caracteriza por ter uma mãe prostituta que faleceu quando ele tinha 11 anos. Por isso, 

foi para o SAM, que posteriormente foi substituído pela FUNABEM. Nos anos 1980, 

fundou a Associação de Ex-Alunos da FUNABEM, a qual deu origem ao CEAP, 

fundado em 1989. Ele atua até hoje no CEAP. 

 A entrevista foi bastante esclarecedora, pois o informante trouxe uma visão 

longitudinal sobre o Caso Acari, isto é, mostrou o processo de caminhada das Mães de 

Acari em seus vinte e dois anos de atividade ininterrupta – 1990, ano da Chacina, até 

2012, ano da morte de Marilene, uma das lideranças das Mães de Acari – em busca dos 

corpos de seus filhos. Além dessa visão macro sobre o caminho percorrido pelas Mães, 

Ivanir forneceu o contato de Arcélio Faria – o militante do CEAP mais próximo das 

Mães ao longo de sua jornada inicial – os cinco primeiros anos, aquele que viveu de 

perto os momentos iniciais do movimento das Mães antes delas se tornarem um 

movimento consolidado. Neste momento, começou o método de amostragem não 

probabilística bola de neve, “útil para estudar questões delicadas, de âmbito privado e, 

portanto, que requer o conhecimento das pessoas pertencentes ao grupo ou reconhecidos 

por estas para localizar informantes para estudo” (VINUTO, 2014, p. 201).  

Ivanir explica também que o CEAP organizou as Mães para estas formarem um 

movimento organizado de Mães de familiares de vítimas da violência estatal. O CEAP 
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foi o primeiro organismo extra estatal ao qual as mães tiveram acesso. Nas palavras de 

Ivanir 

 

O movimento das Mães de Acari só ganhou esse nome, esse corpo de 

movimento, a partir da intervenção do CEAP em sua organização. Antes do 

CEAP, elas eram apenas mães em busca de seus filhos, pois durante um 

tempo, no início das investigações, elas tinham esperança de que seus filhos 

estivessem vivos. O CEAP que dá a essas mães a consciência de que elas 

precisam ser organizadas em um movimento social e possibilita a 

consolidação delas. Dois ou três anos após a Chacina que se consolida o 

nome ‘Mães de Acari’. 

 

O informante expõe objetivo principal da luta das Mães de Acari: 

 

Inicialmente, o objetivo principal era encontrar seus filhos vivos. Quando 

viram que essas chances eram remotas, as mães passam para outro objetivo: 

responsabilizar o Estado pelo assassinato, tortura, sequestro e 

desaparecimento desses jovens, até porque após cinco anos do 

desaparecimento de alguém o Estado tem que dar essa pessoa como morta. 

 

O entrevistado apoiou a luta das Mães de Acari através do CEAP, instituição na 

qual milita:  

 

As reuniões das Mães de Acari ocorriam no CEAP, a articulação que elas 

deveriam ter com o internacional, o CEAP que intermediou, o diálogo com a 

imprensa era intermediado pelo CEAP.[...] 

Quando as Mães de Acari me procuraram eu me comprometi com o caso, 

pois sou filho de uma prostituta que foi assassinada por policiais militares, 

então sinto a dor que essas mães sentem. 

 

O interlocutor exprime a importância de Edméia da Silva Eusébio – uma das 

lideranças das Mães de Acari, assassinada em 15 de janeiro de 1993 – na luta das Mães 

de Acari:  

 

Edméia é a verdadeira heroína das mães de Acari. A atuação dela era 

diferenciada, pois ela investigava a fundo paralelamente o caso, então é 

assassinada por essa investigação, pois certamente estava descobrindo coisas 

importantes. Ela visitava um presidiário quando morreu na Praça Onze. Tanto 

quanto Marielle, Edméia é importante, também é um mártir, pois ambas 

morreram pelo mesmo motivo: ameaça aos agentes do Estado que fazem 

parte de grupos de extermínio e milícias. O caso de Acari se divide em antes 

do assassinato de Edméia e após o assassinato de Edméia. Talvez se Edméia 

não tivesse sido assassinada, as mães não teriam tanto fôlego como tiveram e 

o caso não teria tido tanta repercussão. Edméia era popular, era moradora da 

favela de Acari. 

 

 Concernente às outras duas líderes, Vera Lúcia Leite Flores e Marilene Lima e 

Souza, o informante comenta: 
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Vera e Marilene não eram moradoras da favela de Acari. Marilene tinha mais 

instrução e o fato do ex-marido dela ser sindicalista certamente influenciou 

em sua facilidade de articulação. Marilene, após a morte de Edméia, se torna 

líder do movimento. Até então era Edméia. 

 

Ivanir disserta acerca das dificuldades encontradas pelas Mães de Acari para 

serem ouvidas e para que suas reivindicações fossem atendidas: 

 

As Mães de Acari foram muito escutadas pela sociedade, mas de fato pelo 

Estado não foram escutadas por causa de sua origem de classe: eram pobres, 

pretas e faveladas. Elas apareceram muito nas imprensas nacional e 

internacional. O caso teve muita repercussão, elas viajaram para o exterior, a 

Anistia Internacional mandou muitas cartas para as Mães. 

 

Para finalizar a entrevista, questionei o interlocutor sobre o legado deixado pelas 

Mães de Acari. Eis a resposta: 

 

O maior legado das Mães de Acari é a sua referência para outros 

movimentos, como Movimento Moleque, fundado por Monica Cunha. O que 

não ocorreu que deveria ter acontecido é a formulação de políticas públicas a 

partir das Mães de Acari para que não ocorra com outros jovens o que 

ocorreu com os filhos delas. Elas são símbolo de luta. 

 

De acordo com o entrevistado, não é possível estabelecer um paralelo entre a 

luta das Mães de Acari e a luta dos familiares de presos políticos na ditadura civil 

militar: 

 

Secularmente os negros são assassinados no Brasil desde o tempo da 

escravidão. Porém a morte do negro não é vista como algo político, estão na 

esfera do crime comum, por ser tratar de populares, não de classe média 

como os que morreram na ditadura militar e, portanto, são vistos como 

crimes políticos. Os negros são torturados até hoje. 

 

13 de outubro e 19 de outubro de 2020. O segundo entrevistado, Marcelo Dias, 

me concedeu uma entrevista por telefone dividida nos dois dias supracitados, pois sua 

agenda o impediu de permanecer mais de uma hora ao telefone na primeira vez que 

liguei para ele. Marcelo tem 60 anos, é natural da cidade do Rio de Janeiro, nascido, 

criado e morador do bairro da Penha. É advogado, militante do PT desde os anos 1980 e 

dirigente nacional do MNU no quarto mandato. Milita no MNU desde 1993. Foi 

deputado estadual pelo PT entre 1991 e 1994. Foi presidente da Comissão de Igualdade 

Racial OAB/RJ (2010-2017). Fundador do Fórum de Juristas Negras e Negros do Rio 

de Janeiro. Foi presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB/RJ. 

Fez curso de Ferramentaria e se tornou ajustador mecânico. Foi mecânico e sindicalista 
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no Sindicato dos Metalúrgicos. É metroviário, onde entrou em 1982 e até hoje 

permanece. Há décadas milita contra o genocídio do povo negro, sobretudo a juventude. 

Em 1993, foi vice-presidente da CPI das Chacinas, onde conheceu a história das Mães 

de Acari. Foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 

ALERJ. No período em que foi presidente da referida Comissão chegou até ele os casos 

das Chacinas da Candelária e de Vigário Geral. 

O informante conta que o Movimento em Defesa dos Direitos Meninos de Rua, 

cujo um dos principais líderes é Walmor, junto ao CEAP promoveu uma campanha 

chamada Não matem nossas crianças na década de 1990. O CEAP e o Movimento em 

Defesa dos Direitos dos Meninos de Rua procuraram Marcelo para que este criasse a 

CPI das Chacinas. O então deputado estadual Paulo Melo (PMDB) foi chamado pelo 

movimento e pelo CEAP para presidir a CPI das Chacinas. Paulo dizia que era ex-

morador em situação de rua. Os membros da Chacina atuaram contra o extermínio de 

jovens negros sobretudo nas cidades da Baixada e em Volta Redonda. Duas das cidades 

que mais matavam crianças na época eram Duque de Caxias e Volta Redonda. 

A CPI das Chacinas tinha como foco a apuração do extermínio de crianças e 

adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da CPI das Chacinas, que ouviu 

Edméia, Marilene e Vera – lideranças das Mães de Acari – era, nas palavras do 

entrevistado, 

 

A gente mostrar para o governo do Estado, pras forças institucionais, 

Ministério Público, governo do Estado, Defensoria Pública que existia uma 

política articulada pelos grupos criminosos de exterminar aquelas crianças 

abandonada pelo Estado que eles tinham como inimigos. Crianças pobres, 

crianças que faziam pequenos furtos, que perturbavam o que eles chamavam 

de clientes pedindo comida, pedindo dinheiro nos restaurantes, no comércio. 

Crianças desestruturadas, com famílias desestruturadas, muitas ficavam na 

rua. Essas crianças eram mortas pelos grupos de extermínio e o Estado não as 

protegia, então a CPI teve esse objetivo de provar que existia uma política 

sistematizada, organizada por comerciantes com apoio das forças de 

segurança, principalmente a Polícia Militar e agiam à luz do dia, agiam na 

madrugada, como agiram na Candelária promovendo aquela Chacina e o 

Estado nada fazia, então o Poder Legislativo não podia ficar inerte, 

paralisado. Então o objetivo foi esse, mostrar pra sociedade que aquelas 

crianças, aqueles meninos deveriam ser protegidos pelo Estado, pelo Estado 

do Rio de Janeiro, pelo Estado brasileiro. Eu acho que a gente conseguiu em 

parte o nosso objetivo, mas se você não tem governos comprometidos com a 

mudança na forma de fazer segurança pública, as mudanças não surte o efeito 

desejado, né, porque no Brasil, infelizmente, diferente do que aconteceu em 

outros países da América Latina, sabem o que a ditadura fez. Aqui nós temos 

uma Lei de Segurança Nacional ainda hoje, da época da ditadura militar. No 

Brasil não aconteceu nada, os militares ainda estão aí. Esse é o Brasil, que 

não pune os seus bandidos, os seus assassinos. [...] 
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A grande Chacina que nós ouvimos, que nós recebemos relato foi a de Acari. 

O que existia era algo esporádico, matava três em Caxias, matava quatro em 

Belford Roxo. [...] Mas em cada cidade que nós fomos teve um relato de 

meninos, a maioria meninos, pouquíssimas meninas, jovens, crianças, de 

onze, doze, treze anos, entrando na adolescência, que foram pegos furtando 

uma fruta no mercado, que foram pegos perturbando, entrando no restaurante 

toda hora pra pedir comida, pra pedir dinheiro, e essas crianças apareciam 

mortas no dia seguinte. 

 

Marcelo destrincha o conceito de extermínio da juventude negra: 

 

 E ao não punir, o que acontece, esse setor das Forças Armadas, as Polícias 

civis e militares vão continuar cumprindo seu papel de exterminar as classes 

perigosas, que são os favelados, os negros, a juventude, aqueles que moram 

na Zona Oeste e na periferia. Nós somos as classes perigosas que precisam 

ser, senão totalmente exterminadas, pelo menos controladas, né? 

Porque tudo que a juventude negra faz nas favelas, fumar maconha, dar um 

tequinho, fazer arruaça, tudo isso a classe média branca e a classe alta branca 

faz na Zona Sul, cheiram cocaína, fumam maconha, fazem arruaça, mas lá a 

polícia trata eles como meninos rebeldes que têm que ser levados pra casa 

bêbados, drogados, e aqui na favela nossos pretinhos ganham tiro de fuzil na 

cara, tanto que o governador [grifo meu: Wilson Witzel deu essa declaração 

em novembro de 2018] falou que tinha que apontar na cabecinha e atirar de 

fuzil. Tem o objetivo de exterminar nossa juventude. O Estado trava uma 

guerra permanente contra o povo pobre e preto, nós temos um Estado 

genocida no Brasil. 

O Estado de São Paulo e do Rio é um laboratório que promove essa guerra às 

drogas, que é a maldita guerra que na verdade não é uma guerra contra as 

drogas, porque as drogas estão sendo trazidas através dos traficantes, que são 

brancos, que falam inglês, que precisam falar inglês para negociar com os 

traficantes internacionais, e não é esses pretinhos testudo, abandonados pelo 

Estado que estão aqui nas favelas que comercializam os armamentos. [...] 

Então guerra às drogas é uma guerra contra a juventude negra e o nosso papel 

na CPI foi tentar, já naquela época, era demonstrar que existia uma política 

de extermínio dessa garotada, que não é de hoje, né? É uma concepção do 

Estado brasileiro. É um projeto de sociedade.[...] 

Há algum tempo, não sei como tá agora, os policiais trabalhavam com o 

elemento padrão. Os policiais eram formados tendo como alvo elemento 

padrão era um boneco preto, era o corpo preto. Então o policial saía pra rua 

com o entendimento de que o traficante, o meliante é um corpo negro.[...] 

A polícia tem uma prática criminosa de prender não através de investigação, 

são péssimos em investigadores. É uma polícia incompetente, incapaz, 

preguiçosa, não trabalha, e aí prende os pretinhos através das fotos. É mais 

uma forma como o racismo estrutural, sistêmico, institucional funciona nesse 

país. 

 

O informante enuncia como tomou conhecimento quanto à Chacina de Acari: 

 

Eu tomei conhecimento assim que aconteceu a Chacina. Eu era sindicalista, 

eu era da Executiva da Central Única dos Trabalhadores, era vice-presidente 

da CUT, e eu era também vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, 

militava no Movimento Negro, ainda não era um militante dedicado à luta em 

defesa dos direitos humanos como eu sou hoje, apesar de acompanhar as 

violações de direitos contra o nosso povo, principalmente contra a juventude 

negra. Essa chave vira quando viro deputado em 1991 e entro na Comissão 

de Direitos Humanos. Antes minha luta era luta sindical, nós tínhamos 

funcionários negros que faziam trabalho cultural em defesa da cultura negro 

dentro da categoria. Eu tive contato com as Mães de Acari quando eu assumo 
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meu mandato na Assembleia Legislativa. E quando esse movimento em 

defesa dos meninos de rua que o Walmor era uma grande liderança e o Ivanir 

como secretário-executivo do CEAP procura o Paulo Melo para que essa CPI 

fosse instalada. Aí eu virei pra bancada do PT e falei que queria participar 

dessa Comissão. Então foi ali que eu tive contato com as Mães de Acari, 

porque elas foram convidadas para a audiência, inclusive várias audiências. 

Eu fui algumas vezes em Acari enquanto diligência da CPI, aí eu comecei a 

tomar conhecimento do mecanismo de extermínio que funcionava no nosso 

Estado.  

 

O objetivo principal das Mães de Acari, para o interlocutor, 

Era poder enterrar seus entes queridos, né? Era descobrir onde essas crianças 

tinham sido enterradas e uma luta que já dura 30 anos e o Estado brasileiro e 

o Estado do Rio de Janeiro não deu uma satisfação às mulheres. A área de 

investigação do governo do Estado e a área de investigação do governo 

federal se mostrou completamente inócua, inoperante, incompetente em não 

dar essa resposta às Mães e à sociedade, mas até hoje os estudos dizem que o 

Rio de Janeiro é o estado onde a Polícia Civil e a Polícia Judiciária menos 

elucida os casos de morte, de violência, de violações dos direitos contra a 

população negra, favelada, pobre, periférica do Estado do Rio de Janeiro. É 

uma incompetência abissal o que acontece na área de segurança do nosso 

estado. E elas também, aliada à busca pelos corpos dos seus entes queridos, 

evidente que elas queriam que os autores fossem levado à Justiça. 

 

 As dificuldades encontradas pelas Mães de Acari para serem ouvidas e para que 

suas reivindicações fossem atendidas podem ser atribuídas, segundo o informante: 

 

A dificuldade é que o Estado brasileiro e os seus braços regionais, os estados, 

27 unidades da Federação, não têm nenhum interesse em elucidar os crimes 

contra os setores excluídos e marginalizados da sociedade, como são os 

negros e os favelados e a população periférica. Não há interesse em elucidar 

esses casos. Elas não tiveram apoio do Estado. Quem deu toda sustentação 

foi a sociedade civil, que não tem instrumentos pra elucidar os casos, né, que 

ocorreram, os fatos que ocorreram. 

 

O paralelo entre a luta das Mães de Acari e a luta dos familiares de presos 

políticos na ditadura civil militar, é, consoante o entrevistado: 

 

O paralelo que se faz é que o Movimento Negro afirma que todo prisioneiro 

negro no nosso país é um prisioneiro político. O Estado tem a função, desde a 

criação da Polícia Militar, há mais de 200 anos, ainda no período 

escravocrata, criou essa força de repressão aos seres humanos escravizados 

na época da escravidão e continua mantendo uma política de vigilância, 

controle e morte das classes ditas perigosas, que são o negro, o favelado, as 

populações excluídas, então é isso que acontece historicamente no Brasil. 

Então existe um paralelo entre a luta das Mães de Acari com a luta das Mães 

e do Movimento pelo Desencarceramento que existe no estado do Rio e em 

todo Brasil. 40% dessa população são presos provisórios. O que é preso 

provisório? É aquele que não foi condenado; ele poderia estar respondendo 

em liberdade. São mais de 300.000 pessoas. É um absurdo o que acontece no 

Brasil com a população carcerária. Desses 40%, dois terços são negros. 

 

 

O legado das Mães de Acari, de acordo com Marcelo,  
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foi a construção das Mães de Maio, em São Paulo, do Movimento das Mães 

de Manguinhos, de vários movimentos de mães que lutam contra o 

assassinato de seus filhos e buscam justiça. Então o legado delas é um legado 

de luta, de resistência, de inconformidade com relação ao Estado genocida, 

ao Estado que mata, prende, exclui a juventude negra. Então é um legado que 

a gente tem que parabenizar, saudar e reverenciar sempre. 

 

15 de outubro de 2020. Deley de Acari, o terceiro informante, solicitou uma 

entrevista presencial, pois assim poderíamos conversar de modo mais livre, sem as 

limitações impostas pela tecnologia. Sua entrevista foi na Starbucks da Praça da 

Cinelândia, localizada no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. 

 Eu estava com muitas expectativas para a realização desta, pois Deley é uma 

liderança da favela de Acari, que acompanhou a trajetória das Mães de Acari desde o 

início de sua peregrinação e até hoje tem contato com uma das mães, Ana de Jesus. 

Nasceu em Londrina, Paraná. Sua mãe fez seu registro de nascimento em Itaocara, 

cidade localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. Em 1961, aos seis anos de 

idade, foi morar com a avó na Baixada Fluminense. Em 1970, se mudou para Caxias, 

porque a avó teve um derrame. Em 1972, começou a morar em Acari. Desde então, 

passou a exercer militância pelos direitos humanos dentro da favela. 

 Em 1974, o interlocutor já trabalhava com poesia e resolveu fazer teatro em 

Campo Grande. Em 1976, estava fazendo uma peça de teatro que foi proibida pelo 

Exército. Dia 06 de outubro, estava indo comunicar a proibição da peça. No caminho, 

foi levado para o Batalhão da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, pelo DOI-CODI. Foi 

torturado até sua mãe descobrir que ele estava nesse Batalhão. A mãe dele era 

empregada doméstica de um capitão do Exército, o qual conseguiu soltá-lo. Foi vice-

presidente da Associação de Moradores de Acari. Desde o final da década de 1979 até 

1994, foi animador cultural em um CIEP. Deley tem 66 anos. Trabalhou com Ivanir 

desde o final da década de 1970 e ao longo da década de 1980 na Associação de Ex-

Alunos da FUNABEM. De 1994 até hoje tem uma escolinha de futebol. É militante de 

Direitos Humanos e faz parte do coletivo de comunicação popular Fala Akari.  

Deley aborda a viagem das Mães à Europa: 

 

Elas viajaram pra Europa com a Márcia Florêncio. Ficaram uma semana, 

duas viajando na Europa. Teve um momento que a Danielle Mitterrand, 

primeira-dama da França, mulher do presidente Mitterrand, tomou 

conhecimento e começou a financiar o CEAP pra trabalho de pesquisa. 

Marilene e Vera ficaram contratadas um tempo no CEAP, depois elas saíram, 

quem pegou o caso delas foi a [grifo meu: advogada] Cristina Leonardo, do 

Centro Brasileiro de Defesa da Criança e do Adolescente.  
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Em seguida, o informante conta que só conheceu as Mães após a Chacina de 

Acari: 

 

Eu não conhecia as Mães, porque quando eu fui morar em Acari, eu fui morar 

na parte de baixo, lá na Piracambu. Quando a minha mãe faleceu eu fui pra 

Santa Cruz, fiquei de 86 a 91. [...] 

Um dia eu fui no CEAP, em 90, lá pra outubro, final do ano de 90...eu tinha 

visto nos jornais, mas eu nem me liguei muito, porque eu quase não ia em 

Acari, aí eu fui lá e o Ivanir, “pô, as Mães de Acari, e os filhos sumiram e 

tal.” Tava tendo uma reunião com elas e o pessoal do CEAP. Aí eu fui, 

cumprimentei. Eu só conhecia a dona Edméia, que ela tinha sido mulher de 

um ex-dono da favela. 

