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“Meninos Menimelímetros”
Parafraseando Luz Ribeiro

Os meninos passam liso pelos becos e vielas...
Vocês que falam becos e vielas sabem quantos
centímetros cabem em um menino?
Sabe de quantos metros ele despenca quando
uma bala da polícia ou da facção o encontra?

Sabe quantos nãos ele já tomou, e perdeu a
conta?
Quando ceis citam quebrada nos seus tccs e
teses
ceis citam as cores das paredes natural
tijolo/madeira/papelão/plástico cearense onde
o menino dorme?

ceis citam os seis filhos que dormem juntos?
ceis citam o din-dim que é bom, por que custa
1,00?
ceis citam que quando ceis chegam pra fazer
suas pesquisas seus vidros não se abaixam?
Num citam, num escutam só falam falácia!
É que ceis gostam mesmo é do gourmet da
quebradinha: um sarau, um reggazinho , um
beckzinho, uma coxinha.
Mas entrar na casa dos menino que sofrem
abuso de dia e ouvir sua mãe, não cabe nas
suas linhas.
Quando eu me estreito no beco feito pros
meninos "p"
de (im)próprio eu me perco e peco por não
saber nada, por não ser geógrafa
Invejo tanto esses menino mapa;

Percebe, esses menino desfilam moda
havaiana azul, branca e preta número 35 / 40 é
todos que é tamanho exato pro seu pé número
38.
Esses meninos tudo sem educação que dão
bom dia, abrem até portão, tão tudo fora das
grades escolares tão sem escola nunca teve
reforço de ninguém;
Mas reforça a força e a tática, do tráfico mais
um refém.
Os menino sabem nem escrever, mas marcam
os beco tudo com caquinhos de tijolos:
PCC
GDE
CV
vê? num vê!
Esses meninos que num tem nem carinho, são
muitas vezes pés no chão num tem mais
carrinho preso no barbante.
Pensa que bonito se fosse peixinho fora d’agua
a desbicar no céu
mas é réu na favela lhe fizeram pensar alto
voa, voa ... aviãozinho.
O menino corre, corre, corre faz seus corres ...
podia ser até flecha, adaga, lança mas é
lançado fora, vive sempre pelas margens

Na quebrada do menino passa nem ônibus pro
centro da capital, isso me parece um sinal é
tipo uma demarcação de onde ele pode chegar.

E os menino malandrão faz toda a lição,
acorda cedo e dorme tarde, é chamado de

função queria casa mas é Fundação-Centro
Socioeducativo-Presídio.
Tem prestigio! Não tem respeito é sempre o
suspeito de qualquer situação.

Ceis já pararam pra ouvir alguma vez o sonho
dos menino? é tudo coisa de centímetros um
pirulito.
um picolé
um pai uma mãe
um chinelo que lhe caiba nos pés

Aviso_
Na pasta do Ceará pacifico: quanto mais
retinto o menino, mais fácil de ser preso e
extinto seus centímetros não suportam 9
mililitros esses meninos sentem metros!
100 dias...

Poeta_ Rael Félix

RESUMO

O Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo de Fortaleza nasceu a partir das
demandas trazidas pelas mães diante de um contexto de inúmeras violações de direitos de
seus/as filhos/as que cumpriam medidas socioeducativas nas unidades de internação,
sobretudo, no auge de motins e rebeliões em vários centros socioeducativos entre o período de
2014 e 2015, acarretando em uma série de violências promovidas pelo Estado. Diante disso,
várias mães e familiares se organizaram, munidas pela dor e na garantia de resguardar a vida
de seus/as filhos/as, haja vista que a problemática da violação de direitos humanos por órgãos
de segurança pública tem sido pauta histórica das entidades de direitos humanos, entre outras
organizações. Nesse âmbito, destacam-se as organizações articuladas por mulheres que
possuem filhos, sobrinhos, netos e companheiros que estão cumprindo medidas
socioeducativas, como é o caso do Grupo de Mães. Isto posto, a pesquisa ora proposta tem a
pretensão de tecer uma análise sociológica sobre de que forma o Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo constrói suas resistências e (re)existências interseccionais
cotidianas. Além disso, buscou-se pesquisar as transformações que ocorreram na vida dessas
mães após sua inserção e atuação no Grupo, a partir de sua compreensão acerca da questão
sociorracial no que remete à condição de mulher-mãe e negra, em condição de pobreza,
residente na periferia, tal como se repercute à militância no seio do sistema socioeducacional,
vide análise sociológica interseccional. Buscou-se elucidar o processo de politização das mães
no confronto cotidiano às práticas discriminatórias que permeiam o contexto da socio
educação. Adotamos a abordagem qualitativa, por entendermos que se trata de um fenômeno
social, o que possibilita a leitura da realidade por intermédio das trajetórias de vida
vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. Realizamos pesquisas bibliográficas, documental e de
campo, utilizando as técnicas: observação participante, diário de campo e entrevistas a partir
de depoimentos orais de três mães que compõem o Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo. A análise do material empírico levou em consideração o viés interseccional,
no que tange ao movimento organizativo das mulheres-mães em luta constante, via
maternidade ativista. Elas reinventam e mobilizam o corpo materno e se fazem sujeitos
visíveis na política por intermédio e ressignificação da maternagem negra. As mulheres-mães
recontam, recriam, retecem, constroem e reconstroem coletivamente, fio a fio, resistências e
(re)existências sociais no tecido societário. Podemos aferir, a partir dos resultados obtidos, por
meio das suas narrativas, os atravessamentos sociorraciais, de gênero, classe social e
territorialidade no cerne da mobilidade política e maternância, sobremaneira, na atuação

ativista do Grupo. Essas mulheres-mães geriram tessituras interseccionais no fazer/tornar
visível e vivível vidas negras, sobretudo, jovens em regime de cumprimento de medidas
socioeducativas e pós internação. Desta forma, o coletivo organizativo de mães, em sua
potencialidade, tece e retece suas resistências e (re)existências cotidianas, por ousar,
vislumbrar/projetar e esperançar por outras possibilidades de existência e o Bem viver.

Palavras-chave: Mulher-mãe-negra. Sistema Socioeducativo. Racismo Institucional.
Maternidade Ativista.

ABSTRACT
The group Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo (here named “Group of Mothers”),
from Fortaleza, got together due the call by mothers facing a context of numerous acts of
infringement on their sons’ and daughters’ rights, who had been serving educational measures
at detention institutions, mainly throughout the peak of riots and rebellions which took place
at several socio-educational centres from 2014 to 2015, followed by a succession of violent
attacks encouraged by the State. Ahead of these events, many mothers and relatives organised
themselves, driven by pain and seeking protection to their sons’ and daughters’ lives, taking
into account the fact that human rights violation committed by public security institutions has
been a recurring matter of entities coping with human rights issues, amongst other
organisations. In this sense, organisations ruled by women, whose sons, nephews, grandsons
and partners have been serving educational measures, are highlighted, and so is the case of the
aforementioned “Group of Mothers”. This research aims to perform a sociological analysis
focusing on the way mothers and relatives who belong to such group build their resistance
and daily intersectional (re)existences. Besides that, through intersectional sociology analysis,
this research also intends to scrutinise the changes which occurred in the lives of those
mothers after their insertion and acting in the “Group of Mothers”, from their understanding
of social and racial issues and the understanding of what points to their sexual, racial and
motherly conditions, living in poverty, which causes them to live in peripheral areas, as well
as how militancy entrains itself within the socio-educational system. The research tried to
clarify the process of politicization of those mothers in the daily fight against discriminatory
deeds which have been spread through the socio-educational context. We have chosen a
qualitative approach because we understand that we are facing a social phenomenon and that
it enables an interpretation of reality based on the pathways trailed by the subjects of this very
research. We have gone through bibliographic, documentary and field investigations,
intertwined with the following techniques: participant observation, field diary and interviews
extracted from statements of three of the mothers who take part in the Group of Mothers. The
empirical data examination has considered the intersectional perspective, regarding the
organised movement of women-mothers in constant battle by means of activist motherhood.
Those women reinvent and mobilise the maternal body and, at the same time, they become
visible subjects in politics by means of intervention and reframing of black motherhood.
Women-mothers re-tell, re-create, re-weave, build and re-build collectively, thread to thread,
their resistances and (re)existences on the social fabric. From the obtained results, also called

“narratives”, we were able to measure social, racial, gender and territorial junctions, which lie
deep within the core of political mobility and, above all, in the group’s activist acting. Those
women-mothers have run intersectional structures while turning black lives visible and
liveable, specially the lives of young people while they have been serving educational
measures, as well as during the post-confinement period. Therefore, the organised collective
of mothers, in its full potential, weaves and re-weaves those people’s daily resistances and
(re)existences by daring to envision, project and hope for other possibilities of existence and
brand new horizons.

Keywords: Woman-mother-black. Socio-educational system. Institutional racism. Activist
motherhood.
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1 INTRODUÇÃO1
Escrever é, certamente, uma maneira de sangrar, mas
também de invocar e evocar vidas costuradas com fios
de ferro.
(Olhos d’água, Conceição Evaristo, 2016)

Em atividade a partir da participação no seminário “Da juventude à mulherada:
prisões, racismos e (in)justiças”, realizado nos dias 25 à 27 de abril de 2017, numa parceria
do Instituto Negra do Ceará - INEGRA e Centro de Defesa da Criança e do Adolescente CEDECA2,

juntamente com movimentos de mães de diversos Estados3, aprofundei a

compreensão das relações entre racismo, justiça e violência no cumprimento de medidas
socioeducativas e no âmbito do sistema de segurança pública. Foi nesse espaço que conheci o
Grupo de Mães e Familiares do Socioeducativo atuantes em Fortaleza/CE.
As demandas trazidas por elas, naquele seminário, relacionadas às violências e
violações de direitos de seus filhos e filhas que se encontravam cumprindo medidas de
internação, fizeram-me refletir sobre como nossas vidas como mulher, mãe, negra, periférica
e pobre tinham muito em comum e estavam entrelaçadas. Outro fator que se sobressaiu em
nossa reflexão durante o seminário diz respeito à violência praticada por policiais militares e
por socioeducadores nos centros de internação do Estado do Ceará.
O seminário abriu um debate acerca da política de segurança pública,
considerando-a limitada, privatista, focalista e punitiva, ao mesmo tempo em que se discutiu a
possibilidade de criação de uma política voltada para a redução de danos por parte do Estado
como, por exemplo, a retirada da polícia militar de dentro dos Centros, a execução de ações
restaurativas e a abolição das trancas4. Todavia, o Relatório de Monitoramento (CEARÁ,
2017) explicita que nenhuma unidade contém o número de profissionais condizente com o
preconizado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Ou seja,
1

Peço licença ao leitor para introduzir em primeira pessoa, por esta pesquisa ter conotações que subjazem à
minha história de vida.
2
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA, Ceará, atua desde meados da década de 1990, no
enfrentamento a diferentes formas de violência cometidas contra criança e adolescentes, principalmente quando
praticadas por agentes do Estado e no monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará, com vistas a
implementar a Lei nº 12. 594/2012, que estabelece o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE, por meio de visitas de verificação das condições de infraestrutura e atendimento na Unidade de
Internação e aos núcleos de Liberdade Assistida. Essa atuação se dá em conjunto com o Fórum DCA – Fórum
Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Informações disponíveis em: <
http://www.cedecaceara.org.br/o-que-fazemos/direito-a-protecao> Acesso em: 08/08/2017.
3
Participaram do evento representantes dos seguintes coletivos e movimentos: Grupo Mães de Maio – SP,
Movimento Moleque – RJ, Instituto Odara – BA, Grupo Mães de Maio – CE, Mães do Socioeducativo –
CEDECA, CE, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP- PE e Fundo Brasil dos
Direitos Humanos.
4
Tranca: lugar degradante e desumano em que o adolescente é alocado por indisciplina. Neste local a circulação
e contato com o sócio educando é limitada, bem como o acesso à alimentação, água dentre outras.
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significa que a maioria dos adolescentes não acessam os serviços de atendimento da equipe
multidisciplinar.
Foi a partir daí que me senti encorajada a falar que também havia um primo meu
no sistema prisional. Desde então, começamos a travar lutas e trilhar caminhos em defesa da
vida de nossos familiares e filhos/as. Numa rede de afetos, construímos alianças e resistências
de forma coletiva, através das dores, choros, sofrimentos, angústias e nossas indignações
causadas pelo sistema de “justiça”, e pelas dores causadas pelo racismo. Sobre essa questão,
“[...] quando se trata de nós, mulheres pretas, tem um agravo nessa dor” (PIEDADE, 2017. p.
17), por inúmeros fatores, causados e ignorados pelas estruturas raciais de poderes entre
mulheres diferentes, levando em conta apenas a opressão patriarcal e negligenciando as
demais opressões de raça e classe.
Ademais, um fator importante que permitiu a sensibilização no tocante à luta das
mães e familiares do sistema socioeducativo foi, sobretudo, a minha condição de mulher,
negra, quilombola, periférica, pobre, nordestina, com trajetória marcada por uma série de
violações de direitos, violências, humilhações, preconceitos e discriminação racial. Pertenço à
comunidade quilombola Boa Esperança e à Associação dos Agricultores de Antepassados do
Quilombo, remanescente dos Quilombos e certificada pela Fundação Cultura Palmares, região
rural da cidade de Brejo de Muipurás, no Estado do Maranhão.
Desde meus doze anos de idade tive que sair do quilombo e ir trabalhar nas ditas
“casas de família” na cidade, na condição de empregada doméstica, para fugir da miséria e
ajudar minha família a sobreviver naquelas condições miseráveis. E no ano de 2007, aos
dezessete anos, vim para Fortaleza – CE, trabalhar neste ofício que se perdurou até o ano de
2017.
O ofício de empregada doméstica me trouxe grandes aprendizados em relação a
quem são os donos do poder e da mão de obra barata, como também muitas mutilações de
sonhos, sobretudo da minha identidade de mulher negra e quilombola. Foram anos de dor e
tristeza, pois, de onde eu vinha, as relações sociais, embora perpassadas de contradições, se
davam de uma forma diferente, ancoradas no respeito, na ancestralidade, no amor e na
solidariedade.
Naquele novo cenário social verifiquei que eu era a criatura considerada sem
prestígio, sem amor, sem respeito e sem humanidade, que devia estar sempre pronta para
servir e obedecer ao “meu senhor e minha sinhá”, sem jamais questionar suas imposições. E
assim cresci e passei dezessete anos na labuta, trabalhando informalmente de domingo a
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domingo, recebendo menos de um salário mínimo, sem direitos trabalhistas, em condições
deploráveis, que ora se assemelhavam ao tratamento executado durante a escravidão.
Neste ponto, importa salientar que alguns estudos como, por exemplo, A
integração do negro na sociedade de classes (2008), do sociólogo Florestan Fernandes,
afirmam que o emprego doméstico se assemelha ao servilismo do regime escravocrata, e este
ofício foi uma das únicas opções de trabalho para as mulheres negras como um meio de vida.
E que no pós-abolição, foram as mulheres negras que lograram “êxito” enquanto serviçal
doméstica, por causa de sua integração à rede de serviços urbanos (FERNANDES, 2008).
Isso ilustra que as mulheres que exercem esta profissão são as que estão mais expostas aos
riscos e vulnerabilidades sociais, sobretudo aquelas interseccionadas pela raça/cor e classe.
A categoria dos trabalhadores domésticos é formada por aproximadamente sete
milhões de proﬁssionais, sendo que entre as mulheres, 61,7% são negras.
Historicamente, o trabalho doméstico é a principal porta de entrada das mulheres
negras no mercado de trabalho e é onde a violação de direitos é mais evidente:
praticamente 75% das trabalhadoras não têm carteira assinada (ONU, 2011, p.7).

No ano de 2017 ocorreu uma série de acontecimentos na casa em que trabalhava
desde os dezessete anos. Um desses fatos me colocou novamente numa situação
desconfortante e de muita preocupação, pois, mais uma vez, estava na berlinda de um sumiço
de treze reais e eu era a única suspeita. Mas não era a primeira vez que eu passava por essa
situação; foram tantas vezes que nem lembro o total e, posteriormente, o objeto pivô da
acusação sempre aparecia, ou a pessoa tinha esquecido que tinha pego e guardado, mas nada
acontecia, como se aquela acusação não me violentasse e ferisse minha dignidade. Vale
lembrar, como afirma Gonçalves (2018), que com o término da escravidão os ex-cativos
saíram com uma marca que não é só herança, mas também recriação na cena contemporânea:
negros/as saíram como destituídos de etnia e moral para o trabalho porque são dados à
criminalidade. Posso afirmar que isso não foi diferente para mim como trabalhadora
doméstica, uma vez que fui tida como classe perigosa, portanto, dada à marginalidade.
Enfim, nesse último caso foi diferente, porque eu já estava cursando nível
superior, no curso de Serviço Social, e minha visão de mundo mudou com o acesso que tive a
livros, leituras. Portanto, era uma pessoa letrada e conhecia minimamente sobre meus direitos,
leis e minha negritude, porque também era engajada nos movimentos sociais. A partir do
momento que não aceitei ser acusada por algo que não fiz, e falei isso olhando nos olhos de
minha ex-patroa, mudei a forma estrutural de uma história encrustada de silenciamentos e
acusações. Isso causou impacto porque, para elas, essa prática de enfrentamento era nova e eu
estava “atrevida”, já não era a mesma menina assustada que chegou na casa dela com muito
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medo e pavor no rosto. Eu agora era uma pessoa que tinha voz, e agora falava não mais me
curvando, mas de cabeça erguida.
Como consequência disso, exigi que fosse feito um pedido desculpas e, a partir
dali, sabia que não poderia mais ficar naquela residência, arrumando minhas roupas e indo
morar num quartinho na casa do meu namorado, que atualmente é meu marido. Assim, rompi
com esse ciclo e iniciei outro, quando comecei a trabalhar como diarista até o momento que
consegui ingressar no mestrado. Devo dizer que o processo de escolarização para a população
negra é uma das formas de ter mobilidade social e compreender a forma como se estruturam
as relações sociais na nossa sociedade; portanto, a considero como uma das múltiplas formas
de resistência.
O ofício de trabalhadoras domésticas ainda é muito latente nas casas brasileiras,
imperando essa lógica da casa grande e senzala, advinda do período colonial escravagista,
fundamentalmente formado por uma mão de obra feminina, negra e pobre. Na esteira dessa
compreensão temos a dissertação “Quando o trabalho não termina no fim do expediente: as
expressões da condição permanente do servir no cotidiano das trabalhadoras diaristas em
Fortaleza-Ceará”, da Juliana Miranda (2018), que afirma sobre a realidade das empregadas
domésticas, “[..] onde a figura da mulher negra escravizada exerceu um papel fundamental na
formação sócio-histórica brasileira: primeiro como amas de leite, depois como amas secas, e
no pós-abolição como trabalhadoras domésticas” (MIRANDA, p. 80, 2018).
Os danos causados por esse sistema colonial, opressor, racista, sexista, machista,
patriarcal, etnocida e genocida deixam marcas indeléveis, que nem mesmo o tempo consegue
apagar. Isso porque o projeto colonial e antinegro ainda não findou: ao contrário, se reveste e
se reedita cotidianamente, e está sempre se readaptando na cena contemporânea. Daí o porquê
de minha identificação pessoal com o Coletivo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo.
Como muitas outras mulheres que compõem o grupo, tive dois primos e um
amigo que passaram pelo sistema socioeducativo e prisional. Mesmo diante de uma realidade
perversa e dolorida tentei, o máximo possível, não ser aprisionada por esse sistema de
opressões. A vinda para trabalhar na condição de empregada doméstica em Fortaleza, no ano
de 2007, me livrou de várias armadilhas, mas também me acarretou muitas dores que,
diferentemente de quando estava na minha terra natal, Brejo de Muipurás, terra de indígenas e
quilombolas, não podia simplesmente largar tudo e ir para o quilombo Boa Esperança, ou
seja, para o seio da minha família, porque tinha um propósito, o de me tornar “gente” segundo
a fala de minha mãe. E para isso tinha que estudar.
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Aqui enfrentei uma realidade tão dura como já conhecia. O diferencial é que
ingressei, em 2013, no ensino superior, no curso de Serviço Social da Faculdade Cearense
(FaC), o que me possibilitou estagiar no sistema prisional, local onde conheci uma realidade
que nem os livros traduziam: o cenário degradante e o grito ensurdecedor que ecoava entre as
paredes de concretos, o odor forte, capaz de impregnar a alma. Essa experiência me levou a
desenvolver o ensaio monográfico intitulado: “Manhãs que voam”: vivências do feminismo
no cárcere5, defendido em dezembro de 2016, com mulheres em situação de privação
provisória de liberdade no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa
(IPFDAMC), e a atuar neste emaranhado em constante conflito e tensões.
Depois da conclusão do curso, voltei a trabalhar como diarista. Foi um período
muito difícil e desafiador, mas necessário para minha sobrevivência. Em meio a tantas
frustações e momentos difíceis vieram algumas alegrias, como minha inserção no INEGRA,
onde pude conhecer o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, e,
posteriormente, em dezembro de 2017, a aproximação com o Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família (NUAFRO/UECE) e a aprovação na Seleção
de Mestrado em Sociologia, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade
Estadual do Ceará (PPGS/UECE), em 2018.
A partir dessa inserção e atuação no INEGRA, aproximei-me deste movimento e,
desde abril de 2017, acompanho e milito conjuntamente neste coletivo de mães e familiares
que tem filhos/as em cumprimento de medidas socioeducativas. Atualmente atuo como
integrante do INEGRA no Instituto Penal Feminino (IPF), com o projeto Tecendo Negras
Liberdades,6 financiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Nossa atuação extrapola os
muros do presídio, uma vez que fortalecemos as ações relacionadas à Agenda Nacional pelo
Desencarceramento, incidimos no sistema de justiça e realizamos atividades na Central de
Alternativas Penais, visitas às cadeias públicas, formações políticas dentro do presídio
feminino, dentre outras, além do apoio e solidariedade aos familiares que também acabam
sendo sugados e punidos pelo sistema prisional.
Integro o NUAFRO desde novembro de 2017 como pesquisadora voluntária,
desenvolvendo pesquisas, auxiliando no grupo de estudos e nos eventos. Este espaço tem se
5

Sob a orientação da profª. Dª Francis Emmanuelle Alves Vasconcelos.
Este projeto tem por objetivo contribuir para que as mulheres negras em conflito com a lei tenham acesso à
justiça na perspectiva de ampliar a garantia dos seus direitos e reduzir o número de prisões provisórias no Estado
do Ceará. Suas principais ações são: formação política; monitoramento da prisão das mulheres e da
implementação das alternativas penais; visitas às cadeias públicas e delegacias onde as mulheres estão
encarceradas; acompanhamento das audiências de custódias e atuação no Comitê de Acompanhamento da
Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema
Prisional.
6
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tornado um lugar de afetos e de aprendizados que vem alargando várias discussões acerca da
questão racial e étnica, bem como sobre os racismos enfrentados cotidianamente pela
população negra, extrapolando os muros institucionais. Esse espaço contribui, sobremaneira,
no meu processo de enegrecimento, pertença identitária e na minha formação teórica, política
e profissional.
Desta forma, o projeto de pesquisa de mestrado, em voga, se justifica ressaltando
uma trajetória pessoal e coletiva, de caminhos trilhados com muita luta e resistência,
culminando em uma temática de pesquisa que se ancora em uma abordagem interseccional a
partir das narrativas das mães que tem filhos/as cumprindo medidas socioeducativas em
Fortaleza/CE. Nesse sentido, tem como objetivo central analisar sociologicamente de que
forma este Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo constrói/tece suas
resistências e (re)existências interseccionais cotidianas, e específicos: analisar os objetivos do
Grupo de Mães; traçar o perfil socioeconômico das Mães que compõem o Grupo; observar a
relação entre “negritude” e militância para com a conscientização racial; compreender o
processo de politização das Mães no confronto com as práticas discriminatórias advindas de
sua condição social e racial no contexto da socioeducação, e por fim, entender a relação
mulher-mãe no engajamento político. A pesquisa em curso está vinculada à linha de pesquisa
Cultura, Diferença e Desigualdade, junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
Conforme o exposto, o tema de pesquisa floresceu devido às minhas andanças e
ao caminhar coletivamente construído com o Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo, que se iniciou em abril de 2017. Desde então, temos andado juntas na defesa
da vida e do direito de viver dos nossos meninos e meninas em conflito com a lei. Além disso,
vislumbramos outras formas possíveis de existir e (re)existir, como bem nos inspira
Conceição Evaristo em um dos seus escritos, “Olhos d’água”, quando sinaliza que “deve
haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel” (EVARISTO,
2016, p. 108). Em outros termos, deve haver outros caminhos, outras possibilidades de uma
vida “com vida” e mais amena.
E quando a autora supracitada nos adverte que “combinaram de nos matar, mas a
gente combinamos de não morrer”, vem nos alertar, sobretudo, sobre o nosso direito de viver,
bem como dos seus filhos e filhas. Essas mães e familiares vêm juntas construindo
alternativas ao não cerceamento da liberdade e da vida dos adolescentes na socioeducação, no
anseio por métodos que restaurem a vida daqueles/as que estiveram sobre a guarda do Estado,
sob um modelo de sanção que não consegue “ressocializar” o jovem em conflito com a lei.
Compreender essa problemática que envolve a juventude e suas mães constituiu algumas das
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motivações que propiciaram a pesquisa ora tratada, no intuito de trazer à luz trajetórias
narradas por essas mães como sujeito político que constrói e tece sua própria história.
Considero que são narrativas que reportam ao sistema socioeducativo e seus dilemas ante as
consequências do estado de vulnerabilidade pelo qual passam os adolescentes de maioria
negra, e a força de resistência desses familiares, em particular as mães, ao denunciar o
racismo, o racismo institucional e a filtragem racial que tanto têm encarcerado seus filhos e
filhas.
Conforme o Atlas da Violência 2019, organizado pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FPSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a violência
e a letalidade contra negros têm aumentado constantemente. De 2007 a 2017, a taxa de
violência contra negros cresceu em 33,1%; já a de não negros apresentou relativa estabilidade,
reduzindo em 0,3%, enquanto a taxa de mortes de pessoas negras cresceu 7,2%. Isso indica o
perfil de quem teve e tem sua vida interrompida e ceifada pela letalidade estrutural. Nota-se
uma continuidade no processo de aprofundamento das desigualdades raciais nos indicadores
de violência letal no Brasil. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios eram pessoas negras.
O Ceará está na lista dos cincos estados da região Nordeste com maiores taxas de homicídios
de negros, ocupando a segunda posição.
Segundo dados sistematizados pelo Comitê Cearense de Prevenção aos
Homicídios na Adolescência7, vinculado à Assembleia Legislativa do Ceará, no relatório final
de 2018, no período de 2017, o número de mortes de adolescentes no estado do Ceará foi de
981; já em 2018, 829 adolescentes tiveram suas vidas interrompidas. Mesmo apresentando
diminuição de homicídios na adolescência, o número de vítimas com menos de 15 anos
praticamente triplicou em Fortaleza. E sobre as mortes por intervenção policial, estas
aumentaram em 434, 15% entre 2014 e 2018. Quanto aos dados de mortes de meninas, entre
2016 e 2017, houve um aumento de 196 % do número de meninas de 10 a 19 anos
assassinadas no Ceará. Em 2018, 106 meninas de 10 a 19 anos haviam morrido de forma
violenta.
Diante desse quadro de violências, de vidas ceifadas pela letalidade na
adolescência, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo vem construindo e
disputando narrativas e possibilidades de existências para que seus filhos/as não sejam
mortos/as ou internados em centro educacionais. A luta pelo direito de existência vai sendo
7

Informações disponíveis em:
http://cadavidaimporta.com.br/wp-content/uploads/2019/10/CCPHARELATORIO-2018_2.pdf. Acesso em: 21 de jan. 2020.
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tecida com muita resistência e luta coletiva. Dessa forma, na construção da pesquisa, foram
utilizados questionários, entrevistas através dos depoimentos orais, diário de campo e
observação participante. Diante do exposto, os questionamentos que deram base a essa
dissertação, foram: de que forma o Grupo de Mães e familiares do sistema socioeducativo
constroem suas resistências e (re)existências interseccionais cotidianas? Quais os objetivos do
Grupo de Mães? Qual o perfil socioeconômico das mães que integram o Grupo? Qual a
relação entre “negritude” e sua militância em prol dos direitos dos seus filhos/as? Como foi o
processo de politização dessas mães no confronto com as práticas discriminatórias no
contexto da socioeducação? Qual entendimento se tem em ser mulher-mãe de adolescente
autor de ato infracional? Esses são alguns questionamentos que tecem a pesquisa em voga.
Este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos, iniciando com a
Introdução, abordando as motivações que levaram à escolha deste tema. Logo, em seguida,
temos o capítulo metodológico, Tecendo fio a fio o percurso metodológico da pesquisa,
abordando o percurso percorrido para a realização desta pesquisa, bem como a especificidade
da pesquisa, que são os caminhos e procedimentos adotados, o campo da pesquisa e o perfil
biográfico das protagonistas do estudo em voga. No capítulo seguinte, Lutas periféricas:
Grupo de Mães e Familiares do Sistema socioeducativo, tratarei das lutas periféricas
protagonizadas por coletivos de mães vitimadas pelo Estado e a trajetória do Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo de Fortaleza. E, posteriormente, falarei de um ponto
crucial nesta pesquisa, qual seja, a dor na organicidade e união deste coletivo, para o
fortalecimento e resistência mútuos.
No quarto capítulo, denominado Sistema Socioeducativo e o Racismo, proponhome a contar sobre o sistema socioeducativo e os desdobramentos do racismo institucional,
bem como os caminhos percorridos pelas mulheres-mães na luta pelos direitos de seus
filhos/as no contexto da socioeducação, e a dicotomia entre o que é educativo e coercitivo
diante das práticas discriminatórias neste cenário educacional. O quinto capítulo, Militâncias
insurgentes e ativismo forjado: “nós tivemos que virar ativistas para buscar por condições
dignas para nosso filhos/as”, elucida acerca do que se entende por mulher-mãe e as
militâncias forjadas das mulheres-mães a partir do momento que seus filhos/as foram cumprir
medidas de internação. Neste capítulo também se adentra sobre as potencialidades e
resistências tecidas a punhos de ferro para garantir a vida de seus filhos/as em seus territórios
e fora deles, e para que não tenham suas vidas interrompidas pela violência letal e, tampouco,
sejam enclausurados pelo sistema de justiça. E por fim, finalizamos tecendo algumas
considerações finais, as referências, anexos e apêndices da pesquisa.
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2 TECENDO FIO A FIO O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
“Sou mulher e sou preta, então, tudo que faço tem que
ter erros. Se não tiver, arranjam”.
(CHIZIANE)

Neste capítulo apresentaremos o percurso e os procedimentos metodológicos para
a realização da pesquisa, trazendo à luz os aspectos específicos e peculiares desta, bem como
o tipo de pesquisa, técnicas utilizadas na coleta do material empírico e o método de análise
interseccional das narrativas das mulheres-mães integrantes do Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo. Por fim, traçaremos o perfil biográfico das interlocutoras que
protagonizaram este trabalho.

2.1 Especificidades da pesquisa

Para a recolha das informações, foram apresentada/os às/aos entrevistadas/os o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE, para resguardar o sigilo quanto à
identidade de cada interlocutora e um interlocutor. Uma vez dado o consentimento por parte
das informantes da pesquisa, pedimos a permissão do uso do gravador para melhor preservar
tais informações. Sobre essa questão, Gil (2011) salienta que:
[...] é o melhor modo de preservar o conteúdo da entrevista. Mas é importante
considerar que o uso do gravador só poderia ser feito com o consentimento do
entrevistado. O uso disfarçado do gravador constitui infração ética injustificável.
(GIL, 2011, p. 119).

Os dados coletados foram sistematizados e analisados qualitativamente por meio
do método proposto por Crenshaw (2002), a análise interseccional, que pressupõe o recurso
de novos procedimentos metodológicos que visem superar as invisibilidades decorrentes das
diversas subordinações interseccionais, fugindo ao óbvio. A autora propõe que as perguntas
feitas ao campo transpassem as questões que se buscam enfatizar, desvendando as distintas
estruturas de subordinação. Esse método interseccional tornou-se adequado ao objeto de
estudo em questão por entender a complexidade do fenômeno que atravessa as experiências
das mães, pela dimensão do gênero, da raça e da classe social.
A interseccionalidade como procedimento metodológico é recente no campo das
Ciências Sociais, apesar de ter sido abordada a partir da década de 1980 no contexto norteamericano das teorias feministas como pauta do ativismo negro para incorporar, elaborar
metodologias e discussões específicas, capazes de entender as condições complexas e
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multifacetadas de opressão no que tange às mulheres negras. Sendo assim, passou a ser
cunhado e difundido por feministas negras como ferramenta analítica teórico-metodológica
fundamental nas análises categóricas que intersectam raça, gênero e classe social
(GONZALEZ, 1983; COLLINS, 2000; CARNEIRO, 2003. PEREIRA, 2016, AKOTIRENE,
2018).
Desta forma, o uso da interseccionalidade como uma sensibilidade do método e da
análise nos permitiu confrontar uma narrativa que invisibiliza a experiência da mulher negra e
mãe, uma vez que a abordagem interseccional busca ensejar que os sistemas estruturais de
opressão sejam tratados de forma interconectadas e imbricadas, e não separadamente, haja
vista que o racismo, exploração de classe e patriarcado moldam a realidade da mulher negra.
É neste emaranhado que a construção da interseccionalidade ofereceu, segundo Collins, “[...]
um termo guarda-chuva reconhecível, que fixava essas relações dinâmicas de modo a tornar o
campo compreensível nas normas acadêmicas de autoria, propriedade e descoberta” (2017, p.
11). No campo epistemológico, a incorporação do aporte interseccional à academia se dá nos
anos 1990 e no início dos anos 2000 como projeto de conhecimento, espraiando-se em um
vasto corpo de estudos que se entrelaça em várias disciplinas, obtendo aceitação e abrigada
em campos das ciências sociais, tais como a Sociologia, a Psicologia, a Economia, o Direito e
a Ciência Política (COLLINS, 2017).
Desse modo, nos países anglo-saxónicos, na década de 1990, uma das propulsoras
que cunhou o termo interseccionalidade foi a advogada e intelectual feminista afro-americana
Kimberlé Crenshaw, no seu artigo Documento para o encontro de especialista em aspectos da
discriminação racial relativos ao gênero, ao introduzir a interseccionalidade como,
[...] uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras (CRENSHAW, 2002,
p. 177).