Só em 91, quando eu voltei pra Acari, que eu comecei a participar de 

algumas coisas com elas, mas eu participava do projeto de creche, do projeto 

de literatura. 

Quando a Edméia morreu eu já tinha proximidade com elas. 

 

O informante expõe as histórias ocorridas em torno dos corpos desaparecidos: 

 

Era muito louco, porque às vezes aparecia coisa na macumba, aparecia um 

espírito, que dizia que os corpos dos meninos tava não sei aonde, aí 

mobilizava todo um staff de polícia, de perícia, de escavadeira. 

Brum, da Silva e Carlos Alberto eram os investigadores do Caso. Eles eram 

empenhados. Eles eram de uma ala da polícia da esquerda eram da 

Corregedoria, né? Se empenharam bastante. Mas aquele negócio, não tinha 

corpo, né, não apareceu os corpos, não tinha prova, tal. 

Depois, 94, 95, mais ou menos, as coisas tavam muito brabas em Acari, 

violência de incursão do Batalhão. 

 

Araújo (2014) exprime que mesmo que o debate sobre desaparecimento forçado 

não viesse a público  

 

em 1990, 11 jovens da favela de Acari tenham sido capturados por um grupo 

de extermínio conhecido como Cavalos Corredores, formado por policiais, e 

seus corpos jamais tenham sido encontrados. Na época, foi visto como mais 

um caso emblemático da ação de grupos de extermínio, mas o 

questionamento do desaparecimento em si como uma modalidade das 

práticas de extermínio não chegou a ganhar grande relevância. (ARAÚJO, 

Idem, p. 32) 

 

O entrevistado revela, a seguir, a rotina junto às Mães de Acari: 

 

Aí no dia 15 de janeiro de 96 a gente criou um Centro Cultural, o Centro 

Cultural Areal Livre, dentro da favela de Acari. Aí elas foram trabalhar pra 

gente, com a Sheila, e aí eu tinha uma atuação quase que diária com 

Marilene, com Vera. 

Elas estavam muito isoladas, elas foram mais ou menos ficando esquecidas, 

porque você tem um processo de mães de vítimas de violência da hora, a 

imprensa e o pessoal dos direitos humanos procura mais as mães dos últimos 

casos, dos últimos dois, três anos, que estão em evidência, tal, aí elas foram 

atuar na Rede, aí passaram a ter atuação de militância, de ativista de direitos 
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humanos. A Rede começou a surgir depois da Chacina do Borel, que foi em 

2003. Aí teve o movimento ‘Posso me identificar?’ do pessoal do Borel, aí o 

pessoal do Borel quis ficar com o nome do movimento, aí se criou a Rede de 

Comunidades e Movimentos Contra a Violência, que elas vieram a fazer 

parte, aí teve atuação muito intensa, né, pra organizar atividade, oficina, 

encontros anuais, aí várias mães procuravam a rede, Márcia Jacinto, que 

perdeu o filho no Morro da Coroa. [...] 

Elas iam pra encontros, iam pra Brasília. Eu fui duas vezes, numa reunião 

com Nelson Jobim, que era ministro da Justiça, depois eu fui com elas junto 

com o pessoal do ‘Viva Rio’ quando tava sendo votado o projeto do 

desarmamento. 

O dia a dia com elas era emoção o tempo todo, elas eram muito engraçadas, 

né, a Vera era diabética, então Marilene vivia brigando com ela, xingando 

“sua v..., por quê tá comendo bolo? Vai morrer.” A ida em Brasília foi muito 

legal, tinha eu, dois cara do ‘Viva Rio’, em Belo Horizonte entrou um rapaz. 

Imagina, 40 mulheres no ônibus indo pra Brasília, brigando, discutindo, 

brincando. Teve reunião com Arruda, com Milton Temer, que era presidente 

da Câmara dos Deputados. Teve encontro com Antônio Carlos Magalhães, 

que era presidente do Senado. Foi muito engraçado com Antônio Carlos 

Magalhães, porque ele tinha perdido o filho, ali ele chegou, tava conversando 

lá com a gente, aí ele falou que sabia como era o sofrimento delas, Vera no 

meio e Marilene do meu lado, aí Antônio Carlos Magalhães falando que 

entendia o sofrimento delas, porque tinha perdido o filho também, aí Vera 

virou assim pra Marilene do outro lado e falou assim: “desgraçado, assassino, 

o filho dele deve ter morrido cheirando.” Aí o Antônio Carlos Magalhães 

falou: “o que a senhora falou, senhora?” Aí ela falou: “não, eu tô comentando 

com meu colega aqui, lá do Rio de Janeiro, que a gente compreende a sua dor 

mermo, do seu filho, aí Marilene pisava “cala a boca, sua filha da p..., ele vai 

ouvir o que você tá falando.” [...] Elas eram muito divertidas. [...] 

Elas tinham um carinho muito grande pelo Fábio, que fez o livro ‘Da técnica 

de desaparecer corpos’, pela Juliana, que tava fazendo tese de mestrado e 

pelo Alexandre. Elas transferiam muito o afeto delas pro pessoal mais jovem 

que aparecia no movimento. A Marilene chegou a ser presidente do Centro 

Cultural Areal Livre. Lá teve dois cursos de telemarketing. Tinha um rapaz 

que era cantor lírico do Theatro Municipal foi dar aula de impostação de voz 

para telemarketing, aí acabou formando um coral, fez várias apresentações. 

Depois que a Edméia foi morta muita gente não apareceu mais, porque quem 

atuava mermo eram as mães que não eram da favela e Edméia, que eram de 

classe média baixa, que eram Marilene e Vera, a Ana, moradora da favela de 

Acari, que está lá até hoje, a Ana acompanhava. [...] 

Mas depois de um tempo tinha muita gente, uns 20, 25 jovens que 

participaram das atividades do Centro Cultural: tinha escolinha de futebol, 

tinha um curso de culinária industrial. 

Em 2005, nós fomos numa caravana no Fórum Mundial Social, que elas 

foram. Nós apresentamos um documentário, ‘Entre Muros e favelas’, que 

elas não aparecem no documentário, porque foi feito bem depois. Lá em 

Porto Alegre [grifo meu: sede do Fórum Social Mundial], a gente participou 

de várias coisas, de debate, passaram documentário, aí elas tiveram uma 

reunião com Hebe de Bonafini, uma das Mães da Praça de Maio, da 

Argentina, foi super legal. As Mães da Praça de Maio eram conhecidas como 

as Loucas da Praça de Maio, aí elas começaram a ser conhecidas como as 

Loucas de Acari. 

Elas recebiam milhares e milhares de cartões postais do mundo inteiro: da 

China, da Groenlândia, do Cazaquistão, de crianças mermo, se solidarizando 

com elas, crianças mesmo de escola, de cinco, seis anos no Japão, na 

Austrália, porque a ONU e a Anistia Internacional têm um esquema de fazer, 

de divulgar no mundo inteiro e as pessoas mandarem cartas, mandarem 

postal. Faz um postal assim, na frente com a foto e é distribuído no mundo 

inteiro, em dezenas de línguas, e as pessoas mandam a foto exigindo das 

autoridades brasileiras apuração, providência. 
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Ao que diz respeito aos momentos imediatamente anteriores ao sequestro, o 

informante conta que: “Tinha um sítio, onde o pessoal foi, que era o sítio da dona 

Laudicena, que tinha um filho que morava em Acari. Eles foram pra lá pra passar uma 

quarta-feira. Isso que fiquei sabendo, que elas contaram, eu não tava em Acari.” 

O entrevistado exprime como era a percepção dos moradores de Acari em 

relação às Mães: 

Boa parte das pessoas da favela tinham medo de ficar perto das Mães de 

Acari por medo de represália: eu, Sheila, Henrique fomos com Marilene, Ana 

e Vera pra elas conversarem com dona Penha, que o filho dela e um vizinho 

sumiram, foram presos na praça de Belford Roxo, desapareceram, aí as 

mulheres saíram correndo.[...] 

No início, o presidente da Associação de Moradores da época, chegou a 

ajudar as Mães de Acari, como comenta o interlocutor. Após algum tempo as 

ajudas vinham de fora da favela.  

 

A necessidade de se manter a memória das Mães é mostrada por Deley na 

entrevista: “Quero manter a memória delas vivas como lutadora, manter uma memória 

positiva delas, sentiam muito ausente a mãe, sentiam muita falta do papel de mãe.” 

O interlocutor disserta sobre o que tem a ensinar para as gerações mais jovens 

como militante de direitos humanos há mais de quarenta anos: 

 

É muito duro, às vezes você não vê uma perspectiva de você ter soluções, até 

mesmo o Caso das Mães de Acari. Acontece alguma coisa toda semana: na 

favela, na comunidade é mais ou menos comum; em Acari em 92, 93, 94, 95 

eram assassinadas em média 80 pessoas por ano em uma favela de 45 mil 

habitantes. Mas na militância você tem que ter noção do conjunto, né, do 

todo, que é uma política deliberada, que marca a favela como um território, 

marca a comunidade de pessoas como pessoas perigosas, tem a questão do 

racismo, do genocídio. Mas de uns tempos pra cá houve um avanço, porque o 

discurso racial era muito isolado, hoje tem um discurso mais ou menos 

unificado que as pessoas antes de tudo são mortas porque são negras e tão na 

favela, além de tudo é fruto de um racismo institucional. Nos últimos 4, 5 

anos têm surgido uma nova geração de ativistas, principalmente de meninas, 

mulheres negras na faixa de 25, 30, 35 anos, em todas as favelas. Em Acari, 

tem a Buba, tem o Luís. Não são propriamente mães, são amigas, irmãs, 

vizinhas, namoradas de algum garoto morto. Tem que ter uma noção do todo, 

tem que ter um discurso, inclusive da questão enquanto mulheres, enquanto 

feministas negras, de favela. A grande maioria chegaram à universidade, são 

universitárias, cientistas sociais, jornalista. É um processo de renovação, é 

uma militância formada que não passou muito pela nossa militância, não 

aprendeu muito com a gente, embora digam que tem a gente como referência, 

eu, outros defensores de direitos humanos. O aprendizado foi muito no dia a 

dia, no atuar junto. A maioria são resistentes a partido. Algumas, como 

Marielle, como Renata, têm uma militância partidária junto com a militância 

de direitos humanos na favela, mas a maioria não acredita muito na 

institucionalidade. Pra mim é um aprendizado tá com essas garotas, porque é 

uma maneira diferente de encarar, porque é uma maneira muito mais 

amorosa, muito mais afetuosa. Essas meninas têm um instinto de irmã mais 

velha, de cuidar, de tá preocupado com as pessoas. São muito sérias, muito 

dedicadas, são sérias. 
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É uma renovação, mas é uma continuidade de uma outra forma, da luta das 

Mães de Acari, das Mães de Vigário Geral. Muitas dessas mães ainda estão 

na luta, mesmo tendo resolvido ou não o caso delas, policiais sendo 

condenados ou não. [...] 

A luta contra o Estado genocida, um Estado assassino, que o Estado é uma 

ficção, mas é governado por pessoas, que se apropriam, que usam o aparelho 

de Estado, pra impor, em nome de um interesse de uma classe dominante 

branca, burguesa, fascista. As meninas têm muita noção disso, têm uma 

capacidade muito grande de se indignar, de uma maneira muito forte e de 

demonstrar essa indignação. São meninas muito estudiosas, gostam de 

escrever, gostam de trabalhar, gostam de ler, gostam de se dedicar. 

 

O retorno a nível pessoal e para a favela de Acari da luta é: 

 

Tem essa coisa formal do reconhecimento, da favela ser reconhecida 

internacionalmente de forma negativa, mas hoje o retorno principalmente 

agora, no período de pandemia, a Buba, o Luís, a juventude, tanto da favela 

de Acari, quanto de outras favelas tavam muito assim na questão policial, na 

questão da luta dos direitos humanos contra a violência policial mais focados 

especificamente. Com a pandemia, além da militância da luta pelos direitos 

humanos, da denúncia elas passaram a na prática a lutar para arrecadar cestas 

básicas, pra diminuir os danos nas comunidades causado pela pandemia, 

principalmente a questão da fome, a questão da carência e tal. A Buba, o 

pessoal que está mais à frente do Coletivo Fala Akari já distribuíram cerca de 

2000, 2500 cestas básicas em Acari.  
 

O Caso da Chacina de Acari não teve um desfecho satisfatório para Deley, uma 

vez que: “Não descobriram os corpos, não incriminou ninguém, não indiciou ninguém. 

O objetivo delas era responsabilizar o Estado e responsabilizar os acusados, além de 

achar os corpos.” Ademais, houve diversos obstáculos ao longo do caminho percorrido 

pelas Mães, tais como:  

 

A investigação, a falta de informações, informações desencontradas, má 

vontade das autoridades, embora o Brum e o coronel Carlos Alberto se 

dedicaram muito. Elas tiveram muito apoio de fora, mas, por exemplo, 

Peninha, que matou o irmão do Cy de Acari estava envolvido no Caso Acari. 

A Edméia tava quase descobrindo, ela tava visitando o presídio quando ela 

foi morta dia 15 de janeiro de 1993. O caso delas foi virando muito político e 

pouco técnico, muito simbólico. Virou muito ideológico. Elas viraram muito 

exemplo, referência. A Vera falava assim: “só me dão medalha, medalha, 

homenagem diploma, eu quero só um pedaço do dedo da minha filha pra 

enterrar.” 

 

O legado das Mães de Acari, para o entrevistado é a questão da luta, elas se 

transformaram em lutadoras, em referência de ativistas de direitos humanos. Segundo 

Deley, o importante é a memória delas. 

Deley comenta sobre os lamentos dos filhos das Mães de Acari após a Chacina: 

“Os filhos da Marilene e da Vera reclamam que as mães não davam atenção a eles, 

porque elas ficavam mais na rua, correndo atrás das coisas.” 
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11 de novembro de 2020. Arcélio Faria José foi o quarto entrevistado. Ele optou 

por conceder a entrevista pessoalmente, pois se sentiria mais à vontade para relatar o 

Caso Acari, tendo em vista a delicadeza do tema. Nós nos encontramos na estação de 

metrô Siqueira Campos, em Copacabana, e seguimos para um bar em frente à estação. 

Ao chegar ao bar, sentamos e pedimos uma água mineral. Logo que a água chegou, me 

apresentei, dizendo onde estudava e o que pesquisava, além de qual curso havia feito na 

graduação e qual tinha sido o tema da minha monografia, que me levou ao tema da 

dissertação. Em seguida, começou a entrevista, com as perguntas que realizei. 

 Arcélio nasceu na cidade de Salvador. Veio para o Rio de Janeiro novo. Tem 65 

anos. É ex-ferroviário. Exerceu militância desde o momento em que entrou para a atual 

Supervia. Coordenou projetos dentro de comunidades a vida inteira. É formado em 

ballet clássico pela Escola de Dança Rio e fez teatro na Escola Técnica Estadual de 

Teatro Martins Penna. É bailarino clássico. Serviu o Exército no período obrigatório. Já 

tinha um trabalho político e com movimentos sociais quando conheceu Ivanir dos 

Santos e Jorge Damião na antiga CEAF, Associação de Ex-Alunos da FUNABEM. 

Jorge Damião o levou para o CEAF. Em seguida, fundaram o CEAP. Teve seis filhos e 

sete netos. 

Sobre o Caso Acari, o entrevistado conta que: 

 

É complicado falar, porque ainda mexe muito comigo. Eu tive uma afinidade 

muito grande com todas as Mães, principalmente com a Edméia. Edméia era 

minha parceira. Com essa questão do desaparecimento dos meninos, nós 

fizemos matéria pro Globo Repórter, a TV Alemã fez documentário lá em 

Acari, eu que levei; TV Alemã, TV Italiana e TV Francesa e Anistia 

Internacional fizeram várias matérias sobre o desaparecimento desses 

meninos e naquela época existia um grupo de PMs que se intitulava ‘Cavalos 

Corredores’. Esse grupo de PMs eles entravam dentro da comunidade de 

Acari, eles extorquiam as famílias, eles matavam os jovens daquela 

comunidade, que esse grupo era representado pelo coronel Larangeira, que 

foi deputado estadual, né? E, assim, eles barbarizavam. Eu tive várias 

oportunidades de presenciar. Que a gente quando ia pra comunidade eu 

ficava na casa da Edméia e aí a gente quando tinha que filmar, a gente ficava 

na laje escondido de madrugada filmando a entrada dos ‘Cavalos 

Corredores’. Eles entravam todo de preto, mascarados, sem tarja, eles 

estouravam o transformador pra poder entrar dentro das comunidades. 

Barbarizavam: matavam jovens, matavam crianças. Esses caras barbarizavam 

naquela época, os temidos ‘Cavalos Corredores’. Na década de 80 e 90, os 

‘Cavalos Corredores’, que eram todos policiais do Batalhão de Rocha 

Miranda, eram o terror daquela área de Acari, eles matavam, matavam. E 

tudo indica que teve participação desses policiais no sumiço desses jovens. 

Depois do sequestro deles, eles estiveram também na casa da Edméia pra 

saber onde tava o ouro, onde tava a carga, onde tinha dinheiro. 
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 Após sair do emprego como ferroviário, continuou sua militância no CEAP, de 

onde saiu em 1995 para ir para Salvador. Voltou para o Rio em 2000 e não deu 

continuidade à militância, pois se sentiu muito afetado pelo Caso Acari, por ter se 

envolvido em dedicação integral ao caso, o que gerou problemas emocionais e 

familiares:  

 

falar dos meninos de Acari pra mim ainda é meio complicado, eu tentei 

esquecer, porque eu tive uma participação muito grande com as Mães, eu 

dormia lá na casa da Edméia, eu comia com elas, eu sofri junto com elas, né? 

Então todos os desejos e anseios dessas mulheres todas eu acompanhei de 

perto. Teve uma época que eu passei quase a morar dentro de Acari, né? Eu 

saía de lá com elas pro CEAP, saía de lá pra Secretária de Segurança, então 

se tornou minha família também naquela época. [...] 

Aí eu fui embora pra Salvador porque eu já tava desgastado, porque logo 

depois teve a Chacina da Candelária, antes disso ainda teve várias chacinas, 

depois teve a Chacina de Vigário Geral, que eu também participei [grifo meu: 

da luta pós-chacina], porque um dos chacinados era irmão de um amigo meu, 

aí eu fiquei chateado com muita coisa, saí do CEAP, falei com o Ivanir que ia 

sair do CEAP e voltei pra Salvador. Não queria mais trabalhar com política lá 

em Salvador, abri uma produtora e fui trabalhar com música, mas depois não 

aguentei e voltei pra rua de novo. Fui educador social aqui no Rio, trabalhei 

muitos anos na rua também e lá em Salvador fui educador social também na 

rua. 

E minha família não entendia isso: minhas filhas sempre falaram: “Pô, pai, 

você não nasceu em favela.” Porque a minha família, a família Faria, na 

Bahia, é uma família conceituada, né? Meu pai era coronel, minha mãe era 

professora, minha tia que me criou era diretora de escola e as minhas filhas e 

a minha família nunca conseguiam entender porque eu sempre gostei de 

trabalhar com favela, com pessoas carente, com menino de rua, né? E às 

vezes eu mesmo me pergunto porque, né. [...] 

Esse trabalho com as Mães pra mim marcou muito, porque nessa época, na 

década de 80 e 90 havia muito extermínio no Rio de Janeiro. A gente fala 

disso hoje, na década de 70 tinha o ‘Mão Branca’, era um grupo de policiais 

da Escuderia LeCocq. Esses policiais entravam nos presídios, tiravam os 

presos, matavam e jogavam...um dos bairros mais famosos de extermínio que 

se dava no Rio de Janeiro se chama Capivari. É entre Caxias e Magé. Eles 

tiravam os presos dos presídios, matavam, cortavam a cabeça, cortavam a 

mão e escreviam nos cartazes ‘Mão Branca’. Agora a gente tem os meios de 

comunicação, tem a internet, mas na década de 80 acontecia muito disso. 

Na década de 70 é no meio da ditadura. E naquela época nós fundamos vários 

grupos de teatro: teatro de resistência com a juventude universitária. Nós 

fundamos aqui eu, Semog “Grupo de Teatro Guerra Suburbana. E do Guerra 

Suburbana é que apareceu ‘Panela de Pressão’, ‘Asdrúbal’. Só que a gente 

não tinha ninguém da TV Globo que fazia esse trabalho. Mas eu sempre 

participei desses movimentos todos até chegar às Mães de Acari. [...] 

Pra mim foi muito desgastante o Caso ‘Mães de Acari’, porque foi um caso 

que tomou repercussão mundial. Nós tivemos uma visita da Danielle 

Mitterrand no CEAP, as Mães tiveram na França pra denunciar, né, e, assim, 

o grande desgosto que eu tenho, a grande tristeza que eu tenho é de Marilene 

e Vera terem morrido sem saber pra onde os corpos foram. Elas que levavam 

isso à frente, porque as outras tinham medo, eram pessoas com menos 

conhecimento. A Marilene morava em Coelho Neto e a Vera morava na 

Fazenda Botafogo, nos apartamentos [grifo meu: no conjunto habitacional], 

elas eram de classe média, mas as meninas começaram a namorar os meninos 

dentro da favela de Acari e isso daí, assim, você não tá com teus filhos, você 
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não pode fazer nada. A partir do momento que você tem uma idade, a gente 

já sabia que isso poderia ter acontecido. [...] 

Eu não tive pique pra acompanhar mais. Não tive estrutura emocional pra 

acompanhar mais isso, aí eu fui embora pra Salvador, não aguentei mais.[...] 

Eu não tinha mais estrutura pra suportar mais isso, porque chega uma hora 

que você absorve muito, fica muito dentro de você, você não consegue 

respirar. Você vive disso, você come disso, você dorme pensando nisso, era 

24 horas por dia. 

Pra mim foi muito complicado, perdi mulher, me separei. Só nesse meio 

tempo aí eu tive uns três ou quatro casamentos, porque mulher nenhuma 

queria saber de ficar com marido dentro de favela, marido tá aí encarando a 

polícia, encarando essa estrutura, então você não tem a sua companheira ou 

seu companheiro, não tem estrutura pra aguentar uma onda dessa: tá todo dia 

dentro de favela, tá todo dia dentro de comunidade gritando, pedindo.  

 

Bruno Paes Manso (2020), jornalista, em seu livro expõe a entrevista com um 

miliciano, que em seu bairro na Baixada Fluminense convivia com justiceiros, que 

cometiam assassinatos: “os homicídios, Lobo explicou, funcionavam como um 

instrumento para controlar os comportamentos desviantes em seu bairro.” (MANSO, 

Idem, p. 13). Lógica utilizada também pelos ‘Cavalos Corredores’. 

Arcélio disserta sobre o objetivo das Mães ao longo do percurso de luta: 

 

Sempre teve um objetivo: era encontrar os filhos pra que dessem um 

sepultamento decente, né? Houve vários, vários... a Vera recebia comunicado 

dizendo que os filhos estavam em outro Estado escondidos vivos, a Marilene 

também recebia, mas isso nunca foi comprovado. Depois disseram que os 

corpos tavam enterrados no Cemitério de Morabi, entre Caxias e Magé, 

porque a Kombi foi encontrada nesse cemitério. Depois surgiu um caso que 

tinha um policial civil na época que tinha um sítio em Magé, que ele tinha 

leões e jacaré, aí disseram que esse policial tava envolvido e que ele tinha 

esquartejado os menores, as crianças e tinham dado pros leões e pros jacarés 

comer. Mas na realidade nunca teve uma direção. 

E tanto tinha envolvimento de policiais que na época o coronel Brum, ele foi 

comandante do Serviço de Informação, o cara tinha poder. Quando ele foi 

investigar em Magé, quando ele voltou, ele tinha sido destituído do cargo. 

Tinha envolvimento de policiais rodoviários federais, tinha envolvimento de 

delegado, porque um desses garotos roubavam carga de remédio e vendiam 

pra um grande comerciante que tinha uma grande rede de farmácia no Rio de 

Janeiro. Eles roubavam as cargas de remédio e revendiam, aí tinha 

envolvimento de vários policiais. 

O coronel Brum era um amigo nosso, era um parceiro nosso. Inclusive, 

depois de muito tempo, o filho dele foi assassinado em São Paulo e até hoje 

não se descobriu se foi represália ou se não foi. [...] A corrupção sempre teve 

dentro da estrutura policial. O que levou também à morte e ao definhamento 

de Marilene e Vera foi isso. Elas eram as Mães de Acari, elas representavam 

aquelas Mães, junto com a Edméia, é que botavam a cara. A Edméia botava o 

dedo na cara de policial, a Edméia era arretada. As outras não tiveram tanta 

garra como elas, porque tinham receio, tinham medo, moravam dentro da 

favela e sabiam como os caras entravam dentro da favela.[...] 

As primeiras mulheres a lutar contra tudo isso daí foram elas, Vera e 

Marilene, que morreram sem descobrir onde estão seus entes queridos, não 

tiveram como enterrar. Elas tiveram muita dificuldade também. Chegou um 

ponto que a Vera ficou doente, a Marilene teve diabetes, tudo proveniente do 

sistema emocional delas. Muita coisa aconteceu. 
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A seguir, explica o motivo pelo qual, segundo ele, as Mães de Acari não tiveram 

seus objetivos alcançados: 

 

A dificuldade encontrada pelas Mães de Acari se devia à própria estrutura de 

corrupção dentro do sistema policial. Isso foi um grande entrave pra gente, 

porque o envolvimento de policial fez com que isso nunca fosse descoberto, 

não tinha como a gente descobrir se havia envolvimento de policiais, o 

corporativismo da polícia está enraizado até hoje, porque não se descobre 

milícia, quem matou Marielle, tudo isso, é corrupção. Quando a gente diz que 

tem que acabar com a Polícia Militar, é por isso, a Polícia Militar é um dos 

órgãos mais corruptos que se tem no Brasil, principalmente no Estado do Rio 

de Janeiro.[...] Naquela época a dificuldade que nós encontramos foi muito 

grande. Isso definhou essas Mães. Essas coisas acabaram com essas 

mulheres. 

 

Em outro fragmento da entrevista, o interlocutor expõe o que transcorreu no dia 

do assassinato de Edméia, uma das lideranças das Mães de Acari: 

 

quando houve o assassinato da Edméia eu tava trabalhando e Ivanir tinha me 

ligado, porque a gente tinha essa mania de sempre ligar pro CEAP pra saber 

como é que tava acontecendo, porque naquela época existia muita questão de 

extermínio. Hoje é uma coisa mais divulgada, mas naquela época não era 

divulgado e toda semana tinha assassinato de criança e adolescente no Rio de 

Janeiro. Teve uma época que eu não ia pra casa, eu me escondia nesses hotéis 

do Rio de Janeiro pra mim dormir, porque quando eu ia pra casa o Ivanir 

sempre ligava: “Arcélio, mataram tantos meninos lá, tantas crianças.” Você 

não tinha paz. E aí um dia eu tava fazendo um treino, eu era maquinista, 

quando eu cheguei na Central eu liguei pro CEAP. Ivanir falou: “Arcélio, 

vem pra cá agora que acho que mataram a Edméia.” Eu falei: “Como?” Aí 

larguei o trem e vim embora, vim pro CEAP. Ai ninguém sabia onde tinham 

matado. Eu falei com o Ivanir: “Vou sair em campo.” Aí eu comecei a correr. 

Peguei um táxi, comecei a rodar com o cara pelo centro da cidade: fui à 

Central, fui à Saúde, fui no Morro da Providência, Praça Tiradentes, aí eu 

voltei pra Central, eu tava na Presidente Vargas, aí um camelô que me 

conhecia falou: “Pô, maquinista, quê que tá havendo?” Aí falei: “não, é que 

mataram uma amiga minha, aí ele falou: “Tem dois corpos lá na Praça 

Onze.” Aí falei pro cara do táxi: “Me leva pra Praça Onze.” Quando cheguei 

na Praça Onze tava o corpo da Edméia num terreno baldio, ela caída, o 

chinelo dela jogado e a Rosângela, outra menina que tava com ela, que 

pensavam que fosse a filha da Edméia, a outra menina tava há uns 100 

metros, que ela correu. Ela correu. O cara tinha matado a Edméia, municiou a 

arma de novo e aí quando ela correu, ele deu uma banda nela, deu um tiro 

nela, na cabeça e depois descarregou a arma em cima dela. Eu deixei o corpo 

da Edméia, todo mundo procurando. Aí eu vi que tinham policiais ao redor, 

eu não falei nada, aí eu vi a outra, fui ver o corpo da outra menina, que estava 

mais afastado. Aí voltei pro CEAP, pirado, né? Aí falei pro Ivanir: “É a 

Edméia mermo, mataram ela, deram um bocado de tiro nela, e a outra menina 

não é a Neném (que é a filha de Edméia)”. Era Rosângela, uma outra amiga 

da Edméia que tinha ido com ela pro presídio averiguar, porque tinha notícia 

que um dos caras que tava preso tinha notícia de onde tavam os corpos dos 

meninos. 

Mas aí foi brabo, a Edméia era minha parceira, minha amiga, a gente 

conversava. As Mães de Acari se tornaram minha família. Até minha própria 

família ficou meio constrangida, porque eu comecei a viver dentro de Acari. 

[...] 
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Quando Edméia morreu a 200 metros do corpo dela tinha uma blitz da PM. É 

impossível que aqueles PMs não tivessem escutado os tiros. Edméia tava 

vindo pra Presidente Vargas e aí o carro vinha atrás dela e chamou “Edméia, 

Edméia”. O cara saiu de dentro do carro, isso 11 horas da manhã. O cara saiu 

de dentro do carro, “Edméia, Edméia”. Quando ela olhou, ele deu o primeiro 

tiro. Ela caiu. A Rosângela correu. Ela caiu, ele municiou “pow, pow, pow, 

pow”, descarregou nela. Ele municiou a arma, no meio da rua. Aí o outro 

cara dirigindo o carro, atrás dele. Ele deu uma banda na Rosângela e mais a 

uns 400/ 500 metros tinha uma blitz da PM. Ele municiou e “pow, pow, pow, 

pow”. Impossível que ninguém tivesse escutado a 11 horas da manhã. É 

muita loucura. 

 

Arcélio esclareceu como as Mães de Acari chegaram ao CEAP. Ele era amigo de 

Job, pai de Rosana e ex-marido de Marilene, uma das Mães de Acari. Em uma reunião 

da Associação de Maquinistas logo após o desaparecimento dos meninos e meninas de 

Acari, Arcélio esteve com Job. Este estava bastante nervoso. O informante percebeu e 

perguntou ao amigo o que estava se passando com ele. Neste instante, ele disse que sua 

filha e dez amigos dela estavam desaparecidos desde o dia anterior, após irem para 

Magé passar um fim de semana de descanso. Na mesma hora, Arcélio levantou e foi a 

Acari, onde esteve nas casas de Vera e de Marilene. Após isso, dirigiu-se ao CEAP, o 

qual poderia ajudá-lo a achar o filho de seu amigo. Ao chegar à sede da entidade, 

conversou com Ivanir dos Santos:  

 

O CEAP tinha uma articulação com a Anistia Internacional, né? O CEAP 

representava no Brasil a Anistia Internacional e a gente tinha um vínculo 

muito forte com a Anistia Internacional. E aí eu fiz essa articulação junto 

com Ivanir no CEAP. O Ivanir começou a chamar a imprensa, a gente 

começou a denunciar, depois eu levei o caso pro Edson Santos. Na época o 

Edson era vereador. E daí se tomou um corpo pra que a gente pudesse 

denunciar o desaparecimento. A princípio foi o desaparecimento desses onze 

jovens. Aí começou a tomar um corpo essa briga. O CEAP começou a 

articular, o Ivanir com algumas articulações nossas começamos a mobilizar 

algumas pessoas, algumas instituições e aí a gente começou... chamamos as 

Mães. Consegui reunir as Mães lá em Acari, depois nós trouxemos elas pro 

CEAP. Na época teve a participação do Coronel Brum e aí nós começamos a 

ter esse corpo. [...] 

Naquela época nós éramos uma potência, CEAP era uma potência. Nós 

representávamos muita coisa a nível de Brasil. Nós tínhamos o projeto de 

crianças e adolescentes, nós tínhamos o projeto de mulheres, nós tínhamos o 

projeto de questão racial, nós representávamos muita coisa naquela época. 

 

Em outro trecho, o informante descreve a história dos jovens de Acari que 

cometiam roubos de caminhão de carga e o exato momento do sequestro dos jovens. 

 

Foi desenrolando todo esse problema com esses jovens que desapareceram. 

Tem um problema, porque dois desses jovens tinham envolvimento com 

roubo de carga e dois ou três tiveram participação no roubo de joia na loja H. 

Stern na época e nesse roubo de carga eles prestavam conta a policiais, que 

eram corruptos, e eles repassavam essas cargas pra esses policiais. E aí tem 
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envolvimento de PM, tem envolvimento de policiais civis, né, porque o roubo 

de carga no Rio de Janeiro naquela época era bem estruturada pelas forças 

policiais, sempre teve participação de policial militar e de policial civil. 

Mas aí houve esse roubo todo, foi muito dinheiro, muito ouro, e aí eles 

fugiram pra esse sítio, né? Só que tem que eles chegaram lá nesse sítio, eles 

começaram a gastar, começaram a sair e a gastar dinheiro, a gastar, a gastar e 

aí ficaram antenado. Teve uma pessoa que veio aqui no Rio de Janeiro [grifo 

meu: saiu do sítio e veio ao Rio de Janeiro] na época e a gente desconfia que 

a polícia ficou tocaiando e descobriram aonde eles estavam e aí foram lá de 

madrugada, eles pegaram os meninos que estavam lá, a dona Laudicena 

[grifo meu: dona do sítio] conseguiu fugir com o neto por trás. Eles pegaram 

todos eles e desapareceram. As meninas e os garotos, todos eles 

desapareceram. 

 

Coimbra (2001), ao debater sobre a origem do termo classes perigosas, como 

podem, de acordo com a sociedade fluminense, ser caracterizados os meninos de Acari, 

utiliza Guimarães (1982): 

 

no sentido de um conjunto social formado à margem da sociedade civil, 

surgiu na primeira metade do século XIX, num período em que a 

superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva, segundo a 

acepção de Marx, atingia proporções extremas na Inglaterra, quando esse país 

vivia a fase ‘juvenil da Revolução Industrial.’ (Coimbra 2001 apud 

GUIMARÃES 1982, p. 1) 

 

Na continuação, a historiadora cita Mary Carpenter, a qual utilizou a expressão 

‘classes perigosas’ “para referir-se a pessoas que houvessem passado pela prisão ou 

aquelas que, mesmo não tendo sido presas, caracterizar-se-iam por viver de “pilhagens”, 

fora do mercado de trabalho imposto e criado pelo capitalismo.” (COIMBRA, Idem, p. 

80) Esse trecho dialoga com a situação vivenciada pelos jovens de Acari, os quais, sem 

acesso ao mercado de trabalho formal, recorreram a roubo de caminhão de carga. 

O entrevistado comenta sobre o apoio da favela de Acari aos envolvidos na 

busca por resolução do caso Chacina de Acari: 

 

De uma certa forma a favela se envolveu, na medida do possível sim, porque 

eu tinha toda a liberdade de andar pela favela, levar quem eu quisesse pra 

dentro da favela, né? Agora, só não se envolveu mais porque a gente não 

pode criticar porque a gente não mora dentro da favela. Eu costumo dizer que 

é o seguinte: uma coisa é eu tá falando aqui pra você, outra coisa é você 

morar numa comunidade que a polícia entra, mata, te chama de p..., de v...., 

ameaça você, ameaça seu filho, e você tem que viver ali, você não vai ter 

reação, por mais indignada que você fique. Vera, Marilene e Edméia são 

poucas, são pouquíssimas, que arriscam a vida pra tá de frente nisso daí. E 

elas só não foram mortas antes, porque a gente já tinha a Anistia 

Internacional atrás da gente. A Anistia dava uma “proteção”. O Estado nunca 

deu proteção a essas mulheres.[...] 

A favela não denuncia por quê? Porque é o tráfico de um lado. Você vai falar 

pro tráfico? O tráfico tá articulado com a polícia.[...] 
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99% da nossa população não tem acesso à cultura e educação, então é fácil 

quando você mora na sua casa, no seu apartamento e diz “Ah, comunidade 

gosta disso.” Muitas das vezes a comunidade até apoia o tráfico, porque o 

tráfico faz umas coisinhas. Antigamente, o tráfico fazia muito 

assistencialismo: dava comida, dava botijão. Você não via menor no tráfico 

naquela época, você não via criança envolvida no tráfico, porque os 

traficantes não deixavam. Você precisava dum remédio? Tu ia lá no cara, ele 

te dava o dinheiro pra comprar o seu remédio. O tráfico fazia o papel do 

Estado e aí vem a polícia que faz o papel do bandido: mata, estupra, violenta 

as mulheres. A polícia que tinha que dar proteção pra nós e é o contrário. 

E aí você vê hoje o tráfico junto com a milícia, nada é mais do que a Polícia 

Militar envolvida: tem policiais militares, tem bombeiros. 

 

Ao que se refere ao legado da luta das Mães de Acari, o informante diz: 

 

Sinceridade? Sinceridade? Não vejo legado nenhum, porque ainda continua 

extermínio de população, ainda continua a violência dentro das comunidades, 

continua o nosso povo negro sendo sequestrado e assassinado. Eu não vejo 

legado nenhum, não vejo legado nenhum. Entrou governo, saiu governo. Pelo 

contrário, hoje se institucionalizou o assassinato dentro das comunidades. Pra 

mim não teve legado nenhum, porque continua a céu aberto aí e a gente vê. A 

gente vê “ah, mataram 4/5 meninos.” “Ah, mataram não sei quantos.” É isso 

que se vê. Não interessa se tem envolvimento com o tráfico ou não. Se tem 

envolvimento, se é traficante, tem que ser preso e cumprir sua pena e 

ressocializar esse jovem. Agora, nós não temos isso. Então qual foi o legado? 

Não teve legado. Pra mim, legado se a luta delas tivesse dado um basta nisso 

tudo e não deu. Não deu. Não deu. 

Foram mulheres que tiveram à sua frente na luta, mas infelizmente o Estado, 

o governo, as autoridades estão se lixando pra isso daí, porque não é com a 

família deles. Eles só se ligam quando é com a família deles. E a própria 

sociedade: se tá morrendo jovem na periferia, eu vou te dizer, f..., não é com 

meus filhos. É errado, é totalmente descabível isso. 

Eu acho que não teve legado, eu acho que não teve legado. Teve uma luta 

que não teve fim e vai ficar infinito. Elas morreram e não descobriram onde 

estão seus filhos. E muitas outras mães aí que a gente tá vendo que tem os 

filhos sequestrados, os filhos desaparecido e ninguém tá nem aí. Por quê 

quando o filho de um cara da elite, um burguês é assassinado a polícia em 24 

horas descobre? 

 

 

Perguntei ao informante, ao final, se houve mudanças desde a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente na forma dos agentes do Estado abordarem jovens 

negros e periféricos. Eis a resposta: 

 

O CEAP teve participação na construção do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Hoje, na minha opinião, eu acho que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente caiu em desuso, eu acho que hoje os Conselheiros Tutelares se 

tornou um emprego formal. Hoje, um Conselheiro Tutelar pra entrar no 

Conselho, é quase uma campanha de vereador e um Conselheiro ganha quase 

seis mil reais. E os Conselhos Tutelares hoje em dia estão tudo na mão das 

Igrejas Universais, porque eles mapeiam e lançam seus conselheiros 

tutelares. Na época da fundação do Estatuto os Conselheiros não ganhavam 

um tostão, eram de graça. 

O ECA teve um avanço? Teve. Mas não é cumprido. Não é cumprido. É mais 

um papel. O Executivo e o Legislativo estão viciados. 



104 
 

O ECA só funciona quando preto e pobre é preso, que é visto como marginal, 

não como criança e adolescente. Criança e adolescente é aquele menininho 

branco, loirinho, mas o negro, filho daquela mãe de comunidade, é marginal, 

a menina é futura prostituta. É assim que eles tratam o filho da nossa 

população.  

Teve um avanço? Teve um avanço. A gente lutou, mas teríamos que lutar 

muito mais pra melhorar. E a gente só vai mudar essa estrutura quando a 

gente tiver educação de qualidade, saúde de qualidade, trabalho de qualidade 

e uma moradia de qualidade. Enquanto tiver essa vida que tá aí, quanto mais 

burro o povo for, melhor pra eles dominarem. Eles não querem um povo 

educado, culto, que conhece seus direitos. 

 

25 de novembro de 2020. A quinta entrevista realizei com Buba Aguiar, 

liderança jovem comunitária de Acari, que indicou a necessidade de uma entrevista 

presencial pelos mesmos motivos de Deley. Buba tem 28 anos, é natural de São João de 

Meriti, cidade pertencente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Mudou-se para 

Acari com seu pai e seu irmão aos treze anos, após o falecimento de sua mãe, que 

faleceu quando Buba tinha dez anos. Desde seu nascimento teve uma ligação com o 

território de Acari, pois sua família sempre morou lá. Tem um irmão de consideração 

que até os dias atuais está desaparecido por violência. 

Buba tem contato com a violência de Estado e violência urbana desde sua 

infância no bairro de Parque Analândia, em São João de Meriti, pois a milícia começou 

a se formar lá na década de 1990, segundo a interlocutora. Ademais, neste território 

Buba e sua família vivenciaram a proximidade dos grupos de extermínio atuantes na 

região.  