A autora argumenta, sob o viés interseccional, os eixos de subordinação,
retratando as múltiplas formas de ser “mulher” e de opressão vivida por grupos racialmente
inferiorizados. Nesse prisma, a interseccionalidade permite aprofundar a compreensão da
amplitude das relações de poder em torno das diversas formas de opressão, haja vista que esse
aporte nos estudos de raça/classe/gênero tem se tornado substancial, proporcionando outras
lentes no meio acadêmico, como “[...] ferramenta teórica e metodológica para estudar
qualquer coisa” (COLLINS, 2017, p. 14). Para as feministas e intelectuais negras, esse
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método constitui um aparato fundamental nas análises de investigação interseccional,
evitando interpretações essencialistas e reducionistas.
Nesse cenário, a abordagem interseccional versa sobre três pilares que estruturam
a sociedade, a saber, a raça, a classe e o gênero, compreendidos como diferentes categorias
que se entrecruzam e estão intimamente interligadas e conectadas. Ângela Davis, no livro
Mulheres, Raça e Classe, traça um panorama histórico e crítico sobre a luta antirracista e a
luta feminista no cenário estadunidense. Faz um percurso histórico partindo do legado da
escravidão, a interseccionalidade entre classe, raça e gênero e a luta da mulher negra para a
emancipação (DAVIS, 2016). No seu artigo Mulheres negras na construção de uma nova
utopia, publicado no portal da Geledés8, assevera que
claro que classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. Mas
raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a
classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A
gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e
gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são
mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma
categoria sobre as outras (DAVIS, 2011).

O conceito de interseccionalidade aponta, ainda, que “[...] o lugar específico
imposto à mulher negra é que a faz ser objeto desse tipo particular de opressão” (BARBOSA,
2017, p. 60), tendo em vista que as opressões atribuídas a esse segmento atuam
conjuntamente e de forma combinada, e não hierarquizada, enquanto “matrizes distintas de
um sistema opressor unificado que se coloca sobre a mulher negra” (Idem, p. 59). Dessa
forma, o envolvimento de mulheres como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luiza Bairros,
Patrícia Hill Collins e Angela Davis, entre outras, no contexto nacional e internacional dos
movimentos de mulheres negras e movimento negro, aguçaram e impulsionaram o
protagonismo de muitas outras mulheres negras brasileiras.
Deste modo, conforme a antropóloga colombiana Mara Viveros Vigoya, “la
interseccionalidad también es una problemática sociológica: la articulación de las relaciones
de clase, género y raza es una articulación concreta, [...]” (VIGOYA, 2016, p. 9), pois partem
de um contexto cujas relações sociais estão imbricadas às opressões de gênero, raça e classe,
que são estruturais e se entrecruzam. No entanto, sob este ângulo, é válido assinalar que “[...]
a noção de interseccionalidade, mobilizada em um conjunto amplo e heterogêneo de estudos,
permitiria avançar teórica e metodologicamente na abordagem desses entrelaçamentos”
(BIROLI & MIGUEL, 2015, p. 31), a fim de explicar conjuntamente esses entrelaçamentos, e,
8

Artigo publicado no portal Geledés – Instituto da Mulher Negra. Disponível em https://www.geledes.org.br/asmulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/> Acesso em: 15 de jun. 2018.
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assim, transcendendo as barreiras epistemológicas no que concerne às diversas experiências
que moldam tais opressões.
Sendo assim, como assevera Carla Akotirene (2018, p. 19), “é da mulher negra o
coração do conceito de interseccionalidade”. Neste caso, este método analítico torna-se o mais
indicado para analisar as experiências e vivências de mulheres negras e, sobretudo, para
pensar o escopo de atuação das Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo atrelado à
noção de invisibilidade interseccional discutida por Kimberlé Crenshaw (2002), uma vez que
as abordagens tradicionais de raça e gênero tendem a tornar opacas as situações de mulheres
em situações de marginalidade social. Como sugere a autora, tais abordagens recaem em dois
problemas, sofrendo ora por superinclusão, ora por subinclusão, tornando as diferenças
invisíveis, fazendo com que análises de problemas interseccionais sejam abordadas de
maneira parcial e incompleta. De fato, raça e gênero têm de estar em primeiro plano e serem
analisados como elementos estruturais que concorrem para subordinação de mulheres e que
atuam conjuntamente.
A discriminação interseccional é particularmente difícil de ser identificada em
contextos onde forças econômicas, culturais e sociais silenciosamente moldam o
pano de fundo, de forma a colocar as mulheres em uma posição onde acabam sendo
afetadas por outros sistemas de subordinação. Por ser tão comum, a ponto de parecer
um fato da vida, natural ou pelo menos imutável, esse pano de fundo (estrutural) é,
muitas vezes, invisível. O efeito disso é que somente o aspecto mais imediato da
discriminação é percebido, enquanto que a estrutura que coloca as mulheres na
posição de receber tal subordinação permanece obscurecida (CRENSHAW, 2002, p.
176).

Nessa mesma linha de raciocínio, urge desvelar as conexões existentes entre as
especificidades da condição da mulher negra, no alargamento de narrativas que visibilizem
suas trajetórias de resistência silenciada historicamente. Considerar o espectro da
interseccionalidade nos permite explicitar conjuntamente esses entrelaçamentos, que
constituem essas mulheres como sujeito social, político e histórico, demarcando lugares
sociais e desafiando cânones acadêmicos, numa perspectiva de deslindar novos olhares e
novos lugares de fala para interpelar outros lugares de fala, pelos quais foram subalternizadas.
Tomamos nesta pesquisa a abordagem qualitativa, porque ela se mostrou a mais
adequada para dar conta da complexidade do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo. Caminhando sob esta metodologia, captamos as experiências sociais
vivenciadas por este grupo, por meio de suas narrativas, trajetórias de vida, crenças, valores e
fazeres coletivos para resguardar os direitos e a vida de seus filhos/as, pois,
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os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o
objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados não
são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador a ter
flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e analisá-los
(GOLDENBERG, 2004, p. 53).

Entendemos que é indispensável esse dialogo face a face com o sujeito
pesquisado, por compreender que “a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma
opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a
natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 2008, p. 79). A pesquisa qualitativa
também possibilita a leitura da realidade social, respondendo,
[...] a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com nível de
realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e
das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar
sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e
partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2012, p.21).

Nesse sentido, esta abordagem abrange “um campo transdisciplinar, envolvendo
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise”
(CHIZZOTTI, 2014, p. 28), de modo a conferir trajetórias de vidas e experiências sociais dos
sujeitos, assim também como as práticas cotidianas, o modo de vida, valores e crenças, pois
esta pesquisa possibilita ao pesquisador tanto o olhar como o ouvir, em que ambos se
complementam no ato da investigação.
Para realizarmos a pesquisa empreendemos o levantamento bibliográfico,
pesquisa de campo e documental, esta última por dar suporte à análise de documentos
referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), ao Mapa do Encarceramento
(2015); ao 4º Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará
(2017); ao Relatório Final do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência (2018), à Nota Técnica do Monitoramento da Política Pública do Ceará (2019),
dentre outros.
Na obtenção do material empírico, utilizamos as seguintes técnicas: um
questionário socioeconômico para “re-contação”9 do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo, com narrativas de quem são as pessoas que compõem esse coletivo de luta e
em luta.

9

A recontação parte da premissa de uma história encrustada em silenciamentos e vozes impedidas de narrar suas
próprias trajetórias. Reivindicar o direito de contar, ou melhor, recontar, a partir de um local situado racialmente.
É narrar experiências em primeira pessoa, é reconstruir identidades que foram negativas, é ressignificar corpos
negros, é contrapor à versão sedimentada a visão excludente brancocêntrica colonial.
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Outra etapa da pesquisa consistiu, na técnica de coligir dados. Segundo Gil
(2011), “pode-se definir a entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente
ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam
à investigação” (GIL, 2011, p. 109). Ou seja, a entrevista é, portanto, uma forma de interação
social entre pesquisador e pesquisado. Como também é:
[...] mais utilizada no âmbito das Ciências Sociais, psicólogos, sociólogos,
pedagogos, assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que
tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica, não apenas para a coleta de
dados, mas também como objetivos voltados para diagnósticos e orientação (GIL,
2011, p.109).

Desta forma, a entrevista foi semiestruturada e guiada por algumas questões
concernentes ao objetivo da pesquisa, mesmo tratando de depoimentos orais. Contudo, a
entrevista torna-se uma técnica para coletar dados independentemente da área de atuação,
como uma ferramenta de interação imprescindível na vida acadêmica do pesquisador(a). As
informações foram obtidas por meio de um roteiro de entrevista constando alguns pontos
previamente estabelecidos, seguindo uma problemática central (HAGUETTE, 2007), além de
ser uma técnica que confere:
[...] uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do
entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para o objeto de
pesquisa, a abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em
vista este objetivo (MINAYO, 2010, p. 261).

Desta forma, foi com a entrevista em confluência com o método da história oral, e
depoimentos orais, das três mulheres-mães, interlocutoras da pesquisa, que pudemos captar
as experiências, emoções, da vida das informantes, por meio dos relatos orais, do “indizível”
ao “dizível” (QUEIROZ, 1988). E no tocante aos depoimentos, são diferentes da história de
vida, por serem aplicados em períodos curtos; já a história de vida demanda longo tempo e
não se esgota em uma ou duas entrevistas.
Os depoimentos orais, nos termos de Queiroz (1988), mostram a riqueza dos
dados que captam, pois o indivíduo também é um fenômeno social e possa ser objeto de
estudo sociológico, para coletar informações e trajetórias de vida. Suas particularidades se
expressam através de “[...] relato retrospectivo pessoal de um indivíduo, oral ou escrito,
relativo a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos de sua experiência
vivida” (CHIZZOTTI, 2014, p. 101).
Tais instrumentos de pesquisa serão utilizados visando elucidar as manifestações
de subordinação interseccional vivenciadas pelas integrantes do grupo. Para tanto, utilizou-se
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do registro fotográfico e do diário de campo, para anotar e registrar informações recolhidas,
haja vista que esses instrumentos são consideravelmente utilizados na comunidade acadêmica
por propiciarem o registro de impressões e percepções, bem como os silêncios, olhares,
experiências e vivências das interlocutoras desde quando começamos a tatear o campo
pesquisado. Sendo assim,
[…] o diário de campo consiste em um instrumento capaz de possibilitar o exercício
acadêmico na busca da identidade profissional à medida que através de
aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar uma reflexão da ação
profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios. É um documento que
apresenta um caráter descritivo – analítico, investigativo e de sínteses cada vez mais
provisórias e reflexivas. O diário consiste em uma fonte inesgotável de construção e
reconstrução do conhecimento profissional e do agir de registros quantitativos e
qualitativos […] (LEWGOY; ARRUDA, 2004, p. 123-124).

A observação participante tem sido um dos suportes imprescindíveis para
mergulhar no objeto pesquisado e, sobretudo, para despir os preconceitos sobre o tema e
permitir que o “campo fale” através das interlocutoras e de suas narrativas, seus dilemas, das
redes sociais, rede afetivas e das relações grupais. Como sugere Gilberto Velho (2005),
conviver com o universo pesquisado é “um esforço para não ficar preso ao senso comum,
estereótipos e preconceitos, estudando situações em que matizes, ambiguidades e contradições
são características inescapáveis” (VELHO, 2005, p. 13). Esses são os procedimentos e
técnicas metodológicas adotados nesta pesquisa. Veremos, agora, a delimitação do campo e o
perfil biográfico das interlocutoras deste estudo.

2.2 Delimitação do campo de pesquisa: o Grupo de Mães do Socioeducativo

Sabemos que o trabalho de campo permite a aproximação da pesquisadora à
realidade social. Neste caso, o campo pesquisado é o Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo, onde as protagonistas deste trabalho irão narrar suas trajetórias, vivências,
aprendizados e suas lutas cotidianas para manter seus e suas filhos/as vivos/as e fora do
sistema socioeducativo e prisional. No universo acadêmico é costumeiro ver elaborações de
campos de pesquisa atreladas às instituições totais. No entanto, esta pesquisa destoa desses
parâmetros, o que não significa que este estudo é menos acadêmico, ao contrário: o campo
aqui fala, constrói e reconstrói suas próprias narrativas.
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O Grupo de Mães10 e parentes é composto, atualmente, por 68 participantes que se
organizam informalmente através de redes sociais, fortemente mediado por ferramentas de
comunicação digital, tais como WhatsApp e Facebook, com o objetivo de acolher, ajudar,
motivar, informar, mobilizar e se fortalecer, ampliando o diálogo com outros familiares. O
Grupo inclui mães, tias, avós e companheiras e um pai que atua nas ações do Grupo. Mas vale
acrescentar que as pessoas que atuam, mobilizam e agitam incisivamente o Grupo são poucas,
na verdade, em torno de cinco a oito mulheres-mães. A elas cabe a árdua tarefa de não deixar
o Grupo desanimar e não perder a esperança na luta por outras possibilidades de existências
para seus filho/as.
Este Grupo vem se organizando independentemente da instituição CEDECA,
principal parceiro na mobilização e apoio social, psicológico e jurídico daquelas que vão à
procura de atendimento. Dessa forma, o campo pesquisado foi montado via questionário
socioeconômico, de acordo com os seguintes critérios: estar atuando no Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo e frequentando os encontros.
Foram entrevistadas 16 mulheres-mães e um pai, totalizando 17 pessoas que
estão, atualmente, frequentando as reuniões e encontros do Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo. Apesar de no grupo do WhatsApp ter 68 familiares, não significa
que todos estão se reunindo quinzenalmente para debater e propor políticas anti-cárcere para
seus filhos/as e estratégias de (sobre)vivências e (re)existências, pois muitas dessas mulheresmães e familiares não conseguem chegar e se somar na luta devido às suas condições
financeiras e, até mesmo, ter a disponibilidade para estar nesses espaços de militância, que
nos custam tão caro. Há de se considerar que a maioria são chefes de família e precisam
trabalhar para prover o sustento de seus filhos/as, ou não têm a compreensão da relevância de
estar na construção cotidiana da luta pelos direitos de seus filhos/as.
Com a crise no Sistema Socioeducativo em 2015, as mães e familiares de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas foram se aproximando do CEDECA, fato que fez
com que esta instituição estatal tornasse sua principal parceira na luta pelos direitos dos
adolescentes que estavam sob a tutela do Estado. Mas confirmar essa parceria não foi tão
simples assim, uma vez que esta instituição, desde 2013, já vinha sondando e tentando se
aproximar das mães dos adolescentes privados de liberdade. Após várias tentativas e
construção de laços de solidariedade, algumas mães começaram a perceber sobre a
importância da parceria com outras entidades de defesa de direitos para crianças e
10

No capítulo seguinte iremos elucidar sobreo surgimento e a trajetória do Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo.
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adolescentes, sobretudo para ativar e fortalecer outros canais de reivindicação de condições
dignas para seus filhos/as.
Vale lembrar que o CEDECA11 foi criado quatro anos depois da
promulgação do ECA (Lei 8.069/1990), a partir da articulação das organizações que atuavam
junto a crianças e adolescentes na cidade de Fortaleza, tendo em vista a necessidade latente da
existência de um centro de defesa de direitos humanos com enfoque nesse segmento social. À
época, os direitos infanto-juvenis, consolidados na nova lei que substituiu o Código de
Menores (Lei 6.697/1979), eram desconhecidos e vários órgãos instituídos pelo Estatuto
sequer haviam sido implantados. Desde então, encontram-se mensalmente a partir das onze
horas para um almoço coletivo subsidiado pelo CEDECA e, após a refeição, reúnem-se em
roda com parte da célula de profissionais, que são: uma assistente social, uma estagiária do
Serviço Social, uma psicóloga e uma advogada, para discutir sobre suas andanças, formação
política, militância e mobilizações frente aos centros socioeducativos, bem como obter
informações sobre os processos jurídicos e sobre a que órgãos recorrer.
Contudo, a atuação do CEDECA tem como fundamento os direitos consagrados
na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Constituição
Cidadã de 1988 e no próprio ECA. Defendem os direitos das crianças e adolescentes,
sobretudo, quando violados pela ação ou omissão do Estado, tendo como foco, o exercício
integral e universal dos direitos humanos (CEDECA CEARÁ, 1994).
As mulheres-mães se encontram tanto para discutirem as atividades e ações a
serem executadas pelo Grupo, como também para debater a atual conjuntura em contexto de
“facção”12, mortes e extermínios de adolescentes dentro das unidades de internação e pós
saída desses dos centros. Outra pauta de discussão é a transferência de alguns adolescentes do
sistema socioeducativo ao sistema prisional. Durante conversa em uma de nossas reuniões,
uma mãe relatou, de forma eloquente, que só a luta podia mudar o caminho dos seus filhos e
que iriam construir, juntas, uma carta pública ao Estado, problematizando e denunciando a
política de não ressocialização que existe nas unidades de internação.
No entanto, se sobressaem algumas mulheres que estão constantemente na linha
de frente nos embates contra o Estado e a política de extermínio da juventude negra nas
11

Informações disponíveis em: http://cedecaceara.hospedagemdesites.ws/site/index.php/quem-somos/ Acesso
em: 19 de abril de 2019.
12
Segundo o pesquisador e sociólogo Luiz Fábio Paiva, “No ano de 2016, quando se tornou comum falar em
facções, no Estado. (...) Entre os ‘grupos de fora’, atuantes no Ceará, estão as facções criminosas Comando
Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC), e Família do Norte (FDN)” (PAIVA, 2017, p. 23).
Posteriormente, de acordo com o autor, surgiu outra facção, além dessas três grandes organizações, os Guardiões
do Estado (GDE), com o discurso de ser tipicamente cearense, autônoma e independente das ‘de fora’ (PAIVA,
2017).
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periferias, sendo elas a base do coletivo, atuando incisivamente em “defesa da vida” de seus
filhos/as e o direito de ir e vir em seus territórios. Também incorporam a luta contra o racismo
e a violência nos centros socioeducativos da cidade, reivindicando políticas educacionais
previstas no ECA e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE, com
vistas à reintegração dos seus/as filhos/as à sociedade.

2.3 Interlocutoras da pesquisa

É válido ressaltar que, nesse Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo, há um fluxo constante de pessoas que entram e saem desse coletivo quando
seus filhos/as saem dos centros de internação e que, às vezes, retornam quando estes e estas
reincidem no sistema socioeducativo, em busca de apoio e orientações. Há, ainda, aquelas
mulheres-mães que permanecem no Grupo mesmo quando seu filho teve sua vida ceifada
após a saída do sistema socioeducativo, para se fortalecerem enquanto rede de mães e orientar
outras mães que estão chegando no coletivo. O Grupo acaba se tornando um lugar atravessado
por afeto, emoções e narrativas de dores, motivações, troca, choros e partilha de experiência e
vivências. Nesse sentido, este coletivo é composto por:

Tabela 1 - perfil socioeconômico do grupo de mães e familiares do sistema socioeducativo
NOME

IDADE

NATURALIDADE

BAIRRO/LO

ESTADO

CALIDADE

CIVIL

OCUPAÇÃO

ESCOLARIDADE

COR/RAÇA

RELIGIÃO

DATA

GRUPO
MÃE 1

MÃE 2

64 anos

33 anos

Fortaleza/CE

São Paulo/SP

Garrote

Jardim

Casada

Casada

Vendedora

Fundamental

de brechó

Incompleto

Dona do lar

Fundamental

Iracema
MÃE 3

50 anos

Fortaleza /CE

Jardim

MÃE 4

MÃE 5

44 anos

22 anos

Pindaré Mirim/MA

Fortaleza/CE

Passaré

Conjunto

Parda

Evangélica

2013

Parda

Evangélica

2017

Parda

Católica

2016

Médio

Preta

Cristã

2017

EJA-

Parda

Evangélica

2016

Médio

Parda

Evangélica

2018

Médio

Parda

Evangélica

2018

Negra

Evangélica

2015

Completo
Casada

Iracema
Solteira

Solteira

Auxiliar

de

Fundamental

cozinha

Incompleto

Servidora

Ensino

pública

Completo

Dona do lar

Supletivo

Palmeiras

Fundamental
Incompleto

MÃE 6

48 anos

Fortaleza/CE

MÃE 7

54 anos

Quixeramobim/CE

MÃE 8

38 anos

Fortaleza/CE

Carlito

QUE

ENTROU NO

Casada

Cozinheira

Passaré

Casada

Artesã

Santa Maria

Casada

Autônoma

Pamplona

Ensino
Completo
Ensino
Completo
Ensino

Fundamental
Incompleto
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MÃE 9

39 anos

Fortaleza/CE

Henrique

Solteira

Desemprega

Ensino

da

Completo

Casada

Diarista

Ensino

Jorge

Superior

Negra

Adepta

da

Filosofia

2015

Rasta
MÃE 10

47 anos

Fortaleza/CE

Conjunto

MÃE 11

39 anos

Fortaleza/CE

Jangurussu

Casada

Artesã

MÃE 12

49 anos

Itapagé/CE

Passaré

Solteira

Diarista

MÃE 13

46 anos

Fortaleza/CE

Bela Vista

Casada

Dona do lar

MÃE 14

37 anos

Fortaleza/CE

Jardim

Solteira

Costureira

MÃE 15

49 anos

Maranguape/CE

Conjunto

Amasiad

Empregada

Fundamental

Morena

Palmeiras

a

doméstica

Incompleto

clara

religião

MÃE 16

37 anos

Caucaia/CE

Jurema

Casada

Técnica

Ensino

Parda

Evangélica

2016

PAI 17

52 anos

Fortaleza/CE

Presidente

Casado

Preto

Evangélico

2015

Palmeiras

Médio

Preta

Evangélica

2015

Médio

Parda

Evangélica

2018

Fundamental

Morena-

Católica

2017

Incompleto

escura

Fundamental

Parda

Evangélica

2016

Preta

Católica

2013

Sem

2016

Incompleto
Ensino
Completo

Incompleto
Ensino

Guanabara

Médio

Incompleto

de

Superior

enfermagem

Incompleto

Porteiro

Ensino

Kennedy

Médio

-

Incompleto

Fonte: Elaborada pela autora

Portanto, o campo de pesquisa é formado por esse Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo, evidenciado por meio do perfil socioeconômico, elucidando suas
peculiaridades e particularidades enquanto coletivo organizativo, formado por mulheres-mães
e um pai, atuantes na defesa infanto-juvenil por direitos dos seus filhos/as e pelo direito de
existências de ambos.
Quanto à caracterização das interlocutoras da pesquisa, foram escolhidas apenas
três mães, porque são mulheres-mães que tem trajetórias diversas e entraram no Grupo em
momentos diferentes, além de terem ou ter tido filhos que cumpriram ou cumprem medidas de
internação em unidades de socioeducação.
Procuramos traçar de forma sucinta o perfil biográfico das protagonistas da
pesquisa. Para preservar suas identidades, perguntamos inicialmente a elas como gostariam de
serem chamadas e elas responderam que gostariam de ser chamadas por nomes de mulheres
de luta e resistência.

Vale ressaltar, que escolhemos nomes fictícios, sugeridos pelas

interlocutoras da pesquisa: das três informantes, apenas uma pediu para a pesquisadora
escolher um nome fictício, que foi a Mariana Crioula13 (heroína negra que foi escravizada,
vivia em Paty do Alfares – RJ, trabalhava como costureira e mucama, e era considerada uma
das escravas de confiança da casa-grande. Participou da maior revolta de escravizados no Rio
13

Para mais informações, ver livro: ARRAES, Jarid. Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis. São Paulo;
Pólen, 2017.
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de Janeiro em 1838). Escolhemos esse nome por haver semelhança de história de vida entre
ambas.
Já outras duas pesquisadas escolheram os nomes que gostariam de ser chamadas
na pesquisa por carregarem importante significado para ambas, que são: Tordo (é um pássaro
da família Turdidae, natural da Europa, norte da África e Oriente Médio. Na história os
jabberjays eram criações da Capital para espionar os rebeldes. Uma vez desmascarados, os
pássaros foram abandonados nas florestas. Ou seja, é aquele que vigia o Estado); e Conceição
(a interlocutora escolheu esse nome porque significa muito para ela, é nome de sua mãe, que
já faleceu). O critério utilizado para a escolha dessa amostra foi atrelado a sua participação e
integração no Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo.
Muito aconteceu no decorrer dessa trajetória. Um dos fatos foi que a Mãe
Conceição perdeu seu filho de forma muito brutal. Ela relatou que “o que mais (me) revolta
foi a maneira como mataram ele, muita crueldade, fizeram um vídeo e postaram no Facebook;
mataram e ainda cortaram e tocaram fogo nele, e colocaram o corpo na estrada”. Apesar
disso, essa mãe não se retirou do Grupo. Nele se manteve porque para ela, “o grupo tem
muitas amizades, pessoas especiais”. Ela relata ainda que, “todo mundo diz que (ela) é muito
forte, uma fortaleza, mas não sou”. Isso demonstra que estar no Grupo vai para além de
mobilizar pessoas e reivindicar direitos e fazer incidências frente ao poder público; é também
um espaço de fortalecimento, afetos e muito autocuidado de umas para com as outras. Essa
reciprocidade no afeto também é uma forma de resistência política, e essas emoções pulsam
ações afetivas, porque a dor não é apenas individual, ela é também coletiva.
A Mãe Tordo é uma das mães que mais se destaca no grupo, se reconhecendo
enquanto mulher negra, periférica, empobrecida e mãe de preso. Ela relata: “eu sou só mais
uma voz de mãe”. Esta é uma fala que as mães proferem em quaisquer lugares que se
pronuncia. Foi uma das fundadoras do Grupo de Mães, no ano de 2014, juntamente com a
Mãe Conceição. Atualmente é militante a favor do desinternamento e desencarceramento da
população negra; está desenvolvendo trabalhos informais, devido à condição na qual se
encontra seu filho, que migrou do sistema socioeducativo para o prisional. Ela era empregada,
trabalhava numa escola lecionando para crianças, mas com a migração do seu filho para o
sistema prisional foi obrigada a sair do emprego para trilhar caminhos carcerários em prol dos
direitos do seu filho.
Já a Mãe Mariana Crioula entrou há pouco tempo no Grupo por intermédio da
Mãe Tordo, numa mobilização do Grupo frente aos centros socioeducativos, mais
especificamente no Centro Socioeducativo Passaré. Ela relata que foi “[...]encontrada pelo
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Grupo de Mães, foi onde eu consegui me erguer”. Desde então, se inseriu no Grupo no ano de
2018 e, até hoje, atua e frequenta as reuniões, mobilizações e intervenções realizadas pelo
coletivo. Seu filho saiu há pouco tempo do centro de internação, porém continua aprisionado
em seu lar por questões de segurança e continuar vivo, haja vista que, uma vez passado pelo
sistema socioeducativo, será sempre um sujeito sob suspeição diante de uma sociedade
racista, punitivista e encarceradora.
A opção metodológica por interagir apenas com essas três mulheres-mães deve-se
a algumas opções do método: porque iremos trabalhar com depoimentos orais, o que nos
exige entrevistas mais aprofundadas que não se saturam rapidamente, além de que essas mães
começam a contar e narrar sobre suas vidas em momentos diversos e, sobretudo, em
momentos doloridos e dolorosos. Todas preferiram ser entrevistadas em suas residências, por
se tratar de algo que ainda lhes causa dor e revolta e por questões particulares de cada uma.
No entanto, essas mulheres-mães e familiares fazem valer cotidianamente a vida
de seus filhos e filhas que estão sob custódia do Estado, sobre seus cuidados e daqueles que
não se encontram mais entre nós, travando lutas e traçando novos caminhos de resistências e
(re)existências. Dessa forma, vale apresentar, de uma forma mais detalhada, cada uma das
protagonistas dessa pesquisa.
Mãe 1 (Tordo) – Tem 39 anos, se reconhece como mulher preta, possui ensino
superior completo, reside em casa própria no Bairro Henrique Jorge é solteira. Sobre sua
religião, disse ser adepta do rastafári (movimento judaico-cristão, surgido na Jamaica nos
anos 1930). É professora, mas se encontra desempregada há dois anos. Atualmente é
beneficiária de programa de transferência de renda e faz alguns “bicos” (trabalhos informais).
Tem um filho adotivo, que se encontra em situação de privação de liberdade no sistema
prisional desde o dia 15 de julho de 2018. Diz que “o meu filho nunca foi ressocializado”, e
ainda acrescenta, “os meninos produzem o que eles aprenderam nos centros, o que é ensinado
e alimentado nos centros”. Ela é umas das fundadoras e lideranças do Grupo Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo. De acordo com Tordo, “o Grupo surge e se estrutura
nas portas dos centros e toma corpo e voz em 2015” e que, por sua vez, “objetiva
problematizar o contexto destrutivo que era a ‘socioeducação’ em 2014, aos dias de hoje”.
Para ela “é preciso saber que é preciso ter voz” para poder re-existir.
Mãe 2 (Mariana Crioula) – Tem 48 anos. Sobre sua pertença étnico-racial, se
diz ser morena-escura. Cursou até a 8ª série do ensino fundamental, é solteira, trabalha desde
adolescente como empregada doméstica e, atualmente, trabalha como diarista. Relata ser
católica, reside em casa própria no bairro Passaré e tem quatro filhos. O caçula passou pelo
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sistema socioeducativo, mas já saiu, e teme por seu filho voltar novamente a ser preso ou
coisa pior lhe acontecer, pois relata que “ele não é mais aquela pessoa que me escuta, que me
obedece, não tem mais medo de nada”. Para ela, depois que passou pelo sistema
socioeducativo, seu filho se tornou outra pessoa e diz que, “parece que foi feito uma espécie
de lavagem cerebral nele”. De acordo com seu relato, o filho não é o mesmo que entregou
para o Estado; não reconhece esse filho que ela recebeu de volta do sistema pois “quando
passa pelo centro socioeducativo, volta outro, não tem vergonha da gente”. Conheceu o Grupo
de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo no ano de 2017, numa visita ao seu filho no
Centro Socioeducativo Passaré, no bairro homônimo.
Mãe 3 (Conceição) - Tem 49 anos. Quando perguntamos sobre sua pertença
étnico-racial, disse ser morena-clara. Não conseguiu terminar o ensino fundamental, cursou
até a 6ª série, reside em casa própria no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Atualmente
encontra-se “amasiada”, mora com uma pessoa. Quando perguntamos sobre religião, disse
que antes era católica e que, atualmente, frequenta a igreja evangélica devido a seu filho ter
passado a seguir essa religião desde que esteve no sistema socioeducativo. No entanto, diz
não ter religião. Trabalha desde 2007 como empregada doméstica, era beneficiária do
programa de transferência de renda mas, a partir do memento que seu filho foi cumprir
medida de internação, perdeu o benefício, porque não tinha oportunidade de estudar dentro do
centro socioeducativo. Tem três filhos e somente um teve passagem pelo sistema
socioeducativo. Ela nos relata que “nunca superei a morte do meu filho, é uma tristeza pra
gente, perder nosso filho”. E “quando fico sozinha, eu começo a chorar, quando lembro dele”.
Seu filho foi morto quando já estava fora das atividades ilícitas, de forma atroz, aos dezoito
anos, o que muito a revoltou. Faz parte do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo desde 2016, numa visita ao seu filho no Centro Educativo Patativa do Assaré
– CEPA, localizado no bairro Ancuri, onde conheceu Tordo, e juntas foram dando corpo
político ao Grupo.
A seguir veremos de que forma surgiu e floresceu o Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo, bem como os caminhos doloridos percorridos por elas, sua
trajetória e lutas travadas cotidianamente.
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3 LUTAS PERIFÉRICAS: GRUPO DE MÃES E FAMILIARES DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO
“A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais
olhos que sono onde lágrimas suspensas virgulam o
lapso de nossas molhadas lembranças.”
(Poemas da Recordação, Conceição Evaristo, 2017,)

As lutas sociais/populares, sociologicamente, são parte de uma insurreição à
condição subalternizada. Clóvis Moura, em sua obra Rebeliões da Senzala: quilombos,
insurreições, guerrilhas (2014), traz contribuições teóricas e políticas no tocante às lutas
sociais, em especial, às lutas contra a opressão racial no Brasil. O pensador quilombola
piauiense, neste livro, trata da questão das rebeliões negras de maneira sistemática,
demostrando, com fatos históricos, o alastramento desse fenômeno em todo o território
brasileiro, sobretudo por igualdade no contexto das lutas de classe. O pensador compreende
que a luta antirracista é a base das lutas sociais, haja vista que foi a partir da exploração da
força de trabalho do africano escravizado e, posteriormente, da população negra na diáspora,
que o Brasil foi construído. Dessa forma, Moura examina e enegrece a história das lutas de
classes a partir da relação entre o senhor e o escravizado ao largo do período colonial.
Enfatiza ainda, no que toca ao universo acadêmico, que, para produzir uma ciência à rigor, há
de se colocar no centro das análises e discussões as contradições de classes, sem perder de
vista a posição e condição alocada ao segmento negro (MOURA, 2014).
Clóvis Moura, a partir de uma longa e fecunda trajetória intelectual e militante,
desenvolveu diversas pesquisas e estudos no decorrer de sua vida e estadia no universo
acadêmico, revelando as raízes do protesto negro, a exemplo do fundamento da sociedade
escravagista em sua essência. O legado do autor militante deixou vários contributos na
Sociologia e na História no que concerne às lutas sociais, em particular, às lutas negras. Seus
escritos são referências indispensáveis às reflexões científicas preconcebidas de maneira
enviesada no tecido e no imaginário social.
O pesquisador/intelectual unificou a reflexão teórica à luta social, demarcando sua
escrita e seu ativismo ao engajamento político por um Brasil sem opressão racial, enegreceu o
papel de insurgência que os negros assumiram nas rebeliões de cunho libertário e
abolicionista e resgatou a participação do africano à abolição da escravatura ao tramar e
consolidar diversas formas de lutas, por meio, de quilombos, insurreições e guerrilhas
(MOURA, 2014; SILVA, 2015).
Neste ensejo, Moura, em Sociologia do Negro Brasileiro (2019), acrescenta o que
significou essa insurgência negra para a comunidade racializada compreender a situação
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social e política que a economia escravista produzia em relação aos corpos e serviços dos
escravizados, isto é, a riqueza gerada ao sistema colonial/escravista, tendo como instrumento
de exploração corpos negros. Em decorrência dessa extrema e atenuada exploração da mão de
obra de pessoas racializadas, insurgiram manifestações de revoltas, rebeldia e resistências a
esse sistema senhorial colonial, opressor e desumanizador. Esse contexto sócio-histórico
transformou-se no campo das lutas sociais, tensionamentos, rupturas e embates no seio social,
sobremaneira, no cerne da luta de classes no cenário do capitalismo dependente brasileiro.
Moura desloca olhares e reflexões a partir do local racialmente situado, e reposiciona seu
discurso às estruturas sociais, enfatizando o racismo como mecanismo do sustentáculo de
privilégios, nos apontando caminhos rumo a ações transformadoras, via práticas de rebeldias e
revolucionárias (MOURA, 2014; 2019).
Nesta mesma entoada, em conformidade com o pensamento de Clóvis Moura,
salientamos, à luz do pensamento de Angela Davis, que tais revoluções e resistências, em
muitos casos “[...] envolvia ações mais sutis do que revoltas, fugas e sabotagens. Incluía, por
exemplo, aprender a ler e a escrever de forma clandestina, bem como a transmissão desse
conhecimento aos demais” (DAVIS, 2016, p. 34). É nesse âmbito que situamos as lutas
periféricas na esteira das organizações políticas e movimento negro e, por sua vez, no
movimento e organização de mulheres negras. No caso Grupo de Mães, que têm filhos em
sistemas socioeducativo e prisional, é ainda mais periférica, porque seus filhos são vistos,
perante o Estado e a sociedade, como infratores. Ou seja, sociologicamente há uma moral
social que sanciona o crime e, ao sancionar, define o lugar moral e social do criminoso.
Portanto, é nesse viés que localizamos e versamos este capítulo, as trajetórias,
andanças e as lutas travadas e tramadas pelo Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo de Fortaleza que, ao compartilharem suas dores e preocupações, criaram laços
afetivos e de resistência, com o fito de lutar e reivindicar para seus/as filhos/as, a
socioeducação como um direito fundamental para a reinserção destes/as ao convívio social.
Vale ressaltar que, no cenário nacional, as lutas periféricas têm criado
cotidianamente autos de resistência e ganhado notoriedade por (re)existir contra o extermínio,
genocídio e encarceramento da população negra, pobre e periférica. Alguns movimentos e
coletivos de mães vitimadas pela ação e omissão do Estado14, mães do sistema
socioeducativo, mães que perderam seus filhos/as, maridos, mães ou pais por agentes públicos
em chacinas, têm criado formas de resistências e de sobrevivência, unidas por uma causa em
14

Para mais informações, acessar:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/21/politica/1561116105_259650.html.
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comum. Elas cobram por justiça, denunciam as violações cometidas pelo Estado, reivindicam
o fim da violência policial, pedem ao Estado brasileiro reparação e que parem de matar seus
filhos/as. Nos seus atos, caminhadas e manifestações, expõem imagens e recordações de seus
filhos/as, bem como, destacam frases, como por exemplo, “Não irão nos calar!”, “Nossos
mortos tem voz!15”, “Enquanto viver luto, mulheres negra na luta contra o genocídio da
população negra!”, “Queremos justiça!”, dentre outras.
A batalha dessas mães é cotidiana e constante. Elas primam por outra
possibilidade de existência, por dignidade, pelo direito de existir, pela vida de seus filhos/as,
pautas que não diferem do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo. Os
coletivos que têm ganhado respaldo nessas lutas são: Movimento Independente Mães de Maio
(SP); Mães do Curió (CE); Movimento Moleque (RJ), Mães de Manguinhos (RJ)), o projeto
"Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar" (BA), entre outros. Vale destacar que,
Desde o processo de escravização da população africana nas Américas, em
particular, no Brasil que o povo africano escravizado institui estratégias de
resistências. Dentre essas táticas citamos a preservação da religiosidade, da cultura e
história através do segredo do sagrado, dos quilombos, da oralidade, das festas, entre
outros. As mulheres negras sempre tiveram participação importante, sendo muitas
vezes protagonistas de ações coletivas. Essas ações são, na maioria das vezes,
invisibilizadas, ofuscando histórias de resistências e lutas (SANTOS, 2014, p. 164).

O efervescente protagonismo e participação das mulheres negras nos diversos
espaços proporciona a necessidade de interseccionalizar as categorias gênero-raça-classe,
evidenciando algumas demandas especificas às mulheres racializadas. Considera-se que “a
organização de mulheres negras vem contribuindo para que essas mulheres sejam
empoderadas a partir do ativismo cotidiano” (SANTOS, 2014, p. 176).
Neste sentido, as mães organizadas coletivamente surgem em face da ausência de
respostas dos órgãos públicos diante das mortes e desaparecimento de seus filhos/as e
buscam, na militância política, uma forma de pressionar agentes estatais e governamentais, e
de denunciar as frequentes violações a que estão submetidas nos demais setores da sociedade
civil (ARAÚJO, 2019). Desta forma, é “através da ação coletiva que os movimentos sociais
desafiam seus oponentes e se tornam visíveis, angariando apoio e solidariedade, disseminando
significados, simplificando as experiências para maior entendimento público” (GRAÇA,
2014, p. 53).
Sob esse espectro, o Grupo de Mães tem tentado minimamente fornecer
orientações acerca dos direitos dos familiares e jovens, pautando a importância de se unirem

15

Lema do Movimento Independente Mães de Maio, 2015.
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contra as violências perpetradas pelo Estado no acometimento da vida de seus filhos/as, e se
politizarem para melhor agir frente ao sistema de justiça ancoradas no ECA e no SINASE,
para pautar e cobrar o papel do Estado no cumprimento das medidas socioeducativas
conforme veremos no capítulo seguinte.
No contexto atual, há uma articulação nacional de mães e familiares de vítimas de
terrorismo de Estado (forma como se autodenominam) que atua desde 2016, com uma pauta
de luta heterogênea contra diferentes expressões de violência, como o combate ao
encarceramento em massa, assim como a denúncia aos desaparecimentos forçados e às
execuções extrajudiciais. No âmbito de sua ação política, demandam a responsabilização do
Estado pela política de terrorismo que vitimiza, mata e encarcera jovens, negros e pobres. Elas
se reúnem e organizam anualmente, durante o mês de maio, o Encontro Internacional de Mães
e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado (ARAÚJO, 2019).
Após a votação, foi revelado onde seria o V Encontro e quem estaria à frente do
evento e organização, planejamento e realização deste. O Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo e Prisional, juntamente com as Mães e Familiares da Chacina do
Curió16 de Fortaleza/Ce, foi o sorteado com unanimidade, ao ser eleito pela maioria das mães
e familiares que fazem parte da Rede Nacional. O Encontro17 seria realizado em maio de
2020, em Fortaleza, mas devido ao contexto de pandemia do Covid-1918 no país, sobretudo no
Ceará, foi adiado para próximo ano, ou seja, em maio de 2021, nesta mesma localidade.
Esses Encontros objetivam fortalecer a luta por justiça daquelas/es que perderam
seus familiares, dando visibilidade às violências e violações de direitos perpetradas pelo
Estado. Trata-se de evento para intercâmbio de experiências, troca de afeto e articulação
política. São histórias narradas e tecidas de lutas periféricas que atravessam cotidianamente as
vidas dessas mulheres, que subjazem um campo de lutas intersecciona lizadas que marcam o
conjunto de opressões experienciadas por elas.

16

Informações sobre disponíveis em:< https://ponte.org/maes-na-dor-e-na-luta-as-cearenses-que-buscam-justicapela-chacina-do-curio/> Acesso: 12 de ago 2020.
17
Informações sobre o Encontro ver em:< https://www.instagram.com/contraoterrorismodoestado/> Acesso: 12
ago 2020.
18
Informações disponíveis em:< https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca> Acesso: 12 ago 2020.
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Figura 1- 4º Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do
Estado em Goiás

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

Figura 2 - Mães e Familiares em protesto em Goiânia

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”
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Essas mulheres se posicionam frontalmente contra a atuação violenta do Estado
ao erigirem uma luta periférica pelos direitos dos seus filhos/as, que inscreve no corpo
materno esse fazer militante forjado na dor, como sujeito histórico-político que coloca em
movimento o caráter periférico de sua luta. Isso reverbera significativamente na sua imagem
enquanto mulher e mãe que, na maioria das vezes, acaba por desconstruir papéis estatizantes
de gênero atrelado à mulher e ao ideal de mãe. Elas tencionam e ressignificam sua
maternidade, na contramão do que foi construído e delegado social e historicamente pelo
patriarcado/sexismo/racismo. O ativismo via maternação proporciona essa desconstrução, mas
vale frisar que tais desconstruções são graduais e processuais, e por mais que elas narrem uma
realidade adversa do experienciar a maternidade, muitas mães, seus filhos/as e parentes, não
tem tal concepção.
Atrelamos essa realidade ao contexto social na construção/idealização do ser mãe
e ser mulher ao largo da história. E quando se trata da mulher negra, mãe de jovem autor de
ato infracional, tais configurações em torno do maternar se dão de maneira diferente. São
atravessadas no exercício materno por dimensões de gênero, raça, classe e territorialidade,
haja vista que essas mulheres negras historicamente tiveram sua humanidade, feminilidade e
fragilidade arrancadas pelo sistema opressor colonial/escravista/patriarcal/racista, e foram
tidas como “anomalias” destituídas de gênero. Ou seja, eram tratadas como mercadorias e
instrumento

de

procriação/reprodução,

e

posteriormente,

“amas

de

leite”.

Na

contemporaneidade, tais atribuições a essas mulheres ainda persistem, assim com os
estereótipos de “mulher negra forte”, “guerreira”, dentre outros, como podemos averiguar na
fala de Tordo.
Essa luta, esse caminhar, esses passos de tão longe foram me transformando numa
pessoa que eu fico me perguntando, cadê a professora que existia em mim que eu
não vejo mais, a mulher que eu sou, eu procuro às vezes por ela e eu não encontro,
né? Eu encontro aquela pessoa que luta, e às vezes também, como é que eles nos
olham, né? Assim, o Estado, os nossos filhos, o Samuel me vê “mãe eu não consigo
mais nem saber quem a senhora é, tão forte”. E aí o ser forte é como se fosse de
homem quando ele diz assim “parece que a senhora é meu pai” ele dá esses
adjetivos, né? Então o que é ser mulher? Eu acho que ser mulher é ter essa
desenvoltura de beleza, de graciosidade, de encanto, de malemolência, de tudo isso
que eu tenho que está contido em algum lugar em mim que eu quero por isso pra
fora, mas o dia a dia, o endurecer da vida não permite (TORDO, 2020).

No ano de 2019, no período de 18 a 21 de maio, aconteceu em Goiânia o IV
Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado. Nesta ocasião,
essas mulheres marcharam em memória a todas as vidas ceifadas pelo Estado brasileiro e
contra sua política genocida. Foi o terceiro Encontro Nacional que o Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo participou.
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Figura 3 – Logo do 4º Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do
Terrorismo de Estado

Fonte: Facebook “Encontro de Mães e Familiares Vítimas do Estado”

Figura 4 – Logo do 5º Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do
Terrorismo de Estado

Fonte: Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado.

Esse Encontro, conforme reporta o Jornal El País19, foi elaborado e organizado
por diversos grupos, movimento, coletivos e redes, com destaque para: Instituto Memória e

19

Informações disponíveis em:

51

Resistência, Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, Mães de Maio do
Cerrado, Mães do Xingu, Fórum de Religiões de Matriz Africana do Estado de Goiás, Mães
de Maio, Redes da Maré, Fórum Grita Baixada, Associação de Familiares e Amigos dos
Presos/as, Mães de Maio da Leste, Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo,
Movimento Moleque, Mães de Manguinhos, Mães de Curió, Rede de Mães e Familiares da
Baixada, Mães Mogianas, Grupos de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de
Liberdade, Frente Estadual pelo Desencarceramento, Associação de Mães e Familiares de
Vítimas de Violência do Estado do Espírito Santo. No Encontro essas organizações enviaram
uma carta para Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, com as
seguintes demandas:

Não aprovação do PL 882/2019, o Pacote Anticrime de Sérgio Moro;

Criação do Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos,
conforme o Projeto de Lei 3503/04, que tramita na Câmara Federal;

Proposta Legislativa para a criação da Semana Estadual em Memória das
Vítimas do Estado Brasileiro, de 12 a 19 de maio, nos moldes das leis 7637/2017, do
RJ, e 15501/2014, de SP;

Criação de uma Política Nacional de Reparação aos Familiares de Vítimas da
Violência de Estado no Brasil, visando a reparação psíquica e social dos familiares;

Elaboração de um projeto de lei para que haja a independência das perícias

Revogação da Lei 13491/ 2017, "Lei Licença para Matar", que é
inconstitucional e transferiu para a Justiça Militar os crimes praticados por militares;

Aprovação do PL 4471, que prevê o fim dos Autos de Resistência;

Cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que
condenou o Estado pela morte de 26 pessoas nas chacinas da Nova Brasília;

Que sejam efetivamente investigados os casos de violações de direitos e
homicídios praticados por agentes do Estado;

Efetivo controle externo de todas as operações nas favelas e periferias
brasileiras;

Fim do uso ilegal do helicóptero da Core (Polícia Civil do Rio) em
operações;

Transparência e direito de acesso à informação das mães às investigações
sobre os homicídios de seus filhos. (Jornal El País, 2019)

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/10/politica/1560155313_626904.html>Acesso em: 20 mar 2020.
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Figura 5 – Mães e familiares entregando a carta construída por elas com reivindicações
ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia em maio de 2019

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos

Podemos ver que esses coletivos/grupos/movimentos têm alargado e, ao mesmo
tempo, estreitado relações políticas e afetivas em prol de direitos comuns, a partir desta frase
proferida por elas no IV Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo
de Estado20, ocorrido no ano de 2019, em Goiânia, ao afirmarem que, “Nós lutamos por vida”.
Desse modo, demarcam suas lutas e reivindicam do poder público ações de cunho protetivo
na manutenção da vida humana, ou seja, de seus filhos/as, e da população negra, pobre e
residente em territórios e periferias, e não o contrário, isto é, a matança e encarceramento de
seus corpos.

20

Informações disponíveis em: < https://ponte.org/nos-lutamos-por-vida-o-encontro-de-maes-das-vitimasmortas-pelo-estado/> Acesso em: 12 ago 2020.
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Figura 6 - Caminhada de Mães e Familiares de Vítimas da Violência do Estado, em
Goiás.

Fonte: Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado.

Figura 7 – Ação no Ministério Público Federal

Fonte: Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado.
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Desta forma, essas mulheres-mães e parentes se inserem no ativismo social, pela
via das resistências e agenciamentos tecidos, construídos, desconstruídos e reconstruídos
coletivamente, organizando-se em redes e movimentos na defesa da vida de seus filhos/as,
como sujeitos políticos e de direitos, lutando por justiça e por outra política de segurança
pública que seja antirracista, anti-cárcere, que não seja classista, lgbtfóbica, misógina, e não
trate a população negra como vidas matáveis, invisíveis, descartáveis e encarceráveis.
Para melhor compreensão da organicidade e luta tecida por essas mulheres-mães
de jovens em conflitualidade com a lei, veremos os caminhos trilhados por elas desde a
insurgência do Coletivo, bem como, sua inserção, participação e engajamento político.

3.1 Caminhares doloridos: trajetória do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo

O surgimento do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo foi parte
de andanças e de um caminhar coletivo sob a necessidade de entender as práticas
socioeducacionais e suas determinações na vida de seu/as filho/as em cumprimento de
medidas socioeducativas. A partir de 2013, o Grupo começa a se mobilizar na organicidade
do coletivo, elencando pautas e bandeiras de lutas que atravessam cotidianamente suas vidas e
de seus filhos/as.
Figura 8 – Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo

Fonte: Instagram “Contra o terrorismo do Estado”
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Desta maneira, o Grupo de Mães adentrou a cena política, tornando visível suas
narrativas de dororidade a partir da posição/local que estão inseridas e vivenciadas, em
particular, no universo do sistema socioeducativo. Ademais, essas mães, para além de
denunciar e trazer a público as violações e violências cometidas por agentes do Estado nas
unidades de internação, reivindicam e cobram medidas comprometidas da Superintendência
do Sistema Estadual de Atendimento-SEAS, no tocante à efetividade da política
socioeducacional, estritamente, de cunho educacional, enfatizando as determinações
estabelecidas no ECA e no SINASE.
Sob esse horizonte, o coletivo de Mães atua de forma articulada, orientada e
ancorada nos dispositivos legais que regem competências do Governo Federal, Estadual e
Municipal, na inclusão dos direitos e deveres dos adolescentes em conflito com a lei, ao
compreender que seus filhos/as precisam ser responsabilizados de seus atos, mas também,
garantindo-os de todos seus direitos, pela via do acesso à saúde, à educação, à convivência
familiar e comunitária, à cultura, à práticas esportivas e à profissionalização (SINASE, 2012).
Desse modo, essas mães,21 tentam fazer o acompanhamento do/as filho/as, mas
muitas vezes têm seu direito negado e acabam por ser hostilizadas em um ambiente que
deveria acolhê-las, uma vez que a parceria entre Estado e família é fundamental para que esse
processo logre êxito (FRAGA, 2017).
Diante desse contexto, a partir do momento em que seus filho/as foram presos, as
mães e familiares começaram a se perceber enquanto segmento oprimido e de uma opressão
matizada em diferentes vertentes: como mulher, negra, pobre e periférica. Foi nas filas dos
centros socioeducativos que se solidarizaram com as dores de outras mães diante das
violações sofridas pelos seus filhos em cumprimento de medidas socioeducativas. Essas e
tantas outras situações levam-nas a afirmar que entregam os/as filho/as para o Estado de um
jeito e os recebem como se fossem outra pessoa, totalmente diferente daqueles/as que
entraram no sistema socioeducativo. Sendo assim, cada uma dessas mães não consegue
reconhecer o próprio filho porque, segundo elas, o Estado se encarrega de destituí-los de suas
próprias identidades, o que, na maioria das vezes, acaba por produzir em um novo sujeito.
Podemos perceber isso nas próprias narrativas das mães.
[...] a gente tem a consciência que o centro socioeducativo é uma escola que prepara
nossos filhos para o presídio, a gente enquanto mãe deve lutar, eu trago esse relato
com muita dor, porque hoje meu filho se encontra num presídio, [...] acontece que
esses meninos saem dos centros e não são ressocializados. Entregamos um filho pro
21

Registro em diário de campo, no dia 30 de junho de 2018, seu filho “Mãe coloca aquela blusa do Grupo de
Mães e vem me visitar, porque quando você está com essa blusa a direção lhe atende logo” (sic).
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Estado e recebemos outro, sorte para as famílias que conseguem que esse menino
saia com a cabeça boa, e aí, muitas vezes os meninos reincidem, voltam a
infracionar, voltam para o crime, por não haver oportunidade de emprego, de curso.
Quando esses meninos saem, saem piores do que eles entraram, saem
desumanizados, extremamente violentos (TORDO, 2020).
Eu não entendia mais a linguagem do meu filho, saiu de lá irredutível. Tem hora que
tento ser boazinha, tem hora que sou grosseira com ele, tem hora que mostro que
não tô nem aí pra ver se ele sente. Lógico que tudo isso me machuca, mas tô
tentando encontrar alguma forma de ajudar ele, pra ver se ele não vai preso de novo
ou aconteça coisa pior com ele (MARIANA CRIOULA).
Os menino (sic) era tudo solto, usando droga lá direto. O Samuel acho que só não
usou droga lá dentro porque ele já tava na igreja e ele se manteve firme. O Samuel
se manteve firme na igreja, mesmo lá dentro (CONCEIÇÃO).

Desta forma, sinalizamos que conforme prescreve o ECA, é dever do Estado
garantir o direito à educação, à profissionalização, ao lazer, ao esporte e à cultura, entre outros
direitos, como bem suscitamos anteriormente. Para que esses adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas passem por um processo de responsabilização vide
socioeducação, e retornem ao convívio social reeducado. Mas percebemos que, tal realidade
se revela de modo contrário às prescrições do ECA e do SINASE. Por outro lado, quando os
adolescentes desenvolvem ou são inseridos em atividades, oficinas e eventos culturais nos
centros de internação, são escolhidos conforme comportamento disciplinar condizente à
própria instituição. Sendo assim, nem todos/as participam ou são inseridos/as nessas tarefas,
que deveriam ser garantidas a todos/as, conforme estabelecido pelo ECA.
Outro ponto a destacar nas falas das mães supracitadas é o fator desumanizante
narrado por Tordo, ao relatar que o sistema socioeducativo tem se tornado uma escola
preparatória para a criminalidade, melhor dizendo, permanecer nos caminhos carcerários.
Além de produzir/tornar esses jovens agentes de atos infracionais, em pessoas violentas e
destituídas de humanidade. Tal acepção nos permite assinalar que este processo se dá nas
instituições totais, como bem foi apontado por Erving Goffman em seu estudo Manicômios,
prisões e conventos (2013), e Michel Foucault, em Vigiar e Punir (1999), por estas
instituições carregarem no seu bojo a punição e disciplinamento, ou seja, na estrutura penal ou
socioeducativa, embora os adolescentes devam ser tratados na condição peculiar de
desenvolvimento e que comete contravenção penal. As formas de disciplinamento pela via do
corpo e da mente são recorrentes nesses aparatos penais. Sendo assim, estes são submetidos:
[...] sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado.
Começa a passar por algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma
carreira composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que têm a
seu respeito e a respeito dos outros que são significativos para ele. Os processos
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pelas quais o eu da pessoa é mortificado são relativamente padronizados nas
instituições totais (GOFFMAN, 2013, p. 24).

Ou seja, a partir do momento que os jovens adentram ou são internados em
instituições totais, como por exemplo, os Centro Socioeducativos, são despidos do seu “eu”,
refletindo sobremaneira nos seus corpos, no subconscientes e subjetividades, configurando-se
em marcas indeléveis no decorrer e posteriormente ao processo de internação que, mesmo
rompendo e saindo desse sistema socioeducacional, suas memórias e emoções não são
apagadas. Elas por si só, se inscrevem nos corpos deles, tornando-os sujeitos à margem e em
constante suspeição, haja vista que as instituições totais “criam e mantêm um tipo específico
de tensão entre o mundo doméstico e o mundo institucional, e usam essa tensão persistente
como força estratégica no controle de homens” (GOFFMAN, 2013, p. 24), isto é, sobre os
jovens que infringiram a lei.
Tanto nos relatos de Tordo quanto nos de Mariana Crioula e Conceição
averiguamos depoimentos que se assemelham e se diferenciam, sobretudo no estranhamento
para lidar com seus filhos após internação, dando-se a partir de seus vocabulários proferidos e
mudanças comportamentais. Para elas, tais mudanças foram geradas no ambiente
socioeducacional, colocando mais ainda estes adolescentes em situação de marginalidade. Por
outro lado, o filho de Conceição adotou uma conduta pela via da religião, tanto para glorificar
sua fé como escudo e mecanismo de proteção, nesse jogo perverso da sobrevivência nas
unidades socioeducativas.
É nesse contexto que o Grupo de Mães vai florescendo para, então, lutar e
reivindicar por direitos, condições dignas e de integridade física dos seus filhos/as, sobretudo
no tocante à execução da medida socioeducativa. Sobre essa questão, uma das fundadoras do
Grupo narra que foi,
em Aquiraz foi onde começou todo o tormento. A gente pedia “bota uma lista aqui
pra saber quais são os meninos que estão aqui!”, porque alguns foram transferidos
pra Centros, os de comportamentos leves, os mais danados foram os que tinha ido
mesmo pro Presídio, que estavam, segundo eles, envolvidos. Aí eu e a Gilda, ‘pois
vamo aqui’, aí tinha uma outra mãe, né “Vamos aqui, bora aqui, pra tocar telefone”,
porque a gente chegava e não podia entrar. Aí eu peguei e disse assim “pois vamos
fazer assim, vamos criar um grupo de whatsapp, porque nesse grupo dá pra gente,
quem não vem e não pode vir diz pra outra como é que tá, quais são os nomes que tá
aqui, tira foto, vai dando informação” E aí ele surge nessa perspectiva, na verdade a
gente já começou a dialogar numa crise muito séria que foi a primeira rebelião, que
quebrou dois Centros. Simultaneamente, inclusive, teve a morte do Márcio, porque
foi nessa rebelião que teve a morte do Márcio (TORDO).

A referência à Aquiraz remete ao agravamento da crise no sistema socioeducativo
a partir de 2014. Nesse período algumas mães já vivenciavam essa realidade, mas não
estavam ainda organizadas coletivamente, começando a atuar a partir de seu engajamento
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social apenas anos adiante. Isto é, quando se intensificou e tornou-se mais visível a eclosão de
várias rebeliões. Sendo assim, diversas inspeções foram realizadas tanto pela sociedade civil
(CEDECA Ceará, Fórum DCA Ceará), como pelo sistema de justiça, decorrente do cenário
anterior, no ano de 2015, época de graves violações de direitos humanos no Sistema
Socioeducativo cearense,, ocasionando em 2016 no Panamá, via sessão ordinária, um
protocolo da Petição mediado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH.
Nessa petição foram recomendadas diversas visitas em decorrências das graves denúncias de
tortura, abuso de autoridade, isolamento compulsório, insalubridade e diferentes tipos de
irregularidades nos centros no cumprimento das medidas socioeducativas.
Nesse ínterim, a CIDH aprovou a decisão cautelar contra o Estado Brasileiro por
violações no sistema socioeducativo cearense22. Em 31 de dezembro de 2015, a CIDH,
solicitou a adoção de Medidas Cautelares por meio da Resolução 71/15,23 [Medida Cautelar –
Assunto: Adolescentes privados de liberdade em unidades de atendimento socioeducativo de
internação masculina do estado do Ceará, referente ao Brasil], posicionando-se a favor da vida
e da integridade física dos adolescentes em cumprimento de medidas de internação nos
seguintes centros: Centro Educacional São Miguel, Centro Educacional Dom Bosco, Centro
Educacional Patativa do Assaré, também para aqueles que foram transferidos provisoriamente
para o presídio militar de Aquiraz, em descumprimento ao princípio estatutário em respeito ao
adolescente, à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Toda essa situação de
ocorrência de motins ocasionou a fuga de, aproximadamente, 250 adolescentes. No dia 06 de
novembro de 2015, houve a morte, por arma de fogo, de um adolescente em cumprimento de
medida de internação, chamado Márcio Ferreira do Nascimento (CIDH, RESOLUÇÃO 71/
2015; FERREIRA el at., 2016).
Nessa ocasião, Tordo diz que se deparou com a primeira morte dentro de uma
unidade de internação: “Um guariteiro atirou contra um menino chamado Márcio e ele saiu
entre a vida e a morte do centro. Os que não foram espancados, se esconderam. Foi ali que
começamos a nos preocupar com o que estava acontecendo” (sic). Ela ainda conta que,
Nesse período, os meninos estavam sempre sinalizando: a gente apanha, a gente
passa fome, a gente passa sede. E nós, as mães, não acreditávamos muito naquilo,
como que podia o Estado propor isso? Chegávamos lá e muitas vezes eles estavam
machucados, eu cheguei a ver o Samuel machucado, roxo. E eles falavam que não
22

Para saber mais informações veja no site do CEDECA/Ce, Disponível em:
http://cedecaceara.org.br/site/index.php/2016/12/03/estado-brasileiro-vai-ao-panama-responder-por-gravesituacao-no-sistema-socioeducativo-cearense/> Acesso em: 20 fev 2020.
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Disponível em: Acesso em: http://www.cedecaceara.org.br/wp-content/uploads/2016/01/MC60-15-Resolucion71.2015-Otorgamiento.pdf. 20 fev 2020.
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era nada. O Samuel já chegou a me dizer que foi o orientador que bateu nele. Mas a
gente achava que aquilo era normal, que era disciplina (TORDO).

A fala proferida por Tordo sinaliza o cenário sombrio que viveram nesse período.
Vale atentar que, em tal contexto, eclodiram as rebeliões a partir de 2014. Nesse período, os
adolescentes sofriam todos os tipos de violações e violências por parte dos socioeducadores e
agentes do Estado. Era negado aos jovens todos os tipos de assistência elencados pelo ECA,
assim como o direito a beber água potável, higiene, vestimentas e alimentação. As mães não
podiam visitar seus filhos/as como acontecem na atualidade. Toda essa conquista em voga se
deve, sobretudo, pela atuação e incidências dessas mães que vieram antes, para possibilitar
outros caminhos usufruídos por outras mães. Conceição é uma delas, ou seja, uma das mães
que usufrui de tal conquista. Por esse motivo, Tordo se refere à realidade sombria, por ter sido
vivenciada por ela e Conceição. Ela ainda ressalta: “nosso caminhar se estrutura a partir das
dores e no fortalecimento umas com as outras, uns com outros” (sic). De acordo com Tordo,
o Grupo de Mães se estrutura nessas circunstâncias, nas portas dos centros, em decorrência
desses fatos, na vivência dolorosa de ver seus filhos/as padecendo sob a custódia do Estado.
Sobre isso, ela acrescenta,
Eu caminhei muito, muito, muito só. Eu sempre dizia que eu era uma voz que
gritava no deserto, assim, porque eu tentava falar com algumas pessoas na época,
desde o Martir Francisca, aí passeei pelo São Francisco e São Miguel, teve inclusive
uma rebelião no São Miguel onde eu tava dentro com outras mães, com mais 10
mães, a gente só saiu porque os meninos fizeram um cordão de segurança pra nos
salvar, porque o outros queriam quebrar tudo e não estavam nem vendo quem era
família, né? Enfim. Quando a gente chega no Aquiraz, que eu já tinha percorrido
todas essas problemáticas, no Aquiraz eu percebi a importância da articulação das
mães, eu não via como isso, essas palavras bonitas eu tô trazendo hoje. Eu só achei
importante assim, que eu não tava mais sozinha, então a importância do grupo foi
quando a gente se encontra e aí entende que assim, nós somos as vozes dos meninos,
então a importância foi essa porque o menino estava lá sofrendo as violências e
violações e eles sofriam calados, porque era cultural os orientadores baterem nos
meninos, as mães voltarem chorando. Isso era um comportamento cultural e esse
grupo de mães ele quebra essa lógica, que não era mais isso, ninguém vai mais bater
e vai ficar assim (TORDO).

É perceptível que esse coletivo de Mães, desde seu surgimento, vem causando
algumas fissuras e tensionamentos nos aparelhos estatais, sobretudo, na instituição
responsável pela execução das medidas socioeducativas. Por outro lado, vale acrescentar que
já havia, antes da insurgência coletiva das mães no contexto socioeducacional, outras formas
de intervenções e formações na mobilização desse público realizados pelo CEDECA. Ao
detectar a intensa presença das mães nos centros educacionais, elaboraram um projeto para
fortalecer a autonomia das mulheres na luta em defesa de seus direitos e dos direitos dos/as
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas por meio da formação política, da
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mobilização comunitária e do estabelecimento de canais de diálogo e denúncia das violações
que sofrem cotidianamente, cujo título chama-se: “Grupo de Mães e Familiares de
Adolescentes do Socioeducativo; e Organização do Grupo de Familiares de Adolescentes em
Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Ceará”24 (LEITE, 2018).
Este projeto foi financiado pelo Fundo Brasil dos Direitos Humanos, em parceria
com a INEGRA, Fórum Cearense de Mulheres – FCM e o Fórum Permanente das ONGs de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA. Ações foram desenvolvidas
a partir desse projeto, tais como: divulgar o Grupo de Mães; realizar encontros de intercâmbio
em Fortaleza para que essas mães compartilhem de experiências comuns e formas de
resistências às violações de direitos de seus filhos em cumprimento de medidas
socioeducativas, construir e aliar-se a outras agendas integradas com o movimento feminista e
da Infância e Adolescência, e participação na agenda pelo desinternamento e
desencarceramento.
Sendo assim, essas mães começam a se auto-organizar e entender sobre a
necessidade que precisavam se unir para se fortalecer, conhecer as leis, e lutar pelos direitos
de seus filhos/as, tal como foi apontado anteriormente. Dessa forma, Tordo assevera,
Nós nos organizamos para reivindicar três direitos básicos que o Estado não garante
aos nosso filhos, que era: a água, comida e a entrada dentro dos centros, [...] quando
todas as mães se juntaram, a gente entendeu essa necessidade de se politizar, de
entender com os meninos o que estava acontecendo naquele momento (TORDO).

Apesar de algumas não terem tido a oportunidade de estudar, terminar o ensino
médio ou, até mesmo, cursar uma faculdade, as mães e familiares do socioeducativo foram
articulando-se politicamente e enquanto movimento social. Para tanto, mobilizaram outras
mães, movimentos sociais e o CEDECA para obter informação e conhecimento acerca do
ECA (1990) e sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (2012). O
conhecimento destes dispositivos e a própria articulação permitiu ao Grupo de Mães e
Familiares discutir criticamente acerca do que prescreve tais documentos, considerados
imprescindíveis no que concerne aos direitos e deveres dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducacionais.
No período da internação do seu filho, Tordo relata que “não tinha um dia sequer
que a gente não saia de lá chorando” e que “após 32 dias que meu filho foi transferido do
presídio militar, eu passei 32 dias sem vê-lo, e no dia que consegui vê-lo, ele disse ‘mãe tô
com fome’. Isso despedaçou minha alma”. Esse depoimento, relatado por Tordo, traz à cena
24

Informações disponíveis em: https://www.fundobrasil.org.br/projeto/grupo-de-mulheres-familiares-deadolescentes-em-cumprimento-de-medida-socioeducativa/> Acesso em: 21 fev 2020.
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pública o momento vivenciado por ela no período das rebeliões em 2014. E que após as
rebeliões, com os centros destruídos na época, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS),25 atualmente reestruturada para a Secretaria de Proteção Social, Justiça,
Mulheres e Direitos Humanos (SPS), transferiu os adolescentes para diversos lugares, um
deles uma escola. Todo este contexto nos permite evidenciar e localizar, em termos gerais, o
florescimento do Grupo de Mães enquanto coletivo organizado. Uma vez localizado seu
contexto de surgimento, adentramos na compreensão de seus passos diante desse coletivo
insurgente, forjado a base de muita dor, sofrimento, angústias, e na solidariedade, partilhas e
afetividade.
Neste percurso, com a mudança de endereços constantes dos adolescentes
ocasionada pela situação insustentável das unidades de internação frente ao cenário das
rebeliões, as visitas foram ficando mais difíceis para as mães dos adolescentes em conflito
com lei. Sobre essa questão, algumas mães só foram informadas que seus filhos tinham sido
transferidos para um presídio militar, localizado em Aquiraz, quando chegaram na porta dos
centros socioeducativos. Então foi em Aquiraz que começou uma nova organicidade das mães
para poderem visitar seus filhos. Tordo lembra que, neste período,
Eles mandaram uma van para irmos a Aquiraz. Quando descemos lá, não passamos
da porta do complexo de cadeias. Eles não permitiram. Ficamos tentando chamar a
mídia para denunciar aquilo, tinha muita mãe chorando, muita mãe passando mal.
Sabíamos que meninos tinham sido machucados. Nisso eu começo a entender que o
Estado não nos acolhe, não nos dá informações. Os banheiros não tinham sido
concluídos, os meninos começaram a fazer suas necessidades dentro de quentinhas
[o recipiente das marmitas]. Não tinha água na caixa d’água. Achamos que as coisas
fossem melhorar, mas foi lá que toda a tortura, toda violação que eles poderiam
passar foi piorada (TORDO).