Quando vai para Acari se depara com a violência da instituição Polícia Militar 

através de operação policial. Neste momento, percebe que não pode ficar alheia à 

violência impetrada pela polícia em seu local de moradia. Ao entrar na FAETEC de 

Marechal Hermes para cursar Técnico em Patologia logo se interessou pelo grêmio, 

onde começou sua militância. Apesar de ser uma militância setorizada em problemas 

concernentes ao movimento estudantil secundarista, tais como passe-livre, bandejão, 

uniforme e horas de estágio, a entrevistada coloca a pauta social, racial, que diz respeito 

aos territórios de favelas no interior do movimento da FAETEC, até porque ao adentrar 

favelas, o Caveirão do BOPE põe a vida dos moradores dessas localidades em risco, 

como Buba nos dias que havia incursão de Caveirão em Acari. Daí a importância de se 

falar isso na FAETEC, uma vez que faltas eram abominadas pelo corpo docente da 

referida instituição.  
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Nas palavras deAraújo (2014), nos anos 2000 “o principal símbolo das 

megaoperações foi o veículo blindado da polícia denominado “Caveirão”, conhecido 

por entrar a esmo nas favelas e geralmente deixando mortos.” (ARAÚJO, Idem, p. 33) 

Em 2011, se aproxima dos militantes da Aldeia Maracanã. Em 2012, paralisa sua 

militância para estudar para concurso. A partir das jornadas de junho de 2013 até hoje 

não parou de envolver-se em lutas. A interlocutora percebe, em dado momento de sua 

luta, nos idos de 2015, que estava militando não em prol de sua comunidade – Acari – 

mas para fora dela, no âmbito universitário. Por conseguinte, rompe com a militância 

universitária e compreende que necessita voltar para o povo dela no interior de Acari. 

Em 2015, diversos militantes de Acari se reuniram e fundaram o coletivo 

Perifavela Quilombo Organizado, o qual contava também com moradores da Baixada 

Fluminense e de Campo Grande. Dada a dificuldade de efetivar o coletivo, este tornou-

se focalizado somente em Acari e mudou o nome para Fala Akari, que é um coletivo de 

comunicação comunitária voltado para dentro da favela de Acari para falar para e sobre 

a favela, disputando narrativas com a imprensa oficial. Buba dedica sua militância neste 

movimento até os dias atuais. 

 Pela primeira vez pisei no local que dá nome ao movimento que pesquiso. 

Chegar a Acari foi muito emocionante. Era uma quarta-feira ensolarada de fim de 

novembro. Saltei do ônibus na Avenida Brasil por volta de 10 horas da manhã e percebi 

que esta era uma favela plana. Eu não sabia disso. Por conseguinte, essa foi minha 

primeira surpresa, uma vez que no Rio de Janeiro a maior parte das favelas localiza-se 

em morros. Estava emocionada por estar em Acari, lugar que sonhei em conhecer desde 

o momento que decidi trabalhar com Mães de Acari. E lá estava eu.  

Por uns instantes, fiquei parada em frente à entrada da favela para observar com 

mais detalhes tudo que meus olhos viam: casas coladas umas às outras, à beira da 

Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, que liga o centro 

da cidade às Zonas Norte e Oeste desta. Após essas casas, um bar, uma lanchonete e um 

ônibus aos moldes de sacolão ambulante compunham o cenário da entrada da favela. 

Andei alguns metros à frente e perguntei a um rapaz onde ficava a quadra onde deveria 

ir. Ele me respondeu que estava indo para perto dali e que eu poderia acompanhá-lo. 

Assim o fiz.  

O homem me deixou na quadra, a qual é o espaço cultural onde o Coletivo Fala 

Akari exerce suas atividades. Agradeci-o e esperei por Buba. Quando ela chegou, me 

apresentou a quadra, um galpão grande, com dois andares, pouca luminosidade, dois 
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banheiros e uma sala própria para o pessoal que cuida da parte administrativa do 

coletivo se acomodar. 

Logo sentamos. Eu me ajeitei, Buba me ofereceu água e começamos a 

entrevista. Inicialmente, eu me apresentei, contei minha trajetória acadêmica: graduação 

em Relações Internacionais na UFF e mestranda de Sociologia da UFF. O motivo de ter 

escolhido Mães de Acari para estudar no Mestrado: estudei um movimento de mulheres 

argentino na graduação: Avós da Praça de Maio. Quando pensei em um movimento 

brasileiro de mulheres para estudar no Mestrado, meu orientador de monografia indicou 

Mães de Acari por ter a temática do desaparecimento em comum com as Avós da Praça 

de Maio. Em seguida, disse a ela como tive contato com seu nome pela primeira vez: fui 

a uma peça de teatro em dezembro de 2018 – Aquilo que nos cala – na qual houve 

alguns áudios. Um era sobre a história de Buba Aguiar. Disse a ela, também, que ao 

elencar os entrevistados em 2019 pensei em entrevistá-la por causa de seu trabalho na 

favela de Acari atualmente, portanto é a continuação de uma geração que atuou na 

favela, isto é, Mães de Acari e seus companheiros de militância da favela.  

 Uma das entrevistas mais emocionantes que eu fiz. Buba tem uma fala bastante 

potente, segura, objetiva e intensa. A parte na qual ela relata a realidade atual da favela 

de Acari é arrepiante e chocante demais. O que me impressionou em Buba foi a firmeza 

de suas palavras ao relatar os problemas pelos quais os moradores da favela passavam 

por causa de uma política de segurança pública que vê aqueles indivíduos como 

bandidos. 

A entrevistada teve contato com a história da Chacina de Acari desde criança, 

pois seus familiares, moradores de Acari, comentavam em celebrações da família 

abismados que os corpos dos chacinados ainda não haviam sido encontrados. A história 

completa da Chacina chegou até ela em algum momento não identificado, porém desde 

então Buba entendeu que o crime não poderia ser esquecido. A interlocutora comenta: 

 

Eu sou do território, eu tenho essa pessoa querida desaparecida, e ninguém 

fala sobre isso. Sério que a Chacina de Acari precisa estar na mão de pessoas 

que nem são do território? Então acho que a gente precisa pegar de volta essa 

história, a gente precisa dar um outro olhar pra essa história, a gente precisa 

mostrar não só o lado do “sofrimento”, tipo, olha, tá vendo, a favela, a favela 

é coitada desde muito tempo. Não, a favela é resistência desde muito tempo, 

né? Ééé, as Mães de Acari, tipo assim, poxa, sempre que a gente fala de 

Acari é sobre algum episódio ruim infelizmente, mas a gente pode 

transformar esse episódio ruim numa coisa de referência e as Mães são essa 

referência. As Mães de Acari são as pioneiras no movimento. É o primeiro 

movimento de mães de vítimas de violência numa dita democracia, né, que 

publicamente falam sobre é, justiça, sobre igualdade, né, uma justiça que seja 
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igual, né, que aponta falhas de investigação. É o primeiro movimento de 

Mães de favela que vão lá correr atrás do terreno, da Kombi, de uma 

testemunha, de não sei quem, de restos de sangue. Elas fazem uma 

investigação quase que científica de forma paralela, sabe? E que tem coragem 

de falar “olha, não tá sendo investigado, porque tem gente ali dentro que tem 

interesse para que isso não seja elucidado. 

Pô, a Edméia foi num presídio, né, pra conversar, pra arrumar prova, assim, e 

arrumou, foi no dia que ela foi executada. E é uma coragem que hoje, 2020, 

acho que muitas pessoas não teriam, ou muitas pessoas nem iam conseguir. 

Tipo assim, ela foi tão articulada que ela conseguiu entrar num presídio. Hoje 

em dia, pra gente entrar num presídio pra visitar uma pessoa que é da nossa 

família é super difícil e ela foi, sabe, pra arrumar prova, e arrumou a prova, 

né? 

E apontaram supostos responsáveis, como Emir Larangeira, como outros 

policiais militares e civis, apontaram o Batalhão, que era o 9º. Elas 

conseguiram fazer assim, olha, são essas pessoas cada vez mais próximas.  

Obviamente é através de um episódio muito ruim que a gente mostra essa 

força que tá ali, tá aqui no território, né? A gente já teve um quilombo, a 

gente tem uma efervescência cultural grande. A gente teve, inclusive, né, 

coisas que não acontecem mais, mas que muita gente lembra, muita gente que 

inclusive já veio fazer pesquisas também de faculdade, de Mestrado, 

Doutorado aqui que falam sobre a vida cultural de Acari. 

Apesar de Acari ser muito invisibilizado, a gente tem esses pontos 

positivos.[..] Eu acho que as Mães de Acari é isso, elas são essa 

representação de força, sabe, uma força humana, não uma força mitológica, 

né, de quem não cai nunca. E é isso, eu gosto muito da foto delas que estão 

todas juntas, de braço pro alto, porque é isso, a gente segue junto, nesse 

terreno meio perigoso que é o Brasil de uma forma geral pra quem é como a 

gente. E a dona Ana me passou esse legado esse ano: “tipo, você vai tocar 

isso, não deixa esquecer.”   [...]  

A gente tenta derrubar o discurso de culpabilizar a vítima e as Mães de fato 

compreenderam isso, assim, é, porque é isso, tava errado? Achou que devia ir 

lá cobrar lá no sítio? Que pegasse, que cobrasse, que levasse preso, enfim 

[...], mas não precisava matar, e muito menos matar todo mundo e 

desaparecer com os corpos. 

Ao que concerne à importância da memória e homenagem ao movimento Mães 

de Acari, Buba relata: 

 

uma das minhas pontuações pra fazer essas duas coisas é justamente a gente 

ver que diversas outras favelas que têm esses acontecimentos trágicos de 

alguma forma têm grupos de pessoas que estão sempre lembrando daquilo, 

que fazem homenagens, que fazem grafite, museus, enfim, né, e aqui em 

Acari não tem exatamente nada que homenageie as Mães. (Buba Aguiar, 

2020) 

 

Buba pontua, a seguir, o incômodo de uma das Mães de Acari, Ana Maria da 

Silva, com a pretensão das Mães de Acari do asfalto de protagonizarem o movimento: 

 

tiraram esse direito dela na época da chacina, é, porque nem todas as mães 

moravam aqui na favela, então algumas dessas mães que eram do asfalto 

meio que se colocaram protagonistas. Na época pareciam uma retaguarda das 

Mães de dentro da favela. Não, você não precisa aparecer, você está sofrendo 

muito, deixa que eu falo e aí isso foi um silenciamento, né, porque inclusive 

algumas eram brancas né, os filhos vinham pra favela pra ir pra baile e 

acabaram vindo morar com colegas outros não, mas nem todas as mães eram 

daqui e aí a dona Ana interiorizou isso de uma forma muito ruim, tiraram 
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meu direito de falar, então agora não quero falar mais. Isso tudo me machuca, 

sempre me machucou, mas já que eu passei 30 anos silenciada, agora também 

não quero falar mais. Já que a imprensa sempre quis também procurar essas 

mães e me deixaram de lado, já que na hora de conversar com Anistia 

Internacional, com ONG, com não sei o que, não me levavam, agora também 

não quero falar mais. 

 

Sobre essa passagem, cabe salientar que o livro Mães de Acari – Uma História 

de Luta contra a impunidade, escrito pelo jornalista Carlos Nobre (1994), mostra os 

problemas psicológicos pelos quais as Mães de Acari passaram. Teresa Sousa Costa 

teve gravidez psicológica. Nobre (Idem) evidencia nesse trecho: “Edinho teria um 

substituo? Tudo indica que sim. Contra a vontade da mãe, claro: ela queria mesmo a 

volta de seu caçula.” (NOBRE, Idem, p. 44). Além disso, algumas mães, como Ana 

Maria da Silva, sobreviveram à base de calmantes por algum tempo. Ana ficou 

prostrada na cama por um ano, sem forças para criar os outros filhos. Hélio do 

Nascimento, pai de Wallace Oliveira do Nascimento, entrou em crise após o assassinato 

e desaparecimento de seu filho. Ele era artesão. Após a Chacina nunca mais teve 

criatividade para produzir bijuterias. 

As Mães também sofreram com problemas físicos, como mal-estar constante, 

sensação de corpo ferido, os quais retiraram algumas Mães de Acari da luta ativa em 

busca de respostas sobre o Caso Acari. Hélio sentiu uma pontada no peito quando soube 

do sequestro. A frase de Joana Euzilar dos Santos, uma das Mães, abre um capítulo do 

livro: “Toda vez que meu filho era espancado, eu sentia as pancadas no meu corpo.” 

(NOBRE, Idem, p. 43) Nos 30 dias imediatos ao sumiço de seu filho, Joana tinha a 

sensação de estar sendo espancada, com o corpo cansado e ferido. Ademais, as mães 

tinham sonhos com seus filhos, nos quais seus rebentos “pediam socorro, apelavam por 

justiça, silenciavam ou apareciam como seus pais gostariam de vê-los: dormindo 

sossegados.” (NOBRE, Idem, p. 48) 

 Sobre as doenças e consequências dos assassinatos de filhos que tiveram os 

filhos mortos pelo Estado, Buba diz: 

 

Além delas não deixarem a sociedade esquecer dos filhos que foram 

assassinados, elas não deixam a gente esquecer das mães que também 

acabam morrendo, né? Super foi consequência. 

 

Esse detalhe importante sobre as tensões entre as Mães durante o caminho ativo 

do grupo não é exposto no livro. Buba prossegue:  
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e até essa coisa de você colocar como não só a separação em si, né, porque 

quando você faz essa comparação você separa e aí não só comparação e 

separação, mas taxar uma pessoa como forte. Até onde essas mulheres que 

botaram a cara mesmo aguentaram tudo isso ali no público, mas no privado, 

como que foi o privado dessas mulheres? Será que elas choravam? Qual o 

motivo das doenças que apareceram depois, sabe? Muitas vezes as pessoas 

ficam doentes por silenciar muito, mas muitas vezes as pessoas ficam doentes 

por expor muito, né? Porque você quando é taxada, e eu sei muito bem como 

é isso, quando você começa a ser taxada de muito forte, muito forte, muito 

forte, então as pessoas vão pegando cargas e jogando em cima de você, 

porque acham que você vai aguentar até o final e você acaba também 

interiorizando isso. Não, eu sou forte, todo mundo acredita em mim, eu não 

posso fraquejar, eu não posso deixar de fazer, eu preciso aguentar sim, então 

até onde, né? São seres humanos, sabe? E aí talvez é uma coisa que nem 

coubesse colocar em livro, em vídeo essa coisa, que eu acho também que não 

chegou a ser um embate interno. Num grupo de pessoas, diante de um 

acontecimento como aquele, vamo colocar aqui se fosse hoje, teriam as mães 

que iriam naturalmente botar a cara para falar. Tem aquelas que mesmo que 

apareçam, aparecem um pouco mais retraídas, mas não deixam de estar, tem 

aquelas que não querem estar mesmo. Então eu acho que isso foi um 

processo natural do decorrer ali da situação. Enfim, pra gente acabar essa 

introdução aqui, eu acho que é isso, não cabia mesmo, sabe, falar sobre isso. 

E aí tem duas frentes, né: será que elas queriam falar? Será que isso tava 

nítido pra elas, essa diferenciação ou elas não perceberam, sabe. Talvez a 

dona Ana tenha percebido isso muuuuitos anos depois, talvez ela nem tivesse 

ficado tão ressentida, foi só uma coisa que já que eu fiquei de escanteio, vou 

continuar não aparecendo. 

Eu acho que toda mãe que perde um filho para a violência de Estado ela está 

na luta, mesmo não indo pra reuniões, atos, enfim, audiências e tal, nem que 

seja uma luta dela com ela mesmo, ela tá na luta. O Estado botou ela nessa 

luta inclusive antes de matar o filho, né, porque é isso, você tá aqui num 

território como esse, numa determinada cor de pele, de raça, você já está na 

luta contra o Estado, já é um alvo. 

Então eu sempre indico assim, olha, conheça o grupo de mães de vítimas da 

violência policial, porque é uma forma não apenas de se fortalecer, mas é um 

espaço que se você enfraquecer, você vai ser acolhido, você vai ser 

amparado. Elas sempre lembram umas das outras. 

 

02 de fevereiro de 2021. Sexta entrevista, realizada com Monica Cunha. Notem 

que entre a quinta e a sexta entrevista há um espaço de tempo percorrido, justamente o 

período de festas de fim de ano e férias de janeiro. Em relação à Monica, em janeiro não 

eram suas férias. Na época, ela era coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos da ALERJ, que em janeiro recebeu diversos casos de assassinatos e 

desaparecimentos de crianças e jovens, impossibilitando a entrevistada de parar seu 

trabalho na Comissão durante algumas horas de seu dia para a realização da entrevista, 

pois seus dias se resumiam a receber os familiares das vítimas de tais assassinatos e 

desaparecimentos e encaminhar a melhor forma para a resolução dos casos e acolher as 

famílias. Acolhimento é algo fundamental nessa hora, na qual a família se encontra 

fragilizada e ao mesmo tempo perdida em relação a qual caminho institucional seguir 

para que o assassinato de seu filho não seja impune. 
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Nos reunimos no Starbucks da Cinelândia. Monica tem uma fala bastante 

potente, objetiva e segura. Eu me apresentei. Após minha apresentação inicial, Monica 

disse: “é muito legal que você entreviste pessoas envolvidas direta e indiretamente no 

Caso de Acari, mas você precisa entrevistar um parente das Mães”. Daí ela me passou o 

contato de Aline Leite, filha de Vera Leite, uma das lideranças das Mães de Acari.  

Monica tem 55 anos. É natural da cidade do Rio de Janeiro. Teve três filhos: 

Marcos Vinicius da Silva Cunha, 39 anos, professor de jiu-jitsu e dono de uma 

academia em Santa Catarina; Wylbert Luiz da Silva Pereira, 27 anos, entregador de 

Ifood. Rafael da Silva Cunha, jovem negro assassinado em 2006 pela Polícia Civil, era 

seu filho do meio. Ela trabalha na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da 

ALERJ há seis anos. Na Comissão ela entende os Direitos Humanos referentes ao 

policial, os maiores algozes de Monica até então:  

 

que policial é trabalhador, que policial também é ser humano. ‘Ah, é todos?’ 

Eu não estou generalizando. Estou dizendo a você que também tem, que 

dentro de um sistema nem todo mundo é ruim. E aí, enfim, começo a dialogar 

sobre isso, sobre a forma racista, porque eu falo do racismo como destruição 

dentro das instituições: instituição família, instituição policial. Ele é um fator 

destrutivo, então dentro da instituição PM, Polícia Militar, é isso. Quem é o 

alvo do policial? É o garoto favelado, preto, que ele também é preto, que um 

dia foi a família dele, que ele morou lá, mas quando ele vai fazer a prova, 

quando ele vai se institucionalizar, ele esquece aquele lado. Ele é uma 

máquina do sistema, pra sobreviver no sistema e aí é pra matar você, vou 

matar você, problema é seu. Antes de chorar minha mãe chora a tua, 

entendeu? Enfim, é difícil de entender? Claro. Eu vou querer que todas as 

mães entendam? Não, até porque isso é um processo lento, demorei muito, 

são 20 anos. Eu não compreendi isso dormi e acordei, claro que não. E 

mesmo assim, tendo essa compreensão, tendo esse entendimento, né, eu vou 

ver ali um grupo de policiais eu não consigo vê-los como, entendeu, me dá 

alguma repulsa.  

Meu filho foi assassinado pela Polícia Civil: na estrutura tem diferença, mas 

pra matar é tudo igual. Como estrutura claro que tem um diferencial: a Civil é 

uma polícia investigativa, é uma polícia de dados; a PM é uma polícia de 

abordagem, polícia de patrimônio e virou uma polícia assassina. Só que na 

hora de matar eles se unem como ninguém. (Monica Cunha) 

 

Rafael foi preso no DEGASE. Foi solto em 2003. Desde a detenção de seu filho 

se tornou militante de direitos humanos. Nesse momento, a informante começa a querer 

entender o motivo que levou seu filho a se tornar um adolescente autor de atos 

infracionais aos 15 anos, uma vez que:  

 

Eu tinha todo o entendimento que era uma mãe perfeita, que fazia tudo 

certinho, entendeu? Essas formas que nós mães achamos que sempre fazemos 

tudo certo, né? Não é que eu fazia errado e que isso levou ele a cometer ato 

infracional. Claro que não, mas que a gente, enfim, como mãe acha que 

sempre tá certa em tudo. [...] 
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O entendimento que eu tinha era que quem se torna autor de ato infracional é 

quem mora na favela, enfim, isso não era pra quem morava no tal asfalto, 

porque isso foi construído desde sempre pra nós, então eu não pensava nada 

diferente do que foi construído como conceito de uma criação de uma cultura 

fora da favela de que ali na favela moram os que não prestam, mora os 

excluídos, mora quem de fato não vale nada. Fora dela moram os humanos, 

mora as pessoas de bem, moram as pessoas que merecem direitos e na favela 

moram os que não merecem direitos. [...]  

E, obviamente, o entendimento que você aos poucos vai buscando, também 

se você querer, né? Aí eu fui buscando, fui vendo que não era bem assim, né, 

conforme a cultura dizia, né?  

 

Nesse trecho, Monica discorre sobre o assassinato de seu filho, a mudança de 

rumo de sua luta e uma discussão sobre o racismo no Brasil: 

 

E aí quando eu achava que tinha um entendimento, enfim, tava me achando 

nessa situação que desde sempre a gente vive, que nada, tive que reaprender 

tudo outra vez quando ele é assassinado. Ele é assassinado em 2006 com 20 

anos, faz com que eu dê 360° nesse meu entendimento, nessa minha 

compreensão e percebo que eu não tinha entendido nada, tenho que começar 

tudo de novo, entendeu? Aí eu começo a ter a compreensão direta e o 

entendimento sobre o racismo nesse país, aí eu começo de fato a falar, não só 

falar, mas a ter práticas antirracistas, porque eu entendi o que levou meu filho 

a se tornar um autor de ato infracional. O que levou meu filho a ser 

assassinado não era porque ele se tornou autor de ato infracional, e sim 

porque é isso, é filho de mulher preta, de homem preto, né, que não eram 

moradores de favela. Eu não era moradora de favela, o meu ex-marido, pai 

dele nasceu numa favela, mas até então a gente não morava, a gente não era 

morador de favela, mas a gente era pobre, preto, morador da Zona Norte. 

Então passou do túnel pra cá e ser preto é tudo igual, é igual tá nas favelas da 

Zona Sul. Ser preto nesse país, independente de onde você mora e que classe 

social você tem. Claro que se você for de uma classe social mais ferrada você 

se ferra mais, mas se você for preto e morar na Zona Sul, tem situação 

financeira boa, mas é preto, você em algum momento também vai passar 

algum racismo, né? Dos seus colegas, enfim. Porque o racismo, ele não se 

refere à sua situação financeira. Ele é pela cor, ele não é pelo dinheiro que a 

pessoa tem. Se fosse pelo dinheiro a mulher do Lázaro Ramos não ficava 

preocupada porque tem dois filho preto. Ela tem dinheiro, mora bem, mas 

eles ficam preocupado, porque eles sabem que a partir do momento que os 

filhos deles começarem a andar sozinhos até querer ir no cinema, querer não 

sei o que, corre o risco de sofrer uma abordagem absurda da polícia, porque 

eles vão tá trazendo na testa oh “Eu sou filho de Lázaro Ramos e Taís 

Araújo”. Não, é preto, é preto vai sofrer racismo. [...] 

Eu me constituo enquanto mulher, enquanto mulher preta, de me entender 

dentro dessa mulher preta o que é ser uma mãe de vítima de violência desse 

Estado, o que é há alguns anos estar sendo uma liderança, né, uma liderança 

desse estado no que diz respeito a familiar de vítima, a discutir o racismo 

dentro desse viés.  

 

Em outra passagem da entrevista, a interlocutora enfatiza a importância da luta 

coletiva: 

 

E aí é entender que não é só eu entender sozinha, não basta só eu entender, se 

os meus pares não tiverem essa mesma compreensão, não adianta que eu não 

vou conseguir avançar, eu sozinha não avanço. E por ter esse entendimento 

que nasce o Movimento Moleque, que é um movimento que nasceu em 2003, 
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meu filho ainda estava vivo. Aí nasce um movimento de quê, pra quê? Pra 

denúncias e entendimento de que aqueles adolescentes não nascem, não vêm 

do nosso útero sendo a sementinha do mal. Essa construção ela é escravagista 

de um país que não fez sua reparação e é totalmente escravocrata. E aí, com a 

morte do Rafael eu começo a discutir o racismo na perspectiva do 

adolescente autor de ato infracional. Ter envolvimento nesse país é o motivo 

número um para ser assassinado: você é preto, tem envolvimento, é jovem, as 

três principais características para você ser assassinado. E aí eu sou a 

primeira no estado a discutir a perspectiva do racismo nessa linha, colocando 

como maiores assassinados nesse estado são os jovens a partir do momento 

que passam pelo sistema. Sendo preto você é assassinado de qualquer jeito, 

mas tendo envolvimento é mil vezes enfim, e aí, é isso, né, são diversas lutas, 

diversas articulações e compartilhamentos com outros movimentos, 

construção, e aí nasce o Movimento Nacional de Familiares, que hoje é a 

nível nacional, a gente, enfim, se reúne todo ano num estado para discutir. A 

gente também constrói um movimento chamado ‘Julho Negro’, que também 

é um movimento construído por instituições brasileiras e internacionais pra 

discutir o racismo a nível mundo mesmo, né, o quê que estão fazendo com os 

pretos.  

 

Em relação aos passos dos movimentos virem de longe, a informante aponta: 

 

Aqui no Estado do Rio e em muitos outros Estados há movimentos de mães, 

porque a gente faz questão de propagar. Agora, no Estado do Rio, todo 

movimento que nasce, ele tem que ter consciência que antes dele existiu 

Mães de Acari. Ele não é o primeiro. Não é o único. Quando nasce a gente 

fica torcendo pra ele ser o último, mas muitas das vezes não é o último. 

Agora, ele não é o primeiro e ele não é o único. Isso é real. E não ser o 

primeiro, ele tem que fazer referência a quem veio antes dele. E antes dele 

pra todos nós foi Mães de Acari, que tiveram suas vidas todas ceifadas, uma 

diretamente pelo Estado e as outras indiretamente, porque o adoecimento e a 

dor levaram elas a não ter mais as vidas. E se a gente não compreender isso, 

achar que a gente é o primeiro, “agora vai resolver, agora chegamos nós, 

somos She-ra, Mulher Maravilha.” Não, não somos nada. Somos mulheres, 

negras e vamos torcer muito, vamos lutar muito para não terminar igual a 

elas. Agora, é muito difícil, é muito difícil, porque também depois delas já 

morreram várias, porque do adoecimento pra morte é muito mais rápido do 

que a justiça, entendeu? 

 

 Após a saída de Rafael do DEGASE, em 2003, cria o Movimento Moleque, 

onde atua até hoje. No Movimento Moleque, há o encontro de familiares que tiveram os 

entes queridos assassinados por forças policiais, além de existirem dois projetos: o 

primeiro nasceu em 2016, intitulado Café das Fortes, o qual é um encontro de mulheres 

negras pra discutir a questão racial dentro de tudo que compõe a vivência enquanto 

mulher:  

 

A mulher que é chefe de família hoje em dia, a provedora da família. As 

coisas já eram nas nossas costas, agora mais do que nunca. A gente é o centro 

da engrenagem desse país. Tem que saber porque nós, na cabeça desse 

patriarcado, eles nos verem com tanta ameaça, com tanto desdém, com tanto 

não competente. Isso é uma mentira, uma falácia, porque temos muito mais 

competência, nós somos muito mais capazes. Temos que tomar o poder, 
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temos que tomar mesmo, sabe? O que já tá acontecendo há algum tempo, 

vamo combinar, eles que não querem perceber, né? 

 

Ao falar de como conheceu a história das Mães de Acari, Monica exprime: 

 

Quando eu inicio em 2003, que o Movimento Moleque nasce. Pra mim, junto 

com outras mães, pra gente construir o Movimento Moleque a gente tem que 

ter uma base, porque construir um movimento, porque temos que nos 

agrupar? E aí eu fui ler sobre Mães de Acari. Eu fui saber qual foi o primeiro 

movimento no Brasil a se constituir e a lutar pelos seus filhos e a dizer “não, 

eu tenho o direito de parir e criar e você não tem o direito de matar, de 

prender e muito menos de prender. Então as Mães de Acari traz pra nós que 

chegamos muito tempo depois esse respaldo de confiança, credibilidade, 

coragem e perspectiva. O que elas iniciaram, elas iniciou pra nós puxarmos, a 

gente não pode parar, porque elas não conseguiram encontrar os corpos dos 

filhos dela, mas isso não significa que outros não podem encontrar os seus. 

Tá errado, pode sim. O Estado não tem o direito de sumir, de matar filho de 

mulher preta nenhuma, então esse foi o legado que as Mães de Acari deixou 

pra nós. Não tem como esquecer Mães de Acari, porque se eu esquecer elas 

eu vou esquecer da minha existência, eu vou esquecer porque eu tô aqui. Eu 

não tô aqui porque eu tava em casa deitada, linda com meu cabelinho loiro e 

fui chamada. Não. Para de maluquice. Tô aqui porque sou mulher preta, 

porque tive um filho no sistema socioeducativo e assassinado. Que outras 

irmãs minhas já viveram isso. Só que outras não tiveram oportunidade de 

falar ou não tiveram coragem, sabe? Então eu tenho que falar por mim e por 

elas. O grito começou com Mães de Acari, então a gente tem que dar 

continuidade. A gente tem obrigação de dar continuidade, não é favor não, é 

obrigatoriedade, a gente deve isso a elas. 

 

A entrevistada versa sobre o conceito de justiça para os movimentos de mães: 

 

É obvio que para todos os seres humanos e para nós mães não é diferente: a 

gente quer uma única justiça, que é a justiça que a gente aprendeu desde 

sempre: os cara preso, o juiz condenar, essa coisa satisfatória, que parece 

satisfatória, né? Mas qual é o tique aí na cabeça da mãe? Porque pra nós mães 

não termina quando é preso, não é que sempre acontece isso, mas não é esse 

o cotidiano de ir preso, são raros os casos que vão. Hoje tem mais até, pela 

luta, pela pressão isso tem acontecido um pouco mais. Mas por quê pra nós, 

mães, familiares o ser preso não é suficiente? Porque o ser preso não vai 

trazer nosso filho de volta. O ser preso não vai fazer, o policial que matou 

meu filho não vai fazer com que outro policial não mate o seu, isso não vai 

acontecer. Por isso que a justiça para nós mães não perpassa apenas e 

unicamente em o Judiciário condenar o cara. Isso é pouco. A justiça pro 

movimento de mãe perpassa da sociedade entender que a justiça maior é 

quando você começar a olhar pro outro como a si mesmo, quando você de 

fato não ver ameaça no meu filho ao teu filho, quando você não fazer 

diferencial na cor da minha pele pra cor da tua pele, quando você não tiver 

que puxar a bolsa andando na rua com medo daquele moleque que tá 

passando, quando você entender porque aquele moleque ali tá na rua. Quem é 

o responsável por aquele moleque tá na rua e não é a mãe e o pai dele, então 

quando a sociedade entender que o racismo de verdade ele é o mentor de tudo 

isso, aí tem a justiça. A justiça perpassa no entendimento sobre o que é o 

racismo e não em prender; porque se fosse prender resolvesse, caraca, cara, 

esse Brasil já tinha ganhado medalha de ouro, porque nós somos o país que 

mais prende e no quê que melhora? Em nada. Pelo contrário, piora 

radicalmente, então não é prender que resolve, então temos que mudar a 
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prática, essa não tá boa. Há 500 anos que essa não dá certo, entendeu? Então 

esse é o diferencial pra nós mães obtermos justiça. 

Ah, claro, aí você vê uma mãe que acabou de perder o filho, ela vai buscar a 

justiça que a sociedade comum entende. Essa mãe perdeu agora. Ela vai, 

quando a ficha cair, quando ela começar a entender e aí cada um é cada um, o 

teu tempo não é o mesmo que o meu. Até quando você vai ter um 

entendimento como eu isso só Papai do céu. Não sei nem se você vai 

entender. Porque se a gente não tiver essa consciência não vai fazer sentido tá 

na luta, porque essa justiça do prende – solta, isso não é justiça. Prender, isso 

não é justiça. Prender é você responsabilizar um único autor pela aquela 

mazela e ele não tem um responsável, ele tem uma cultura, um sistema, por 

isso que a coisa é mais ampla. 

 

Ao que se refere aos objetivos das Mães de Acari, a informante comenta: 

 

No primeiro momento era achar os filhos delas e entender o que aconteceu. 

Depois conforme os anos vai passando, que isso foi ficando difícil, foi 

ficando cada vez mais dificultoso, as próprias Mães de Acari começaram a 

lutar pra isso não acontecer com as outras, entendeu? O que aconteceu com 

ela fosse impulsionador pra que outras não viessem a sofrer e a chorar como 

elas estavam chorando. Não é mudando o foco, a gente vai entendendo como 

funciona a engrenagem, porque pensa bem: um dia você tá aí na tua casa com 

teu filho, no dia seguinte tu não tem nada. Tu acorda no dia seguinte, tu não 

tem nada, tu olha pro lado, pro outro, perdeu trabalho, perdeu filho, perdeu 

tudo, então tu tem que dar sentido a essa continuidade de vida. Não venha 

com essa “tem mais filho”. Filho nenhum substitui outro, ninguém substitui 

ninguém, cada um é um. A mulher pode ter dez filhos, não interessa. Se o 

Estado matou um, matou um, sabe? Então, enfim, então tu tem que dar 

sentido à tua continuidade de vida, porque é muito difícil. [...] 

É muito difícil mãe de vítima não iniciar sua luta por si próprio, né? depois é 

que a gente vai olhando em volta e vendo que não é só o nosso umbigo, tem 

outras coisas. Se inicia assim, depois você vai olhando ao seu redor e vê que 

não é só você que tá ali. Com as Mães de Acari não foi diferente. Elas se 

tornam essa referência, se tornam essas lideranças mais a partir daí, de uma 

dor delas que elas conseguiram fazer com que o Brasil e outros países, que a 

gente enquanto mãe, mulher, de lutar pelo seu filho, que a responsabilidade e 

a luta não é só quando nasce, não é uma coisa paternalista, no sentido de ficar 

sustentando o filho. Não, não é isso. Você é mãe desde o momento que você 

pare até o momento que você morre. É pra sempre. Lutar pela minha cria é 

pra sempre. Tem algumas que não conseguem e tem que ser respeitado, 

porque é uma dor muito forte, né? Você não é vista como uma pessoa que tá 

lutando por direitos, né? Você é vista porque é responsável por aquele ato ou 

enfim. Tipo, as Mães de Acari, “quem mandou aquele filho sair assim?”; 

“qual a mãe que ia deixar esses meninos todos saírem?”. A culpabilização 

sempre recai sobre as nossas costas. Então é isso, a gente é ser humano, tem 

alguns que não aguentam. Não dá também pra tu culpar: “Ah, mulher filha 

disso, filha daquilo, nem liga pro filho.” Não, não é bem assim não. 

 

Monica demonstra como os familiares usam da solidariedade na hora da dor das 

audiências nos tribunais que julgam os agentes de segurança pública que participaram 

de alguma chacina. Assim como no Rio de Janeiro, na Argentina os familiares e 

sobreviventes da Ditadura Militar participam de audiências em tribunais. Sanjurjo 

(2017) retrata a atuação dos familiares e sobreviventes nas audiências ocorridas nos 
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tribunais: primeiro, os testemunhos destes constituem um material fundamental para a 

construção da memória dos acontecimentos da ditadura. Segundo,  

 

o espaço do tribunal vem constituindo-se como um lugar de homenagem às 

vítimas. Atos são organizados em frente aos tribunais, principalmente nos 

dias de início ou término dos julgamentos. Alguns familiares comparecem 

assiduamente às audiências, pois entendem ser esta uma forma de tornar os 

desaparecidos presentes e de agradecer a todos aqueles que aceitaram a 

dolorosa tarefa de prestar testemunho. (SANJURJO, Idem, p. 101) 

 

Monica fala de diversos tipos de reparação, tais como psicológica, econômica e 

em relação à memória do filho dela e filhos de outras mães que tiveram seus filhos 

assassinados pelo Estado brasileiro, o que remonta à Sanjurjo (2017). Ela aponta um 

caso, de Agustín Cetrangollo, filho de desaparecido e integrante do H.I.J.O.S. Para ele, 

“os julgamentos são uma instância de reparação para familiares e sobreviventes” 

(SANJURJO, 2017, p. 100). Monica compreende reparação como algo que ultrapassa o 

campo jurídico. Consoante ela, reparação final é a volta dos filhos, porém reparações 

financeiras e psicológicas são necessárias e precisam ser oferecidas pelo Estado. 

Por fim, Monica comenta acerca das operações policiais e da passividade e 

naturalização da sociedade perante as atrocidades ocorridas nas favelas do Rio de 

Janeiro: 

 

As operações policiais afetam totalmente a vida dos moradores de favela. 

Afeta tudo. Operação policial afeta viver. E aí “ah, só porque foi dar o tiro 

naquele menino específico?” Não. Atinge toda uma favela. Proíbe de viver 

toda uma favela. A operação policial no Estado do Rio de Janeiro dentro das 

favelas ou dentro da Baixada é proibir a população preta de viver. É isso. 

Esse é o objetivo. Porque você não mata só dando o tiro, você mata de 

diversas formas. E esse Caveirão tem esse objetivo: ele dá o tiro pra matar, 

ele traz o medo, ele traz a insegurança, ele traz o terror, porque ele em si é 

um horror, então ele traz todos os adjetivos no qual adoece e mata. Então, 

operação na favela pro morador de favela é proibir eles de viver. É isso, não 

tem muito ti ti ti nem tá tá tá. Eu atendo os familiares dos resultados do que o 

Caveirão faz na favela: corpos tombados. Eu acompanho essas famílias. 

A passividade da sociedade é efeito do racismo, porque o racismo ele nasce 

pra essa população branca, falando na colocação histórica do racismo, nasce 

pra poder os senhores de engenho e os todos poderosos não nos enxergar 

como humanos; o racismo é um mecanismo pra não dar humanidade à 

população negra. Então se nós não somos humanos não tem porque se 

incomodar com o que acontece conosco, então a naturalização das nossas 

mazelas, das nossas torturas, as únicas pessoas que ficam incomodadas com 

isso somos nós mesmos; não incomoda ninguém, porque não tá morrendo 

ninguém, não tá morrendo ninguém, então porque o outro lado da moeda vai 

tá se incomodando? A morte do preto tem muito valor quando ela é aliada à 

morte de um branco. Se ela for a morte de um preto fora não precisa muito, 

nós temos aí Marielle Franco, uma mulher negra, uma mulher par-la-men-tar, 

uma mulher negra que foi a quinta mais votada em 2016, foi assassinada. 

Virou mito? Okay, virou mito, mas resultados desse assassinato. Quero saber 
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resultados. Muito pouco. E olha que a Marielle tem uma população aguerrida 

que tá buscando essa justiça, mas o outro lado que não quer é menos que nós, 

mas manda muito, manda. É menos em quantidades, mas maior no poder. E 

quem manda nesse país é o poder. E o poder se chama racismo. O poder é o 

racismo. Enquanto a gente de alguma forma não quebrar isso. Claro que eu 

não vou dizer “ah, não teve nenhuma vitória.” Tem. A maior conquista é a 

conscientização dos familiares das vítimas de violência do Estado de que pra 

continuarem pertencentes eles têm que ir pra luta. A dor dessa mulher que é 

igual à minha, tenho que tentar fazer ela diminuir, porque a dor é 

desesperadora, mas se a gente fizer um esforço, a gente vai continuar. Qual o 

maior legado? É de fato fazer do luto, a luta. O maior legado é esse. E quem 

deixou isso pra gente foi as Mães de Acari e é o que a gente vem fazendo. 

Por isso que as conquistas é tão difícil, não é fácil. A gente não tá lutando só 

contra o policial que matou. Eu não tô lutando contra o policial que matou 

meu filho, tô lutando contra o sistema, eu tô lutando contra uma cultura, por 

isso que talvez eu morra e não vou ver resultado. E a gente luta, luta, luta, 

conseguimos afastar o Witzel. Entrou quem? Um bem melhor que ele? Não. 

Essa é a nossa luta, e mudar esse sistema não é fácil. 

 

8 de fevereiro de 2021. A sétima informante foi Maria Dalva da Costa Correia 

da Silva - militante da Rede Nacional de Mães contra a Violência. Ela sugeriu que a 

entrevista fosse presencial. Dalva me recebeu em sua casa, no Morro do Borel, Zona 

Norte da Cidade do Rio de Janeiro. Era uma segunda-feira e chovia em grande volume 

na manhã do encontro. Quando a chuva diminuiu, seu marido me encontrou em frente a 

uma padaria bem próxima à favela. De lá, subimos o morro até a sua casa. Eu disse a ele 

que estava vindo, naquele momento, da Praça Vanhargen, na Tijuca. Então, ele me 

contou sua trajetória, afirmando que já morou nesse local. Relatou como chegou ao 

Borel. Chegamos à casa de Dalva. Ela abriu a porta de seu lar festivamente, indicando 

que eu fosse ao banheiro lavar meus pés, pois estar com os pés encharcados da chuva 

não faz bem à saúde. Após isso, me ofereceu um chinelo, água, bolo e suco. Esse 

tratamento me lembrou o propósito final da existência das Mães de Manguinhos: “fazer 

o acolhimento das mães e familiares das vítimas”. (BRASIL DE FATO, 2019). 

Acolhimento é uma palavra comum a movimentos de mães e familiares de vítimas da 

violência estatal. Todas as mães com quem estive foram muito acolhedoras e receptivas 

comigo. 

Conversamos, inicialmente, sobre assuntos corriqueiros, tais como histórias de 

seu neto, e em seguida, os casos alarmantes de Coronavírus no país. Após essa conversa 

incipiente, ela começou a expor a história de seu filho. A interrompi dizendo que 

precisava pegar meu caderno e perguntei a ela se poderia gravar a entrevista. Ela 

prontamente respondeu afirmativamente. 

Dalva tem 67 anos. Nasceu em Minas Gerais. Na adolescência, veio com a 

família para o Rio. Começou a trabalhar na Fábrica Souza Cruz aos 18 anos, e para 
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morar mais perto do trabalho, se mudou para o Morro do Borel. Entre 1975 e 1993, 

trabalhou na Fábrica Souza Cruz. A fábrica fechou em 1993. Durante quatro anos, entre 

1993 e 1997, fazia bolos para fora e alugava telefones para complementar a renda 

familiar. Em 1997, começou a trabalhar no período noturno em uma empresa de 

mecânica em Duque de Caxias. 