Portanto, foi nessas circunstâncias que ocasionou o estopim da consciência dessa
opressão por parte das mães e de seu direito de ver seus filhos, a impulsão e necessidade da
luta coletiva. Logo após esse fato, no ano posterior, Tordo conheceu Conceição. Esta, por sua
vez, nos relata como conheceu o Grupo de Mães:
Conheci através da Tordo o Grupo de Mães. Conheci a ela, por coincidência no dia
da visita dela, que ela ia visitar o José era no mesmo dia que eu estava visitando o
Samuel no Patativa. Conversamos e ela me falou do Grupo e perguntou se eu não
queria fazer parte do Grupo e me colocou no grupo de WhatsApp. Isso aconteceu em
2016, o meu filho tinha 17 anos e fez os 18 anos dentro do centro socioeducativo
(CONCEIÇÃO).

Desde então o Grupo de Mães vem desenvolvendo atividades e trilhando
caminhos em prol do fortalecimento e da autonomia do coletivo para tensionar e exigir das
25

Informações disponíveis em: <https://www.stds.ce.gov.br/ >. Acesso em 20 mar 2020.
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autoridades competentes uma política de fato socioeducativa e políticas públicas para os
sobreviventes do sistema socioeducacional após o período de internação. Esse posicionamento
político visa elucidar quais os impactos negativos na vida dos seus filhos/as decorrentes das
práticas estritamente coercitivas desenvolvidas dentro das unidades, sobretudo, na “luta pelo
direito a ter direitos” (GOHN, p. 12, 2008).
Não obstante, o Grupo de Mães e parentes se organiza informalmente através de
redes sociais, fortemente mediado por ferramentas de comunicação digital, tais como o
WhatsApp e o Facebook26, com o objetivo de acolher, ajudar, motivar, informar, mobilizar e
se fortalecer, ampliando o diálogo com outros familiares. Inicialmente, objetivavam denunciar
e combater as sistemáticas violações de direitos as quais seus filhos/as eram e são submetidos
durante o cumprimento das medidas socioeducativas, bem como refletir e evidenciar as
práticas e atuação do sistema socioeducativo na vida de seus filhos/as.
Atualmente, diante do contexto de internação/encarceramento e extermínio da
juventude negra, pobre e residente de periferia, essas mães têm articulado outras demandas e
travado outras lutas e bandeiras para além das já supracitadas. Com a migração27 dos seus
filhos/as e parentes para o sistema prisional, esse coletivo vem aderindo a outras pautas como
o desinternamento e o desencarceramento, por contabilizar na contemporaneidade um número
significativo de mães com filhos no sistema prisional após a maioridade. Até a finalização
dessa pesquisa, totalizam-se treze mães. Diante disso, cabe a nós questionar o Estado sobre
elaboração de políticas públicas para egressos, para que estes e estas não reincidam ou
permaneçam nos caminhos carcerários.
Evitar a reincidência prescinde de políticas públicas sociais no âmbito da
educação, formação para o trabalho, culturais, de geração e renda para as famílias, trabalho
social junto aos adolescentes e suas famílias – ou seja, respostas no nível estrutural.
Nessa empreitada, na urgência de compreender a aplicabilidade das medidas na
socioeducação e o impacto dela na vida de seus filhos/as, estabelecem parcerias com alguns
movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais, na pauta pela garantia de direitos,
desinternamento, contra a cultura do encarceramento, dentre outras, assim surgindo o Fórum
de Mães, problematizando as práticas do sistema prisional para além do punir, vigiar, castigar
e desumanizar, propondo ações que restaurem, reabilitem e reeduquem seus filhos/as, e não
medidas destrutivas.

26

Página disponível em: https://www.facebook.com/MaesdialogandoDireitoseEducacaodosFilhos/. Acesso em:
21 fev 2020.
27
Essa discussão será aprofundada no quinto capítulo.
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Para tanto, essas mães objetivam construir juntas alternativas de articulação e
divulgação das denúncias por meio de partilhas e aprendizados, bem como da socialização,
nas mídias sociais, dos calendários dos encontros mensais, atividades e atos em benefício de
seu/as filho/as. Um destes calendários é o dos Abraços em Família, que ocorre em todos os
nove centros de internação existentes em Fortaleza, nos finais de cada mês, reunindo
familiares conjuntamente com os adolescentes que estão sob a custódia do Estado. Esta ação é
fruto da luta cotidiana do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, denotando
uma grande conquista diante do quadro violento que se configurava nessas unidades.
Atualmente, o Grupo de Mães e Familiares participa do Projeto Abraços em Família,
realizado pela SEAS, mobilizando neste espaço novas mães para que se integrem ao Grupo de
Mães, além de monitorar se tal projeto está se efetivando conforme foi acordado com a SEAS.
As mulheres-mãe também compõem o Fórum Popular de Segurança Pública, a
Rede de Mulheres Negras do Ceará, Rede Nacional de Mães, e Frente Estadual pelo
Desencarceramento. Outras participações desse Grupo de Mães são nas Marchas da Periferia,
Marchas dos Excluídos, 8 de Março, Encontros Nacionais pelo Desencarceramento,
seminários acadêmicos internacionais e estaduais, como por exemplo: Seminário
Interinstitucional Brasil-Espanha de Socioeducação, Arte e Justiça Restaurativa Direito/UFC, 2019; VI Seminário Internacional violência e Conflitos Sociais – LEV/UFC,
2019; Seminário Angela Davis –gênero, raça e classe – UNIFANOR, 2019; Seminário:
Perspectivas feministas antirracistas sobre encarceramento em massa do Fórum Cearense de
Mulheres, em parceria com o Inegra e o próprio Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo e a Agenda pelo Desencarceramento, 2019; Seminário Guerra às drogas e
encarceramento em massa: expressões da seletividade penal em novembro de 2019, na
Faculdade de Direito/UFC; I Seminário Internacional Amparar: Resistência dos familiares:
“do sofrimento à luta pelo fim das prisões” – AMPARAR/SP, 2019; Seminário: Direitos
Humanos para quê(m)? Construindo narrativas a partir de vivências do cotidiano – Fábrica de
Imagens, 2020) etc.

64

Figura 9 – Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo na Marcha da
Periferia

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

Figura 10 – Marcha dos Excluídos

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

65

Figura 11 - Encontro Nacional da Agenda pelo Desencarceramento, Caucaia/CE, 2019

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

O Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo participaram da
Formação de novos defensores públicos com a temática acerca da Justiça Criminal e
Desencarceramento como palestrantes na Defensoria Pública do Ceará, em outubro de 2019.
Figura 12 – Formação de novos defensores públicos - Defensoria Pública

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”
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O Coletivo de Mães estiveram também na Exposição Nomes-Memórias de vida,
confronto com a violência de Estado, persistência de lutas no Sobrado Jose Lourenço em
agosto de 2019;
Figura 13 – Exposição Nomes-Memórias

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

O Grupo de Mães marcaram presença na Conferência Popular Estadual de
Segurança Pública pelo FPSP, em novembro de 2019; Audiência Pública em alusão ao
Dia Internacional da luta pela Prevenção à tortura na Assembleia Legislativa, em junho
de 2019; Conferência Popular de Segurança Pública do Nordeste, em dezembro de 2019,
em Recife;

67

Figuras 14 – Conferência Popular de Segurança Pública do Nordeste
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Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

Oficina de Aproveitamento de alimento facilitado pelo projeto Tecendo Negras
Liberdades do Inegra em fevereiro de 2020, dentre outras.

Figura 15 - Oficina de aproveitamento de alimentos

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

O Coletivas de Mães e Familiares pensaram e construíram a Travessia: Mães em
luta pela vida e pela liberdade na periferia em maio de 2019, no dia das mães.
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Figura 16 – Travessia: mães em luta pela vida e pela liberdade na periferia em maio de
2019, no Centro de Fortaleza

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”

O poder de agenciamento e unidade no percurso dessas mulheres se perfaz pelas
vias de suas vivências/experiências como mães de jovens autores de ato infracionais. Nesse
sentido, “as narrativas de dor, motivação, troca, choros constituem o repertório dessas
mulheres que integram um grupo com o objetivo de garantir direitos para seus filhos que estão
internos como também para os demais jovens que estão nas unidades” (LEITE, 2018, p. 84).
Nesse ponto, o Grupo é atravessado por uma dimensão coletiva que transcende para além das
dores, acarretando o fortalecimento mútuo e de aprendizados, fazendo ecoar seu vozerio para
que os jovens sejam vistos e tidos como sujeito de direitos.
Contudo, esse Grupo vem se reconfigurando cotidianamente diante da
dinamicidade da realidade no contexto pós-internação. Atualmente, esse coletivo adotou a
bandeira do desencarceramento, em virtude da migração de seus filhos para o sistema
prisional. Totalizam-se assim quinze mães que têm filhos na privação de liberdade, em
presídios situado na região metropolitana de Fortaleza.
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Figura 17 – Carta convite do Lançamento do V Encontro Nacional de Mães e Familiares
Vítimas do Terrorismo do Estado

Fonte: Instagram “Contra o Terrorismo do Estado”

A outra bandeira de luta travada por essas mulheres-mães se dá em Mães da
Memória enlutada por Memória & Justiça28, pelos meninos/as que perderam sua vida nas
unidades de internação e na pós-internação, denunciando a inexistência de políticas públicas
para egressos, na reinserção dos jovens no convívio social, para que não reincidam ou tenham
suas vidas ceifadas pela omissão e ação do Estado. No relato de Tordo, é notória essa
aferição:
Nós temos uma bandeira que traz 7 meninos e foi um ano muito doloroso para a
gente, que foi 2017, que praticamente morria um menino por mês. Foi que aí o
grupo começa com a bandeira de garantia de direitos e com essas mortes a gente
passou a ter uma bandeira de memória de justiça, que por mais que fossem meninos
em conflito com a lei, mas a gente não deseja a morte desses meninos. E aí nós
temos essas mães da memória e hoje, infelizmente por migrar para o sistema
prisional, nós somos mães do sistema prisional. O Estado tivesse atravessado a vida
desse menino de uma maneira diferente, talvez esse menino tivesse vivo, né? Mas aí
28

Sobre as Mães da Memória por Memória e Justiça, podemos saber mais em: <https://ponte.org/maes-na-dore-na-luta-as-cearenses-que-buscam-justica-pela-chacina-do-curio/>. Acesso em: 13 de agost. de 2020.
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eles saem para um contexto bem pior que a rua, o Estado não acolhe ou a família
não acolhe, a rua recebe e a rua recebe da pior maneira possível. E aí é importante a
gente trazer também que o Estado, quando ele não age pela ação, ele age pela
omissão. E a vida dos meninos eu contabilizo na conta do Estado, porque o Estado
não garantiu nenhuma alternativa e possibilidade para esse menino ter um bom
retorno (TORDO)

Nesta acepção, nos defrontamos com um sistema necropolítico em que “há vidas e
corpos que são escolhidos e marcados para serem expostos à morte ou diretamente
executados” (AIRES, 2018, p. 29). Ao assumirem a condição de mães (em)luta, estas colocam
em evidência a natureza dessa necropolítica, no sentido de revelar quais vidas importam e
quais não, no caso, a vida de seus/suas filho/as. Na fala proferida acima, vimos como essa
política associada à morte se materializa cotidianamente nas periferias, quebradas29, favelas e
comunidades brasileiras. É uma necropolítica efetivada e promovida pelo Estado, que
identifica e localiza, controla e destrói os corpos em que essa vida é exercida sob várias
justificativas, da guerra às drogas, territorialização etc. (AIRES, 2018). É nesse sentido que,
A expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na
capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar
viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano
é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e
manifestação de poder (MBEMBE, 2018, p. 05).

Neste contexto, o Grupo de Mães tem se tornado um forte mecanismo no
enfrentamento e embate da política genocida estatal. A necropolítica que estrutura a política
carcerária torna a vida de seus filhos/as meras vidas descartáveis, demarcando quais são vidas
vivíveis e vidas matáveis, numa guerra instrumentalizada e arquitetada por uma política de
nação antinegro, em curso desde a era colonial. No entanto, para sustentarmos

nossa

argumentação, nos articulamos sob à luz do pensamento de Achille Mbembe, em sua obra
Políticas da Inimizade (2017), em que assevera a relação de inimizade e o biopoder na
política da morte, por intermédio do:
Estado de exceção e a relação de inimizade passaram a ser a base normativa do
direito de matar. Nessas situações, o poder (e não necessariamente o poder estatal)
refere-se e apela continuamente à exceção, à emergência e a noção ficcional de
inimigo. Ele dedica-se igualmente à produção dessa mesma exceção e emergência e
do inimigo ficcional. Por outras palavras, a questão é esta: qual é a relação entre
política e morte nesses sistemas que apenas funcionam no Estado de emergência?
(MBEMBE, 2017, p. 115-116).

29

A palavra “quebradas”, assim como “becos”, “vielas”, são usualmente proferidos em marchas e por
movimentos periféricos racializados, ou seja, pela comunidade negra, oriunda das camadas populares e
residentes nestes espaços, assim como nas periferias e favelas.
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Diante do exposto, enfatizamos que quando as mães falam/proferem em eventos
públicos e em seus encontros, que “Somos as vozes dos nossos filhos/as, somos as vozes de
histórias silenciadas pelo Estado e suas práticas (sic)”, elas estão alertando e denunciando o
terror cotidiano do Estado nas suas vidas e trazendo à cena política a maternidade como vetor
mobilizador nessa árdua militância pelas vidas de seus filhos/as.
Figura 18 – Vozes do Socioeducativo

Fonte: Cedida pelo Grupo de Mães

Figura 19 - “Mosquitinho” de divulgação das reuniões do Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo

Fonte: Cedida pelo Grupo de Mães
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Nutridas desse ativismo político, as mães (em)luta realizam mobilizações e ações
em oito unidades de internação e se encontram mensalmente para planejar ações coletivas e
momentos de fortalecimento mútuo pela via da afetividade, autocuidado, solidariedade e
partilhas de suas vivências. No tocante às mobilizações frente aos Centros socioeducacionais,
nem todas podem participar, considerando a realidade em que estão inseridas e submetidas
cotidianamente Podemos melhor averiguar essa ação pelos registros fotográficos.
Figura 20 - Mobilizações do Grupo de Mães nos Centros Socioeducacionais

Fonte: Cedida pelo Grupo de Mães
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Figura 21 - Mobilizações do Grupo de Mães

Fonte: Sediada pelo Grupo de Mães

Esse coletivo trilha caminhos espinhosos em prol dos que acreditam, de forma
política e politizada, em mudanças e transformações emancipatórias enquanto sujeitos e para a
juventude de modo geral. Elas tencionam estruturas sociais e institucionais penais, munidas
de informações e ancoradas no ECA e no SINASE. Por isso, dialogam com outros
movimentos, organizações, universidades e a sociedade civil, estreitando e ampliando
relações para assim possibilitar e promover rupturas na lógica reproduzida e retroalimentada
pelos pilares de opressões de raça, gênero e classe social, intersectadas com demais
demarcadores sociais. Nesse horizonte, tramam e esperançam por outro modelo de sociedade.
Portanto, como destacamos no decorrer dessa tessitura, esses são alguns dos
registros de eventos, encontros, audiências públicas, conferências, travessia, oficinas e
formações que as mulheres e familiares participam a partir da militância advinda da bandeira
de luta frente ao sistema socioeducativo e suas determinações e consequências na vida de seus
filhos/as. Para além das intervenções e incidências, bem como seminários acadêmicos, e de
mesas temáticas, vale ainda acrescentar outras incidências políticas que este Grupo de Mães
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vem tecendo fio a fio, como articulações e parcerias nos diversos espaços da sociedade civil e
frente as ações mortíferas do Estado.
Vale ainda salientar que, desde dezembro de 2017, o Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo vem se reunindo com a SEAS para cobrar e construir políticas
públicas para pessoas egressas do sistema, dentre outras reivindicações. Participaram também
de um debate na 5ª Vara de Infância e Justiça e Conselhos Profissionais de Serviço Social e
Psicologia para debater os relatórios psicossociais dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas. Em maio de 2018, o Grupo de Mães participou de uma reunião na
SEAS para a construção do Plano Decenal, no intuito de debater o planejamento de um
programa para egressos do sistema socioeducativo.
Figura 22 – Reunião das mães com a SEAS em 2018

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos”
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Figura 23- Reunião das mães com a SEAS em 2018

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filhos

Em agosto de 2018, o Grupo de Mães foi homenageado ao ter suas vivências
narradas pelo espetáculo teatral “Re-talho”30, dirigido por Neidinha Castelo Branco, tendo
como roteiro a vivência de uma das mães representando o Grupo. Atualmente a peça ganhou
notoriedade e continuou a se apresentar em alguns locais públicos, a exemplo do Theatro José
de Alencar, na cidade de Fortaleza. Sobre essa homenagem, a Mãe Tordo ressalta que,
Hoje não só ouvimos falar, lágrimas e representatividade, toda a ressignificação das
nossas dores (sic) na tessitura do ‘Re-talho’, ao qual juntas e juntos costuramos,
reafirmamos aqui a quem se destinar, que seremos eternamente gratas pela
visibilidade que a peça apresentou o cotidiano de uma mãe da periferia, e nesse
caminhar que seguimos no pedal da luta, fazendo valer a vida dos nossos curumins
(TORDO)

30

Disponível em: https://www.opovo.com.br/vidaearte/showseespetaculos/2018/08/espetaculo-re-talho-estreianeste-fim-de-semana-no-theatro-jose-de-ale.html> Acesso em: 19 de fev. de 2020.
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Figura 24 – Reunião de construção da peça “Re-talho” com as mães familiares do
Sistema Socioeducativo

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filho

No dia 23 de agosto de 2018, o Grupo de Mães e Familiares participou da 5ª
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA, em Caucaia/CE, cujas pautas foram: formação das Comissões
Intersetoriais, estudo do Regimento Interno e agendamento das visitas institucionais. Neste
mesmo ano, o Grupo de Mães e Familiares também foi convidado a participar do lançamento
do Projeto Transformar,31, no Cuca Mondumbim, voltado para adolescentes em internação,
31

Programa educacional realizado através da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo
(SEAS), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac/CE) com duração de
12 meses e disponibilizará mais de 1.000 vagas para jovens de 16 a 18 anos, divididas em cursos de formação
inicial e continuada, de curta duração e da programação aberta a fim de atender `as necessidades de 16 centros
socioeducativos nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatu. Com o objetivo de qualificar e
preparar jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, nas unidades do Ceará, firma na quinta-feira
(13/09), às 09h, parceria com o Governo do Estado do Ceará, para execução do Programa Transformar, no Cuca
Mondubim. Sobre sua continuidade no atual contexto, as mães não foram informadas. Disponível em:
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em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e SEAS, em
novembro de 2018.
Com duração de um ano, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, o Grupo de
Mães e Familiares participou, juntamente com as Mães do Curió, de um curso formativo
realizado em 10 encontros mensais, financiado pela Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional – FASE,32 vinculado ao Projeto Juntas/os somos mais fortes:
resistências afetivas e emoções política. A metodologia de ensino-aprendizagem articulava a
formação política, escrita criativa, excursões e discussões entre as participantes que estão no
contexto de violências, visando fortalecer a luta por justiça.
A iniciativa originou-se a partir de uma pesquisa de Dissertação de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS da Universidade Estadual do Ceará
(UECE), desenvolvida por Leite33 (2018).
O processo formativo têm como objetivo o de possibilitar o acesso ao
conhecimento crítico e político nas diversas áreas dos saberes, em particular, na área dos
Direitos da Criança e do Adolescente, dentre outros temários, como: Estado, periferia e
Políticas Públicas; Negritude, história e Gênero; Participação e mobilização social:
fortalecendo a autonomia e a cidadania, finalizando com um encontro, entrega de
certificados34, prestação de contas e a avaliação do projeto. Sobre tal formação, Tordo sinaliza
e reforça a necessidade dessa formação política para o Grupo de Mães.
Nós nos articulamos no enfrentamento das denúncias, o Grupo vem se estruturando
a cinco anos, sensibilizando outras mães sobre os direitos de seus filhos, que por sua
vez, acaba se tornando referência para seus filhos. Porque nosso lugar vem sempre
pautado no embate, e quando vem um curso desse de Formação Política é um
presente para nós (TORDO).

http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/investe-ce/2018/09/12/senac-lanca-programa-transformar-em-parceriacom-governo-do-estado/ Acesso em: 13 fev 2019.
A preparação dos jovens para a vida profissional é um dos pilares fundamentais da gestão do sistema
socioeducativo do Estado do Ceará. Em 2018, 1.764 jovens em cumprimento de medida receberam certificados
de qualificação profissional e tiveram a oportunidade de aprender uma profissão para o futuro. O ensino dividido
entre curta e longa duração faz parte de parcerias realizadas com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), por meio do projeto Transformar, e com a antiga Secretária de Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS), por meio do programa primeiro passo. Disponível em: https://www.seas.ce.gov.br/2019/01/07/1764-jovens-do-sistema-socioeducativo-foram-certificados-em-2018/ Acesso em: fev 2019.
32
Saber mais informações em: <https://fase.org.br/pt/quem-somos/historico/>.
33
Ingrid Lorena da Silva Leite. Dissertação: “É meu direito de mãe”: narrativas de mulheres integrantes do
grupo de mães do sistema socioeducativo de Fortaleza, Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
Universidade Estadual do Ceará (2018).
34
A certificação contém 150 horas/aulas.
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Figura 25 – Formação Política do Grupo de Mães no CEDECA

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filho
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Figura 25 – Formação Política do Grupo de Mães no CEDECA

Fonte: Facebook “Mães Dialogando Direitos e Educação dos Filho
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Portanto, além de travarem uma luta cotidiana em defesa da vida de seus filhos/as
e se somarem a outras lutas ensejadas pela sociedade civil, o Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo reafirma a luta para que o Estado cumpra seu papel na transparência
de suas ações quanto à efetivação da socioeducação e para que promova políticas restaurativas
e para egressos no Sistema Socioeducativo e Prisional do Ceará. Elas também insistem em
proferir que são “a voz de nossos filhos”, pois “Nossos filhos têm voz, nossos filhos têm mães
(sic)”.
Veremos a seguir nuances da trajetória das mães no fazer/tornar-se militante,
tendo como elemento central e mobilizador a dororidade na formação do Grupo vivenciada,
em sua maioria, pelas mães que integram o coletivo.
3.2 “Sua dor, nossa dor, juntas somos mais fortes”

As trajetórias de vidas das mães que compõem o Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo são atravessadas por histórias dolorosas que desembocam no
sentimento da “dororidade”, comum na narrativa da maioria delas. Essas mulheres
perceberam que, apesar dos diferentes caminhos trilhados no decorrer de suas vidas, havia
elementos que assemelhavam-se entre elas, e a partir da partilha de suas vivências no/em
Grupo, tiveram certeza de que tinham muito em comum: mulheres, pobres, negras, periféricas
e mães de jovens infratores. Esse reconhecimento aponta para novos horizontes para o grupo,
como foi a necessidade de se politizar para compreender e apreender a dinâmica da tal
propalada “segurança pública,” imbricada com o sistema de “justiça” para, posteriormente,
reivindicar pelos direitos humanos de seus/as filhos/as em conflito com a lei.
Para Bussinger e Novo (2008), esse compartilhamento de angústias, solidão e
tristezas é a forma de construir solidariedade a partir da dor, o que permite que as mães
exerçam o acolhimento, afetividade e o conforto umas das outras. No que concerne à palavra
“dororidade”, é relevante destacar que este conceito foi cunhado por Vilma Piedade (2017),35
consistindo na cumplicidade entre mulheres negras por conta da dor que só elas reconhecem,
dor essa construída e experienciada conjuntamente por mulheres racializadas que, por
diversas vezes, sofrem com a solidão afetivo-amorosa, feminicídio, violência doméstica, a
perseguição dos seus símbolos sagrados, racismo religioso e, principalmente, a perda
desproporcional dos seus filhos.
35

Mais informações disponíveis em: https://www.geledes.org.br/dororidade-e-dor-que-so-as-mulheres-negrasreconhecem/>Acesso em: 27 mar de 2020, e em:<https://revistacult.uol.com.br/home/dororidade-vilmapiedade/>, acesso em 27 mar de 2020.
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A escritora assevera ainda que a sororidade não alcança a definição desse tipo de
solidariedade, que perpassa a experiência de vida de mulheres negras historicamente
localizadas, e tampouco dá conta das suas vicissitudes. Existe uma dor que marca
cotidianamente as mulheres pretas, pobres e periféricas causada pelo racismo e o machismo.
Nessa direção, as mães ressignificam suas dores e, em acolhida, ratificam umas
para as outra que a dor de uma é a dor de todas, unindo forças para lutar e reivindicar direitos
básicos (alimentação, água, material de higiene, vestimenta etc.) de seus filhos(as) e,
sobretudo, pelo direito à existência e ao bem viver36 pós internação. Nesse sentido, ouvimos
uma mãe relatando que o Grupo era muito importante na vida dela, e palavras não definiam
seus sentimentos para com ele. Assim, no cotidiano dessas mulheres, cada dia uma luta é
travada para fazer valer a vida de seus/as filhos/as. Na definição de sua militância, relatam:
“Eu estou nessa luta pelos jovens, todos sem exceção, mãe é tudo igual. A dor de uma é a dor
de todas, a luta é grande (sic)”. Essas são mais algumas falas corriqueiras nos momentos
coletivos entre elas,
“temos muitas histórias, cada uma aqui de nós, por muitas vezes, atravessamos
momentos bem dolorosos com os nossos filhos/as” (TORDO).
“hoje sou uma mãe que carrega uma marca da dor no peito por ter um filho que
passou por esse sistema tão cruel” (MARIANA CRIOULA).
“mesmo com nossa dor, nos conforta umas às outras” (CONCEIÇÃO).
“Sua dor é nossa dor” (MARIANA CRIOULA)

Podemos observar que a dor se torna um elemento visceral no reconhecimento de
umas com as outras na união e formação do Grupo. Quando Tordo afere que “a gente se uniu
pela dor” e “nossos passos de dor vêm de longe”, demonstra o quanto o sentimento dor
perpassa as histórias de cada uma dessa mulheres, do mesmo modo que encontros e reuniões
são fundamentais para o encorajamento e fortalecimento mútuos e, em alguns casos, mães que
já perderam seus filhos continuam frequentando, apoiando essa “irmandade”, unidas por uma
causa comum. Elas sempre afirmam entre si que “estejamos sempre próximas e cuidando
umas das outras” (sic). O lugar de fala destas mulheres não se totaliza às denúncias, mas ao
acolhimento, sensibilização e solidariedade nas dores e partilhas de aprendizados na
36

O conceito do Bem Viver vem sendo debatido e reivindicado tanto pelas indígenas como pelas mulheres
negras. Lélia González, na década de 1970, foi uma das que ajudou a construir diálogos entre as indígenas e as
mulheres negras, na busca por políticas públicas descolonizadoras, contrapondo-se a esse modelo eurocêntrico
de sociedade. Desta forma, esse diálogo foi fortalecido na construção da Marcha das Mulheres Negras em 2015.
E em dezembro de 2018, será realizado o Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 anos, contra o racismo, a
violência e pelo bem viver. Disponível em:< http://negrobelchior.cartacapital.com.br/marcha-das-mulheresnegras-eu-sou-porque-nos-somos/> Acesso em: 13 out 2018.
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construção de alternativas na caminhada árdua da internação de seus filhos e filhas. Como
assinalam Misse et. al., “como novas tecnologias renovam os sentidos da dor, do luto e
também da vida e da morte” (2012, p. 336). Sendo assim,
Dororidade carrega, no seu significado, a Dor provocada em todas as Mulheres pelo
Machismo. Contudo, quando se trata de nós, Mulheres Pretas, tem um agravo nessa
dor. A Pele Preta nos demarca na escala inferior da sociedade. E a Carne Preta ainda
continua sendo a mais barata do mercado. [...] A Sororidade parece não dar conta da
nossa pretitude. (PIEDADE, 2017, p. 17).

Faz-se importante frisar que as narrativas protagonizadas pelo Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo relutam contra o silenciamento imposto cultural e
historicamente à presença dos corpos negros femininos. Dito isso, analisamos que as mulheres
negras foram concebidas pelo sistema colonial/patriarcal/racista como corpo “fora” dos
lugares. Ou seja, nas palavras de Grada Kilomba (2019), são corpos produzidos como
impróprios e, consequentemente, corpos que não podem pertencer a quaisquer espaços, a não
ser o de “Outricidade”. Neste ensejo, a autora expõe que
“[...] a experiência do racismo não é um acontecimento momentâneo ou pontual, é
uma experiência contínua que atravessa a biografia do indivíduo, uma experiência
que envolve uma memória histórica de opressão racial, escravização e colonização”
(KILOMBA, 2019, p. 85).

Deste modo, problematizar e trazer à cena o aspecto da dor, para o Grupo de Mães
e Familiares do Sistema Socioeducativo, é tornar visível experiências advindas secularmente
de um cenário sociorracial estruturado pelo colonialismo e pelo racismo. Neste âmbito, suas
dores são completamente invisibilizadas, portanto, o coletivo atua irmanado a partir de modos
singulares vivenciados e compartilhados por ambas, isto é, por mulheres-mães negras em
situação de pobreza e que têm filhos/as na condição de infratores, confinadas coletivamente
numa aliança frente ao enfrentamento das violências postas em funcionamento pelo Estado
necropolítico. Diante disso, Tordo nos relatou que, “Nossos filhos foram silenciados e nós
somos as vozes deles” (sic). Sendo assim, asseguramos que,
as mães denunciam as estruturas de poder que vilipendiam suas existências e
insistem em relegar ao esquecimento o genocídio da juventude negra e periférica.
Numa sociedade caracterizada pela fragmentação racista em que não há espaço para
alteridade, é preciso que não se questione o estatuto de verdade que coloca
determinada parte da população como inimigos a serem aniquilados, pois é essa
verdade que sustenta as maquinarias de morte (RODRIGUES, 2019, p. 142-143).

No que tange às dores perpassadas nas narrativas do Grupo de Mães, é válido
frisar que são diversas, porém, “não há dor maior ou menor. Dor não se mede. É de quem
sente dor. Há dor. Dor dói e pronto” (PIEDADE, 2017, p. 17-18). Uma dessas dores é a dor da
perda. Sobre ela Conceição fala com lágrimas nos olhos: “esse dia das mães agora vai ser
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complicado. Um ano a gente está com a pessoa e no outro já não está mais” (sic). Por um
instante, ela fica pensativa e em silêncio, e continua a falar que, no dia que soube que seu filho
tinha ido para outra comunidade, já ficou preocupada e nervosa, “E eu só ligando direto e
dando fora de área ou desligado. Porque, né, já estava morto. Aí ele faleceu no dia 6, o corpo
só foi encontrado dia 8, o enterro foi no dia 12” (sic). Vivenciar essa perda do filho para
Conceição, é sobreviver na dor, sabendo que ele não voltará para casa. Ela ressalta os detalhes
das últimas horas em que pôde falar com seu filho.
Quando ele chegou lá(sic), foi que ele me ligou “mãe, eu já tô aqui” “aqui adonde,
Rafael? Volta para casa, pelo amor de deus”, “mãe, eu entrei e não posso mais
sair”, foi isso que ele me disse. E eu já tava bem pertim de sair do trabalho, quando
ele me ligou era perto de 16h. Aí eu fui pra casa e a primeira coisa que eu fiz foi
ligar pra ele. Aí ele ficava falando baixo "mãe, depois eu ligo pra mãe” e nisso
nada dele ligar, aí eu pegava e ligava de novo. Quando foi umas 20h eu vi que ele
tava online no face, aí eu peguei e ainda conversei com ele pelo face. Aí ele
visualizou e tudo, né. Aí depois eu vi que ele não tava mais online e mandei
mensagem no whatsapp, mas essas mensagem ele nunca visualizou
(CONCEIÇÃO).

Ao analisar essa fala, percebemos a preocupação explícita da mãe ao saber que
seu filho possivelmente estaria numa situação de risco, mas, a priori, não imaginaria que
naquele dia perderia seu filho. Ela disse que não sabe o porquê de matarem-no, ainda mais
de uma forma tão cruel e atroz, porque não só mataram, ainda esquartejaram e atearam fogo
no corpo. E como não fosse suficiente a morte “matada”, gravaram um vídeo torturando-o
antes de morrer e postaram no Facebook. Foi por meio deste vídeo que Conceição soube que
tinha perdido seu filho.
É notório que há a espetacularização da morte no ato de fazer morrer o filho de
Conceição. Essa prática de homicídios de jovens nas periferias envolvidos no tráfico e uso
de drogas, disputas dos grupos de facções é permeada por complexidades, motivadas por
diversos fatores e conflitos, entre eles, a vingança e a disputa por territórios imbricados num
jogo de rivalidades. Sobre essa questão, asseveram Paiva (2019) e Sá (2011; 2014, 2015),
que se trata de uma prática de homicídios ritualizados que, posteriormente, circulam na
internet por meio de vídeos, como forma de ridicularizar e espetacularizar a morte de seus
inimigos. Em determinados vídeos,
[...] a pessoa ou o grupo que executa a admoestação puxa um facão e inicia o
esquartejamento das mãos ou dos braços. Há casos em que são cortadas as cabeças,
com uso de facões não amolados, com as vítimas esboçando profundo desespero
por estarem sofrendo mutilação que culminará em sua morte, não antes de
experimentar dores lancinantes. Em outros casos, ainda é possível ver execuções à
bala (PAIVA, 2019, p. 174).
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Interessante adicionar, diante dessa constatação, que “[...] a vida se banalizou e a
morte parece que perdeu sua conotação trágica, tornando-se um espetáculo cotidiano”
(MARINHO, 2014, p. 167). Desse modo, no cotidiano das periferias, comunidades, favelas e
quebradas do Ceará, há uma realidade de muitas mortes matadas, dor, sofrimento e luto
pelas vidas ceifadas em meio a tanta letalidade nas relações sociais. As mortes matadas
também podem ocasionar sentimento de impotência, frustação e tristeza (SÁ, 2014). A
interlocutora Conceição narra que não teve forças nem coragem para reconhecer o corpo de
seu filho. Para ela era muito doloroso.
Graças a deus (sic), quem foi para o IML, foi a irmã dele e o pai dela que
reconheceu o corpo, né, o que restou, né, porque aí não sei. Acho que, assim, eu
acho que é porque, eu sei que ele morreu pelo que ele andava fazendo, né. Eu nem
sei por que mataram ele, né. Isso aí eu não sei te dizer o por quê. Às vezes eu fico
me perguntando “meu deus, por que, para quê? Se o menino estava na igreja,
estava trabalhando”, né e de repente aconteceu isso, porque jamais eu imaginei
que o Rafael, assim, ele se sentiu ameaçado lá dentro do Palmeira, porque ele disse
que foi falar com os menino lá de baixo, que é perto dessa favela também, que eu
não sei nem como é que chama lá, não sei se é Palmeira II, não sei como é.
Alguém, acho que ele estava conversando com alguém lá da favela da manga, né e
alguém chamou ele pra lá. Porque ele foi para lá na quarta, né. (Conceição).

Conceição, apesar de saber que seu filho tinha se envolvido em atividades lícitas,
não compreendia por que mataram-no, pois ele já estava afastado de tais práticas, trabalhando
honestamente e frequentando a igreja. Conforme seu relato: “eu jamais imaginava que os
meninos (sic) pudessem matar ele (sic). Mas o Rafael estava (sic) na igreja, trabalhando,
jamais a gente esperaria isso. Foi uma coisa, assim, como aconteceu, eu e todo mundo ficava
sem acreditar no que aconteceu” (CONCEIÇÃO). Interessante a surpresa dela quando diz os
“meninos mataram”, outros meninos mataram o menino dela, revelando toda uma dinâmica
que ocorre nesse campo das facções, desse lugar em que ele estava envolvido.
Em linhas gerais, isso demonstra o quanto “os momentos pós-morte de seus filhos
foram e são traumáticos para estas mães, especialmente porque perderam seus entes de forma
tão violenta” (GONÇALVES, 2013, p. 11). E vivenciar essa dor difere de qualquer outra dor
vivida.
A dor que estas mães sentem não é apenas a da perda de seu filho, mas também é
uma dor que emerge como reação diante da rotulação de seus filhos e delas próprias.
Rotulação de “mães inadimplentes” que são responsáveis direta ou indiretamente
pela vida de criminalidade dos filhos. Estas mães enfrentam o preconceito contra a
favela e os favelados tendo que romper com a condição de falar de um lugar
despossuído e de um território criminalizado. Algumas mães transformam o luto em
prática reivindicativa de justiça enquanto outras não conseguem expor sua dor e
vivem uma experiência silenciosa e traumática do luto (RODRIGUES; SÁ, 2015, p.
40).
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Conforme apontado por Sá (2014, 2015), a perda de um filho pode representar o
fracasso materno, assim como pode gerar outras demandas. E a inserção de mães em coletivos
ou grupos, em sua maioria, surge como forma de organização de suas dores, que despertam o
engajamento político como “uma busca por dar sentido ao que não tem sentido. A dor aparece
como pilar da ação coletiva destas mães” (SÁ; RODRIGUES; AGUIAR, 2014, p. 12) em que
a dor surge como ligação entre essas mulheres e suas formas de socializar.
Esses autores destacam, ainda, que a partilha e coletivização das dores dessas
mulheres, de atuação em contextos políticos, se dá como forma de tentar superar o luto.
Conforme destaca Viana e Farias (2011), o processo de politização das dores levam essas
mulheres a pautarem questões como a invisibilidade das mortes dos seus filhos, relacionandoas às questões sociais de exclusão pela classe social que ocupam, por serem mulheres
racializadas e o fato de residirem nas periferias. Essas mulheres vão, portanto, “vivenciando
suas dores como um processo que vai sendo construído paulatinamente, permeado por
rupturas e descontinuidades que o complexificam” (RODRIGUES, 2019, p.113).
Essa luta engloba também o processo de se manter fortalecida para
permanecerem vivas e sobrevivendo à necropolítica estatal e governamental. “Apesar das
dores, continuar trabalhando, cuidando das demais, engajando-se em novos grupos. São
modos de (re) existir e de resistir” (RODRIGUES, 2019, p.131). Além disso, quando a
saudade bate na porta, elas tentam ressignificar a pessoa falecida, as lembranças e
recordações que guardam são para além da memória, e se manifestam por meio de
fotografias, vídeos, dentre outros. Ou ainda conforme é relatado por Conceição: “Essa
semana passada eu botei uma foto do Rafael, que aqui aculá eu fico mexendo no face dos
menino e eu acho foto dele, aí eu pego e salvo. Aí tem uma foto do Rafael na praia de costas,
né. E nessa foto ele botou uma mensagem. Aí eu peguei e botei no meu perfil” (sic).
No tocante ao viver o luto, a memória torna-se um fio condutor para que o
falecido não seja soterrado ao passado. Lima (2013), em estudo com um grupo de mães que
perderam seus filhos, aponta que as fotografias são fundamentais nos processos de elaboração
das dores das mães, fornecendo uma imagem em que o “real, o imaginário e o simbólico se
entrecruzam” (LIMA, 2013, p. 135). São, portanto, elementos importantes no ritual da dor das
perdas.
A superação do luto denota-se como uma das etapas da vivência da dor, que não
é dada, mas aprendida. E problematizar o aspecto da dor e do luto também faz parte desse
processo. Unidas em rede, transformam o luto em luta política, não apenas pelos seus
filhos/as, mas por tantos outros e aqueles vitimados pelo Estado e banalizados pelo
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monopólio midiático. Juntas, elas atribuem um valor social a sua dor, dando sentido coletivo
ao seu luto (SÁ; RODRIGUES; AGUIAR, 2014).
Nesse sentido, “uma das faces da luta dessas mulheres é carregar a alcunha de
‘mães de bandido’ (ARAÚJO, 2019, p. 87), e a partir do momento que se inserem em
coletivos organizados, repercutem no modo como operam suas dores em seus cotidianos,
alterando também seus modos de viver (DAS, 2011).
[..] esse grupo de mães (sic) ele surge, ele vai se estruturando pela dor, ele se inicia e
se fortalece na dor, na dor na angústia, no choro, foi assim tanto que a gente passou
quase 5 anos pra ter um curso de formação, que a gente não conseguia, a gente só
conseguia debater dor, violência, denúncia, mas nosso grupo não só denuncia, ele
passeia por esse viés. É uma das coisas. Então por muito tempo eu me invisibilizei
porque eu fui me dedicar a essa luta por meu filho. As pessoas que passaram pela
minha vida não entendiam isso porque a gente acaba que se entrega (TORDO).

No entanto, em meio à dor latejante, inseridas em uma rede de convivência e
reciprocidade, as mães também compartilham das condições precárias “[...] e apoio mútuo as
levam a reconhecer suas dores e potências em outras e saberem que, ali, já não se encontram
mais tão sós. Andam na dor, mas em aliança a outras, potencializando-se mutuamente”
(RODRIGUES, 2019, p.155). Nessa teia de solidariedade entre mães, elas proferem umas
para as outras: “Eu sinto sua dor (sic)”, “Essa dor não é só sua, é de todas nós (sic)”, “Nossos
passos vêm de muito longe e de muita dor (sic)”.
As dores que as mães em luto sentem terminam por uni-las informalmente em redes.
Estas redes carregam como traço comum a morte de filhos jovens em situação de
violência armada. Mesmo sabendo que as redes de mães em luto se entrelaçam com
outras redes de interações mais amplas. Sendo por elas influenciadas e influenciando
sua dinâmica. Como por exemplo, as interferências das instituições e grupos da
escola, religião, projetos sociais, polícia, família e amigos (RODRIGUES, SÁ, 2015,
p. 39).

Sobremaneira, para além da dor vivenciada pela mãe Conceição, “a luta implica
na politização da dor evocada por essas perdas, constituindo, portanto, o processo de
desindividualização e coletivização destas” (RODRIGUES, 2019, p.151-152) lutas. Dessa
forma, pode-se aferir que estes coletivos atuam como dispositivos de acordo com a
supracitada autora, de “[...] desinvidualização do sofrimento, à medida que por ele se dá a
coletivização das implicações da violência no cotidiano dessas mulheres além de compor um
espaço de trocas afetivas” (p.135).
O Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo atua como importante
meio de suporte emocional e jurídico para essas mães e familiares, fornecendo apoio afetivo,
solidariedade e afetação para aquelas e aqueles que partilham e vivenciam sofrimentos em
relação ao envolvimento dos filhos com atos ilícitos. Além disso, encontraram no grupo uma
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importante rede de apoio no enfrentamento a essas perdas, trazendo à cena política o luto
como, “um mecanismo não apenas de reconhecer a perda, mas antes do reconhecimento de
que há ali uma vida vivível” (SANTIAGO; RODRIGUES, 2018, p. 41). Juntas, elas lutam por
melhores condições do sistema socioeducativo, fazendo um enfrentamento à política de
extermínio e desumanização de seus filhos/as.
Em outros termos, essas mulheres anseiam por um horizonte humanizador, em
que seus/suas filhos/as possam ser “ressocializados” e libertados do estigma da criminalidade
do qual também são vítimas, embora saibam que é,
Tarefa delicada, que requer o contato com a dor e um difícil distanciamento diante
de um processo histórico em curso, inconcluso, repleto de conflitos e disputas no
interior do campo da memória, de vozes distintas e discordantes, cujos contornos
estão se redefinindo e cujos desdobramentos ainda estão em aberto (SARTI, 2014,
p.79-80).

Contudo, tornar a vida vivível após perder um filho não é tarefa fácil. Muitas
vezes, torna-se necessário calar frente às dores como uma forma de proteger os que ficaram,
haja vista que impera nos territórios habitados a lei do silêncio, que intimida as denúncias e
delações (MISSE, 2008). Podemos perceber essa aferição no relato de Conceição, ao
questionarmos acerca das investigações da morte de seu filho.
O delegado (sic) de lá sabe quem é, ele disse o nome de tudinho, mas ele quer que
a gente confirme. Que a gente diga quem fez isso. Eu disse “delegado, você acha
que mesmo que eu soubesse quem foi, quem é que me garante que no outro
dia eu não estaria morta?” Porque é isso que ia acontecer, porque eles sabem
quem é. Eu digo “não”. Eu não disse que sabia, porque eu não sei, eu sei só por
boca também, que foi fulano, porque lá na rua tem uma menina que assim que viu
a tatuagem disse logo quem era. Eu pelo menos não vou dizer, se eu olhasse eu não
ia saber porque eu não conheço. Nem conheço ele, nem conheço a tatuagem.
(Conceição).

Vale ressaltar que diante do contexto de insegurança e quadros de guerra, os
familiares que perderam seus filhos pelo braço armado do Estado ou pela letalidade entre
jovens, assim como a Conceição, têm medo de denunciar os autores do crime que tiraram a
vida de seus filhos/as e, dessa forma, sofrer retaliações. Esse medo se agrava mediante o olhar
da sociedade, influenciado por uma moral social que se institui, no plano discursivo
amplamente difundido pelos meios de comunicação e políticos de extrema direita, de que
“bandido bom é bandido morto”. Nesse sentido, perdura uma sanção moral ante o indivíduo
que comete um crime, não importando a razão que esteja por trás do ato infracional. Seus
filhos diante da sociedade, por terem histórico de passagem no sistema no socioeducativo, são
considerado pessoas indignas de viver a vida, embora saibamos que “são consideradas
matáveis mesmo antes de serem mortas, são consideradas matáveis porque mesmo enquanto
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estão vivas não são consideradas vivas” (SANTIAGO; RODRIGUES, 2018, p. 40). Sendo
assim, é perceptível que nunca foram tidas como vidas vivíveis e, portanto, enlutáveis.
Se o Estado não enluta essas perdas, as famílias se colocam diante desse desafio,
enlutar publicamente seus entes, com suas fotos e nomes estampados em camisetas e
escritos em cartazes, para que suas perdas não fiquem restritas ao ambiente familiar
e para que suas vidas sejam reconhecidas como vidas que poderiam ter sido vividas
(SANTIAGO; RODRIGUES, 2018, p. 43).

Portanto, para quem vive o lado matável, o medo atua como um operador político,
ao passo que regula não apenas os modos de sociabilidade dos sujeitos e suas relações com os
territórios em que vivem, mas também age na produção de subjetividades acuadas (BARROS
et al., 2018). Do mesmo modo, “o medo impede que as pessoas acionem os meios legais, pois
se assim o fizerem podem ser também assassinadas” (SANTOS, 2007, p. 79). Ou seja, o medo
e a insegurança acabam por fazer essas mães viverem acuadas. Sobre essa questão, as autoras
Passos e Carvalho (2015), em estudo desenvolvido no território do Grande Bom Jardim, em
Fortaleza, denominaram “viver acuado”, em que preponderam as sensações de desproteção e
risco iminente em territórios marginalizados e estigmatizados como periculosos.
Nesse contexto, para quem chora perdas irreparáveis, a ausência de
responsabilização legal dos perpetradores dos homicídios é um aspecto que pode repercutir na
revitimização das famílias, produzindo inserção de outros membros familiares em um circuito
de morte (RODRIGUES; SÁ, 2015). No entanto, no ato de persistir tocando a vida, mesmo
desprovidas de condições necessárias a uma vida vivível, dado o quadro de desigualdades e
desassistências (BUTLER, 2018), essas mães constroem e tecem modos de resistências e reexistências irmanadas em alianças com aquelas que compartilham as mesmas condições
precárias em que os sujeitos possam descobrir modos de viver uma vida vivível.
Nestas circunstâncias, fazer parte do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo é fundamental para continuar na e (em)luta, (sobre)vivendo, porque para as
mães que o compõem e que perderam seus filhos/as, (re)existir após essa perda é adoecedor.
Podemos observar nesses relatos: “Quando acontece isso com nosso filho, nós adoecemos
(sic)”; “O Estado adoece a família (sic)”. Ou seja, averiguamos que esses atravessamentos que
acometem os filhos dessas mães subjazem sorrateiramente vidas e corpos negros, denotandose como parte de uma lógica encetada pela necropolítica, de modo a provocar este
adoecimento que, socialmente, representa a permanência de um apartheid social e racial das
populações negras enquanto dispositivo psíquico para que elas permaneçam em uma condição
marginal na sociedade.
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Sob a esteira do pensamento de Virgínia Leone Bicudo, em sua obra sociológica
Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo (1945; 2010), podemos constatá-la, a partir
das contribuições desta autora aos estudos sobre as relações raciais no Brasil, como pioneira
nas discussões ao que remete a discriminação e segregação racial, evidenciado em sua
pesquisa desenvolvida num contexto atemporal, entre os anos 1941 a 1944. Persistem as
amarras do colonialismo sobre o povo negro, ainda que este tenha ascendido social e
economicamente.
Em seu estudo sobre a “questão racial, Virgínia Bicudo (1945) combina análise
sociológica (estrutura de classes, mobilidade social, status, valores sociais, preconceito de cor)
com psicologia social (“atitudes sociais”), tornando sua pesquisa pioneira no que concerne o
tema em voga. Desta forma, Bicudo asseverou que a ascensão econômica não elimina a
distância social entre brancos e negros, pelo contrário, demarca-a mais ainda. Embora
possamos adquirir e adentrar espaços racialmente pré-determinados historicamente a um
segmento privilegiado, as vantagens econômicas não possibilita ao negro/a status similar ao
da branquitude na mesma situação, ou vice-versa.
E quando trazemos esse debate e contexto experienciado pelas mães de jovens
criminalizados internos em unidades socioeducativas, essa realidade se perfaz de forma mais
perversa ainda, considerando que se trata de um povo, indivíduos racializados e socialmente
demarcados. No que tange a concepção de ascensão social, como maneira de transcender à
marginalidade socialmente imposta, Souza (1983) nos adverte:
Na ordem social escravocrata, a representação do negro como socialmente inferior
correspondia a uma situação de fato. Entretanto, a desagregação desta ordem
econômica e social e sua substituição pela sociedade capitalista tornou tal
representação obsoleta. A espoliação social que se mantém para além da Abolição
busca, então, novos elementos que lhe permitam justificar-se. E todo um dispositivo
de atribuições de qualidades negativas aos negros é elaborado como objetivo de
manter o espaço de participação social do negro nos mesmos limites estreitos da
antiga ordem social (SOUZA, 1983, p. 20).

Diante do exposto, quando indagamos sobre o que significava, para mães, fazer
parte do Grupo de Mães e Familiares, responderam:
Foi um apoio muito grande, né. Conhecer o grupo foi muito bom, às vezes menina,
todo (sic) dia no trabalho sempre tem uma hora que dá, assim, um desânimo, que eu
choro. Aí às vezes tem alguém online, né, no WhatsApp. Aí as vezes a pessoa
pergunta “tá tudo bem?”. Aí quando eu mando um áudio chega a pessoa nota né, na
minha voz. Às vezes me mandavam aqueles áudios dela bem animado. Porque tem
horas que eu, como eu estava dizendo, as vezes o pessoal vê a gente conversando,
mas não sabe o que a gente sente por dentro, né. Porque eu não vou as vezes pras
reuniões, para não falar do Rafael, porque eu sei que se eu for falar eu sei que eu vou
chorar e tudo, né. E por mais que a gente esteja triste, eu não quero ver ninguém
triste por causa do que eu estou sentindo. Mas é difícil. Todo dia eu sinto muita falta
do Rafael, demais, demais. Porque o Rafael tudo era comigo e às vezes eu também
sinto falta (CONCEIÇÃO).
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A mãe, ela passa a se sentir fortalecida. Elas chegam muito vulneráveis,
desacreditadas, desrespeitadas, acontece por muitas vezes a própria família rejeita. A
família não entende, não dá esse suporte emocional, né? Enquanto familiar. E elas
chegam dessa maneira no grupo, então elas conseguem ficar fortalecidas junto com
outras mães que passam pelas mesmas dores e angústias, elas se levantam e aí elas
se aproximam e diz assim “eu quero também lutar”. Então pra mim, esse é o maior
aspecto, porque uma mãe levantada, o filho tá levantado, a gente consegue dar um
suporte pra essa mãe, ela vai dar o suporte pro filho, né? porque não adianta ela lutar
só com o menino, que é o que a socioeducação faz. Eles pegam o menino, diz que tá
aqui fazendo pelo menino, só que eles não dão amparo nenhum a família. E quem
tem que tá amparada, estruturada e fortalecida é a família, porque a família com esse
suporte ela consegue receber o menino e mostrar alternativas, mas aí o que que
adianta o menino tá aqui bem, levantado se ele tá com a família lá caída, ele não vai
ter forças, ele não tem nem entendimento, compreensão de mundo. Então, se essa
mãe tiver, aí eles se equilibram, porque ele vem forte, a família está forte e aí eles
juntos vão buscar alternativas. Esse é o aspecto bom. Que são as coisas boas que eu
vejo que é quando essa mãe, esse familiar chega nessa condição da escuridão e no
grupo as coisas clareiam, o entendimento chega, né? E ele sai do lugar de vítima e
passa a ser uma pessoa autora de luta (TORDO).
Significou tudo, estava me sentindo lá embaixo, está entendendo? Não tinha apoio e
nem com quem contar. Me senti sozinha, super triste, naquela situação; após
conhecer o grupo, as meninas, passei a ver que não era só eu que estava naquela
situação. Tipo assim, eu pensava, onde eu errei e tal, será porque eu trabalho muito,
passo o dia fora e ele fica só, é porque ele não tem pai etc. Tipo assim, essas coisas
se passavam na minha cabeça. Mas aí quando eu vi que tem pais casados, normal,
tem a família, aí vi que não foi culpa minha, não é culpa da gente (MARIANA
CRIOULA).

Além do suporte emocional e afetivo, o Grupo de Mães e Familiares também atua
tramando resistências coletivas e singulares que vão se inscrevendo na vida cotidiana, na
tessitura de uma união que acontece a partir do reconhecimento das dores e das condições de
precariedade que as assolam de forma semelhante, por serem mulheres racializadas,
empobrecidas e terem filhos que estão ou passaram pela “socioeducação”.
Vale acrescentar, ainda, outro fator permeado nesse Grupo. Para além de suas
similitudes e solidariedade, as contradições e conflitos existentes, assim como todos os
movimentos, coletivos e agrupamentos que envolvam pessoas, pela via dos micros poderes
permeados nas relações sociais, algumas mães acabam se sobressaindo e se destacando no
Grupo de Mães. No entanto, embora com toda a força do Grupo, é preciso explicitar que
dentro dele exisem algumas disputas de narrativas e divergências próprias dos agrupamentos
humanos, o que não impede seu crescimento coletivo. Entretanto, essa discussão será
abordada nos próximos capítulos.
Esse caminhar coletivo lhes permite pensar outros caminhos e possibilidades de
existência. Elas discursam de forma eloquente uma frase proferida por uma mãe que é
referência para o Grupo. Trata-se da fundadora do Movimento Moleque (RJ), que reúne mães
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e familiares de jovens criminalizados ou assassinados, chamada Mônica Cunha37, que “nós,
mulheres negras, mães de vítimas da violência do Estado gritamos: nós não queremos uma
cidade túmulo! Vamos parir uma nova cidade! Nos organizando, vamos parir um novo
país!”, portanto, uma nova sociedade com vidas dignas de viver a vida, um mundo sem
cárcere e sem prisões, uma nova sociabilidade em que vidas negras importam e sejam
legalizadas, ou seja, dignas de existência.
Essas mulheres viram a necessidade de se unirem contra as violências perpetradas
pelo Estado no acometimento da vida de seus filhos/as e se politizarem para melhor agir
frente ao sistema de justiça ancoradas no ECA e no SINASE, para pautar e cobrar o papel do
Estado no cumprimento de medidas socioeducativas, conforme veremos no capítulo seguinte.
Portanto, conforme relatado pelas mães do Grupo, foi a dor que o constituiu como espaço de
articulação das mães: a dor da perda do filho/a, a dor de ver seu filho/a sofrendo dentro do
sistema sócio “educativo”, a dor de ver seu filho/a sofrer a violência institucional do Estado.
São dores que, por mais que não percebamos, são causadas pelo racismo/capitalismo e o
Estado de exceção, por essa política da morte, que dita quem pode viver e quem deve morrer.

37

Informações disponíveis em < https://revistaforum.com.br/politica/nos-mulheres-negras-vamos-parir-umanova-cidade-por-monica-cunha/>Acesso em 01 abr 2020.
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4 SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E O RACISMO
A palavra medo não cabe na boca das mulheres pretas
das bichas pretas
dos homens pretos
dos guerreiros Tupinambás, Tupiniquins, Anacés, Cariri
da gente toda pobre.
(Talles Azigon, 2017)

O presente capítulo trata acerca do sistema socioeducativo, com o intuito de
descortinar a realidade experienciada pelas Mães do Sistema Socioeducativo, por meio dos
caminhos trilhados por elas, desde o momento da apreensão dos seus filhos/as aos centros de
internação. São narrativas que contam e recontam como o sistema socioeducativo opera nas
subjetividades e formação dos adolescentes na condição de infratores, sobretudo, nos
caminhares e trajetórias das integrantes do Grupo de Mães, haja vista que, por se
reconhecerem como mulheres-mães, negras, empobrecidas, que residem em periferias, essa
marca traz consigo uma conotação ainda mais dolorosa. São dores cunhadas pela escravidão
que se reeditou na atualidade, derivadas da dialética histórica do racismo, do capitalismo e
do patriarcado em nossa sociedade.

4.1 O sistema socioeducativo e os caminhos travados pelas mães de adolescentes
infratores
Discutir o sistema socioeducativo como elemento categorial nos remete a uma
viagem pelos marcos regulatórios da história da infância e, posteriormente, a adolescência,
para compreendermos como se formou esse sistema, tendo como base a socioeducação.
Neste ensejo, é válido salientar as potentes narrativas do Grupo de Mães acerca
das marcas deixadas pelos caminhos percorridos na busca da tão propalada socioeducação, no
intento de tornar digna a vida de seus filho/as, haja vista que, sobre as unidades de internação,
o Grupo de Mães tem denunciado que há repressão constante no trato aos adolescentes. Nesse
sentido, Conceição afirma que “tem tudo lá nos centros, menos educação” (sic); Mariana
Crioula ainda acrescenta que “existe peia, existe fome, maus-tratos e humilhação” (sic). Esses
são alguns relatos das mães de adolescentes infratores. Neles nota-se que, na percepção das
mães, as medidas socioeducativas que estão prescritas no ECA, não condizem com a realidade
vivenciada pelos seus filhos/as, uma vez que este,
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[...] é o modelo de responsabilização dos adolescentes que deve garantir sua inserção
em políticas públicas como na escola e em políticas de saúde, e que o adolescente,
juntamente com a equipe de profissionais possa, no cumprimento da medida,
elaborar um plano contendo as suas perspectivas de vida, de estudo, trabalho, etc.
(CEDECA CEARÁ, 2017, p. 13)

Conforme o artigo 1º da lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, as medidas socioeducativas
tratam-se da responsabilização do adolescente autor de ato infracional, incentivando a sua
reparação, além de integrá-lo socialmente, garantindo seus direitos individuais e sociais,
mediante o cumprimento de seu plano individual de atendimento. Também estão associadas à
desaprovação da conduta infracional, efetivada nas disposições da sentença como parâmetro
máximo de privação de liberdade, bem como observando os limites previstos em lei
(BRASIL, 2012).
No entanto, para as mães que compõem o Grupo de Mães, os centros
socioeducativos não incorporam a doutrina da proteção integral de caráter educativo
fomentada a partir do ECA no cumprimento das medidas de internação. Na sua concepção, o
anseio punitivista ainda predomina fortemente orientando as práticas da maioria dos
educadores contratados pelo Estado. Podemos averiguar nas falas das mães, quando
indagamos a efetividade do sistema socioeducativo:
É uma porcaria, (sic) só piora a situação, cada vez que esses meninos vão pra lá, eles
voltam pior, é uma escola que faz com que eles fiquem nesse inferno pro resto da
vida, até ir pro prisional, porque cada vez que ele chega lá eles vão sempre encontrar
pessoas que passaram por aquela experiência e vão contar vantagem, vai ficando na
cabeça deles, entendeu? E eles não tão nem aí, perdem a noção da vida, só piora a
situação, e nós, as mães, sofremos, e nós puxamos a cadeia junto com eles. É muita
dor, é muito vergonhoso, aqui todo mundo sabe, o André não tem um pingo de
vergonha disso (MARIANA CRIOULA).
Os socioeducadores batem nos adolescentes, e querem que eles saiam de lá como?
Batendo nos adolescentes? E qualquer coisa que acontece ligam pra polícia, e a
polícia entra lá e batem em todos os adolescentes. Teve uma época que os
adolescentes ficavam tudo usando drogas lá dentro, mas o Rafael nunca usou lá
dentro (CONCEIÇÃO).
Eu sempre disse que nunca foi prioridade desse Estado ressocializar, né? E com essa
caminhada eu entendi que assim, eu não gosto mais dessa palavra ressocialização
porque eu fico pensando, em que momento os meninos foram socializados, nessa
sociedade tão desigual, né? Antes da chegada das facções a gente já enfrentava uma
série de dificuldades, assim, por uma questão de uma boa educação para os nossos
filhos até a própria alimentação. E aí quando eles chegam nesses espaços, hoje nesse
contexto tão violento e difícil, porque não é mais fácil nem no nosso território e
muito menos dentro de um Centro, porque eles correm risco também, pensar nessa
socioeducação, eu não tenho nenhuma credibilidade nela. Todas as mães, tanto as
mães de 2015, para as mães hoje de 2019, elas relatam “o filho que eu entreguei pro
Centro não é o mesmo que volta pra dentro da minha casa” (TORDO).
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Além disso, a interlocutora Mariana Crioula ainda ratifica que “O Estado só se
preocupa em prender os jovens”. Ou seja, no que toca às infrações, não é pensado em políticas
para prevenção da violência, tampouco políticas restaurativas com enfoque na reabilitação e
recuperação dos jovens infratores. De modo geral, esses jovens costumeiramente são vistos
isoladamente, desconectados do contexto no qual estão inseridos. E, por conseguinte, “a eles é
creditada toda a responsabilidade moral de seus atos ilícitos e a eles devem ser aplicadas as
medidas que lhe cabem, tal como se o comportamento criminoso pertencesse ao indivíduo”
(ROCHA; CONCEIÇÃO, 2016, p. 131). Sobre essa questão, a mãe Tordo sinaliza: “se o
Estado compreendesse que os jovens da periferia são cheios de potencialidades e que eles têm
muito a contribuir com a sociedade, não os exterminaria”.
No tocante ao contexto social em que estão inseridos os adolescentes, vale frisar
que esses jovens estão mais vulneráveis à violência. Os fatores desencadeadores dos atos
infracionais vão desde os aspectos do desemprego ao descaso social. De forma global,
classificam-se entre causas psicossociais, uso de entorpecentes, marginalização, violência
urbana, falta de moradias dignas, acesso precário à educação e à saúde, entre outras
necessidades básicas, pois a “[...] maior parte dos meninos e meninas em conflito com a lei
tem uma existência dilacerada por sofrimentos, abandonos, rupturas, causando graves
problemas emocionais, dependência química, diversas doenças” (ZAMORA, 2005, p. 107).
Ou seja, podem-se verificar como as disparidades socioeconômicas interferem na forma de
socialização desses jovens e no agravamento dessa realidade.
Em virtude isso que as mulheres-mães e familiares decidem se organizar em
grupo, posicionando-se contra essa necropolítica da morte, nos termos de Achille Mbembe
(2018), que dita quem pode viver e quem deve morrer, uma política da morte que se configura
num Estado de exceção que, no caso de contextos de violência e encarceramento, define um
sentido social para a morte, isto é, quais mortes, no imaginário social, vale a pena chorar ou
não. Em outros termos, na necropolítica, o Estado visa legitimar um modelo de sanção
punitiva aceito socialmente a partir da premissa de que o infrator da lei não merece ter acesso
aos direitos humanos, menos ainda de qualquer sentimento de misericórdia por parte da
sociedade.
Entretanto, essa concepção de punição carcerária está interseccionada pela raça e
classe social. Portanto, o direito a viver e a ter um processo de ressocialização assegurado no
sentido de um retorno ao convívio saudável socialmente está restrito a determinada classe e
raça. O fato é que a necropolítica atravessa a vida da juventude negra, sobretudo na periferia
das grandes cidades. Esse cenário acarreta, no cotidiano dessas mães e familiares, uma
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realidade de muita dor e sofrimento que, na maioria das vezes, não se finda, mesmo quando a
vida desses jovens é ceifada. Pode-se averiguar isso na fala de Tordo.
A periferia sangra (sic) a cada 23 minutos que um adolescente tomba ou é
encarcerado, os presídios abarrotam, as vidas por lá são mercadorias negociáveis, e o
Estado só nos garante polícia, braço armado que sequer possibilita o direito de ir e
vir dos nossos filhos/as nos territórios (TORDO).

No entanto, as narrativas das mães e familiares vão na contramão de um discurso
que visa a construção de seus filhos/as como corpos matáveis, descartáveis e invivíveis, por
estes terem tido um envolvimento prévio com atividades ilícitas. Elas recobram a humanidade
desses jovens alvos da política de matabilidade que tendem seus extermínios (RODRIGUES,
2019).
No que diz respeito à infância e à adolescência no Brasil, vamos nos marcos
regulatórios, conforme a autora Rizzini (2005), que tem se debruçado sobre essa análise,
dando ênfase ao período de surgimento das instituições para internação de crianças e
adolescentes após a instauração do regime republicano no país. Contudo, a autora prossegue
enfatizando que a institucionalização desse modelo para crianças e adolescentes das camadas
populares, ou seja, pobres e periféricas, no contexto brasileiro, possui longa tradição.
Das Casas de Expostos e Colégios Pios para Órfãos do período colonial, a jovem
nação independente viu surgirem novas modalidades de internatos para os
desvalidos do período imperial. Ao longo do século XIX, as polícias provinciais
exerceram o papel de apreender e distribuir os menores encontrados nas ruas pelas
poucas instituições disponíveis para um segmento da população já percebido como
incômodo à vida urbana. Instituições como as Companhias de Aprendizes
Marinheiros e as Escolas de Aprendizes dos Arsenais de Guerra recebiam os
“pequenos vagabundos” das capitais brasileiras, estando reservado aos “pequenos
criminosos” a convivência com os adultos presos nas Casas de Detenção (RIZZINI,
2005, p. 13-14).

Outra autora que traz seu contributo quanto à história social dos direitos das
crianças e adolescentes é Lia Fialho (2016), acentuando que por muitas décadas os direitos
das crianças e adolescentes foram classificados conforme a origem familiar e social. Ou seja,
logo, “[...] índias, negras, pobres e “bem nascidas” desfrutavam de tratamento diferenciado. A
etnia e a condição financeira interferiam, sobremaneira, não apenas no modo como era
concebida a infância, mas, também, no tratamento jurídico desfrutado” (FIALHO, 2016, p.
14). Portanto, não havia um atendimento voltado especificamente para os ditos “menores
criminosos”. Sendo assim, foram infligidas as leis penais, iniciando-se no regime republicano,
por não ter um aparato especializado no tratamento para adolescentes em conflito com a lei. É
notório que o modo como concebemos a infância define o modo como a tratamos. A ideia de
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que crianças e adolescentes são seres humanos e, portanto, tem direitos, é recente na história
do mundo ocidental.
A invisibilidade social da infância acarretou um tratamento infanto-juvenil
desumanizado e desumanizante, até serem vistos como crianças e adolescentes com
necessidades e especificidades diferenciadas, o que denota uma trajetória marcada por maus
tratos, abusos sexuais, mortalidade infantil, miséria, fome, exploração etc.
Neste ensejo, vale lembrar que, na passagem do império para a república, os
juristas elaboraram uma legislação para os menores de idade com base nas questões de
péssimas condições das casas de detenções, com o intuito de educá-los e corrigi-los. Esse
novo Código Penal brasileiro, de 1890, baixava a idade penal de catorze para nove anos, e,
assim, endurecia a repressão às crianças e jovens. Não obstante, um dos marcos da infância é
o Código de Menores de 1927, que tinha caráter discriminatório, associando pobreza à
“delinquência”, encobrindo as reais causas das dificuldades vividas por esse segmento, tais
como as desigualdades sociais preexistentes. As crianças em situação pauperizada eram
consideradas inferiores e eram tuteladas pelo Estado (FIALHO, 2016).
Em decorrência disso, em meio aos debates correntes no cenário internacional, no
Brasil, no conturbado período político e social pelo fim do Estado Novo e a tomada do poder
pelos militares, foi sancionada a Lei 4513/1964, que instituiu a Política Nacional do BemEstar do Menor (PNBEM). Essa lei, foi
[...] elaborada em período repressivo da ditadura militar, o Estado passava a pensar
os menores por meio da concepção de segurança nacional e trazia para si a
obrigação de educar e vigiar, “tomar conta” dos jovens e crianças que houvessem
praticado atos antissociais (FIALHO, 2016, p. 76).