 Desde o assassinato de seu filho, é militante de direitos humanos e não trabalha 

mais em sua profissão, pois não consegue fazer outra coisa a não ser buscar formas de 

provar a culpa dos assassinos de seu filho para que sejam presos. Ela se aposentou para 

se dedicar à luta integralmente. A informante diz que foi à luta por dignidade e justiça 

ao seu filho. Ao longo da conversa, fica evidente que Dalva não tem mais tanta 

esperança no sistema judiciário. Dezoito anos se passaram entre o ocorrido e hoje. Os 

policiais que assassinaram Thiago continuam soltos. 

Dalva teve dois filhos: Thiago e Diego. Thiago era seu filho primogênito. Ele 

nasceu em 1983. Era Técnico em Mecânica de Manutenção pelo SENAI. Trabalhava na 

Stech, uma empresa de tecnologia de planejamento ambiental, e estudava no supletivo 

de uma escola estadual no período noturno. Deixou uma filha – Gabriela – que estava 

com um ano à época da Chacina. 

Dalva contextualiza 2003. O define como um ano  

emblemático, pois “já tinha acontecido rebelião, as favelas tavam como se 

fosse a UPP, tinha plantão de policiais, né, e aqui era o 6º Batalhão, cada dia 

era um plantão, e então esses policiais que não tavam nesse plantão nesse dia, 

mas eram os policiais que quando eles subiam aqui a gente sabia, porque eles 

vinham pra matar. 

 

Thiago foi assassinado por policiais militares na noite de 16 de abril de 2003 

‒uma noite de quarta-feira da Semana Santa ‒, na Chacina do Borel, com 19 anos. 

Dalva relata que seu filho se preparava para viajar. Antes, foi à rua comprar o ovo de 

Páscoa de sua filha e cortar o cabelo. Nunca mais voltou para casa. A equipe de plantão 

era composta por dezesseis policiais. Desses, oito entraram na vila onde se localiza a 

casa da entrevistada. Eles entraram em uma residência cujo portão estava aberto, 

quando a moradora do referido imóvel disse a eles que a casa dela não tinha laje na 

tentativa de fazer com que os policiais não permanecessem na casa dela.  

Daí, quatro ficaram escondidos na casa e quatro desceram. Os quatro policiais 

que permaneceram dentro da casa alvejaram três jovens bem perto deles – Thiago, 

estudante e técnico em mecânica de manutenção; Carlos Magno, estudante; Carlos 

Alberto, pintor. O último assassinado era Everson, taxista, que estava subindo o morro a 
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pé quando foi atingido. Ele foi torturado pelos policiais, os quais exigiram saber deste 

onde estavam os traficantes da boca de fumo. O corpo dele foi achado no hospital pelos 

familiares dois dias depois da Chacina. 

 Thiago foi baleado primeiramente na perna. Os policiais foram até ele e ele 

disse: “não me mata, eu sou trabalhador, não sou bandido. O policial retrucou: “Você 

vai morrer porque você é bandido.” A dona da casa conhecia Thiago. Ela suplicou aos 

agentes: “não, pelo amor de Deus, ele é trabalhador.” Ao que Thiago reagiu: “Ana 

Paula, pede para a minha mãe mandar meus documentos.” Um policial pôs um fuzil na 

cabeça dela, empurrou-a para dentro de casa com o cano do fuzil, vociferando: “Entra, 

sua vagabunda”. Ela retrucou: “não, moço, não”. Neste momento, o policial ordenou 

que ela apagasse a luz. Disparou mais três tiros contra Thiago, os quais resultaram em 

sua morte. No total, foram cinco tiros disparados contra o rapaz. 

 Dez minutos após a saída de Thiago, sua mãe começou a ouvir uma grande 

quantidade de tiros e comentou que era um plantão tranquilo aquele dia, por isso não 

entendeu a intensidade de tiros. Logo cessou e voltou pouco tempo depois. Dalva conta 

o momento que sentiu a perda de seu filho: 

 

Aí eu tava aqui aí de repente assim, sabe, a minha vista escureceu e eu até 

hoje não sei como. Éééé, a minha vista escureceu e eu vi alguém pegar o 

Thiago assim no colo, aí o Diego “mãe, mãe, mãe”, aí eu falei assim: “Diego, 

acabou”. Ele falou: “o que?”, aí eu falei: “O Thiago morreu. Eu vi.” Quando 

eu falei isso, meu marido já saiu na porta, aí o telefone tocou. Um dos amigos 

dele, sobrevivente, que é sobrevivente, que era o Leandro, falou assim: “Ah, 

é, olha só, éééé, eu tô baleado, que a gente tava aqui e eu não sei o que 

aconteceu com o Thiago, mas ele já sabia que o Thiago tava morto, porque 

eles estavam um do lado do outro. Aí quando a gente saiu já tava subindo um 

monte de carro de polícia, a rua ficou fechada, vários policiais com o fuzil 

pra cima e eu falei “não, meu filho, meu filho”, mas aí eles me deram 

remédio e eu “não, não, eu quero meu filho, cadê meu filho, cadê meu 

filho?”, aí me deixaram aqui na porta, aí meu marido desceu, porque ele 

tentou ir por lá e não conseguiu, foi por aqui também não conseguiu, tudo 

fechado. Aí eu falei “gente, o que que aconteceu? Quero meu filho, quero 

meu filho, aí o policial falou assim: “se quiser, vai pro Andaraí, porque a 

gente tá levando todo mundo pro Andaraí.” [...] 

Quando a gente chegou lá [no Andaraí] o policial falou assim: “Ué, mas não 

tinha incursão lá no Borel hoje. A equipe que tá lá é tranquila”. Aí ele falou: 

“aguarda um pouco aí.” Aí ficamo lá. O cara falou: “pode entrar.” Eu já tava 

aérea, aí foi minha irmã e meu marido. Aí chegou lá, Thiago já tava sem 

roupa. [...] Eu tava tão aérea que falaram “não, leva ela pra casa, melhor 

vocês irem pra casa”, aí viemo pra casa. Me doparam, só que eu não dormi.” 

 

A informante continua seu emocionado relato, detalhando o dia seguinte ao 

assassinato: 
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No dia seguinte meu marido foi lá pro IML com o irmão dele. Aí quando 

chegou lá, marcaram o sepultamento do Thiago pro dia seguinte, pruma 

quinta-feira. Mas, assim, eu tava tão atordoada que parecia que eu ia chegar 

lá, encontrar com o Thiago, conversar com ele e tudo. Aí quando eu cheguei 

lá, que eu fui assim ó, que eu fui pra falar. Primeira coisa, fui pra segurar na 

mão dele, que eu tentei abraçar ele, ele tava gelado. Assim, eu perdi os 

sentidos. Sabe assim, é o que eu falo ó, sabe assim quando teu filho nasce e 

você abraça ele quente, tá até com sangue, mas ele tá com o sangue quente. 

Quando eu abracei meu filho gelado, que eu fui segurar na mão dele embaixo 

das unha dele, tava aquele sangue preto. Aí eu falei: “Meu Deus, que que 

aconteceu?” Mas, assim, na hora assim, eu nem falei assim “ah, por que, não 

sei o que”, eu falei “gente, o que que fizeram com meu filho?” e, assim, ele 

era dentucinho, ele usou aparelho uns seis anos, aí os dente dele tava 

quebrado assim. Sabe essas coisas assim que você olha que te marca pro resto 

da vida? Foi isso, sabe?  

 

O próximo trecho da entrevista a ser salientado é de Dalva narrando como entrou 

na luta de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, imediatamente após o 

sepultamento de seu filho: 

 

E aí eu parei assim, falei a única coisa que eu posso fazer agora é justiça. Vou 

ter que correr atrás de justiça. [...] Você lembra de tudo, a primeira papinha. 

Comecei a lembrar de tudo assim, sabe? E ele era muito agarrado comigo 

porque até um ano eu trazia ele pra creche naquele baby bag e era só eu e ele 

que meu marido trabalhava, então, assim, a gente era muito agarrado. O filho 

pra gente parece que é um só espírito, é uma coisa muito, que não tem 

explicação. Não tem explicação quando a você sabe que tá grávida, que vai 

ser mãe. Agora, quando a gente perde, uma coisa assim que você nunca 

imagina que vai acontecer, até porque é contra a lei da natureza, né? Porque 

os filhos que enterram o pai. Quando fica doente, que você dá um remédio, 

você cuida, tudo bem, mas quando é assim...[...] 

Aí cerca de uma semana a gente ficou assim, aquela coisa, né? Aí a 

Associação de Moradores, o pessoal falou: “não, assim não pode ficar, 

porque se foram esses quatro, tudo trabalhador, imagina o que eles não vão 

fazer?” Aí nós começamos a fazer reunião para ver o que a gente ia fazer pra 

denunciar, porque tava aquele negócio, já tinha um sinal verde pra polícia 

matar, ainda tinha aquele negócio da gratificação faroeste, né? Cada policial 

que matava, éé, tinha uma recompensa. [...] Essa equipe sabia, quando era 

plantão deles, a Associação de Moradores é na Rua São Miguel, eles ficavam 

na rua ali. Eles tomavam a mochila do pessoal que vinha pra reunião, eles 

intimidavam. Eles apontavam o fuzil pra mim. Ele falou pra mim: “se você tá 

pensando que você vai ferrar a gente, você vai se f...cê vai pro saco preto.” 

Eu olhei pra cara dele e falei: “vamo ver, eu não te devo nada, eu não pedi 

pra você matar meu filho”. Falei mermo: “Eu pago a tua farda, porque eu 

pago imposto, a gente paga a farda e paga a bala que vocês sobem aqui pra 

matar nossos filhos.” Olha, foi quase um mês assim. Aí o que que nós 

fizemos? A gente decidiu como a gente ia denunciar, porque a gente tinha 

que fazer alguma coisa, aí foi quando a gente tirou esse “Posso me 

identificar?”, porque eles não puderam se identificar e foram tratados de 

bandidos e marcamo uma caminhada silenciosa que a gente ia se manifestar 

só com cartazes, aí a camisa com a foto e assim, “Posso me identificar?” Aí 

tava “Thiago – mecânico; Carlos Alberto – pintor; Everson – taxista; Carlos 

Magno – estudante.” 

 

Dia 07 de maio de 2003. Ato em homenagem aos assassinados na Chacina do 

Borel e por justiça para eles. Aproximadamente 1000 manifestantes caminharam da 
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Usina – sub bairro da Tijuca onde está localizado o Morro do Borel – à Praça Saens 

Peña.  Havia moradores de algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, como Rocinha, 

Vidigal e Manguinhos. À frente do ato havia uma faixa escrita SEM JUSTIÇA NÃO 

HAVERÁ PAZ e outra com os dizeres POSSO ME IDENTIFICAR? contendo os nomes 

dos assassinados. Os protestantes foram de loja em loja ao longo do trajeto avisando aos 

lojistas que não precisavam fechar as portas, pois aquela era uma manifestação 

silenciosa. Aqui fica nítida a preocupação do movimento de buscar legitimidade junto à 

população local, caracterizando uma disputa de narrativa com a narrativa oficial 

veiculada pelo governo do Estado de que na Chacina do Borel foram assassinados 

bandidos.  

A chefe do Executivo estadual da época, Rosinha Garotinho, quis desmobilizar a 

passeata. Enviou um representante do governo para que negociasse um encontro entre 

familiares dos chacinados do Borel e ela. Os organizadores do ato recusaram esta 

proposta e realizaram sua caminhada silenciosa. Os deputados estaduais do PT Gilberto 

Palmares e Alessandro Molon, então presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania da ALERJ, estavam na passeata. Orientaram aos familiares que 

escrevessem um dossiê com tudo o que ocorreu no dia da Chacina. 

Ao longo do ato, a PMERJ mandou fechar a faixa algumas vezes, alegando 

tratar-se de apologia ao crime. Os PMs tentaram prender os organizadores do ato, os 

membros da Associação de Moradores do Borel. Apesar de toda intimidação do 

comandante do 6º BPMERJ – Murilo Leite – e de seus comandados, o ato foi bem-

sucedido. O ato chegou ao seu destino e no meio da Praça Saens Peña os protestantes 

fizeram uma roda, cantaram o Hino Nacional Brasileiro e soltaram balões brancos. 

 O dossiê foi levado por Molon para o governo federal. O presidente do país era 

Luiz Inácio Lula da Silva, que enviou representantes ao Borel: vieram o Secretário 

Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares; e o secretário de Direitos 

Humanos, Nilmário Miranda. Por causa da presença de membros do governo federal, 

apareceram no mesmo dia que a comitiva oficial do Executivo federal o delegado titular 

responsável pelo inquérito da Chacina do Borel, a ouvidora da PMERJ, além da 

imprensa oficial.  

Nilmário pediu para a Polícia Federal investigar a Chacina. Daí em diante o caso 

andou mais rápido. Logo foi marcada a reconstituição do crime. Clóvis Sahione, um dos 

melhores advogados criminalistas do país, atuava na defesa dos PMs envolvidos na 

Chacina. Os policiais presentes na Chacina não foram à reconstituição. A testemunha 
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compareceu e os peritos também. Quando a reconstituição acabou, concluiu-se que os 

policiais atiraram de cima da laje e praticaram execução sumária contra os mortos. Na 

semana seguinte, a governadora do estado pediu uma conversa com os familiares, que 

assentiram. No encontro com Rosinha, Anthony Garotinho, então secretário estadual de 

Segurança Pública, estava presente. Os parentes das vítimas deram os nomes dos 

dezesseis policiais presentes na operação que resultou na Chacina. Imediatamente, 

Garotinho solicitou o afastamento dos dezesseis policiais.  

Dia 12 de dezembro de 2003, o Ministério Público pediu a prisão dos dezesseis 

agentes de segurança. Cinco foram presos: os quatro que participaram da execução de 

Thiago, Carlos Alberto, Carlos Magno e Everson; e o subtenente, Rodrigo Lavandeira. 

Apesar de não estarem no seu dia de plantão, a operação realizada por esses policiais 

não foi considerada clandestina, e sim oficial, pois já que contava com a participação do 

subtenente, na compreensão da Justiça a operação se torna oficial. Isso é um dado 

negativo para a acusação – parentes das vítimas – pois tratando-se de uma operação 

policial, legitima esta como o trabalho que os policiais estavam exercendo no dia da 

Chacina. 

Em 2004, Sidney, um dos policiais, não quis recorrer, pois não tinha projétil da 

arma dele. Para não ser julgado, ele deveria recorrer. Logo, ele foi julgado. No 

julgamento, ele falou que não atirou e que ele não participou dessa operação específica 

na laje. Este policial foi absolvido no primeiro julgamento. Os familiares foram à 

audiência no qual ele foi absolvido. A testemunha também compareceu, entretanto 

passou mal: a pressão dela subiu. Mesmo assim ela conseguiu reconhecer os quatro 

policiais que estavam na laje da casa dela, apesar de não ter conseguido dar seu 

testemunho por causa do nervosismo. Os policiais passaram pelos parentes das vítimas 

no corredor do Fórum e debocharam destes. Nessa hora da entrevista, Dalva fala:  

 

Tem o corporativismo do Judiciário, porque o Judiciário também tem culpa, 

o MP tem culpa, porque não investiga, se a gente não cobrar o MP não 

investiga, então a gente fala, começa pela delegacia. O delegado vê lá auto de 

resistência e não vai investigar. Ele vai falar assim: “auto de resistência? 

Resistiu à prisão. [...] Resistiu à prisão é bandido. É bandido tem que morrer, 

como eles dizem, né? “Bandido bom é bandido morto”. [...] Você é alvo. 

Você é perseguido. Quando você começa a brigar por justiça, você vira 

alvo.[...] 

Você tá marcado pro resto da vida. Por que a Edméia das Mães de Acari 

morreu? Porque no dia que ela foi no presídio, conversou com um cara, o 

rapaz falou com ela. Quando ela tava indo, que ela ia depor, eles mataram 

ela. [...] 

A gente não tinha advogado, porque advogado nenhum quer debater com 

policial. [...] Tinha uma advogada, a doutora Nilma, só aparecia quando tava 



122 
 

a mídia. Quando a televisão não tava ela não aparecia. Mas na hora dela 

sofrer com a gente para prestar depoimento, essas coisas, ela não aparecia. Aí 

a gente começou a correr atrás na Defensoria e aí foi quando foi fundado esse 

núcleo, que é o NUDEDH, que é o Núcleo de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública, que foi em 2004. E aí esse defensor, que era o doutor 

Leonardo Rosas começou a acompanhar os casos. Então ele começou a 

instruir a gente. Era o doutor Alexandre Paranhos e o doutor Leonardo Rosas. 

 

Rodrigo Lavandeira – responsável pela operação que resultou na Chacina do 

Borel – também não tinha confronto balístico. Ele pediu para ser julgado. Ele não estava 

no momento da execução. Ele foi preso, pois foi à delegacia fazer o boletim de 

ocorrência no dia da Chacina e apresentou as armas e as drogas. O delegado responsável 

pelo boletim de ocorrência, do 20º BPMERJ, foi exonerado. Em seu lugar, colocaram 

Orlando Zaccone, do 19ª BPMERJ como responsável pelas investigações. 

 Em seu depoimento, Lavandeira alegou que não atirou, foi ao local do crime 

para socorrer as vítimas. O júri popular era composto por vinte pessoas. Sete foram 

escolhidas para julgarem o caso. Rodrigo Lavandeira foi mais um policial absolvido. 

Dos três agentes que restavam no processo, Ramalho foi o único condenado: tinha 

projétil da arma dele em três corpos. Ele foi condenado a 52 anos de reclusão. Recorreu. 

A pena diminuiu para 42 anos. Ficou preso até 2009, quando interpôs um novo recurso 

e foi absolvido, pois havia ficado seis anos preso. O sargento Avelino e o cabo Emílio 

também estiveram encarcerados por seis anos, esperando o julgamento. Nunca foram 

julgados. Os três voltaram à ativa após os anos de prisão, e foram promovidos para 

patentes mais altas. 

Em 2018, houve um novo julgamento. Dalva julgou como “um horror” essa 

audiência. A defensora não atuou ativamente na sessão. A testemunha caracterizou a 

chacina como tiroteio; os policiais declararam ter havido injusta agressão por parte das 

vítimas, por isso se defenderam. O caso passou de crime hediondo para culposo, quando 

não há intenção de matar. O processo foi arquivado e encaminhado para a Justiça 

Militar. Dalva assevera: “com todas as provas técnicas, por mais que você lute, a Justiça 

não condena policial. Mas mesmo assim a Rede continua atuando.” 

A interlocutora relata a cena do sepultamento que a intriga: a grande quantidade 

de policiais no enterro de Thiago. Os policiais que estavam na Chacina foram ao 

cemitério. Havia jornalistas também. O Jornal Extra veiculou a notícia sobre a morte de 

quatro traficantes no Morro do Borel pelas mãos da polícia. Consoante à reportagem, a 

PMERJ revelou que havia dez traficantes fortemente armados na hora da troca de tiros 

com a polícia. Desses, quatro foram alvejados. Os meninos não estavam com armas.  



123 
 

Nenhum dos quatro jovens assassinados era traficante. Os policiais alegaram ter sido 

auto de resistência. Nessa hora, Dalva diz: “é por isso que eu falo, eles criminalizam a 

favela.” 

Os familiares das vítimas analisaram que os policiais plantaram bomba caseira, 

carregador de fuzil, revólver, pistola e trouxinha de maconha e cocaína na cena do crime 

– chamado de kit assassino por militantes de direitos humanos - para parecer que se 

tratavam de bandidos, pois esses policiais chegaram ao hospital muito depois dos 

familiares, mesmo “saindo” da favela bem antes de Dalva e sua família. Os policiais 

retiraram do local do crime a identificação de Thiago, além de seu tênis e os cinquenta 

reais com os quais ele compraria o presente de sua filha. 

“Quando acontece isso com uma família, não tem outra pessoa para acolher a 

não ser outra família que já passou por isso”. Essa declaração de Dalva ilustra o 

sentimento de qualquer mãe e familiar de vítima de violência do Estado. A Rede de 

Comunidades e Movimentos Contra a Violência foi criada em 2004 pelos familiares da 

Chacina do Borel, Mães de Acari e familiares da Chacina da Candelária para acolher os 

familiares de vítimas de chacinas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro. Esta Rede 

prestou solidariedade aos familiares de vítimas da Chacina da Baixada, em 2005, cujos 

familiares criaram a Rede de Mães da Baixada Fluminense. 

A Rede de Comunidades ia para as comunidades procurar as famílias quando 

alguém era assassinado dentro das favelas para prestar solidariedade aos familiares e 

ajudá-los a buscar justiça pelas vítimas. Ademais, cobravam os inquéritos policiais das 

delegacias para poder ocorrer uma investigação. As pessoas da Rede percorriam as 

instituições públicas: Defensoria Pública; Ministério Público, encarregado pelo controle 

externo das atividades policiais; e ALERJ para cobrar investigações e o cumprimento 

das leis; Polícia Civil para cobrar análise pericial. A Rede demandava um perito 

independente. 

Dalva relata a ida à psicoterapia, conseguida através da Defensoria Pública, para 

superar a depressão pós-traumática causada pelo assassinato de seu filho. Para ela, a 

psicoterapia a reergueu das cinzas. Ela saiu do quadro depressivo graças ao tratamento 

psicoterápico feito na Santa Casa. Afora depressão, a entrevistada contraiu 

hipertiroidismo, diabetes, hipertensão, catarata, arritmia cardíaca e lesão coronariana. 