A PNBEM, por sua vez, criou a Fundação de Bem-Estar do Menor (FUNABEM),
bem como as Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor (FEBEMs), como órgãos
executores estaduais, com a proposta de integrar as crianças no seio familiar e na comunidade.
Não se pode negar que houve, histórica e paulatinamente, um visível deslocamento da
assistência ao menor, de natureza religiosa e asilar, a filantropia e assistência estatal, à ruptura
com o modelo assistencial e repressivo (FIALHO, 2016).
Por conseguinte, foi instituído em 10 de outubro de 1979 um novo Código de
Menores, pela Lei n° 6. 697, configurando-se de forma mais detalhada que o primeiro Código
de Menores de 1927. Porém, não sanava os anseios das organizações sociais, tampouco se
aproximava das determinações estipuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Elaborado por juristas selecionados pelo governo, não apresentava mudanças expressivas, ao
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contrário: trazia no seu bojo pressupostos e características que continuavam mantendo
crianças e jovens pobres como elementos de ameaça à ordem vigente. Quanto aos infratores, o
referido Código operava no sentido de “[...] reprimir, corrigir e integrar os supostos desviantes
em instituições específicas, valendo-se dos velhos modelos correcionais que não asseguravam
respeito aos direitos, humanização e ressocialização” (FIALHO, 2016, p. 79).
Sendo assim, por volta do século XIX e início do século XX, a concepção infantojuvenil muda, pois antes não havia um sentimento por parte das famílias em relação à
mortalidade infantil, que era vista de forma naturalizada. As crianças, desde a infância, já
eram inseridas no trabalho pela própria família, isso quando conseguiam sobreviver às
condições precárias às quais estavam submetidas. Eram consideradas miniaturas de adultos,
não brincavam, estudavam ou se divertiam, como ocorre na atualidade. Contudo, a única
educação disponibilizada às crianças estava relacionada às técnicas para aprender a
desenvolver atividades laborais, juntamente com os adultos, até exercendo as mesmas
funções.
Diante desse quadro, constatamos que o atendimento ao adolescente infrator no
contexto judicial é marcado por trágicos conflitos e violações de direitos. De acordo com
Costa (2006), no que tange ao direito da infância e da juventude, coexistiam na América
Latina duas doutrinas, que são:
A Doutrina da Situação Irregular que, ao longo de quase todo o século XX, foi a
base de todos os códigos de menores da região; 2. A Doutrina da Proteção Integral
das Nações unidas, concepção sustentadora da Convenção Internacional dos Direitos
da Criança, um conjunto de normas internacionais voltadas para a promoção e a
defesa dos direitos da população infanto-juvenil (COSTA, 2006, p. 12).

No tocante à doutrina da Situação Irregular, esta não se voltava à população
infanto-juvenil; limitava-se aos menores em situação irregular, constituída por quatro tipos de
menores: Carentes; Abandonados; Inadaptados e Infratores, sendo estes,
Carentes - menores em perigo moral em razão da manifesta incapacidade dos pais
para mantê-los; 2. Abandonados - menores privados de representação legal pela falta
ou ausência dos pais ou responsáveis; 3. Inadaptados - menores com grave desajuste
familiar ou comunitário 4. Infratores - menores autores de infração penal (COSTA,
2006, p. 13-14).

No entanto, “os meninos e meninas que faziam parte desse segmento da
população, considerados ‘carentes, infratores ou abandonados’, eram, na verdade, em muitos
casos, vítimas da pobreza e falta de proteção” (FIALHO, 2016, p. 80). Com isso, foi
construída uma visão da criança como um problema social, não reconhecendo-a como um ser
humano com necessidades e tratamento diferenciado. Além disso, o termo “menor” tinha

99

conotação pejorativa e discriminatória, remetendo ao indivíduo encontrado em situações de
abandono ou na delinquência, como patologia social e causador de atos antissociais.
Desta forma, é a partir dos anos de 1980 que inicia a “[...] desconstrução do
modelo assistencial-repressivo no tratamento da infância” (GONÇALVES, 2005, p. 36).
Nessa direção, o sistema de internamento foi questionado, na defesa de condições dignas e
salutares de saúde, para aqueles que estavam sob a custódia do Estado, exigindo
escolarização, profissionalização, alimentação adequada e assistência especializada para que
os usuários pudessem ser “ressocializados” (FIALHO, 2016).
Com as intensas lutas sociais por direitos civis e políticos no contexto ditatorial e
de redemocratização do país, vários movimentos sociais reuniram-se pela defesa de um
governo participativo e democrático, consolidando uma Constituição Cidadã enquanto lei
fundamental para reger a nação brasileira, intitulada Constituição Federal de 1988
(SEGALIM; TRCINSKI, 2006).
A partir da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Internacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de 1989, inaugura-se como marco nacional uma nova
percepção da infância e adolescência e reconhecimento de sua cidadania, decorrente do artigo
227 desta legislação, em que se decreta que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos
que não devem ser violados. E por meio da Lei nº 8.069/1990, o ECA regulamenta a política
de atendimento desse segmento no Brasil, pressupondo um sistema de garantias de direitos a
todas as crianças e adolescentes, independente de classe social, raça/etnia e gênero,
reservando diferenciação somente no que remete aos procedimentos aplicados em caso de ato
infracional.
A promulgação do ECA representa, seguramente, um novo panorama para o
atendimento socioeducativo, uma vez que reafirma os direitos individuais e coletivos
assegurados na Constituição Federal de 1988. Além disso, contém disposições específicas
quanto à população infanto-juvenil e, assim, abandona a antiga dicotomia entre menor e
criança. No marco dessa dicotomia, a criança teria origem na família disciplinada e, portanto,
seria portadora de direitos, enquanto o menor seria aquele que a família não quis e que, por
sua vez, o Estado não poderia discipliná-lo, ficando apenas destinado ao menor, quase
exclusivamente, medidas de cunho repressivo (GONÇALVES, 2005).
O ECA aponta para um novo desenho de relação em sociedade, considerado um
marco histórico na formulação de uma nova cidadania no tocante à juventude e, seguramente,
um novo panorama para o atendimento socioeducativo.

Foi elaborado em processo de

democratização política do país, rompendo como o Código anterior e substituindo
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nomenclaturas, tais como “pena”, por “medida socioeducativa”, “crime” por “ato infracional”,
“menor” por “adolescente” e adolescente em conflito com a lei como pessoa em
desenvolvimento (FIALHO, 2016). Tal assertiva é,
[...] baseada na concepção de sua compreensão do adolescente autor de ato
infracional também como sujeito de direitos de garantias, e preconiza que em toda
condução de atendimento, este deve ser com cunho educativo. Para tal, são
instituídas as medidas socioeducativas que são, na verdade, uma resposta
sancionatória do Estado, só que por se tratar do público em questão, comportam,
além deste aspecto jurídico, a natureza ética e pedagógica, de modo a contribuir com
seu desenvolvimento pessoal e social, levando-os a reconhecer e reparar o erro
cometido (OLIVEIRA, 2015, p. 8).

Por outro lado, o ECA corrobora com os princípios da Proteção Integral,
assegurando-os da primazia de proteção, precedência de atendimento e prioridade nas
políticas públicas. Todavia, convém salientar que o Estatuto trouxe uma mudança doutrinária:
[...] abandonou o paradigma da “situação irregular” que regia os antigos Códigos de
Menores e passou a adotar a doutrina da “proteção integral”, expressa na Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito da Criança. A doutrina da proteção integral
compreende a criança como sujeito de direitos; defende a inclusão dos direitos de
crianças e adolescentes nos códigos legislativos, e afirma ainda que esses segmentos
são detentores privilegiados dos direitos de cidadania, o que implica a discriminação
positiva da criança e do adolescente (GONÇALVES, 2005, p. 37).

Ou seja, a doutrina da proteção integral visa assegurar os direitos a todas as
crianças e adolescentes, sem exceção alguma, ao contrário da doutrina da situação irregular,
que só se preocupava com a proteção para os carentes e abandonados, e a vigilância para os
inadaptados e infratores. No que concerne aos adolescentes em conflito com a lei, a Proteção
Integral não prevê nenhuma forma de assistencialismo paternalista, mas um sistema de
responsabilização penal, alicerçado nas garantias do Estado democrático de direito (COSTA,
2006).
Deste modo, o ECA dispõe sobre a proteção integral às crianças e adolescentes,
entendendo por criança a pessoa até doze anos incompletos e, por adolescente, a pessoa até
dezoito anos incompletos, e excepcionalmente as pessoas entre dezoito e vinte e um anos de
idade. Esses são indivíduos cujo atendimento é dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral, e cabe ao poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (BRASIL, 1999). Assim, finalmente o ECA se adequava à Declaração Universal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que fez com que esse segmento ganhasse
notoriedade no acesso aos direitos e à assistência social. Vale destacar que isso ocorreu a
partir do Ano Internacional da Criança (1979) e do Ano Internacional da Juventude (1985):
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Ano Internacional da Criança iria ter como produto a decisão de se fazer a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, instrumento que levaria dez anos
para ser construído e envolveria um grande debate na sua elaboração. O Ano
Internacional da Juventude, por sua vez, desencadeou a produção de um importante
conjunto de instrumentos da normativa internacional, que, junto com a Convenção,
passou a constituir o corpo de dispositivos configuradores da Doutrina das Nações
Unidas para a Proteção Integral da Criança e do Adolescente. Esses instrumentos
são: 1. As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça
Juvenil (Regras de Beijing); 2. As Diretrizes de Riad para a Prevenção do Delito
Juvenil; 3. As Regras Mínimas das Nações Unidas para os Jovens Privados de
Liberdade (COSTA, 2006, p. 180).

Ao fazer isso, a Assembleia Geral da ONU, no dia 20 de novembro de 1989
aprovou, por unanimidade, o texto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Este
processo aconteceu com uma celeridade inédita em termos de instrumentos dessa abrangência
e complexidade.
Quanto aos avanços pertinentes aos jovens em conflito com a lei, o ECA supera a
visão limitada que resumia “o jovem agente da ação infracional ao ato ilícito por ele
praticado, superando a conotação meramente coerciva da medida socioeducativa” (FIALHO,
2016, p. 92-93). Ou seja, a situação do adolescente autor de ato infracional não deve restringir
a aplicabilidade dos direitos constitucionais, tendo em vista que este não perde o direito do
princípio da prioridade absoluta. E o próprio ECA traz no seu bojo normas de
responsabilização à administração ou o agente que violá-las. Haja vista, que,
O adolescente que cometeu ato infracional e em situação de cumprimento de medida
socioeducativa não perdeu sua natureza de ser em desenvolvimento e sujeito de
direitos como a educação. A representação social que se tem do adolescente infrator
impõe-lhe uma repressão social que não reconheça neste um ser a quem ações
podem transformar sua condição social. Ou seja, dirigir intervenções pedagógicas
que promovam o crescimento moral, cognitivo, social, espiritual e psicológico do
adolescente na socioeducação (OLIVEIRA, 2015, p. 12)

Nesta perspectiva, é sabido que a fase da adolescência é marcada por inúmeras
transformações físicas e psíquicas, um período de formação do caráter e da personalidade, de
complexidade, “[...] associada à necessidade de autoafirmação e de independência”
(FERREIRA et al., 2016, p. 108), denotando-se em um circuito em que os indivíduos estão
mais sujeitos a modificações comportamentais e subjetivas. Não obstante, é válido ressaltar
que, nesta fase, o Estado assume o importante papel de “[..] guardião, zelando pelo
atendimento às necessidades singularizadas dos menores, merecendo respeito e atenção
redobrada daquelas entidades especializadas, governamentais, visando à sua correta
ressocialização (FIALHO, 2016, p. 48). Porém, sabemos, segundo o Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo, que após cumprimento de medidas de internação, não
é isso que vem acontecendo.
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O Estado nos oferece várias portas, mas fechadas para nós. Passei cinco anos da
minha vida, dos quatorze anos até hoje lutando com o meu filho, pedindo, batendo
nas portas, dizendo, orientando, chorando e a sociedade e o Estado nunca aceitou
meu filho para um emprego, a que porta a gente bate? A quem a gente recorre?
(TORDO).
Eu bati em todas as portas procurando emprego, e nada, ele queria estudar e
trabalhar, eu com muitas dificuldades comprei material de lava-jato pra ele trabalhar
e com 4 meses ele foi morto (CONCEIÇÃO).
Aconteceu que há duas semanas meu filho não vai mais para escola. Aí ia colocar
ele para estudar a noite se eu quisesse, caso contrário, ele não tinha condição de ficar
mais lá. Aí tenho que transferir ele para outra escola, mas pra onde? Eu não sei.
Porque me filho não anda mais de ônibus, tem medo de tudo, só anda olhando pros
lados, desconfiado de tudo desde que foi preso, porque ficou conhecido como preso
(MARIANA CRIOULA).

Dessa forma, quando as mães e familiares do sistema socioeducativo fazem ecoar
que seus filhos/as têm voz, trazem nesse grito ensurdecedor denúncias e muita dor, uma dor
de ver os adolescentes e jovens sendo cada vez mais sugados pelo sistema, sistema esse que
acaba por produzir novos indivíduos, uma vez que, de acordo com Tordo, a metodologia
estatal se restringe “a punição, castigos, ociosidade e recrudescimento das leis como
prioridade do Estado”. Ou seja, não é a responsabilização ancorada na reeducação. Ela ainda
enfatiza,
Percebi que o Estado transformou meu filho em uma pessoa pior. Eu compreendi
que ele precisava ser responsabilizado pelos atos infracionais deles, mas não da
maneira que o Estado faz, que é na base do espancamento e da violação da própria
identidade dele (TORDO).

A grosso modo, o propósito educativo prescrito no ECA, conforme a fala de
Tordo, não se perfaz no cumprimento da medida socioeducativa de seu filho, uma vez que as
propostas de parâmetros curriculares para a educação de jovens infratores se baseiam na
socioeducação, bem como manter espaços adequados para a prática de esporte, cultura e lazer,
pois tais atividades educam e são direitos dos socioeducandos. Entretanto, se não houver
preparo por parte do aparelho estatal para com seus agentes, bem como o desenvolvimento
dessas atividades socioeducativas, não será possível a efetivação do ECA e, por conseguinte,
a reabilitação e reinserção desses jovens ao convívio social. Em relação a isso, o SINASE
regulamenta a inclusão do adolescente autor de ato infracional em diferentes campos de
políticas públicas e sociais que coadunem com a responsabilização deste e satisfaça seus
direitos.
Ademais, sobre o dispositivo estatutário, é válido reforçar que este estabelece
relações profundas de forma interligada com o SINASE (2012), e seu processo de construção
nasce mediante as crises in locus dos centros socioeducativos, através dos motins,
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superlotação, violências e violações dos direitos dos socioeducandos. De acordo com o
SINASE, prevalece o respeito aos direitos humanos; reponsabilidade solidária da família,
sociedade e Estado pela promoção e a defesa dos direitos da criança e adolescente;
adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e
responsabilidades etc.
No ano de 2006, quando o ECA comemorava 16 anos de promulgação, foi
publicado o SINASE, apresentado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), fruto de uma construção coletiva que envolveu, nos últimos anos, diversas
áreas de governo, representantes de entidades e especialistas na área, além de uma série de
debates protagonizados por operadores do Sistema de Garantia de Direitos em encontros
regionais que cobriram todo o país (SINASE, 2006).
Nesse sentido, o SINASE foi instituído para dar organicidade ao funcionamento e
execução das medidas socioeducativas (advertência; obrigação de reparar o dano; prestação
de serviços à comunidade; semiliberdade e internação em estabelecimento educacional), e
estabeleceu as competências a cada órgão federado, de acordo com cada medida. Além de
dispor a elaboração dos planos estaduais e municipais, é responsável pelas obrigações e
fiscalização da gestão no sistema de garantias, dentre outras providências (SINASE, 2006).
Munidos dessas informações, visualizamos que ao adolescente a quem se atribui a
prática de atos infracionais deve-se respeitar o princípio da brevidade, excepcionalidade e a
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, priorizando medidas em regime aberto,
bem como o convívio social. Contudo, o ECA, no que tange ao sistema socioeducativo,
possui caráter eminentemente pedagógico, ainda que na prática essa ação “educativa” tenha se
tornado uma utopia. Como apontado anteriormente, a Política Socioeducativa trata-se de um
sistema integrado, desta forma,
A mudança apontava para o mundo jurídico e requeria exame, sobretudo no que
dizia respeito aos métodos de tratamento dos jovens envolvidos com ato infracional,
destinatários da exclusão em unidades de atendimento onde a “recuperação” e a
“reeducação” eram objetivos de papel que contrastavam com frequentes violações
de direito, punições e práticas de violência (GONÇALVES, 2005, p. 3).

Neste ensejo, no que concerne às medidas de reeducação para jovens infratores,
estas iniciaram-se quando foi elaborado o Código Francês em 1791, “que objetivava reprimir
a delinquência juvenil, propiciando atenuação da pena concomitante a medidas de reeducação
direcionadas aos infratores prematuros, visando a recuperá-los para o harmonioso convívio
social” (FIALHO, 2016, p. 13).
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Entretanto, no cenário brasileiro, o termo “socioeducação” vem sendo comumente
utilizado a partir do ano de 2006 com o SINASE, entendido como conjuntos de ações voltadas
para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa. É essa tão propalada e
ensejada “socioeducação” que o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo
reivindica para seus filhos e filhas que estão sob custódia do Estado.
Com relação aos atos infracionais, no âmbito nacional, o Levantamento Anual
SINASE referente ao ano de 2016, elaborado em 2018, apresenta 27.799 atos infracionais
para 26.450 adolescentes em atendimento socioeducativo em todo o país. Cabe destacar que o
número de atos infracionais,
[...]supera o número de adolescentes e jovens em restrição e privação de liberdade
pela possibilidade de atribuição de mais de um ato infracional a um mesmo
adolescente. E total de atos praticados apresentados 3,38% (942 atos) foram
atribuídos a adolescentes/jovens do gênero feminino. Pelos dados apresentados no
gráfico 10 e tabela 4, ambos abaixo, 47% (12.960) do total de atos infracionais em
2016 foram classificados como análogo a roubo (acrescido de 1% de tentativa de
roubo), e 22% (6.254) foram registrados como análogo ao tráfico de drogas. O ato
infracional análogo ao homicídio foi registrado em 10% (2.730) do total de atos
praticados, acrescido de 3% de tentativa de homicídio (SINASE, 2018, p, 15).

Para melhor compreensão desses dados, o gráfico mostra quais os atos infracionais
mais praticados no Brasil, conforme o SINASE 2016, suas porcentagens.
Gráfico 1- Atos infracionais em todo Brasil

Fonte: SINASE, BRASIL, MINISTÉRIO DOS DIRIETOS HUMANOS (2018)
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Nesse quadro evidenciam-se quais dos atos infracionais são mais praticados entre
os adolescentes. Isso nos leva a pensar que quando os adolescentes são responsabilizados
pelos atos cometidos, deve-se prepará-lo para o convívio em sociedade, por meio da
escolarização formal e profissional, sobretudo, de atividades esportivas, educativas e
culturais, que faça florescer no intelecto do socioeducando uma consciência de
responsabilidade de seus atos, e não restringir este à infração cometida.
Ainda de acordo com o estudo, com base na classificação de cor/raça do IBGE,
61,03% dos adolescentes e jovens em restrição e privação de liberdade são de cor parda/preta;
23,17% de cor branca; 0,81% de cor amarela e 0,28% da raça indígena. Os outros 14,67% dos
adolescentes e jovens não tiveram registro quanto à cor ou raça e, por isso, foram
classificados na categoria sem informação (SINASE, 2018).
Observa-se que o maior percentual de adolescentes em privação e restrição de
liberdade por cor/raça concentra-se na juventude negra. Isso demonstra que o direito à vida
dessa população, para além de outros pilares de opressão, tem sido afetado sobretudo pelo
racismo. Então, com base nisso indagamos: Será que a vida dos nossos jovens negros ao invés
de ser garantida, está sendo, na realidade, criminalizada? Há um extermínio da juventude
negra? Quem luta para garantir a existência dessa juventude? O Estado assume sua função de
proteger a juventude negra? Esses são alguns questionamentos para se pensar uma sociedade
antirracista e a descriminalização dessa juventude e do povo negro.
Dessa forma, reafirmamos o caráter jurídico e pedagógico do sistema
socioeducativo, no entendimento de que a política socioeducativa, de fato, traz no seu cerne a
ação socioeducadora e a garantia de convivência familiar, como também o direito à educação.
Baseado nesta informação, a Comissão em Defesa do Direito à Educação reuniu-se com o
Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, no ano de 2015, para discutirem com
diversas entidades e o Fórum Permanente de Organizações Não Governamentais de Defesa de
Direitos de Crianças e Adolescentes do Ceará - Fórum DCA, no período de crise no sistema
socioeducativo do Ceará, com o objetivo de reivindicar o disposto no ECA e exigir o direito à
educação, visitas aos centros de internação São Francisco, São Miguel e Dom Bosco, e
audiência pública (FERREIRA, 2016). Nesta reunião, também foram discutidas:
*As propostas educativas apresentadas pelos centros socioeducativos aos
adolescentes;
*A atenção que é dada pelos centros de reabilitação ao histórico de rebeliões;
*A morte recente de um adolescente do Centro São Miguel e o adolescente com um
olho perfurado com um taco de madeira no Centro Dom Bosco;
*A rotatividade dos professores, dificultando a formação de um corpo educativo,
inexistência de uma formação de professores voltada para o processo

106

socioeducativo. É importante lembrar que 28% dos internos não tem acesso ao
processo socioeducativo (FERREIRA et al., 2016, p. 105).

Nesta época, em 2016, foram coletadas várias denúncias, sobretudo de maus
tratos, agressões e violências nos centros masculinos. Segundo relato das mães que
acompanharam de perto as rebeliões, os adolescentes foram feridos e nada foi informado aos
pais. Quando nos reportamos a atualidade, em 2019, ano de realização da pesquisa, as mães
relataram que algumas práticas de violências ainda permaneciam nas unidades de internação,
e que muitas arbitrariedades são cometidas por parte dos instrutores/socioeducadores. Nesse
sentido, elas advertem que,
Mãe nenhuma pare filho pra viver condicionado como bicho no sistema
socioeducativo e prisional, eu não tenho respostas, eu tenho perguntas, a cada
adolescente que migra pro sistema prisional, o Estado mostra o quanto é falho na sua
socioeducação. Queremos que nossos filhos sejam responsabilizados e não
desumanizados, e que ele compreenda esse momento na vida dele como algo que
não define ele (TORDO).

O ECA determina a responsabilização do jovem acusado de ato infracional por
meio de medidas socioeducativas aplicáveis determinadas no artigo 112, inciso VII, como
também medidas protetivas previstas no artigo 101, incisos I a IV, respeitando a fase da vida
deste, possibilitando-o a compreensão da realidade e as consequências de seus atos e, por
conseguinte, a capacidade de ser responsabilizado. Isto é, o sistema socioeducativo, portanto,
é um modelo de responsabilização tendo como principal objetivo o recurso sócio pedagógico,
com o intuito de ressocializar esse jovem. Esse sistema reúne,
[...] vários órgãos e instituições públicas responsáveis por gerir a execução das
medidas socioeducativas, que inclui os órgãos do Poder Judiciário: Varas da
Infância, Ministério Público e Defensoria Pública; Governos Estaduais, Municipais
e Federal; Conselhos Tutelares, [Centro de Referência Especializado de Assistência
Social] – CREAS e outros. Para adequado cumprimento das medidas
socioeducativas, os órgãos responsáveis devem estar integrados com as políticas de
saúde, educação, geração de emprego e renda etc (CEDECA CEARÁ, 2017, p. 11).

Contudo, é na busca pela garantia dos direitos fundamentais da ação
socioeducativa que o coletivo de mães tece uma contra narrativa ao anseio meramente
punitivista no cumprimento da medida de internação, com o fito de humanizar o atendimento
aos socioeducandos na responsabilização de seus atos via ferramenta de caráter educativo.
Nessa luta árdua, elas vêm trilhando caminhos carcerários desde a reclusão de seus filhos/as,
que na maioria das vezes acabam permanecendo mesmo após a desinternação. Podemos aferir
isso a partir da fala de Tordo: “Estamos trilhando caminhos carcerários porque você não sai
mais disso, são caminhos percorridos pelas mães e familiares que têm familiares presos, e nós
problematizamos os caminhos que nossos filhos nos levam”.
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É neste cenário que o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo
começa suas andanças no campo socioeducacional. Unidas elas reivindicam a humanidade de
seus filhos/as e o direito a ter direito, em especial o direito à vida destes/as, diante do estigma
deixado pela ação socioeducativa, ainda com o agravante do contexto faccional. Na deriva
entre a vida vivível e a vida matável, esses jovens são corpos marcados pela territorialidade,
cor/raça e pela condição socioeconômica.
O que visualizamos nos últimos anos, mais especificamente do ano de 2017 a
2018, foi uma redução exponencial de homicídios contra adolescentes. Conforme os dados do
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência38 (2018), o número de
assassinatos de adolescentes no Estado do Ceará em 2017 foi de 981, de 10 a 19 anos; em
2018, 829 pessoas tiveram sua trajetória de vida interrompida com menos de 20 anos. Entre
2011 a 2018, em Fortaleza, o número de homicídios nessa faixa etária foi de 7.251. Esses
dados revelam um público que tem cor, idade, classe social e também gênero, tendo em vista
o número elevado de mortes de adolescentes do sexo feminino, em relação a 2017, com 90, 32
%, o que pode ser considerado sintomático. Apesar do contexto das dinâmicas da facções e
territorialidade, o corpo das mulheres e meninas em relação aos homens e meninos são
consideráveis matáveis, simbolicamente ligados ao exercício de poder patriarcal, além desses
dados alarmantes de homicídios subnotificados, como casos feminicídios, em que a menina
ou mulher é morta pela marcação do gênero. Isso demonstra que a violência letal tem atingido
e ceifado mulheres mais jovens e racializadas. O Ceará é o terceiro estado em feminicídio no
Brasil. Isso diz muito sobre tal questão. Quem são as mulheres e meninas mortas por
feminicídio? Essa indagação precisa ser averiguada e estudada a fundo com base na
interseccionalidade de gênero, raça, classe e geração.
De acordo com o relatório do CCPHA, em cinco anos 4.287 adolescentes foram
mortos no Ceará, e mortes por intervenção policial alçaram 434, 15 % entre 2014 e 2018. A
cada semana, 16 famílias enterraram um filho/filha. Esses índices nos levam a compreender
qual o retrato das vítimas que são abatidas pela violência letal: como resultado de um
processo sucessivo de acúmulo de violações e vulnerabilidades sociais, bem como, por parte
de um conjunto de estruturas segregantes da sociedade, como o racismo e as disparidades
sociais.
Cabe ressaltar que o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência foi criado no estado do Ceará em 2016, em uma iniciativa colegiada da
38

Informações disponíveis em: <http://cadavidaimporta.com.br/wp-content/uploads/2019/05/CCPHARELATORIO-2018_2.pdf > Acesso em: 05 mai 2020.
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Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e Fórum
Permanente de ONGs de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes do Ceará (Fórum
DCA Ceará), tendo realizado trabalho relevante na seara da prevenção de homicídios na
adolescência, intensificando as lutas para que todas as crianças e adolescentes acessem e
tenham vida digna e direitos assegurados pelo ECA. O CCPHA, a partir de suas pesquisas,
apresentou indícios de vulnerabilidades produzidas via recomendações de políticas públicas
de modo a prevenir homicídios contra jovens. Na publicação Trajetórias Interrompidas39,
reitera a marca juventude perdida, não por incidência de atitude transgressora, mas por sua
morte precoce, isto é, trata-se de vidas desprotegidas e invivíveis que poderiam construir o
futuro da sociedade. Diante desse quadro, problematizamos afinal, o que é ser
adolescente/jovem hoje? E no Brasil? E se for de cor preta, de classe pobre, qual a estimativa
de vida?
Os índices apresentados apontam um cenário preocupante para a adolescência
brasileira, especialmente a cearense. A letalidade juvenil é uma realidade crítica existente no
Brasil na atualidade. Conforme dados do Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Ipea e o
FBSP, em 2017, 65.602 mil pessoas foram mortas em todo território nacional. Entre os 65,6
mil homicídios, mais da metade, 35.783, eram pessoas com faixa etária entre 15 a 29 anos. O
referido levantamento sinaliza que houve um aumento das mortes, sobretudo na região Norte
e Nordeste, ao passo que nas regiões Sudeste e Centro-Oeste ocorreu queda significativa.
Nesse mesmo período, o Ceará ultrapassou da 17ª colocação para a 3ª entre os estados com
maiores taxas de homicídios no país. Considera-se preocupante que Maracanaú40 tenha sido
avaliada a cidade com elevado números de mortes (145,7 por 100 mil habitantes), e Fortaleza
atingiu a pior marca entre as capitais (87, 9 casos por 100 mil habitantes).
Segundo o Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil (2015), os jovens
representam 54,8% da população carcerária brasileira. Em relação aos dados sobre cor/raça
verifica-se que, em todo o período analisado (2005 a 2012), existiram, no Brasil, mais
negros/as presos/as do que brancos/as. Em números absolutos: em 2005 havia 92.052 negros
presos e 62.569 brancos, ou seja, considerando-se a parcela da população carcerária para a
qual havia informação sobre cor disponível, 58,4% era negra. Já em 2012 havia 292.242
39

Informações disponíveis em: <http://cadavidaimporta.com.br/wp-content/uploads/2018/03/trajetoriasinterrompidas-junho-2017.pdf l> Acesso em: 05 mai 2020.
40
Informações disponíveis em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/08/05/maracanau-na-grandefortaleza-e-a-cidade-com-o-maior-indice-de-homicidios-no-brasil-aponta-estudo.ghtml> Acesso em: 05 de Maio
de 2020.
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negros presos e 175.536 brancos, ou seja, 60,8% da população prisional era composta por
negros. Constata-se, assim, que quanto mais cresce a população prisional no país, mais cresce
o número de negros encarcerados (MAPA DO ENCARCERAMENTO, 2015).
Sob este enfoque, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo,
atuam coletivamente, no intento de assegurar o “Bem Viver” dos adolescentes, fomentando e
exigindo políticas públicas para infância e adolescência. Ou seja, garantir que seus filhos/as, e
a juventude de modo geral não tenham suas vidas e trajetórias interrompidas, como acesso e
oportunidade aos mínimos direitos sociais prescritos por lei. É necessária uma segurança
pública que proteja corpos negros, para que as mães saibam que, ao final do dia, poderão
abraçar seus filhos/as e esperar sem preocupações que eles/elas retornem às suas moradias. É
oficializar, em sua plenitude, o direito à vida, e, de ter subsídios para se manter dignamente,
dentre outras garantias.
Além disso, o Grupo de Mães busca fornecer orientações acerca dos direitos dos
familiares e jovens privados de liberdade, pautando a relevância de se politizar e conhecer os
documentos estatutários que regem e preveem tais direitos, bem como suas instituições
executoras. Na sua maioria, são as mães que percorrem os espaços institucionais que
conformam a demanda de atendimento a adolescentes que cometeram atos infracionais.
Garantir o acesso à assistência jurídica gratuita e integral a estes/as tem sido um desafio
devido à falta de defensores públicos atuantes nas varas responsáveis, sobretudo no interior do
Estado e na Região metropolitana de Fortaleza. Por mediação do CEDECA, essas mães são
acompanhadas e orientadas sobre seus direitos e os de seus filhos/as. Esta instituição, por sua
vez, tem se tornado seu principal apoiador e parceiro nessa caminhada em prol da proteção e
manutenção da vida infanto-juvenil.
Não obstante, a existência de uma Defensoria Pública fortalecida e democratizada
representa uma das principais exigências na efetivação dos direitos fundamentais de crianças
e adolescentes no país. Na atualidade, a Defensoria Pública do Estado do Ceará tem
estruturado a atuação na área da infância e juventude a partir de dois núcleos especializados:
Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NUDIJ), responsável pelas
matérias referentes à proteção de crianças e adolescentes; e Núcleo de Atendimento aos
Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei (NUAJA), responsável pela assistência jurídica
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íntegra e gratuita de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de
meio aberto e meio fechado, na audiência de apresentação e de reavaliação de Fortaleza.41
O NUAJA atua no atendimento realizado no Complexo Integrado da Infância e
Juventude, tanto na audiência de apresentação quanto na execução das medidas
socioeducativas e na tutela coletiva do atendimento socioeducativo da capital. Vale
acrescentar que a implantação desses dois núcleos especializados é fruto de uma conquista e
pauta histórica do movimento da infanto-juvenil do Estado (RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CEARÁ, 2017).
Para além desse fluxo de atendimento socioeducativo, as mães acessam também a
Delegacia especializada em Criança e Adolescente (DCA), responsável por apurar os atos
infracionais cometidos, a 1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Infância e Juventude, com
responsabilidade de ouvir informalmente o adolescente e solicitar o arquivamento, remissão
ou representação ao Poder Judiciário. Mas vale ressaltar que, no Sistema de Justiça Juvenil do
Ceará, prevalece a lógica da institucionalização da reclusão como primeira e principal medida
para o processo de socioeducação.
A 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude também é um dos espaços
requisitados para acompanhar a execução das medidas socioeducacionais, assim como a 5ª
Vara da Infância e Juventude, que atua no atendimento inicial dos jovens infratores, na
execução das medidas e apuração de irregularidades em unidades de atendimento no
município de Fortaleza. Outro espaço institucional frequentado pelo Grupo de Mães é a
Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA), que trabalha na
apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Esses são apenas alguns dos
aparatos institucionais mais requisitados pelo Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo.
Porém, trilhar esse caminho não é tão simples assim, uma vez que há muitos
percalços e empecilhos. Juntas elas conseguem atravessar com sabedoria as dificuldades e
divergências existentes no Grupo, ancoradas na respeitabilidade dos limites de cada uma.
Mormente, o afeto é parte indissociável da luta e da travessia coletiva. Sobre os aprendizados
coletivos elas discorrem o seguinte:
Aprendi coisas a que recorrer quando meu filho for preso e a orientar outras mães.
Eu já consigo orientar outra mãe a que acessar e recorrer quando o filho estiver
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A Resolução nº 112, de 06 de março de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do estado do
Ceará, em seu art. 3º, determina a possibilidade de atuação do NUAJA em comarcas onde não houver Defensor
Público, por designação formal da Defensoria Geral.
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preso, no DCA, NUAJA, e outros. Se perguntar, eu digo procure tal canto, isso já
conseguir orientar (MARIANA CRIOULA).
Aí quando comecei a fazer parte do grupo foi que eu vim saber que tinha o NUAJA,
para auxiliar a gente, que tinha advogado lá, que não precisava pagar nada, se
soubesse disso antes não tinha pago 600 reais a um advogado, que na verdade era eu
que ia atrás, de tudo, resolver tudo, ele nem fazia nada. Aí fui ao NUAJA, e o Dr.
Valter unificou os dois processos, aí fiquei acompanhando os processos dele lá. Mas
não sabia que lá na DCA, tinha também o NUAJA para saber dos direitos do meu
filho, foi através da Tordo que fiquei sabendo. Na DCA não informa isso, sobre
onde ir atrás dos direitos dos nossos filhos que são apreendidos. Mas era para eles
informarem. Como você no grupo, tem muitas mães que ficam perguntando onde ir
quando o seu filho vai preso, e a gente que agora já sabe das coisas, informamos
para elas e para outras mães (CONCEIÇÃO).
A gente se encontra uma vez no mês. Eu tento de alguma maneira deixar viva a ideia
da luta do grupo do WhatsApp, porque nele eu consegui de alguma maneira fazer
com que as mães trocassem suas experiências e a partir daquela experiência vivida a
outra que ainda tá vivendo “como foi? Aonde é”. Então elas rapidamente colocam
endereços dos caminhos carcerários, elas colocam, “a DCA é tal canto, a Defensoria
é assim, o telefone da delegacia é esse, olha eu vivi isso, vá nesse aqui. De roupa,
aonde é que a gente” essas coisas (TORDO).