Ela toma catorze comprimidos por dia. O marido dela virou alcoólatra, mas já se 

recuperou. Dalva afirma: “Eles destruíram seis famílias. [...] Não haverá justiça nem 

reparação que reparem os danos que sofri.” 
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A Rede expandiu para nível nacional, em 2007, quando ocorreu o Primeiro 

Encontro, em São Paulo, juntamente com as Mães de Maio, que viria a se repetir nos 

anos posteriores com outros grupos de mães espalhados por todo o país, se 

transformando em um Encontro Nacional de Familiares de Vítimas do Terrorismo do 

Estado. Neste momento, foi formada a Rede Nacional de Vítimas do Terrorismo do 

Estado. Esse elo se estendeu à esfera internacional, pois há uma rede internacional de 

mães e familiares de vítimas de violência do Estado. 

 Uma das ações da Rede contada pela interlocutora foi um ato público em frente 

ao Ministério Público com uma faixa escrita O MP prende e o Estado mata para 

reivindicar investigações de vinte casos arquivados há cinco casos. Com um ano, doze 

casos já foram investigados. Os membros da Rede se capacitaram para acessar as 

instituições públicas; a Anistia Internacional foi incumbida por essa capacitação. Um 

desdobramento da Rede é a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que auxilia 

familiares de encarcerados a ir atrás dos processos, se seu parente já foi julgado ou não, 

requisitam julgamento. 

Na área cível, o estado foi condenado a pagar pensão para Dalva; o marido dela; 

o filho caçula dela; a mãe da neta dela; e a neta dela, Gabriela, filha de Thiago. Os 

parentes das outras vítimas não recorreram, portanto não obtiveram a pensão. Tal 

pensão é chamada pela informante de reparação e não indenização, porque “indenização 

só se eles devolvessem o meu filho, né?” 

“O corpo negro quando não é baleado, ele é preso” (fala de Dalva) 

“Porque eles sabem que aqui se morreu, é pobre mesmo, é preto. A vida da gente 

não vale nada.” (fala de Dalva) 

Consoante Dalva, “Meu filho não morreu por portar uma arma, ele morreu por 

ser pobre, negro e morar na favela. Então ele já é criminalizado, então ele pode morrer. 

Ele é um sujeito que ele é um inimigo. Ele é inimigo do Estado.” 

A semana de luta das mães de vítimas da violência estatal ocorre de 21 a 28 

maio, pois este é o mês no qual é celebrado o Dia das Mães. 

Dia 18 de fevereiro de 2021. Última entrevista. Aline Leite foi minha 

interlocutora neste dia. Concedeu-me uma entrevista por telefone, pois estava 

cumprindo preceito de sua religião – Candomblé –, e não poderia mostrar o rosto. 

Sendo assim, não poderíamos nos encontrar pessoalmente nem realizar chamada de 

vídeo. Aline era irmã de Cristiane Souza Leite, uma das vítimas da Chacina de Acari. 
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Minha expectativa nessa entrevista era que a informante expusesse em detalhes a 

peregrinação das Mães de Acari. Isso não ocorreu.  

Aline propôs externar os sentimentos dela e de seus irmãos com relação à vida 

levada pela mãe após a morte de Cristiane, o que foi uma proposta que me surpreendeu 

positivamente, pois mudou o rumo da entrevista, enriquecendo o trabalho, pois a força 

de um relato tão íntimo trouxe o dia a dia de Vera Lúcia Leite Flores, uma das Mães de 

Acari, para a pesquisa, se diferenciando de todas as outras entrevistas, que apresentam 

uma distância das Mães, por serem pessoas envolvidas de maneira institucional, não 

familiar, com as vítimas. 

Aline começa a entrevista falando sobre sua irmã, que também era sua madrinha 

de Batismo. Por ser mais velha que Aline nove anos, Cristiane era um exemplo para ela: 

a vítima era modelo da Estub, agência de modelos sediada na Fazenda Botafogo, bairro 

próximo a Acari, onde ela morava com a mãe e os irmãos. Ela era muito estudiosa e 

muito presente na vida familiar. Tudo indica que Cristiane era namorada de uma das 

vítimas, porém a família não sabia desse namoro. A entrevistada tinha sete anos quando 

ocorreu a Chacina de Acari. Além de Aline e Cristiane, Vera tinha, ainda, uma filha – 

Amanda – e mais dois filhos. A família de Cristiane morava próximo à favela de Acari e 

não andava por ela. A adolescente, pelo contrário, circulava por Acari e desta forma 

conheceu aquele que teria levado ela para Magé, seu suposto namorado. 

A primeira fala a ser ressaltada é em relação a como Aline reagiu ao assassinato 

da irmã: 

 

Eu era criança na época da Chacina e já começaram a pipocar coisas na 

minha cabeça, porque sete anos você não é tão criança que não consiga 

imaginar. Eu não era tão bobinha e aí começou a desencadear coisas: na 

escola já não ia tão bem quanto poderia. De fato, quando eu falo que 

influenciou e muito. Porque vão falar “claro, foi na sua família”, mas foi pelo 

fato de ser criança mesmo, né? Porque ali você tá querendo formar uma 

opinião, porque aí já cresci crítica, já cresci nessa vibe, porque não tem como 

você crescer numa situação familiar dessa, que depois atingiu o mundo, né? E 

uma Chacina realmente devastadora, né? 

Foi Chacina mesmo, né? Porque não foi só o desaparecimento, né? Não 

apareceu o corpo de ninguém, né? Realmente pra mim seria desaparecimento 

porque não acharam os corpos, mas a Chacina foi concretizada, né?[...] 

Tive que conviver com essa situação toda.  

 

Em outro trecho, a entrevistada fala do início da trajetória da sua mãe como Mãe 

de Acari: 
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Na época eu vi minha mãe muito perdida, assim como as outras mães, mas 

depois foi crescendo uma coisa, uma força, uma garra, uma coisa muito 

grande de instinto maternal mesmo, sabe? Porque minha mãe mudou, ela era 

outra pessoa, sabe? Minha mãe se transformou numa pessoa muito maior, 

muito melhor, aquilo só tava assim, adormecido. Minha mãe realmente se 

transformou numa Vera gigante. 

 

Aqui Aline relata seu adoecimento mental derivado do que ocorreu com sua 

irmã e da consequente ausência da mãe dentro de casa por conta de sua busca por justiça 

por Cristiane e os outros dez jovens vítimas da Chacina de Acari: 

 

Eu levei muitos anos, eu fiquei muitos anos em depressão, aí ia em psicólogo, 

psiquiatra. Eu tô aqui no meu axé, mas eu vou ao psiquiatra, eu vou na 

psicóloga, tudo dando um jeito máximo, sabemos que temos um presidente 

criminoso. Eu tô aqui dentro, mas as coisas não param lá fora. Aqui dentro 

mesmo, dentro de mim, porque apesar da religião dar uma paz, um 

entendimento de tudo aquilo que eu passo, passei, o médico é imprescindível, 

né? Porque a psicóloga me diz que nada mais é, minha depressão nada mais é 

do que aquilo que poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás. E porque 

poderia ter sido resolvido há muito atrás, se não tivesse acontecido isso com a 

minha irmã e a minha mãe não precisar ficar tanto tempo fora e não 

conseguir dar o apoio, né, que eu precisava e aquilo só foi aumentando. 

Eu tive uma psicóloga na época que ela, a Valéria, que a Valéria me atendeu 

nesse momento, me acolheu na verdade, acolheu toda a família, mas sempre 

tem alguém que se abate mais, alguém que não consegue resolver essas 

questões dentro, né? Colocar pra fora. 

 

A informante evidencia que sua mãe fez com que os filhos estivessem afastados 

dos caminhos dela de busca de justiça por sua filha: 

“Minha mãe foi tentando colocar a gente pra fora dessa história, dessa situação 

para que a gente pudesse...e até hoje a gente tem sequelas daquilo que aconteceu há 

tantos anos atrás, porque fica sequelas, porque fica, psicológico.”  

O exato momento que Vera soube do assassinato e desaparecimento de sua filha 

é contado por Aline: 

 

A Marilene chegou na minha casa, encontrou a minha mãe, foi falando a 

história e aí a Marilene já chegou com essa notícia de que tinha sido 

sequestrada ela e mais dez jovens. Na época era o Jornal O Povo e a Marilene 

já chegou com essa notícia, já com o jornal. Já tinha sido divulgado já o que 

tinha acontecido.  

 

A entrada de Vera na luta foi imediatamente após o recebimento da notícia de 

que sua filha havia sido sequestrada: 

 

Ali minha mãe já saiu com a Marilene, pra se encontrar, pra poder ver o que 

elas poderiam fazer, diante de muito choro, de muita dor, mas meio perdidas, 

e aquela coisa de saber, que a minha mãe sempre falou isso, que era sobre 

mentir, porque a minha irmã mentiu para a minha mãe, porque ela disse que 
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ia para um lugar e foi pra outro. Então naquele momento teve também uma 

revolta da minha mãe com a minha irmã por ela não ter dito que ia, porque se 

de repente ela falasse a verdade ela também não iria, né? Por isso também ela 

não teve confiança de, acredito eu, né, dar satisfação. [...] Ela não disse a 

verdade. [...] 

Minha mãe trabalhava e deixou de trabalhar. Minha mãe que sustentava. Na 

verdade, meu pai, quando a minha mãe ficou sabendo da história da Chacina 

o meu pai saiu de casa. A Amanda era um bebê. [...] Então meu pai foi 

embora, minha mãe que assumiu tudo. Ele já tinha outra família. Deixou a 

minha mãe no momento que a família mais precisava de um apoio, aí minha 

mãe deixou de trabalhar nesse momento aí. Na verdade, ela só entrou mesmo 

pra trabalhar depois, recebendo, no Centro Brasileiro, que ela conseguiu um 

retorno financeiro, pra pagar as contas, pra dar de comer. [..] 

Construir, na verdade, essa história da Chacina. Elas depois construíram a 

história das Mães. 

 

 

A entrevistada conta que Ana conhecia Joana, falou com Marilene, que falou 

com Vera. Assim, as quatro se envolveram em alguma medida na luta. (Além de 

Edmeia). 

“Ninguém queria colocar a cara”. (fala de Aline) 

“Minha mãe tinha uma clareza muito grande das coisas, ela conseguia ler as 

coisas muito rapidamente, conseguia organizar o pensamento dela muito rápido”. (fala 

de Aline) 

“Minha mãe tinha um humor, apesar de tudo o que aconteceu.” (fala de Aline) 

A partir da luta das Mães de Acari, Aline conta que cursos e atividades de lazer 

chegaram à favela. Ela própria participou desses cursos e atividades de lazer. Ela 

escreveu um livro de poesias e o publicou aos 18 anos de idade, pois segundo ela, 

“quando a minha mãe saía para viajar ou para fazer qualquer coisa, eu escrevia nas 

paredes. Um desejo muito grande de escrever, de falar, de ser ouvida”. A assistente 

social Sheila Nogueira foi crucial para o fortalecimento psicológico de Aline e das Mães 

de Acari. Sheila levou a informante a uma ONG onde Aline desenvolveu sua escrita e 

pôde lançar um livro de poesias, por intermédio dessa ONG. 

Vera Leite ressaltava que apesar de ter outros filhos, Cristiane era insubstituível: 

“minha mãe dizia “falta uma pessoa na mesa, eu não posso deixar pra lá, porque eu tive 

seis filhos, eu não tive três, eu não tive quatro. Ela falava muito isso.” (Aline Leite) 

Lima (2016) continua seu artigo falando da importância de se fazer um roteiro 

para a entrevista, o qual deve conter os temas e/ou os aspectos do tema que o 

entrevistador pretende abordar ao informante: “Como todo roteiro, deve ser de consulta 

fácil e rápida: detalhado, preciso, mas com notações breves e claras (palavras-chave, 

frases nominais...)” (LIMA, Idem, p. 33). 
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 As entrevistas aos diferentes atores sociais envolvidos direta ou indiretamente 

no caso tiveram como objetivo o que argumenta Alonso (2016): recolhimento de 

sentimentos, experiências, valores e opiniões acerca da Chacina e dos acontecimentos 

que se desdobraram do episódio. Através das entrevistas, percebi como os entrevistados 

interpretaram o crime, o que me possibilitou ter acesso a distintas narrativas do mesmo 

evento, algo importante para tecer minha dissertação, pois os atores envoltos na história 

me indicaram como delinear por completo meu problema de pesquisa. Além disso, há o 

que Lima indica: riqueza das informações captadas pelo entrevistador; registro de 

reações não verbais; na entrevista todas as dúvidas e questões acerca do meu tema – 

Mães de Acari – vão sendo dirimidas; receber e perceber aspectos que não são 

perceptíveis somente pela observação. Nesse tecido formado pelas entrevistas, foi 

possível montar o mosaico formado a partir dos encontros entre ligações da mesma 

história, o que serviu para continuar investigando e delineando meu problema de 

pesquisa. 

Lendo Lima, verifiquei que uma das coisas que poderiam ser mais delicadas nas 

entrevistas realizadas poderiam ser a captura dos sentimentos de familiares e vítimas de 

violência do Estado, uma vez que não é um questionamento simples de se fazer. 

Entretanto, há técnicas, como aponta Lima, ao sugerir que se trabalhe com situações 

hipotéticas na hora da entrevista ou com perguntas do tipo “qual seu sentimento nesse 

exato momento?” 

  

3. Debate teórico 

 

Tanto as entrevistas como o campo realizado em 2019 me suscitaram perguntas 

e respostas. A primeira resposta se deu em torno da categoria genocídio. Como disserta 

Abdias do Nascimento, o que está em curso no país é o genocídio da população negra, 

qual seja, o nome específico atribuído a uma série de extermínios contra jovens negros e 

periféricos. 

 A palavra genocídio é em grego dividida pelo prefixo originário do grego genos 

(raça ou tribo) e pelo sufixo latino cídio, derivado da palavra latina caedere (matar), isto 

é, genocídio significa matar uma raça ou tribo. A origem do termo genocídio provém da 

época da Segunda Guerra Mundial: o advogado e jurista polonês Raphael Lemkin criou 

o conceito no fim deste episódio sangrento da História Mundial. Lemkin buscou a 

ONU, de acordo com Alves (2017), para “que fosse elaborada uma convenção contra o 
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genocídio como algo que descrevesse “ataques a todos os aspectos da nacionalidade - 

físicos, biológicos, políticos, sociais, culturais, econômicos e religiosos” (Power, 2004, 

p.66).” (ALVES, Idem, p. 5) 

Segundo Elisa Larkin Nascimento (2016):  

 

 O Genocídio do Negro Brasileiro, publicado originalmente no país pela Paz 

e Terra, em 1978, apresenta o texto e o contexto da contribuição de Abdias 

Nascimento ao Colóquio, foro intelectual do Segundo Festival Mundial de 

Artes e Culturas Negras e Africanas (Festac/Fesman), realizado em Lagos, 

Nigéria, em 1977. O livro registra um momento decisivo na evolução da 

denúncia do racismo brasileiro. Prevalecia até então a versão oficial da 

“democracia racial”, uma suposta vocação antirracista e alegada ausência de 

discriminação racial no país. (NASCIMENTO, Idem, pp. 209-210) 

 

 Alves (Idem) aponta a defesa de Vargas (2010) de que o genocídio se dá para 

além do assassinato. Precedem a este “as ações que infringiam a liberdade, a dignidade 

e a segurança de um grupo” (ALVES, Idem, p. 5). A autora destaca a definição de 

Abdias Nascimento sobre o massacre contra negros no Brasil: “a democracia racial 

possui um caráter genocida, tendo em vista o objetivo político brasileiro de 

branqueamento da população” (ALVES, Idem, p. 9). Alves (Idem) continua a expor a 

tese de Nascimento, no parágrafo seguinte, ressaltando que: “O que o autor busca 

elucidar é que foi bem definido e está bem definido pela supremacia branca, os vários 

mecanismos de poder e de controle que estabelecem a opressão e o extermínio, pois 

temos a perpetuação de tais práticas até o presente.” (ALVES, Idem, p. 10) 

Vale ressaltar mais uma passagem de Alves (2017) que elucida o pensamento 

teórico e político de Nascimento em sua obra O Genocídio do Negro Brasileiro: 

processo de um racismo mascarado: “as estruturas das relações de raça não têm se 

modificado desde os tempos coloniais até os dias presentes. Ontem eram os africanos 

escravizados. Hoje são os negros discriminados (Nascimento, 1978, p.154).” (ALVES, 

Idem, p. 9). 

Nascimento (idem) atualiza o uso do conceito de genocídio apresentado por 

Abdias Nascimento ao afirmar que:  

A matança diária de dezenas de pessoas é tema de comissões parlamentares e 

campanhas de organizações de direitos humanos, como a Anistia 

Internacional. [...] Diariamente as famílias das comunidades e favelas 

assistem à matança de filhos, netos, sobrinhos, irmãos, primos e conhecidos 

(NASCIMENTO, Idem, p. 209). 
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Sanjurjo (2017) em seu artigo cita Feierstein (2007). O sociólogo entende 

genocídio como uma tecnologia de poder. A negação do outro quando há um genocídio 

encontra-se em um patamar mais elevado: a negação da existência material e simbólica.  

 

Ou melhor, um processo genocida se constituiria por distintas etapas de 

aniquilamento de identidade dissonante, que vão desde o seu extermínio 

material (o desaparecimento de pessoas e seus corpos) até o aniquilamento 

simbólico (a memória histórica e social da existência). (SANJURJO, Idem, p. 

84) 

 

Os questionamentos giraram em torno do problema de pesquisa, da hipótese e 

dos objetivos que eu ia traçar. O tema e meu objeto de estudo eu já tinha. Fui para o 

campo disposta a encontrar meu problema de pesquisa. Para tal, me desfiz do meu 

primeiro questionamento, anterior ao ingresso no Mestrado: a democracia na qual 

vivemos é feita para quem? A quem serve?  

Entretanto, os espaços que percorri me fizeram ter uma dúvida: O que é Justiça 

para as Mães de Acari? Cheguei a essa pergunta após ouvir muitas mães relatarem o seu 

percurso: almejavam justiça por seus filhos, isso que as incitava a continuar vivas: a sua 

militância a partir da morte de seus filhos. Esta não seria em vão. A vida delas só fazia 

sentido a partir do momento que perderam sua prole se o luto se transformasse em luta 

para que honrassem a memória deles obtendo justiça e exigindo do Estado brasileiro 

que punisse os culpados pelos crimes cometidos. Como diz Sanjurjo (2017) ao citar Das 

e Poole (1995), há “uma disputa pelo direito de controlar a esfera da lei e da memória” 

(SANJURJO, 2017, p. 93) na busca por justiça para seus filhos.  

Na audiência pública Parem de nos matar em 17 de outubro de 2019, Luciene 

Silva questiona: “Por que nada é investigado?” E continua: “Investigação não pode ser 

seletiva. Nós queremos cobrar que tudo seja investigado.” Essa fala explicita o depósito 

de confiança da mãe na Justiça burguesa, até porque é o único sistema judiciário que ela 

conheceu ao longo de sua vida.  A fala de Luciene me reportou à Sanjurjo (2017), a qual 

expõe o depoimento de Nora Cortiñas, membro de Madres de Plaza de Mayo – Línea 

Fundadora: “¿por qué tenemos que conciliarnos con el genocida y con el torturador? 

Que el torturador vaya a la cárcel, pague lo que tiene que pagar por este horror que 

cometió. Tiene que haber justicia. [...] La vida y la dignidad de nuestros hijos no se 

negocian.” (SANJURJO, Idem, p. 92) 

 Mas de que tipo de justiça elas estavam falando? A maioria das mães 

mobilizaram a categoria justiça nos moldes da justiça inserida na democracia burguesa: 
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julgamento e condenação dos responsáveis pelo assassinato de seus filhos.  Outras mães 

entendem justiça como o ato de perpetuar de forma positiva a imagem de seus filhos no 

imaginário social. Em realidade, as Mães não se veem contempladas plenamente com a 

justiça acedida pelo Estado brasileiro, pois este não trará seus filhos de volta à vida. 

As Mães de Acari procuraram os espaços públicos não porque estavam 

preocupadas com a eficácia jurídico-legal de tais ambientes, mas porque, através da sua 

luta, permanecem vivas, dia a dia, em busca de redes de solidariedade que extrapolem 

elas próprias. O mais importante para essas mulheres era o vínculo entre essa rede 

ampla que elas obtiveram ao longo de 31 anos de luta incessante pela memória, justiça e 

verdade de seus filhos. A maior justiça não é a punição dos assassinos e sim a sua vida 

ser preservada diariamente e seus filhos não terem sido apagados da roda da História do 

Estado do Rio de Janeiro e do país. 

Dessa audiência em diante refleti profundamente sobre o tema da justiça sob o 

ponto de vista das Mães. Contudo, me interessava muito sobre a questão dos 

desaparecimentos dos jovens de Acari. Estava dividida, então, entre estudar o 

desaparecimento dos jovens de Acari e a justiça sob o olhar das Mães de Acari. 

Carreguei essa dúvida ao longo do primeiro semestre de 2020, quando decidi, já após a 

qualificação, em agosto, me deter sobre o seguinte problema de pesquisa: O que é 

Justiça para as Mães de Acari? Esta passou a ser minha questão de pesquisa. Para 

respondê-la, busquei ter como foco resgatar nos eventos aos quais fui as falas das mães 

relativo ao que é justiça para cada uma delas. 