A incidência do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo
transcende a busca de seu bem estar físico, emocional e mental, como vimos nas narrativas
das mães acima. Elas se municiam de afetos, informações dos trâmites processuais dos seus
filhos/as, formações políticas, conhecimento jurídicos e dos caminhos a trilhar na garantia da
efetivação dos direitos destes/as e por oportunidades de existências. Aliadas a esse espectro,
acreditam que só a luta coletiva e cotidiana transforma essa realidade atravessada por
inúmeras dores e pequenas grandes alegrias.
Dessa forma, munido de aprendizados e saberes, numa política afetiva e da
rebeldia, o Grupo de Mães é regido nesse caminhar como forma de resistência e (re)existência
para (sobre)viver, resistências essas tecidas cotidianamente por todas as mães do Grupo, que
vão desde a manutenção da vida de seus filhos/as nas unidades socioeducacionais às
estratégias pós-internação, para que estes/estas não reincidam no sistema penal ou sejam
capturados e mortos pelas guerras territoriais faccionais, ou pela violência letal estatal.
Contemplaremos mais profundamente sobre essas (re)existências tecidas via resistências
coletivas no capítulo seguinte. Desta forma, assim como constata Mariana Crioula, ao
sinalizar que “aos poucos, nessa caminhada, a gente vai crescendo, e aprendendo algo” (sic).
as mães seguem organizadas em redes, vão se articulando, aprendendo a costurar os fios da
vida e tramando formas para que possam se manter vivas e seus filhos/as.
Veremos a seguir o que conferem as medidas socioeducativas e sua dupla
natureza: sancionatória e pedagógica no atendimento a jovens infratores, bem como, suas
práticas discriminatórias no campo das ações educativas.
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4.2 Entre o coercitivo e o educativo, da raça ao racismo: práticas discriminatórias no
contexto da socioeducação
“Por um sistema socioeducativo que não torture,
EDUQUE!”
(Fala proferida por Tordo na Marcha da Periferia, 2018)

Nos últimos cinco anos, estima-se que aproximadamente 16 mil jovens
cumpriram medidas socioeducativas no estado do Ceará.42 Atualmente, existem 14 unidades
de internação, internação provisória e semiliberdade, sendo 9 sediados em Fortaleza, (Centro
Educacional Aldaci Barbosa; Centro Educacional Canindezinho; Semiliberdade Mártir
Francisca; Centro Educacional Cardeal Aloisio Lorscheider; Centro Educacional Dom Bosco;
Centro Educacional São Francisco; Centro Educacional São Miguel; Centro Educacional
Patativa do Assaré; Centro Socioeducativo Passaré), em Iguatu (Semiliberdade de Iguatu),
Juazeiro do Norte (José Bezerra de Menezes; Semiliberdade de Juazeiro), em Sobral
(Semiliberdade de Sobral) e em Crateús (Semiliberdade de Crateús).
Conforme o 4º Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Estado
do Ceará (2017), no ano de 2015 foram registrados:
(...) cerca de 60 rebeliões, motins e episódios de conflito envolvendo todas as
unidades de atendimento socioeducativo destinadas a adolescentes do sexo
masculino de Fortaleza. No ano de 2016, contabilizaram-se mais 80 episódios
conflituosos nas unidades de internação masculina do Ceará, dentre rebeliões, fugas
e motins, além de mais de 400 (quatrocentos) fugas, conforme Relatório da
Defensoria Pública do Estado e do Fórum DCA. No ano de 2017, até o fechamento
do presente Relatório, o Fórum DCA contabilizou 25 (vinte e cinco) rebeliões,
motins e episódios de conflito envolvendo todas as unidades de internação de
Fortaleza. Esse grave contexto de crise tem se refletido nos últimos anos em
inúmeras violações de direitos humanos, como denúncias de tortura, agressões e
maus-tratos, superlotação, falta generalizada de insumos básicos, restrição ao direito
a visita e ausência sistemática de escolarização, profissionalização, atividades
culturais, esportivas e de lazer e de políticas para egressos (RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CEARÁ, 2017, p. 15).

É notório que o sistema socioeducativo do Estado do Ceará vinha passando por
uma crise, cujo ápice ocorreu entre os anos de 2015 e 2016, conforme suscitado
anteriormente, evidenciando um cenário marcado pela violência e violação sistemática no que
tange aos direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducacionais.43 Diante
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Informações disponíveis no site da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará.
Disponível em: <http://www.stds.ce.gov.br/ > Acesso em 23 jul 2017.
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FÓRUM DCA. Relatório de Inspeções. Unidades de internação do sistema socioeducativo do Ceará.
Fortaleza: Fórum DCA, 2016. Disponível em:
<http://www.cedecaceara.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/Relatorio_Inspecoes_2016-V3.pdf>. Acesso em: 12
jan. 2018.
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desse contexto, no ano de 2016, em resposta à crise, foi criada a Superintendência do Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS),44 sob o jugo da Lei Estadual nº 16.040, de
28 de junho de 2016, com a responsabilidade de gestar os centros socioeducativos do Ceará,45
bem como na missão de conceber a Política Estadual em todas as suas interfaces de atuação.
Essa repartição também tem por objetivo promover articulação com o sistema de justiça, a
sociedade civil e demais políticas públicas intersetoriais no sistema socioeducativo em
substituição à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado (STDS), que
atualmente foi extinta e realocada como Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e
Direitos Humanos46 (SPS), com várias atribuições e competências, além de abarcar diversas
coordenadorias.
Contudo, é válido destacar que a construção da SEAS foi fruto também da pressão
e mobilização do Grupo de Mães de Familiares do Sistema Socioeducativo, isto é, sem o
protagonismo coletivo dessas mulheres, talvez esta não existisse. Isso porque, segundo relatos
de algumas mães, no auge das rebeliões nos centros socioeducativos, muitas delas acamparam
frente a esses centros no intento de saber notícias de seus/as filhos/as. Fizerem cartazes
denunciando as violações ocorridas dentro das unidades, acionaram mecanismos de defesas
de atendimento aos adolescentes e formaram um coletivo que resultou no Grupo de Mães que,
atualmente, articula a luta pelos direitos daqueles/as que se encontram sob a custódia do
Estado. Nessa perspectiva, a referida crise,
(...) além de reiteradas rebeliões, caracteriza-se por denúncias de tortura e maus
tratos sofridos pelos adolescentes internos, superlotação, que chegou a atingir o
percentual de 400% em diversas unidades, falta generalizada de insumos básicos
como colchões, toalhas e lençóis, restrição ao acesso à água e ao direito à visita e
ausência sistemática de escolarização e profissionalização, atividades culturais,
esportivas e de lazer, dentre outras violações de direitos humanos. Como expressão
máxima do colapso do Sistema Socioeducativo no Ceará, em 6 de novembro de
2015, deu-se a morte do adolescente Márcio Ferreira do Nascimento, atingido por
arma de fogo enquanto cumpria medida socioeducativa de internação no Centro
Educacional São Francisco (FÓRUM DCA, 2016, p. 1-2).

Esse acontecimento acabou por gerar muita indignação por parte das mães e
familiares diante do quadro de violência que só aumentava dentro das unidades de
44

CEARÁ. Superintendência do Sistema Socioeducativo. Governo do Estado do Ceará. Fortaleza, 28 jun. 2016.
Disponível
em:<http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/17096-ceara-ganha-superintendência-dosistema-socioeducativo>. Acesso em: 12 jan. 2018.
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CEARÁ. Lei nº 16.040, de 28 de junho de 2016: Cria a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo, os cargos de Superintendente e Superintendente Adjunto, o Conselho Gestor da
Superintendência, cargos efetivos, a comissão para a elaboração do plano estadual decenal de atendimento
socioeducativo,
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e
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gratificações.
Disponível
em:
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20160630/do20160630p01.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018.
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CEARÁ. Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Governo do Estado do Ceará.
Disponível em: https://www.sps.ce.gov.br/ Acesso em: 12 fev. 2019.
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atendimento socioeducativo, sobretudo naquelas destinadas aos adolescentes do sexo
masculino. Em face do agravamento da violência ocasionada pelo aparato de segurança
pública do Estado e as denúncias da violações dos direitos humanos, assim como a ausência
de resposta por parte do governo do Estado do Ceará, algumas organizações como o Fórum
DCA,47 CEDECA e a Associação Nacional dos Centros de Defesa de Direitos de Crianças e
Adolescentes (ANCED) protocolaram petição, em março de 2015, na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para determinar Medidas Cautelares a serem
adotadas no âmbito do sistema socioeducativo (FÓRUM DCA, 2016).
Com efeito, quando se trata da socioeducação ou ação socioeducativa, “pode ser
entendida como um conjunto de ações voltadas para o processo de ressignificação da vida e
dos valores do adolescente autor de ato infracional” (FREITAS; CARVALHO, PRACIANO,
2018, p. 28). Sendo assim, o ECA48 prescreve que os adolescentes autores de atos infracionais
são penalmente inimputáveis, ou seja, recebem medidas socioeducativas que devem ser
cumpridas de forma diferenciada: as executadas em meio aberto (advertência, reparação do
dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida) e aquelas de privação de
liberdade (semiliberdade e internação em estabelecimento educacional). As medidas em meio
aberto são geralmente executadas em parcerias entre instituições do poder público e
organizações da sociedade civil. Já as medidas restritivas de liberdade são executadas por
instituições públicas, ligadas ao Poder Executivo dos estados. Contudo, não se trata
(...) de penas criminais, relaciona-se com a finalidade pedagógica e decorre do
reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento na qual se encontra o
adolescente. O tratamento diferenciado é orientado pela doutrina que exige respeito
e garantias de direitos humanos às crianças e aos adolescentes de forma integral e
integrada, por meio de políticas de natureza universal, protetiva e socioeducativa.
Tal especificidade no tratamento dos adolescentes é algo relativamente recente,
tendo sido consolidado na década de 1980, diante da emergência de lutas pela
redemocratização do país e dos movimentos sociais que passaram a cobrar reformas
nas instituições responsáveis pelo atendimento aos adolescentes, diante dos
inúmeros casos de abusos e violências cometidas pelos seus operadores. Assim, a
promulgação do ECA representou uma inovação nas políticas públicas voltadas para
a infância e a adolescência brasileira (MAPA DO ENCARCERAMENTO: OS
JOVENS DO BRASIL, 2015, p. 61).
47

Fórum Permanente de entidades Não-Governamentais - ONG,s de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente. O Fórum DCA se propõe, segundo seu estatuto, a “articular e mobilizar as Entidades da Sociedade
Civil e Fóruns Estaduais Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente para o
cumprimento do ECA; denunciar as omissões e transgressões que resultam na violação dos direitos humanos e
constitucionais das crianças e adolescentes; contribuir para o resgate da integridade física, psicológica e moral de
crianças e adolescentes, vítimas de negligência, abuso, exploração, maus tratos, tráfico e extermínio.” Disponível
em:< https://www.direitosdacrianca.gov.br/temas/redes_teste/forum-dca.> Acesso: 13 fev. 2019.
48
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é um conjunto de normas e do ordenamento jurídico que trata
da proteção integral das crianças e dos adolescentes, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
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Evidentemente, o ECA trouxe avanços pertinentes no que tange às ações
socioeducativas, mas no que se refere à proposta educacional no trato do cometimento de ato
infracional ainda se perdura o aspecto puramente punitivo. A perspectiva sancionadora, impõe
a responsabilização do adolescente pela prática infracional, enquanto a sócio pedagógica
busca a integração social deste por meio da instrumentalização do Plano Individual de
Atendimento – PIA, pautada na garantia dos direitos individuais e sociais que são: educação,
saúde, profissionalização, esporte, cultura etc. Ou seja, devem desenvolver ações educativas
que visem à formação da cidadania para que possam construir um projeto de vida e não de
violá-la, como podemos averiguar nos depoimentos das Mães que compõem o Grupo:
Na socioeducação os adolescentes são acometidos por extremas violências
psicológicas. Isso fica em algum lugar no subconsciente deles, alguns conseguem se
livrar desses traumas, outros em algum momento de sua vida extravasam da pior
maneira possível (TORDO).
E lá dentro, é para reeducar, e, no entanto, eles revoltam os meninos. E aí termina
que violência gera violência (MARIANA CRIOULA).
[...] eles acham que a gente não deve ir atrás do direito dos nossos filhos, né, porque
a gente sabe que eles tão lá para pagar o que eles tão devendo, né. Como o Rafael,
estava lá pagando uma sentença, depois de três anos e estava pagando. Mas aí chega
lá, é pra estar estudando, pra estar fazendo algum curso, não tinha nada disso.
Apanhava da polícia, quando tinha as rebeliões os meninos dormiam tudo no chão,
sem colchão, sem nada (CONCEIÇÃO).

As questões suscitadas pelas mães acima reportam práticas de violências
vivenciada pelos seus filhos no cumprimento das medidas socioeducativas. Tais acepções
nos fazem problematizar acerca da efetividade da socioeducação no seu ensejo pedagógico e
educativo, bem como sobre a ruptura da medida de cunho repressivo na história infantojuvenil. O ECA tenta reverter a lógica correcional-coercitiva que vigorava no período
menorista, e romper com a visão limitada que resume este jovem agente de ação infracional
ao ato ilícito por ele praticado.
É válido salientar que o SINASE é um campo em constante disputa de poderes,
permeado de ações antagônicas e pela dupla dimensão por parte de quem acata a proposta
pedagógica da socioeducação, principalmente para aqueles que veem os adolescentes
infratores como uma ameaça à sociedade e se ancoram apenas na sanção coercitiva que se
traduz na punição destes, em vez de reforçar a importância da prevenção, reeducação e
reabilitação (RIZZINI, et al.,2019). Ou seja,
O convívio socioprotetivo/socioeducativo tem sido objeto de algumas fricções.
Praticar a proteção social ao adolescente, a quem se atribui a prática de ato
infracional, é, para alguns, sobretudo no campo do Sistema de Justiça, algo
paradoxal, embora aceitem a natureza socioeducativa, e não punitiva, da medida
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socioeducativa. O trato centrado na busca da responsabilização do adolescente
secundariza o sentido de proteção social (RIZZINI, et al., 2019, p. 62).

O SINASE vem validar, cada vez mais, os princípios e pressupostos do ECA ao
reafirmar a concepção pedagógica/educativa das medidas, priorizando sempre aquelas em
meio aberto, além de trazer a seguinte definição quanto às medidas socioeducativas no art. §
2º previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), as quais têm por objetivos:
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos,
observados os limites previstos em lei. (SINASE, 2012, p.1-2).

Essa concepção está alinhada aos direitos humanos, na emancipação e
sociabilidade dos adolescentes, com base no interesse destes, de modo a contribuir, a tomar
consciência de seus atos e se responsabilizar por eles, com oportunidade de ser ouvido e
acompanhado, em especial, ao proporcionar a convivência familiar e comunitária, no
exercício da cidadania e na promoção do protagonismo juvenil.
É visível que a socioeducação não se materializa a priori no período de medida de
internação, assim como rege o ECA em parágrafo único, reportando que serão obrigatórias
atividades pedagógicas, como garantir escolarização e profissionalização e realizar encontros
culturais, esportivos e de lazer. Compete ao Estado manter essas tarefas e zelar pela
integridade física e mental dos socioeducandos e socioeducadores. Por isso a pedagogia
socioeducativa foi criada e desenhada por via do PIA, um instrumento destinado a facilitar o
diálogo entre adolescentes atendidos, familiares e profissionais envolvidos no processo de
mapeamento das ações planejadas no cumprimento da medida.
No entanto, uma das mães que mais se expressa no Grupo nos relatou que a
proposta metodológica do PIA não se perfaz ancorada nos prazos estabelecidos e pactuados
junto ao familiar e ao adolescente socioeducando nas unidades de internação. Sendo assim,
ela ressalta “Que o PIA seja efetivado de fato”. Isto é, por meio do PIA se registra a previsão
e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o/a adolescente, no atendimento
socioeducativo. Porém, na maioria das vezes, o que se sobressai é o caráter punitivo da
medida. Então, indagamos: Para que serve a medida socioeducativa? Para punir ou educar?
A Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA dispõe sobre o SINASE e dá outras providências, entre elas, as
fases do atendimento das ações socioeducativas, que são:
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I – Fase inicial de atendimento: período de acolhimento, de reconhecimento e de
elaboração por parte do adolescente do processo de convivência, de orientação sobre
as normas e regimento da Unidade, de realização do diagnóstico polidimensional e
elaboração do seu Plano Individual de Atendimento (PIA), no prazo de 45 dias,
conforme dispõe o artigo 55, parágrafo único, da Lei nº 12.594/2012;
II – Fase intermediária: período de compartilhamento em que o adolescente
apresenta avanços relacionados nas metas consensuadas no Plano Individual de
Atendimento e de desenvolvimento da proposta pedagógica;
III – Fase conclusiva: período em que o adolescente apresenta clareza e
conscientização das metas conquistadas em seu processo socioeducativo e em que
há a preparação para o desligamento do adolescente e sua reinserção sociofamiliar.
(CEARÁ STDS, 2015, p. 29).

O SINASE (2012)49, no art. 52º, em parágrafo único, verifica que o PIA deverá
contemplar a participação dos pais ou responsáveis no processo de ressocialização do
adolescente e, no art. 53º, o PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento.
A gestão das unidades no acompanhamento socioeducativo contará com uma
equipe técnica composta por assistentes sociais, psicólogas/os, pedagogas/os, advogadas/os e
médicas/os que participam da elaboração do PIA, juntamente com o familiar e o adolescente.
Ainda disponibilizará de uma equipe de apoio técnico de auxiliares de enfermagem e
instrutores educacionais, haja vista que, no decorrer do cumprimento da medida de internação
o PIA,
[...] organiza o trabalho dos programas de atendimento, estabelecendo metas e
prazos, obrigações por parte do adolescente e da instituição, materializando
intensões expectativas com o intuito de dar uma lógica processual para a execução
da medida e definir o que está ao alcance do adolescente realizar, pois nem tudo
depende dele. É uma importante ferramenta no acompanhamento pessoal e social do
adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados durante o
cumprimento da medida entre os sujeitos desse processo: adolescente, instituição e
família/responsáveis (TERRA; AZEVEDO, 2018, p. 103).

Dessa forma, o PIA objetiva para cada adolescente, na sua singularidade e
individualidade, construir um plano com ele e para ele, de modo apropriado e personalizado,
para conferir instrumentalidade ao seu desenvolvimento pessoal e social, respeitando e
assegurando, de forma completa e absoluta, a visão global peculiar de ser humano enquanto
sujeito de direitos e responsabilidades.
Neste ensejo, a socioeducação compreende um conjunto de dispositivos
antagônicos que, a priori, deve prevalecer a corrente capitaneada na doutrina da proteção
integral, no sentido mais amplo da educação, que não se restrinja à educação formal, mas
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Informações disponíveis em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm>
Acesso em: 12 mai 2020.
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voltada para a formação de um ser social em sua complexidade, para que possa, então, refletir
e plantar uma semente de transformação, assim como se construiu a noção de socioeducação.
Observa-se, neste contexto, tensões no bojo da ação socioeducativa oscilando
entre as concepções punitivas e protetivas. No campo dos direitos humanos aplicados aos
jovens, sobretudo aqueles na condição de infratores, é visível pela sociedade o anseio à
redução da maioridade penal, com o elevado número de jovens em privação de liberdade na
atualidade como indicativo desse posicionamento.
No tocante ao cenário de jovens em conflito com a lei, o Levantamento Anual
referente ao ano de 2016,50 consolidado pelo SINASE, indica um número total de 26.450 de
adolescentes atendidos no Brasil, sendo 18.567 em medida de internação (70%), 2.178 em
regime de semiliberdade (8%) e 5.184 em internação provisória (20%). O Ceará ocupa a
sétima posição, com 1.062 adolescentes em atendimento socioeducativo. O Nordeste segue na
segunda colocação, com 5.017 (20%), e o Sudeste se sobressai no topo, ocupando o primeiro
lugar com 14.952 adolescentes (57%) (SINASE, 2018).
Diante do exposto, vale ratificar, como foi abordado na sessão anterior, o “retrato”
racial dos adolescentes privados de liberdade mais atingidos, ou seja: não é novidade que é a
população negra. A gestão estatal da violência construiu tipos sociais estereotipados nas
estatísticas já mencionadas no SINASE 2016, em que a juventude negra é criminalizada e
marginalizada, o preconceito racial molda e orienta a seletividade no ato da abordagem
policial, alicerçado no processo histórico das discriminações e racismo no Brasil. A filtragem
racial51 se dá via “sujeição criminal”52 nas práticas seletivas da polícia na identificação do
suposto tipo social de criminoso, “propenso a cometer um crime” (MISSE, 2008, p.14) e que
geralmente são descritos como jovens residentes nas periferias, empobrecidos e racializados.
O Estado, e por sua vez seus agentes, não romperam com os preconceitos
cristalizados na memória racista coletiva. Em uma sociedade “racializada” e fortemente
marcada pela herança colonial, o racismo opera de diversas formas cotidianamente sob a vida
desse segmento. A cor da pele é um fator determinante que constitui a suspeição, sobretudo
imbricada com a classe social e territorialização do indivíduo. Em larga medida, “[...] o
racismo é motor do princípio necropolítico, enquanto este é o epíteto da destruição
50
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organizada, o nome de uma economia sacrificial cujo funcionamento requer que por um lado
se reduza o valor da vida e, por outro, se crie o hábito da perda” (MBEMBE, 2017, p. 65).
As ações mortíferas do Estado acometem direta ou indiretamente não apenas
jovens negros, mas também seus familiares, incluindo suas mães, que estão na linha de frente
no enfrentamento da violência. Elas têm a compreensão de que há um sistema político
sustentado pelo “necropoder” no tecido social, que opera na possibilidade de decidir e ditar
quais vidas devem ser protegidas e quais serão expostas à violência. E atrelado a segregação
social, ao racismo velado, a violações de direitos, a violências arbitrárias e ao lugar de
extermínio, nas chacinas, no encarceramento em massa, em nome da ordem societária e da
guerra às drogas, esse “necrogovernar” se faz presente,
[...] nas ações de terror estatal. Ao cotidiano do matar e do deixar morrer se opõe a
presença da maternidade não apenas como valor moral, mas também como
articulação política, estética e afetiva que se desdobra nas vozes que são
simultaneamente delas e de seus mortos. Elas falam “sobre” eles, dizendo o que
gostavam de comer, seus sonhos, as lembranças, o que vestiam quando saíram de
casa pela última vez, os netos que lhes dariam um dia. Ao fazê-lo, elas os fazem
vivos no trabalho profundo do luto que aqui nos atinge tanto no plano da compaixão
pessoal, como no da responsabilidade política. Não são “mortos em confronto”, não
são “balas perdidas”. São Thiago, Johnatha, Hugo, Davi, Alef, Cristian e tantos
outros, cada qual evocado em seu nome, cada qual tendo pedaços de sua história
recitados por elas (VIANNA, 2018, p. 39).

Nesse contexto, a perversidade da violência estatal e o permanente processo de
precarização da vida atingem, sobretudo, à população negra, pobre, territorializada nas
periferias. Trata-se de uma necropolítica gestada pelo Estado que interrompe vidas
racializadas, que se legitima em uma sociedade estruturada no racismo institucionalizado,
sistêmico e cotidiano, na produção de máquinas de controle social e do “outro/a” como
perigoso que precisa ser detido. Esses processos genocidas ocorrem na sociabilidade, mediada
pelos agentes do Estado no combate ao “inimigo”, que se tornou a base normativa do direito
de matar/encarcerar. Como afirma Mbembe (2018), esse mesmo Estado pode se transformar
em uma máquina de guerra ou até criar uma.
Uma vez que o Estado securitário pressupõe a impossibilidade de pôr fim às
hostilidades entre nós e aqueles que ameaçam o nosso modo de vida - e, portanto, a
existência de um inimigo irredutível em constante metamorfose - esta guerra é agora
permanente. Para responder às ameaças internas, várias atividades extramilitares são
mobilizadas e enormes recursos físicos são requeridos. Por fim (...) o Estado
securitário está menos preocupado com a distribuição de empregos e de lucros do
que com o projeto de dispor da vida de seres humanos, quer sejam as suas pessoas
ou aqueles a quem chama de seus inimigos (MBEMBE, 2017, p. 90).

Entretanto, nos depoimentos dados pelo Grupo de Mães e Familiares sobre o
tratamento institucional às mães e familiares nos centros socioeducativos, notamos que há
diversas formas de abordagem inicial, a depender de qual mãe aciona o quadro de
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profissionais nas unidades de internação, sobretudo à aquelas mulheres racializadas e
empobrecidas. Podemos aferir isso nas narrativas delas:
Sempre acontece, sabia? Pelo fato de a gente ter aquela carinha de pobre, no caso eu
tenho e aí que eu sou baixinha, né? Aí as pessoas já olham desse jeito. Entende? Eu
sempre imaginei a polícia aquela coisa, e me amedrontava. Então eu sempre procuro
desde o início quando eu cheguei lá. Que eu já tinha colocado uma coisa na minha
cabeça. Que eu pisava em ovos. (Devo) estar sempre muito ligada e com medo. Aí
eu já tive aqueles históricos, que as mães... Vagabundas e aquela coisa. E eu já
morria de medo das coisas desse tipo. Então qualquer movimento, eu já: não, não,
pode não. Então, eu já tô lá atrás. Então eu já vou me tirando. Está me entendendo?
Porque eu sou esse tipo de gente. Eu não gosto desses escândalos. Eu me retiro do
meio do povo. Eu lá vou me discutir com esse povo, esses bichões. Mas hoje em dia,
eu já consigo enfrentar. Está entendendo? (MARIANA CRIOULA).
Eu percebo isso sim, existe muito, para as mães pretas, para as mães tatuadas, para
as mães desdentadas, para as mães pobres, miseráveis. Muitas vezes a gente percebe,
num controle social, que a gente tá fazendo (com) que as mães mais arrumadas elas
têm um tratamento diferenciado do que aquelas mães desarrumadas, porque têm
mães que vão do jeitinho que elas vivem nas suas casas com a sua roupinha melhor e
às vezes a roupinha melhor é a roupa que pra gente é a roupa velha, mas que pra ela
é a roupinha melhor que ela tem. Eu trago dessa forma porque eu já vi mães, que
inclusive com blusinhas de gordura, que a gente usa em casa, mas é a roupa que ela
tem para ir e ela vai daquele jeito, com uma chinela rasgada, mas é a chinela que ela
tem. Então quando essas mães chegam na porta pedindo a informação ou que vai
querer ver o filho, muitas vezes elas são voltadas. Isso é muito claro. Muitas vezes
quando manda falar com o diretor, o diretor não recebe e isso é algo que é muito
claro para as mães, “é porque eu sou pobre, é porque eu sou preta”, elas mesmo
dizem. Eu já cheguei a tá em Centros e a gente fazer aquela conversa com as
famílias e elas dizem isso “mas quando chega uma aí uma toda arrumada entra na
hora”, né? Elas dizem isso. Então o racismo institucional ele é muito vivo nas nossas
visitas, ele é muito vivo e eu já sofri, já! Um que é muito claro pra mim foi na
Defensoria Pública, quando a gente foi fazer uma fala, isso já fui enquanto sistema
prisional é, quando eu comecei a falar a coordenadora, eu não sei quem é, eu sei que
ela é a chefe de todos eles, ela olhava muito pra mim e eu comecei a ficar
incomodada com o olhar dela, porque quanto mais eu falava e gesticulava, ela
olhava pra minha mão, ela olhou pro meu pé, pra minha forma de conversar. Aí eu
entendi que ela pensou, na cabeça branca dela, no juízo banco dela “valha, essa
mulher sabe falar?” Né? E aí eu me senti muito incomodada por isso, como muitas
vezes também. Às vezes eu sento em mesas onde só eu sou a preta e eu me pareço a
cota, né? Isso tem me incomodado, mas as vezes eu, não, isso não vai me
incomodar, porque se eu sou a única que está aqui pra falar sobre os meus eu vou
falar (TORDO).
Quando o seu Eduardo, diretor do centro, me recebia, ela achava que ele só me
recebia porque eu trabalhava com o seu Rui, né. Aí ela dizia que o seu Eduardo me
recebia porque eu trabalhava na casa do seu Rui, né, e tinha interesses, porque o
seu Rui trabalhava na Unicef e tudo e era colega dele de infância. Mas não era não,
eu não achava assim não, aí eu ficava calada. Porque às vezes eu via mãe subir e
eles conversar com elas (CONCEIÇÃO).

Nesses

depoimentos

averiguamos

uma

imbricação

de

preconceitos

e

discriminações raciais atravessadas nas vivências destas mães no enfretamento cotidiano das
violências perpetradas pelo Estado, bem como na gerência institucional, se configurando em
uma das faces do racismo. Trata-se de discriminação interseccional combinada ao racismo
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estrutural, gênero e a classe social. Os efeitos nefastos dessas estruturas de poder marcam a
trajetória das mães do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo.
A interseccionalidade permite visualizar as especificidades da condição da mulher
negra para além das avenidas identitárias, isto é, essas mulheres enfrentam “matrizes de
opressões”, como pontua a pensadora feminista negra estadunidense Patrícia Hill Collins
(2019), que trata da articulação das opressões de gênero, raça e classe interligados, e propõe
este conceito como uma abordagem específica no trato às mulheres racializadas. Um sistema
colonial unificado em pilares distintos de “opressões, que não são hierarquizados” (Lorde,
2019), mas somatórias de processos de poder diferenciados, porém, agem combinados à
ordem patriarcal racista, sexista e capitalista. O pensamento feminista negro de Sojourner
Truth, Lélia Gonzalez, Luiza Barros, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Audre Lorde,
Kimberlé Crenshaw entre outras, validaram o pensamento e sensibilidade interpretativa da
interseccionalidade às experiências atribuídas às mulheres negras, pois nelas residem o seio
dessa análise, oriunda das águas atlânticas, como ferramenta ancestral e analítica, Ao passo
que.
Ser negra, pobre e mulher demarca a posição de vulnerabilidade extrema na
sociedade brasileira. [...] as mulheres negras ocupam um lugar de total
vulnerabilidade na pirâmide social brasileira. A atual situação social da mulher
negra é fruto de raízes históricas, cuja ideologia ainda determina o seu “lugar” e o
seu “não lugar” ontem mucamas e amas de leite, hoje empregadas domésticas
(ALVES, 2018, p. 295).

Essas encruzilhadas interseccionais instrumentalizam e acionam o enfrentamento
de um dos pilares que estrutura todas as relações sociais, o racismo: O alicerce da
sociabilidade entre os indivíduos, na regulação, naturalização e persistência de práticas
discriminatórias racistas, e desvantagens sociais que recaem sobre determinados segmentos
racializados, privilegiando certos grupos em detrimentos de outros. O racismo
padroniza a vida social, como bem salienta o filósofo Silvio de Almeida (2019).
O racismo é o parâmetro de normalidade da vida social e política. Ele tem
materialidade justamente porque está conectado com o processo de reprodução das
formas sociais e das estruturas que são materializadas pelas formas sociais. Ele é
uma ideologia, mas ele não é só uma ideologia. Aliás, ele precisa ser ideologia. E
ideologia não é só uma ideia que passa pela nossa cabeça, que passa na consciência,
ou no mundo invertido. Ideologia é a maneira como nós constituímos a nossa forma
de ver o mundo, é nosso fundo de constituição subjetiva, ela constitui sujeitos. Nesse
sentido, ela constitui a mentalidade das pessoas, constitui os afetos
independentemente de as pessoas compactuarem com o racismo ou não
(ALMEIDA, 2019, p.19-20).

Portanto, nas falas acima, proferidas pelas mães do Grupo de Mães e Familiares
do Sistema Socioeducativo, é visível a discriminação racial sofrida por elas no ambiente

122

institucional da socioeducação, isto é, racismo institucional cruzado com o sexismo. No
debate das relações raciais, a concepção de racismo “[...] não se resume a comportamentos
individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições, que passam a
atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a
partir da raça (ALMEIDA, 2018, p. 29).
Esse aporte teórico é empreendido por Carlos Moore (2007) e Silvio de Almeida
(2018, 2019), ao proporem uma tipologia dos racismos no curso da história e trazer questões
relevantes para a análise do racismo contemporâneo. Moore (2007) aponta para a
multiplicidade de contextos em que o termo racismo é empregado, trazendo uma inegável
confusão entre preconceitos das mais diversas ordens (gênero, afetividade, por exemplo) e o
racismo, um dos piores e mais violentos preconceitos. Para ele, é errônea a concepção de que
o racismo é ideológico, uma vez que os novos estudos demonstram que é uma construção
histórica. Tal mudança de perspectiva demanda a adoção de novas bases epistemológicas para
se compreender o problema. Em sua abordagem, tanto o racismo quanto o sexismo são,
diferentemente de outros preconceitos, atemporais, universais e transversais, não obstante as
diferenças que existem entre eles.
Almeida (2019) elucida, por sua vez, como a concepção de raça é construída, haja
vista que a questão de raça antecede o racismo. Sendo assim,
A raça é uma produção histórica, ou seja, ela é resultado de um processo histórico e
político. Por que histórico? Porque a raça não está vinculada a nenhum tipo de
condição biológica, ela é construída historicamente. Ou seja, o sentido de raça muda
conforme a história se altera. E também o entendimento sobre raça se altera dentro
de determinados contextos políticos. Ser branco aqui no Brasil não é a mesma coisa
que ser branco nos Estados Unidos. Quem é branco aqui não é branco nos Estados
Unidos, que não é branco na Europa. Tanto o ser branco quanto o ser negro estão
ligados a uma série de condições que fazem parte desse processo histórico e político,
porque articula uma série de conflitos e também processos de dominação e de poder.
Além disso, o componente de classe no Brasil é também uma das questões
determinantes da questão racial. A raça é o resultado de um pacto, para as coisas
funcionarem com um mínimo de estabilidade é necessário que exista um processo de
classificação de pessoas (ALMEIDA, 2019, p. 20).