 

Considerações Finais 

 

A Chacina de Acari ocupa um lugar de destaque na História do Estado do Rio de 

Janeiro e do Brasil, tendo sido exaustivamente estudada por pesquisadores de 

Sociologia da Violência e estudiosos do genocídio da juventude negra e periférica 

brasileira. O nível de perversidade dos Cavalos Corredores ao sequestrarem, torturarem, 

assassinarem e desaparecerem com os jovens de Acari assusta os militantes de coletivos 

de mães e familiares de vítimas da violência do Estado e instiga os estudiosos a 

buscarem respostas em torno de diversas temáticas: desaparecimento; grupos de 

extermínio; movimentos de mães e familiares de vítimas de violência; violência do 

Estado; chacinas, entre outras.  
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Trabalhos com foco na categoria justiça de acordo com a concepção das Mães 

não aparecem no levantamento bibliográfico que realizei. Como foi o ponto que mais 

me chamou atenção no discurso das Mães de Acari e das mães que acompanhei no 

Mestrado – Ana Paula Oliveira, Monica Cunha e Bruna Silva, então decidi explorar tal 

categoria.  

Justiça para as Mães de Acari, coletivo de Mães pioneiro no estado do Rio de 

Janeiro, por tratar-se de um grupo formado após a primeira grande chacina do período 

recém-democrático, era sobretudo fazer com que o assassinato e desaparecimento de 

seus filhos fossem relembrados sempre por grupos de mães e familiares vítima de 

violência do Estado posteriores a elas, e que elas fossem vistas como mulheres que 

abriram caminhos para aquelas que perderam sua prole pelo braço armado do estado ao 

longo desde os anos 1990 até os dias de hoje. Nobre (2005) destaca a ação de Glória 

Perez, novelista da TV Globo, de, a pedido da advogada Cristina Leonardo, colocou em 

toda novela sua, desde “Explode Coração”, em 1996, a temática de minorias e 

problemáticas sociais. Na referida novela, as Mães de Acari aparecem. Vera destaca a 

importância da visibilidade da trama global, pois a partir desta “foram localizadas 800 

crianças que estavam desaparecidas.” (NOBRE, Idem, p. 145) 

O que o jornalista salienta em sua obra é que a  

 

nova forma de cooperação e solidariedade que, durante o processo de luta 

político-social, fortalecia o movimento feminino popular de direitos humanos 

no Rio de Janeiro dos anos 1990. As mulheres de diferentes favelas uniam-se 

em um novo segmento e geravam uma rede de combate à violência e em 

favor dos direitos humanos, ilustrando, assim, uma luta que até então ficara 

restrita a determinados grupos. 

 

Coimbra (2001) resgata a origem da concepção de classes perigosas relacionada 

à pobreza. Para tanto, utiliza os estudos europeus do século XIX que justificavam a 

inferioridade dos negros trazidos à força do continente africano:  

 

Pertencendo a uma ‘humanidade inferior’, o negro só poderia ser utilizado 

para executar certas tarefas menos nobres e, reduzido à escravidão, teria 

oportunidade de evoluir em contato com a raça branca (...). Será, portanto, o 

negro (...) o responsável por todo o atraso, por todas as mazelas sociais, 

considerado o tipo humano mais próximo da bestialidade. (LOBO, 1997, p. 

182 apud COIMBRA, Idem, p. 83) 

 

A justificativa das sobre a suposta inferioridade negra pregada pelas classes 

brancas dominantes que colonizaram o Brasil perpetua-se até a atualidade na sociedade 
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brasileira, provocada pelo racismo que estrutura o país e leva, dentre outras formas de 

violência, ao genocídio de jovens negros moradores de territórios pauperizados. 

Nascimento (2020) coloca que “durante os tempos de escravidão, esta política de 

embranquecer a população estruturava-se de forma a limitar de qualquer maneira o 

crescimento da população negra.” (NASCIMENTO, Idem, p. 85). O pesquisador 

identifica o estupro da mulher negra pelos brancos dominantes como a primeira forma 

de tentativa de limpeza étnica utilizada pela classe dominante branca, na História 

escravocrata brasileira, ainda na época colonial. Nascimento aponta que essa foi a 

solução encontrada para esse problema, isto é, “a ameaça da “mancha negra””. 

(NASCIMENTO, Idem, p. 83) O autor continua, afirmando que a política imigratória 

do século XIX e início do século XX, de orientação racista, contribuiu igualmente para 

o processo de embranquecimento da população brasileira. Ao debater o 

embranquecimento cultural como uma estratégia de genocídio, o escritor demonstra 

que: 

 

Da classificação grosseira dos negros como selvagens e inferiores, ao 

enaltecimento das virtudes da mistura de sangue como tentativa de 

erradicação da “mancha negra”; da operatividade do “sincretismo” religioso à 

abolição legal da questão negra através da Lei de Segurança Nacional e da 

omissão censitária – manipulando todos esses métodos e recursos – a história 

não oficial do Brasil registra o longo e antigo genocídio que se vem 

perpetrando contra o afro-brasileiro. (NASCIMENTO, Idem, p. 111) 

 

Nascimento insere a definição de genocídio do Webster’s Third New 

International Dictionary of the English Language: 

 

Genocídio 

O uso de medidas deliberadas e sistemáticas (como morte, injúria corporal e 

mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimento), calculadas 

para o extermínio de um grupo racial, político ou cultural ou para destruir a 

língua, a religião ou a cultura de um grupo. (Nascimento, Idem, contracapa) 

 

O autor também expõe a categoria genocídio segundo o Dicionário Escolar do 

Professor:  

 

Genocídio s.m. (neol.). Recusa do direito de existência a grupos humanos 

inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas 

instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos 

nacionais e religiosos. Ex: perseguição hitlerista aos judeus, segregação racial 

etc. (Nascimento, Idem, contracapa) 

 



134 
 

Essa caracterização sobre a população negra brasileira paira, desde o período 

colonial, sobre o pensamento das camadas média e alta da população brasileira, 

contribuindo para ratificar o entendimento popular perpetuado pelo Estado brasileiro de 

que negros são seres desprezíveis e, portanto, descartáveis. 

As Mães de Acari, para Nobre, exerceram seu protagonismo social na luta em 

busca de justiça mediante sete maneiras: em primeiro lugar, enfrentando a polícia. Estas 

tinham como rivais no enfrentamento as Polícias Civil e Militar e os grupos de 

extermínio: “nas entrevistas e nos depoimentos, as mães não temiam afirmar que a 

polícia estava por trás do sequestro dos 11 de Acari.” (NOBRE, Idem, p. 155). Por outro 

lado, as Mães perceberam que a PMERJ não era uma corporação constituída somente 

por assassinos sanguinários: “elas acabaram trabalhando ao lado de policiais da antiga 

Comissão Especial, de investigação de crimes atribuídos a grupos de extermínio, e 

depois com a Corregedoria de Polícia Militar e o Serviço Reservado da Polícia Militar.” 

(NOBRE, Idem, p. 156). 

A articulação internacional empreendida pelas Mães de Acari é mais uma 

demonstração do protagonismo destas: participaram, como o único grupo popular 

feminino brasileiro, do Encontro Mundial de Mães de Desaparecidos, realizado em 

1995 em Paris. Articularam de modo pioneiro políticas institucionais levadas a cabo 

pela Anistia Internacional. Ademais, sempre estiveram presentes ativamente na mídia 

hegemônica: por causa de sua sinceridade e destemor os editores dos principais veículos 

de comunicação brasileiros mantinham o Caso Acari constantemente em seus canais de 

comunicação com o público. As Mães de Acari fizeram assessoria a grupos que as 

sucederam nas lutas por memória e justiça por entes queridos assassinados ou 

desaparecidos pela PMERJ. As Mães assessoraram os fundadores do movimento Viva 

Rio para expor suas experiências combatendo a violência impetrada pela polícia nas 

favelas, além de oferecerem apoio jurídico aos familiares e mães de vítimas de chacinas 

que ocorreram após Chacina do Acari. O grupo de mulheres de Acari exerceu uma 

liderança comunitária forte, trazendo para a favela de Acari, por meio de articulação 

quando estiveram na Europa, de um centro cultural no território, que nasceu em 1996: 

Centro Cultural Areal Livre, cujos serviços oferecidos à população da comunidade eram 

creche, escolinha de futebol, ambulatório médico e quadra para a prática de esportes. 

Por último, o autor evidencia o grupamento de mulheres Mães de Acari como modelo 

que foi copiado, com o surgimento de diversos grupos país afora: “Mães da 
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Cinelândia”; “Mães da Praça da Sé”; “Mães de Sorocaba”; “Mães Solidárias”; “Mães de 

Mãos Dadas contra a Impunidade.”  

30 anos depois da Chacina de Acari, jovens negros periféricos e de favelas 

continham sendo assassinados, como ocorreu no Jacarezinho em 06 de maio de 2021. 

Dia 6 de maio de 2021. Chacina do Jacarezinho. Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro realiza a chacina mais letal da História do Estado do Rio de Janeiro. São 29 

mortos: um policial civil e vinte e oito moradores da Favela do Jacarezinho, 

caracterizados pela Polícia Civil e pelos Executivos estadual e federal como criminosos. 

A alegação oficial da Polícia Civil era de que eles tinham mandados de prisão para 

cumprir. 

Em resposta à Chacina um ato foi organizado pela Marcha da Maconha, PCO e 

Marcha das Favelas para o dia seguinte à Chacina às 07 horas da manhã em frente à 

Cidade da Polícia, localizada em frente à favela do Jacarezinho. Estiveram presentes no 

ato os coletivos de juventude LPJ, Correnteza, Juntos, Aliança da Juventude 

Revolucionária (AJR) e UJS, militantes da Marcha da Maconha e da Marcha das 

Favelas. O ato contou com cerca de 50 pessoas. O ponto de encontro foi a estação de 

metrô Maria da Graça. Da estação andamos até a Cidade da Polícia, empunhando 

cartazes e faixas. Palavras de ordem foram emitidas, como FAVELA SIM, CHACINA 

NÃO e QUEREMOS VACINA, NÃO CHACINA. Chegamos à Cidade da Polícia e aí foi 

montado um cenário: velas foram colocadas no chão com pratos rachados banhados 

com tinta vermelha. Permanecemos lá por cerca de uma hora, quando caminhamos da 

Cidade da Polícia até a entrada da favela do Jacarezinho. Ali mais palavras de ordem 

foram pronunciadas, como pedidos de fim da Polícia Militar. 

Dia 13 de maio. Data da descomemoração pela assinatura da Lei Áurea, a qual 

aboliu oficialmente a escravidão em 1888. Mil pessoas lotam a Praça da Candelária, no 

centro da cidade do Rio de Janeiro. O ato organizado pela Coalizão Negra por Direitos é 

mais uma resposta à Chacina do Jacarezinho. A concentração estava marcada para às 

17h. De 17h às 18h a praça vai enchendo. Pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro 

se unem a uma só voz para dizer BASTA DE GENOCÍDIO CONTRA O POVO PRETO. 

Movimentos negros clamam: PAREM DE EXTERMINAR NOSSO POVO. EXIGIMOS 

INVESTIGAÇÃO SOBRE A CHACINA DO JACAREZINHO. MAIS VACINA, MENOS 

BALA. 

Por volta de 18h, as falas começam a tomar conta da área e a inflamar os 

manifestantes. Falas potentes, assertivas e indignadas em cima do carro de som de mães 
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e vítimas de familiares de Estado: Ana Paula Oliveira, Eliene Vieira, Monica Cunha, 

Bruna Silva, Fatinha da Rocinha e Mães de Costa Barros. Faixas e cartazes são 

segurados pelos manifestantes com exigências vacina, emprego, fim das operações 

policiais nas favelas e auxílio emergencial de R$ 600. 

Aproximadamente às 18h30 o ato parte em caminhada rumo à Praça da 

Cinelândia. Entramos na Avenida Rio Branco com gritos sufocados de fúria. Os 

movimentos de juventude Correnteza, Juntos, LPJ, RUA Juventude Anti-Capitalista, 

UJC, UJS e Vamos à Luta compunham a manifestação. Militantes dos partidos políticos 

PCB, PCdoB, PCO, PSOL, PSTU e PT também integravam a passeata. O aviso de mais 

um levante negro estava dado no fim de tarde desta quinta-feira, anunciando o 

prenúncio de que o Movimento Negro Brasileiro continuaria lutando contra o genocídio 

da juventude negra. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: FOTOS DOS EVENTOS  
 

  

Fonte: Site da ALERJ. Foto: Suellen Lessa. Audiência Pública sobre Homicídios na 

Baixada Fluminense. 26 de abril de 2019. Cuca segurando placa Rua Nossos Mortos 

têm voz. 

 

  
 

Fonte: Site da ALERJ. Foto: Suellen Lessa. Audiência Pública sobre Homicídios na 

Baixada Fluminense. 26 de abril de 2019. Público presente na audiência. Ao fundo 

componentes da mesa da audiência. 

 

 

 



141 
 

 
 

Fonte: Site do Jornal Brasil de Fato. Foto das Mães de Manguinhos no 5º Levante das 

Mães de Manguinhos por memória, justiça e liberdade. 11/05/2019. 

 

 

 
 

Fonte: Site Voz das Comunidades. Audiência Pública  Parem de nos Matar. 17/10/2019. 
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Fonte: Site CTB. Foto do público na Audiência Pública Parem de Nos Matar. 

17/10/2019.  

 

 

 

 
 

Fonte: Site CTB. Foto da Rede de Familiares contra a violência de estado na Audiência 

Pública Parem de Nos Matar. 17/10/2019.  
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Fonte: Site da ALERJ. Foto: Rafael Wallace. Audiência Pública sobre Fundo de 

Reparação para familiares de vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro. 22 de 

novembro de 2019. Público presente na audiência. Ao fundo componentes da mesa da 

audiência. 

 

 
 

Fonte: Site da ALERJ. Foto: Rafael Wallace. Audiência Pública sobre Fundo de 

Reparação para familiares de vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro. 22 de 

novembro de 2019. Presentes na Audiência Pública. 
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Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Mães de Manguinhos na I Marcha Vidas Negras 

Importam. 31/05/2020.  

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Manifestantes segurando uma faixa na I Marcha Vidas 

Negras Importam. 31/05/2020.  
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Fonte: Arquivo Pessoal. Centro Cultural do Coletivo Fala Akari. 25/11/2020 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. Foto do Ato do Dia Nacional de Luta por um auxílio 

emergencial de 600 reais até o fim da pandemia. 18/02/2021.  
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Fonte: Arquivo Pessoal. Foto do Ato do Dia Nacional de Luta por um auxílio 

emergencial de 600 reais até o fim da pandemia 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal. Ato dia 13/05/2021 convocado pela Coalizão Negra por 

Direitos Nem Bala, nem Fome, nem Covid: O povo negro quer viver. 

 

 

ANEXO II: DADOS DOS ENTREVISTADOS  

 

 

Nome Idade Onde 

nasceu 

Atuação 

Política 

Trajetória Local e 

data da 

entrevista 

Aline 38 Rio de Não exerce. Quando Por telefone. 
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Leite Janeiro Acompanhava 

movimentos 

de familiares 

de vítimas de 

violência, mas 

problemas de 

saúde mental 

a afastaram 

dos 

movimentos. 

Cristiane 

Leite,irmã de 

Aline. 

faleceu, 

Aline tinha 7 

anos. Sua 

irmã tinha 

16. Desde 

então, 

acompanhou 

o caso Acari, 

mesmo não 

entendendo 

direito o que 

ocorria. Foi 

beneficiada 

por 

programas 

que existiam 

dentro da 

favela de 

Acari, tendo 

lançado um 

livro aos 18 

anos com o 

auxílio de 

uma ONG. Já 

adulta, 

acompanhou 

movimentos 

de familiares 

de vítimas de 

violência do 

Estado 

enquanto 

pôde. 

Atualmente, 

cuida de sua 

saúde 

mental, pois 

a ausência da 

mãe dentro 

de casa 

sempre a 

impactou. 

Dia 

18/02/2021 

Arcélio 

Faria 

65 Rio de 

Janeiro 

Não exerce. 

Ficou muito 

envolvido 

com o caso, o 

que gerou 

É ex-

ferroviário. 

Exerceu 

militância 

desde o 

Restaurante 

em 

Copacabana. 

11/11/2020 
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problemas 

emocionais e 

familiares. 

Desde seu 

afastamento 

do caso Acari, 

em 1995, não 

exerce 

atuação 

política. 

momento em 

que entrou 

para a atual 

Supervia. 

Após sair do 

emprego 

como 

ferroviário 

continuou 

sua 

militância no 

CEAP, de 

onde saiu em 

1995 para ir 

para 

Salvador/BA. 

Voltou para 

o Rio nos 

anos 2000 e 

não deu 

continuidade 

à militância, 

pois se sentiu 

muito 

afetado pelo 

caso Acari. 

Buba 

Aguiar 

28 Rio de 

Janeiro 

Militante do 

coletivo de 

comunicação 

popular "Fala 

Akari". 

Nasceu na 

Baixada 

Fluminense. 

Na 

adolescência, 

foi morar em 

Acari. Desde 

então, passou 

a exercer 

militância de 

favela, na 

favela e 

pelos direitos 

humanos. 

Centro 

Cultural do 

Coletivo 

Fala Akari. 

25/11/2020. 

Dalva 

Corrêa 

67 Minas 

Gerais 

Militante da 

Rede de Mães 

contra a 

Violência 

Nasceu em 

Minas 

Gerais. Na 

adolescência 

veio com a 

família para 

o Rio de 

Janeiro. 

Começou a 

trabalhar na 

Casa de 

Dalva. 

08/02/2021 
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Fábrica 

Souza Cruz 

aos 18 anos, 

passando a 

morar, em 

seguida, no 

Morro do 

Borel. Desde 

o assassinato 

de seu filho, 

é militante de 

direitos 

humanos. 

Deley 

de Acari 

65 Londrina Militante de 

direitos 

humanos 

 Lanchonete 

Starbucks 

da 

Cinelândia. 

15/10/2020 

Ivanir 

dos 

Santos 

66 Rio de 

Janeiro 

Militante de 

questões 

envolvendo 

religiões de 

matriz 

africana e sua 

demonização 

Em fins dos 

anos 1980 

fundou a 

Associação 

de Ex-alunos 

da 

FUNABEM, 

a qual deu 

origem ao 

CEAP, onde 

atua até hoje. 

Por Google 

Meet. 

09/10/2020 

Marcelo 

Ribeiro 

60 Rio de 

Janeiro 

Militante do 

MNU e do PT 

É militante 

do MNU e 

do PT desde 

os anos 1980. 

Foi deputado 

estadual 

entre 1992 e 

1995. Neste 

período, foi 

vice-

presidente da 

CPI das 

Chacinas, 

onde 

conheceu a 

história das 

Mães de 

Acari. 

Por telefone. 

13/10/2020 

e 

19/10/2020 

Monica 

Cunha  

55 Rio de 

Janeiro 

Militante de 

direitos 

humanos, 

O filho foi 

preso no 

DEGASE. 

Lanchonete 

Starbucks 

da 
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militante do 

PSOL e 

membro da 

Comissão de 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos e 

Cidadania da 

ALERJ 

Foi solto em 

2003. Desde 

a detenção de 

seu filho se 

torna 

militante de 

direitos 

humanos. 

Após o 

assassinato 

de seu filho, 

cria o 

Movimento 

Moleque, 

onde atua até 

hoje. Em 

2015, 

começou a 

trabalhar na 

Comissão de 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos e 

Cidadania da 

ALERJ. 

Cinelândia. 

02/02/2021 

 

 

 

ANEXO III: DADOS DOS EVENTOS 

 

 

Evento Data Local 

Audiência 

Pública sobre 

Homicídios na 

Baixada 

Fluminense  

26 de abril de 

2019. 

ALERJ 

5º Levante das 

Mães de 

Manguinhos 

por memória, 

justiça e 

verdade 

11 de maio de 

2019 

Favela de 

Manguinhos 

Cine-Debate 

Nossos Mortos 

Não tem Voz 

14 de setembro 

de 2019. 

Sociedade 

Brasileira de 

Psicanálise 

Audiência 

Pública Parem 

de Nos Matar 

17 de outubro 

de 2019. 

ALERJ 

Seminário 31 de outubro UFF 



151 
 

Internacional 

Memórias, 

Reparação e 

Direitos 

de 2019. 

Cine-Debate 

Auto de 

Resistência 

19 de 

novembro de 

2019 

UERJ 

Audiência 

Pública 

Reparação para 

famílias de 

vítimas de 

violência no 

Estado do Rio 

de Janeiro 

22 de 

novembro de 

2019. 

ALERJ 

I Marcha Vidas 

Negras 

Importam 

31 de maio de 

2020. 

Rua Pinheiro 

Machado em 

frente ao 

Palácio 

Guanabara 

II Marcha 

Vidas Negras 

Importam 

07 de junho de 

2020. 

Centro da 

cidade do Rio 

de Janeiro 

Ato Dia 

Nacional de 

Luta pelo 

Auxílio 

Emergencial 

18 de fevereiro 

de 2021. 

Em frente à 

ALERJ 

Ato  13 de maio de 

2021 

Centro da 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