Torna-se uma tarefa complexa e urgente discutir racismo como um fenômeno que
se construiu historicamente, perpassando todas as culturas e civilizações, denotando-se como
fruto da escravidão moderna e do projeto colonial que não se findou, ao contrário, se
reconfigura e se reedita com o passar do tempo. Quando falamos sobre o racismo, não temos
como não fazer uma relação descolada com a escravidão, a abolição inconclusa e o mito da
democracia racial, todos intersectados e conjugados com a premissa de que há uma
convivência harmônica entre as raças. Isso porque se trata de um processo que remete ao
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nosso passado histórico, calcado no projeto escravagista, que deixou suas raízes fincadas na
sociedade, construindo até hoje os cenários de abismo no Brasil.
Na análise histórico-sociológica de Florestan Fernandes, em sua obra A
integração do negro na sociedade de classes (2008), se desnuda a dinâmica do preconceito de
cor e da discriminação racial desde o advento da abolição, ressaltando a perpetuação das
relações raciais e a hipocrisia senhorial sob o paradigma do mito da democracia racial.
Denota-se, então, uma falsa consciência da realidade racial de um país que nega a existência
de racismo e desigualdades entre brancos e negros.
Abdias do Nascimento, em O genocídio do negro brasileiro (2016), além de
Florestan Fernandes, é um dos contundentes opositores do “mito” da democracia racial no
Brasil, ao denunciar que a mestiçagem tão festejada na teoria freyriana foi consequência das
violências sexuais, às quais negras escravizadas foram submetidas. Analisando o infame
ditado freyriano “Branca para casar, negra para trabalhar, mulata para fornicar”, Nascimento
(2016) declara que:
O mito da “democracia racial” enfatiza a popularidade da mulata como “prova” de
abertura e saúde das relações raciais no Brasil. No entanto, sua posição na sociedade
mostra que o fato social se exprime corretamente de acordo com o ditado popular.
[...] A mulata tornou-se só objeto de fornicação, enquanto a mulher negra continuou
relegada à sua função original, ou seja, o trabalho compulsório. Exploração
econômica e lucro definem, ainda outra vez, seu papel social (NASCIMENTO,
2016, p.75).

A ideologia miscigenacionista, sobre a qual se sedimenta a sociedade brasileira,
reforça o mascaramento do racismo nas práticas cotidianas e cria barreiras para a construção
de políticas públicas voltadas para a reparação secular em torno das desigualdades
sociorraciais.
O racismo atravessa todas as experiências de negros e negras, e estrutura
profundamente todas as relações sociais, econômicas e políticas no Brasil, ou seja, ele define
lugares e não está desconectado do sistema capitalista vigente. Mas para adensar essa
discussão, urge aferir a história social do termo “raça”, tendo em vista que ele nos dá suporte
e elementos para esse debate racial.
A raça é nuançada tanto pelo universo acadêmico, como pelo Movimento Negro,
como um construto social (GUIMARÃES, 2003; FIGUEIREDO e GROSFOGUEL, 2009). Já
para Silvio de Almeida raça “[...] é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente
atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado” (2018, p. 19). Portanto, raça carrega
uma dimensão histórica, social e política, e não tem sustentação no sentido biológico,
conforme alguns intelectuais atribuíram ao termo, posto que é uma construção social. No que
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concerne ao conceito etnia, por sua vez, é tida de forma mais ampla e auxilia na compreensão
do pertencimento étnico-racial, haja vista que raça/etnia se complementam e estão imbricadas.
Portanto, ao discutir acerca de raça, não se deve fazê-lo desatrelada da relação étnico-racial.
Deste modo, para discutir sobre o racismo institucional como categoria analítica é
imprescindível descortinar os caminhos trilhados desde a era escravagista, escurecendo a
dimensão estruturante do racismo até a atualidade. E “ao contrário do que apregoam as
leituras liberais, racismo não é apenas um problema ético, uma categoria jurídica ou um dado
psicológico. Racismo é uma relação social, que se estrutura política e economicamente”
(ALMEIDA, 2016, p. 23).
Para Moore, o racismo se explica pela necessidade da posse e manutenção dos
recursos vitais, dos privilégios materiais, o que nas sociedades contemporâneas pode ser
expressos em acesso à saúde, educação, moradia e outros benefícios sociais. Tal concepção
histórica traz instrumentos que ajudam a elucidar os elementos estruturais de subordinação
interseccional e a pensar novos modos de enfrentamento.
A função básica do racismo é de blindar os privilégios dos segmentos hegemônicos
da sociedade, cuja dominância se expressa por meio de um continuum de
características fenotípicas, ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o
segmento subalternizado. A estigmatização da diferença com o fim de “tirar
proveito” (privilégio, vantagens e direitos) da situação assim criada é o próprio
fundamento do racismo. Esse nunca poderia separar-se do conjunto de processos
sistêmicos que ele regula e sobre os quais preside tanto em nível nacional quanto
internacional (MOORE, 2007, p. 284. Grifos do autor).

Isso se dá devido à perpetuação do racismo, que acaba por gerar hierarquias no
tecido social, e essa estrutura racista gera benefícios sociais, culturais, financeiros, políticos
para uma raça em detrimento de outra, devido ao projeto de nação antinegro e racista que se
reedita constantemente. Embora tenha havido formalmente a “abolição” da escravatura, o
segmento negro continuou e continua sendo escravizado, marginalizado, encarcerado e
exterminado por meio do genocídio instrumentalizado, sistemático e silencioso. Desta forma,
a propalada abolição foi,
[...] um processo importante, mas não o suficiente para a descolonização das
sociedades. No Brasil, a “independência sem descolonização” manteve os negros,
pardos e indígenas excluídos, explorados, marginalizados, segregados dos espaços
de poder social, cultural, econômico, político e educativo (FIGUEIREDO &
GROSFOGUEL, 2009, p. 225).

Nessa perspectiva, é valido observar que a população negra tem sido subjugada,
violentada e criminalizada, como grupo destituído de ética e de moral, em que a pessoa negra
estará sempre sob suspeição. Conforme exposto, Geová Barros (2008) ressalta que essa
suspeição gira em torno da filtragem racial, no momento da seleção do indivíduo a ser
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abordado pela polícia. Desse ponto, discutir racismo é discutir esse projeto de nação, essa
necropolítica de extermínio e do encarceramento excessivo do povo negro, que se tornou
corriqueiro e naturalizado. Neste ponto, importa sublinhar o alerta que a intelectual Zelma
Madeira53, no seu artigo “Reedição do escravismo sem vergonha e sem remorso”54 publicado
no Jornal O Povo:
O escravismo não se transformou apenas num sistema econômico, mas também
forjou mentalidades, afetou conceitos, moldou jeito de ser na sociedade por meio
dos significados, símbolos e linguagens que subalterniza até hoje os descendentes
dos escravizados. Essa formação econômica, social, cultural e política nunca foi
desestruturada, perpetua-se de diferentes formas, retratada pelas persistentes
desigualdades sociorraciais e por atitudes naturalizadas do racismo. Racismo esse
estruturante da modernidade e obstáculo à igualdade (MADEIRA, 2018).

Não obstante, por volta de 1995, o Movimento Negro teve um contributo de suma
relevância durante a marcha rumo à Brasília, em memória aos trezentos anos de Zumbi dos
Palmares. Nesse célebre evento, foi impulsionado o reconhecimento da existência e
perpetuidade do racismo pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, levando-o a
declarar, oficialmente, que havia um problema racial no Brasil. Isso resultou na realização de
uma Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas
Correlatas de Intolerância, que ocorreu em Durban, África do Sul, em 2001, com o objetivo
de propor políticas públicas de combate ao racismo (CARNEIRO, 2011; OLIVEIRA, 2016).
No governo de Luís Inácio Lula da Silva houve uma continuidade e aprofundamento dessa
compreensão do racismo estrutural mediante o entendimento em torno da necessidade de
erradicação das desigualdades raciais. Contudo, tal conferência promovia que a igualdade
racial “[...] resultou em um deslocamento da luta antirracista para uma dimensão
institucional” (OLIVEIRA, 2016, p. 32-33).
O racismo “[...] é a manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno
patológico” (ALMEIDA, 2018, p. 15), logo “[...] fornece o sentido, a lógica e a tecnologia
para as formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea” (Idem,
p. 16). Isso demonstra que o racismo permeia as relações sociais, políticas e econômicas, além
de demarcar lugares, pois ele é estrutural e integra a sociedade. Para melhor entender o
racismo, o autor supracitado elencou três concepções de racismo: individualista, institucional
e estrutural.
53

É professora e coordenadora do NUAFRO-Laboratório de Afro-brasilidade, Gênero e Família, da UECE e
estudiosa da discussão étnico-racial.
54
MADEIRA, Zelma. Reedição do escravismo sem vergonha e sem remorso. Disponível em:
https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2018/07/reedicao-do-escravismo-sem-vergonha-e-sem-remorso.html
Acesso em: 18 de out. 2018.

126

A concepção individualista: que trata o racismo como uma espécie de “patologia”
social; um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual, [...] cuja providência
mais adequada a ser tomada é no campo jurídico. [...] O racismo é notado na forma
de discriminação direta. Concepção institucional: o racismo é o resultado do mau
funcionamento das instituições, que passam a atuar em dinâmica que confere, ainda
que indiretamente desvantagens e privilégios a partir da raça. Admite-se aqui,
portanto, o racismo como discriminação indireta. [...] A concepção estrutural: o
racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal”
com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares,
não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Aqui, considerase que comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma
sociedade cujo racismo é regra e não exceção (ALMEIDA, 2017, p. 7-8).

Nessa direção, o racismo institucional é uma das faces da estrutura racista que
gravita em torno das organizações sociais e extrapola o âmbito individual, por estar
entranhado e enraizado na essência da sociedade e no próprio aparato institucional. Ele
corresponde “[...] a um sistema de opressão cuja ação transcende a mera formatação das
instituições, eis que perpassa desde a apreensão estética até todo e qualquer espaços nos
âmbitos público e privado” (BERSANI, 2017, p. 86). Ou seja, estrutura todas as relações
sociais desde o escravismo colonial. De fato,
[...] o racismo estrutural é nítido e não demanda grande esforço para ser visualizado.
Ele está difundido na sociedade, na ordem social vigente e a serviço dos privilégios
que demarcam as classes sociais. Enfrentá-lo é uma forma de discriminação positiva
e necessária, e não um racismo na mesma intensidade, ao contrário do que muitos
dizem, pois se trata da busca por mecanismos que promovam a desconstrução da
ideologia que se traduz em inúmeras práticas discriminatórias diariamente,
chancelando a exclusão de um grupo social específico (BERSANI, 2017, p. 89).

No entanto, “A noção de racismo institucional explica a operação pela qual uma
dada sociedade internaliza produção das desigualdades em suas instituições” (SOUZA, 2011,
p. 79). Ou seja, acarreta prejuízos às pessoas não brancas nos diversos ciclos de sua vida e
extrapola as relações interpessoais, instaurando-se no cotidiano institucional, gerando assim,
desigualdades e inquietudes. Ainda que se delineia sutilmente, aberto e encoberto, o racismo
institucional continua sendo perverso.
Silvio de Almeida (2018) enegrece esse debate ao destacar que constituir o
conceito de racismo institucional foi um grande avanço no campo dos estudos das relações
raciais. E “as instituições são racistas porque a sociedade é racista” (p. 36). Está em sua
própria essência o racismo estrutural, porque não é algo criado pela organização institucional,
mas fabricado e reproduzido por ela.
É válido ressaltar, nesse emaranhado de tensões raciais, que o Estado contribuiu
incisivamente na exclusão e marginalidade da população negra, largando os ex-escravizados
ao seu próprio azar, dentro de uma ordem social competitiva. Destacamos, como fenômeno
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social que confirma esta afirmação, a abolição inacabada da escravatura como formadora das
classes urbanas, e estruturada na ausência de apoio governamental, sem políticas públicas de
reparação desse crime da humanidade que foi a escravidão.
Segundo Madeira (2018),55 no Brasil, o racismo que vivenciamos cotidianamente
é o racismo de marca, pelo qual, numa abordagem policial, o perfilhamento racial é levado em
conta, através dos traços fenotípicos, ou seja, quanto mais traços negroides a pessoa apresenta,
maiores serão os processos de repressão, exclusão e discriminação racial. A partir disso,
entendemos que o racismo é materializado principalmente pela cor da pele, e não pela herança
genética, conforme verificado nos Estados Unidos e na África do Sul.
Trata-se de um racismo condensado num “projeto colonial e antinegro” que não se
findou e que não rompeu com a “abolição” da escravidão, mas se reeditou mortificando as
relações raciais e naturalizando as hierarquias raciais. Ao mesmo tempo se concebe o racismo
como um problema individual, e não social e planetário, além de criminalizar as condutas
(vadiagem, mendicância e capoeira) da população negra, tratada como cidadãos de menos
prestígio e tida como dada à criminalidade, guardando relações com os presídios e os centros
socioeducativos super lotados.
Destarte, compreendemos o racismo institucional como racismo sistêmico que
penetra as instituições, garantindo a exclusão seletiva de grupos racialmente subordinados,
assim como vimos nos relatos das mães do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo que “[...] opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a
ação do Estado, suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições
privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial” (GELEDÉS,56 2013, p. 17). Além
disso, se trata de um fenômeno que guarda relações profundas com a constituição da
modernidade capitalista ocidental, bem como seus processos econômicos e sociais (Idem,
2013).
No âmbito institucional, “[...] o racismo perpassa todas as esferas da vida
cotidiana, se reproduz nas instituições e constantemente é naturalizado” (EURICO, 2013, p.
298). Em outras palavras, ele torna-se ainda mais complexo e cristalizado quando é silenciado
e encoberto, configurado assim como racismo institucional.
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No entanto, a forma institucional do racismo implica, segundo Nilma Lino
Gomes, em “práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo Estado ou com o seu
apoio indireto” (GOMES, 2005, p. 53), podendo ocorrer através de perseguição sistemática e
como forma de genocídio. Todavia, o racismo no Brasil é produto da ordem social
estabelecida historicamente, porque deita raízes no projeto colonial escravagista, estando,
portanto, na essência da sociedade, por corresponder a uma estrutura. A perspectiva versada
pelo racismo estrutural,
[...] confere a possibilidade de se tratar o racismo pela raiz e de modo geral,
atentando-se à sua essência e às particularidades desde a formação do país, ou seja,
da mesma maneira pela qual ele tem se revelado, significando e ressignificando ao
longo da história do Brasil. É enxerga-lo não apenas pela forma como ele se mostra,
mas sim pelo que ele é (BERSANI, 2017, p. 89).

A partir dessa premissa do racismo estrutural, pretende-se verificar “O
reconhecimento do racismo institucional como uma questão estratégica do combate ao
racismo e da reprodução das desigualdades raciais” (CARNEIRO, 2011, p. 25). Nesse caso, o
não reconhecimento do racismo passa a ser um problema, corroborando, então, na legitimação
e reprodução do preconceito racial.
É contra os elementos que estruturam e consolidam o racismo institucional que
situamos a discussão, a fim de escurecer os mecanismos de perpetuação de práticas racistas
em contextos institucionais, bem como as subordinações interseccionais, apontando as
resistências silenciosas tecidas, mas profundas e constantes, do Grupo de Mães que tem seus
filhos cumprindo medidas socioeducativas. Pois “não há possibilidade de vencer as amarras
de uma estrutura tão profunda de opressão, como o racismo, sem luta coletiva” (BORGES,
2018, p. 12). Portanto, nesse limiar em que raça define a vida e a morte, não se deve tomá-la
como elemento de discussão diante de um cenário genocida e do hiperencarceramento de
pessoas negras. Isso seria negligenciar uma realidade perversa que se tornou a extensão dos
cativeiros e senzala da casa grande, mantendo suas amarras sobre o povo negro.
Desta forma, podemos considerar que o Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo tem se tornado um mecanismo de controle social e de denúncia do racismo
estrutural nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. Elas se defrontam
cotidianamente com a violência estatal racista/classista/patriarcal, que molda seus corpos e
vidas, assim como a de seus filhos/as.
Contudo, é importante pontuar algumas pequenas conquistas individuais e
coletivas dessas mulheres-mães no âmbito político e institucional da socioeducação. Percebese, nas narrativas delas, o gozo em conseguir uma vantagem no tratamento aos seus filhos em
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situação de infratores, ainda que tal tratamento seja um direito deles prescrito por lei na
condição de sujeitos que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
Essas mulheres reivindicam a humanidade desses adolescentes e sua própria existência.
Aquela blusinha faz diferença, teve uma situação que fui para o “Abraço em
família”, no São Francisco, foi só eu e outra pessoa, aí a gente foi e teve algumas
coisas que a gente viu e não gostou, achei que tava errada, então eu comentei no
Grupo, tá entendendo? Aí levaram até a SEAS (Superintendência do Sistema de
Atendimento Socioeducativo) e lá o diretor foi chamado a atenção. Isso quer dizer
que o Grupo causa a diferença, a maneira como somos tratadas, os meninos
(socioeducador) passaram a falar comigo, fiz aniversário do meu filho lá, aí eu levei
um bolo bem gostoso que minha nora faz, aí o diretor perguntou se eu queria bater
foto, aí falaram, não vai bater foto não, aí ele disse: vai bater sim, a senhora quer?
Pode bater a foto dela com o filho. Meu filho passou a ser mais bem tratado. Tá
entendendo? Fez uma super diferença. As vezes quando tô no centro, aí vejo mães
dizendo que esqueceu a identidade, aí eu digo, peraí, vou falar com fulano de tal, aí
já consegui que algumas pessoas entrasse mesmo sem RG, quer dizer, uma coisa que
a gente como Grupo consegue fazer, essa é a parte muito boa. Já aconteceu de eu
chegar no centro e ver algumas famílias chorando porque tinha vindo do interior e só
podia entrar a mãe, aí eu fui falar com o Ramon (diretor), e conseguir que a moça
entrasse para ver o menino. Aí disse pra ela, a gente vai dar um jeito de você entrar e
ver ele, essa mulher ficou tão agradecida, ficou o tempo todo comigo, pegou meu
telefone, quer dizer que isso pra mim e pra gente é muito gratificante, ver que
estamos ajudando outras mães (MARIANA CRIOULA).
Nas rebeliões quando teve, fomos como Grupo e conseguimos falar com a direção,
no prisional não se conseguiria isso (CONCEIÇÃO).
A importância do grupo é essa, a importância do controle social. São mães que a
gente trabalha politicamente na compreensão de que os filhos precisam ser
responsabilizados, que é a mesma história do sistema prisional e que a gente hoje
luta, eles precisam ser responsabilizados, mas eles precisam ter um atendimento, né?
um atendimento com dignidade, e que de fato seja o divisor de águas na passagem
desse menino por esse espaço. Então nosso papel é esse, do grupo de mães é cobrar
isso, é cobrar uma socioeducação real, que possa possibilitar o retorno desse menino
para o território dele e que assegure esse menino, dele não reincidir mais. É esse o
papel do grupo (TORDO).

Tendo em vistas estas colocações, podemos então pensar no propósito do Grupo
de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo em tentar tornar vivível o período de
internação dos adolescentes, ainda que essa incidência coletiva não tenha causado efeitos na
sua totalidade no aparato institucional. O anseio delas ultrapassa essa expectativa inicial, uma
vez que vislumbram possibilidades de existências em que vidas negras sejam dignas de
humanidade e da tão sonhada liberdade, em uma sociabilidade possível do existir, longe do
sistema penal.
Essas mulheres-mães conseguem abrir algumas fissuras no seio institucional da
socioeducação, denunciando, questionando as práticas racistas e repressivas por agentes do
Estado, no entendimento de que a população jovem infratora precisa ser responsabilizada e
não desumanizada. No âmbito da socioeducação, o caráter punitivo não é superado em
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detrimento do socioeducador, ao contrário, prevalece. Não é, portanto, o endurecimento das
ações punitivas neste emaranhado que será a solução ao ato infracional praticado pelo
adolescente.
Reintegrar o adolescente e garantir possibilidades de re-existências tem sido
principal desafio para o Grupo de Mães dada a realidade como alvos preferenciais desta
política genocida estatal. A militância política não é escolha, mas uma forma de fazer ecoar
suas dores, indignações, revoltas, reivindicações, denúncias e desnudar as diversas violências
vivenciadas por elas e por seus filhos/as socioeducandos/as.
Nesse caminhar espinhoso e dolorido, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo tem árdua tarefa cotidiana de recompor-se diante do quadro de adoecimentos
condicionados, tolerados e justificados pelo tecido social e pelo Estado, haja vista que há um
alto índice de reincidência de jovens após o internamento ou aprisionamento. Essa condição
acaba por produzir e reproduzir a própria delinquência, pois, uma vez fichado pela Justiça,
aquele sempre será um indivíduo sob suspeição na sociedade, especialmente para a polícia.
Não é por acaso que “o início da vida no crime muitas vezes representa a busca por melhores
oportunidades, que serão encontradas no universo da contravenção, principalmente do tráfico
de drogas” (RIZZINI, 2005, p. 11). Isso não é regra, mas potencializa a ilicitude.
Contudo, se faz necessário refletir sobre o cenário social, cultural, político e
econômico do qual os adolescentes estão inseridos, e daí repensar formas que rompem a
violência cotidiana, através de políticas sociais básicas de acesso à educação, cultura, esporte,
lazer e os direitos humanos. Estes direitos estão previstos na Constituição Federal de 1988 e
no ECA, estabelecendo não apenas que são fundamentais, mas no sentido de buscar por
caminhos alternativos e novos horizontes, promovendo oportunidades de existência antes e
pós-internação. É nessa perspectiva que situamos as narrativas das mulheres-mães do Grupo
de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo.
No capítulo a seguir, abordaremos as insurgências desse coletivo no terreno das
(re)existências tecidas fio a fio por mulheres-mães de adolescentes que cumpriram e cumprem
medidas socioeducativas, a saber, suas conquistas alçadas no campo da militância, em que
lutar e resistir tornou-se um aspecto visceral desse Grupo.
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5 MILITÂNCIAS INSURGENTES E ATIVISMO FORJADO: “NÓS TIVEMOS QUE
VIRAR ATIVISTAS PARA BUSCAR POR CONDIÇÕES DIGNAS PARA NOSSOS
FILHOS/AS”

Nesse capítulo abordaremos a organização militante das mães e seu uso como
estratégia de enfrentamento às violências institucionais arquitetada pelo Estado. Como sugere
o título, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo insurgiu em contraponto ao
aprisionamento de seus filhos/as e seus impactos em suas vidas. O depoimento acima foi
proferido por Tordo, que é uma das mães impulsionadoras do coletivo e tem voz ativa,
representando-o em diversas esferas e espaços da sociedade.
O ativismo político não era preponderante desse coletivo, portanto, essa
militância foi forjada no cotidiano socioeducacional de cada uma de suas participantes. Elas
tiveram que “virar ativistas para buscar por condições dignas” (sic) para seus filhos/as, como
bem destaca Tordo. Depois de ingressarem na luta e organizar o luto, a raiva e indignação,
elas se reúnem mensalmente para tramar e projetar bandeiras de lutas que perpassam e são
transversais nas suas vidas, como também outras possibilidades de existência, sobretudo para
a juventude negra, empobrecida, periférica e egressa do sistema socioeducacional e prisional.
(...) a criatividade dessas mulheres caracteriza-se por ser oculta num emaranhado de
astúcias, sutis e por vezes eficazes. Diria que as mães inventam uma maneira própria
de caminhar pela subjetividade imposta (CANTUÁRIO, 1998, p.75).

As vozes dessas mulheres-mães reverberam e se mantêm ecoando nos diversos
espaços, elas negritam suas dores causadas pelo racismo, sexismo e o sistema capitalista
heteropatriarcal, em especial pela dor da violência estatal. Nutridas pela afetação,
solidariedade e resistência, elas ousam esperançar por uma sociabilidade em que vidas negras
importam e sejam vivíveis.
5.1 “Lute como uma mãe”: mulher-mãe, uma categoria em questão
“Toda vida é lutar contra as forças do mal
Toda vida é lutar por um dia melhor
Lutar pela vida, felicidade, prosperidade
Lutar pela dignidade, harmonia e sabedoria
Lutar pelo pão de cada dia
Lutar até vencer...
(Paulina Chiziane, 2018, O canto dos escravizados)
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O capítulo procedente adentra no universo construído socialmente acerca de
maternidades para entender e refletir a relação mulher-mãe, bem como essa construção
impacta e reflete no papel social da mãe de adolescentes na condição de infratores. Sobre esta
questão, é válido destacar que há fortemente, por parte da sociedade, uma culpabilização das
mães de adolescentes em conflito com a lei. O ideal materno ocidental foi incorporado na
psique feminina, vide normas sociais, impondo mecanismos psicológicos que vão desde a
culpa ao medo de não corresponder a tal ideal, configurando-se numa maternidade ultrajada
no inconsciente dessas mulheres. Dado isso, é perceptível identificar a linha tênue entre ser
mulher e ser mãe no Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo. Uma das
premissas básicas que perpetua no imaginário social acerca da maternidade é conceber a
figura da mãe
(...) como inato determinaria o tipo ideal de mãe, aquela portadora de paciência,
inteireza, generosidade, bondade eterna, inabalável e ilimitada. Essa mulher deveria
encarar o modelo da Virgem Maria. A ela cabe o papel de parir, amamentar e educar
com sucesso os filhos, responsável pelos desígnios do lar e de toda a família. A casa
será espaço sacralizado da mulher-mãe (CANTUÁRIO, 2009, p.119).

Na esteira dessa categoria em questão, desnudar a realidade vivenciada pelas
mulheres-mães do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, via oralidades, é
falar do dizível ao indizível, é fazer transcender narrativas que vão para além do que foi
proposto, é tocar em feridas incicatrizáveis e doloridas, assim como partilhar tramas afetivas e
de resistências coletivas, sobretudo, de agenciamento de mulheres-mães em processos
constantes de ressignificações de suas vidas e corpos negros, circunscritas na organização
política e nas lutas cotidianas. Em linhas gerais,
São mulheres-mães que se engajaram em movimentos, aproveitando-se dos recursos
disponíveis e levantando bandeiras em nome dos filhos, elegendo como sua maior
arma a maternidade. Deste modo, amparadas por redes sociais e sustentadas pelo
conhecimento de suas experiências de vida, utilizam a função social materna
enquanto força motriz para as suas lutas, no qual foram se transformando em
detetives, policiais, pesquisadoras e por fim ativistas (GRAÇA, 2014, p. 96-97).

Mesmo diante das ações mortíferas do Estado, o Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo pouco consegue incidir, via atuação social, contra essa necropolítica
que localiza e determina quais corpos e vidas poderão viver ou morrer. Elas são
corriqueiramente discriminadas nos aparatos institucionais mediados pelo poder estatal. Essa
discriminação se perfaz por essas mulheres-mães, em sua maioria, serem mulheres
racializadas e mães de adolescentes em conflito com a lei. Isto é, por ocuparem esse lugar
social, são deslegitimadas e desacreditadas.
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Tratar sociologicamente acerca da categoria mulher-mãe é contra-narrar sobre
discursos tidos milenarmente como tradicionais no seio da sociedade, e como vivenciar a
maternidade. Os fundamentos históricos e sociológicos ajudam-nos a compreender que
existem modos diferenciados de “ser mãe”, como bem destaca Elisabeth Batinder, em seu
livro O conflito: a Mulher e a Mãe (2011), no qual recoloca questões da concepção da
maternidade no cerne do destino feminino. Para a autora, apesar de alguns avanços e
conquistas no campo dos direitos das mulheres, a desigualdade de gênero persiste na
contemporaneidade (BATINDER, 2011), assim como as ambivalências nas experiências
vivenciadas no ser mulher e mãe de jovens agentes de ação infracional. Analisar a interface
entre as dimensões raciais, por sua vez, nos alerta outras narrativas na vivência dessa
maternidade com mulheres-mães racializadas, empobrecidas e territorializadas. Constatamos
que não há uma forma padronizada desse ser mãe, isso foi uma invenção da história e uma
construção social, ou seja, existe uma pluralidade sobre práticas da maternagem. Podemos
aferir isso na citação abaixo:
A fabricação de imagem de uma mulher ideal, sonhada e desejada, acabou por
sobrepor-se a histórias de vidas femininas complexas, confusas, perpassadas de
paixões e preconceitos. Importante é que um rótulo moral mascarava desigualdades
raciais, sociais e econômicas, e a implantação do projeto de mãe ideal fazia-se a
serviço de um padrão cultural que procurava integrar todas as mulheres às
necessidades específicas de modernas instituições de poder, como Estado e a Igreja
(DEL PRIORI, 1993, p. 123).

Dessa forma, a maternidade é encarada como uma função biológica e inerente à
condição feminina, uma vez que a mãe ainda sofre as imposições sociais, geralmente, pelo
modelo socialmente apreendido. O ideal da mãe perfeita construído por cada sociedade em
geral e
por cada família, em particular, tem influências que podem ser positivas ou
negativas para mulher e para a criança, assim como para todos de seu convívio
íntimo. Muitas mulheres se sentem atormentadas por pensamentos acerca de
estarem, ou não, sendo boas mães (TOURINHO, 2006, p. 04).

Porém, não é essa direção pela qual a pesquisa em voga vai se deslindar, mas, na
relação mulher e maternidade que, por sua vez, acabam se fundindo e sendo vivenciadas de
maneira interseccionalizada, de acordo com a raça e classe social. Todos esses elementos
apregoados no ideal materno patriarcal refletem em representações que caracterizam um
modo universalizante de maternação, haja vista, que
o papel materno idealizado não foge a estes padrões: através das gerações, as
mulheres se identificam com padrões de comportamento das mulheres de sua família
e de sua comunidade modelados pelo discurso especializado. Assim, depositou-se no
ideal da mãe perfeita a responsabilidade pela unidade familiar e pela garantia ao
homem de maior disponibilidade para outras obrigações sociais: a mãe ideal
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conjugaria perfeitamente sexo, estabilidade conjugal e responsabilidade com os
filhos. Se no século passado acreditava-se que a mãe tinha uma função mais
biológica que afetiva, atualmente a maternidade é encarada de forma diferente pelos
especialistas e pelas mulheres, especialmente nos centros urbanos ocidentais:
socialmente construída, a maternidade é apropriada como elemento determinante pra
seu reconhecimento como indivíduo, não mais tomada como decorrente da ação de
algum instinto (TOURINHO, 2006, p. 4-5).

Neste ensejo, podemos constatar uma dualidade na relação mulher e mãe,
especialmente no caso das mães de jovens privados de liberdade, em que o fator materno
ganha foco e notoriedade. Essas mulheres-mães passam a adentrar na esfera pública para
exigir a efetividade do ECA e os direitos resguardados a seu filhos/as conferidos por lei. Essa
tomada de espaço público é fundamental na participação no aparato institucional, sobretudo,
por levarem à cena, de forma ressignificada, a maternidade como ato político, a partir do
momento que proferem no tecido social a frase de efeito: “Lute como uma Mãe”.
As mães se assumem como porta-vozes de outras mães que têm filhos/as
cumprindo medidas socioeducativas ou que foram mortos pela violência letal. Elas se
deslocam da esfera privada, onde, historicamente, a mulher esteve aprisionada, na condição
submissa aos ideais patriarcais. No entanto, apesar dos avanços na atualidade, no que remete
aos direitos sociais das mulheres, ainda temos muito que avançar e desconstruir. Algumas
práticas, concepções, normas e valores sobre ser mulher e ser mãe continuam em curso, sendo
perpetuadas, reeditadas e reproduzidas cotidianamente.
Na verdade, não existem dois modos de viver a maternidade, mas uma infinidade, o
que impede de falar de um instinto baseado no determinismo biológico. – Este
depende estritamente da história pessoal e cultural de cada mulher (BADINTER,
2011, p.70).

Neste limiar, enegrecemos57 essa análise, sobre o quão infinito e fecundo são os
modos de experienciar a martenagem, que não necessariamente depende do caráter biológico
ou instintual. Isso não é determinante e, tampouco, inerente à identidade feminina. Toda essa
idealização e imposição social foi mediada e construída culturalmente enquanto dever moral
para com a sociedade. Essa construção social teve a tarefa de gerir e procriar a vida como algo
incondicional, instintivo, vocacional e estrito à mulher para, assim, exercer o controle sobre
57

Numa perspectiva afrodiaspórica e descolonial, optamos por utilizar a palavra “enegrecer/escurecer” em vez
de “esclarecer”, para demarcar nossas epistemologias negras e “negritar” e “ocul-pretar” o universo acadêmico,
que nos apagou e silenciou nossos saberes, nos colocando à margem do conhecimento crítico e analítico. Desta
forma, escuremos, diante do epistemicídio e racismo epistêmico difundido ao largo da história por meio das
teorias racistas, no cerne da ciência, como seres inferiores, e desprovidos de intelectualidade. Evidenciamos que
o centro acadêmico não é neutro, tampouco, isento na contribuição e reprodução do racismo em suas relações
educacionais. Historicamente fomos descritas/os, classificadas/os, desumanizadas/os, desqualificadas/os,
deslegitimadas no terreno da ciência e erudição, tornando-se nossos saberes acientíficos e periféricos. Portanto, é
neste ensejo que escurecemos nossa escolha (KILOMBA, 2019; HOOKS, 2019).
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seus corpos. Além desses argumentos, podemos admitir a influência massiva do sistema
capitalista/patriarcal ocidental, ao ditar sobre o corpo feminino, valores morais e regras
socialmente universalizantes, na formação e no ser/tornar mulher e mãe, ao evidenciar que
“[...] todas as mulheres vivenciariam independentemente da cultura ou da condição
socioeconômica: pré-concebido, pré-formado, esperava-se apenas a ocasião para exercê-lo”
(TOURINHO, 2006, p. 8).
Isto é, a autora nos revela, de forma contundente, a corporização do mito do amor
materno como um construto social e cultural, que nos dias atuais algumas mulheres podem
decidir pela maternidade ou não com base nesses fundamentos e análise sócio-históricas.
Mary Del Priore, em seu livro Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e
mentalidade no Brasil colônia (2009), traz à luz a história da mulher-mãe no período colonial
brasileiro vide documentos e arquivos do século XVI ao XVII, encontrando evidências de
práticas e representações culturais no que remete à maternidade. A historiadora ainda
complementa que “a maternidade apagava as diferenças raciais, culturais e econômicas mais
contundentes e prestava-se a ser o instrumento de integração do gênero ao projeto colonial”
(DEL PRIORE, 2009, p. 42). Elisabeth Batinder, em sua obra O conflito: a mulher e a mãe
(2013), Nancy Chodorow, em Psicanálise da maternidade: uma crítica a Freud a partir da
mulher (1990), também foram vozes potentes ao contraporem acerca do discurso
normatizador, difundido em meados dos séculos XIX e XX, sobre o papel da mulher na
obrigação de ser mãe, assim como sua prevalência na atualidade.
Em contrapartida ao sustentáculo do ideal de maternagem como inquestionável e
imprescindível ao ser feminino, evidenciamos a participação e contribuição desta ideação por
correntes de cunho biológico, psicanalíticas, ginecológicas, fisiológicas, cientistas sociais, etc.
No contributo e propagação do instinto materno, inato à feminilidade, se exerce influência,
sobremaneira ao pensar e vivenciar à maternagem (CHODOROW, 1990; TOURINHO, 2006;
DEL PRIORE, 2009; BATINDER, 2011; CORDEIRO, 2013). Nesse panorama,
A mãe, anteriormente restrita a uma função geratriz, assumiu também o papel de
educadora e passou a ter uma função social. Cabia à mulher a responsabilidade pela
saúde e pelo bem-estar dos membros da família e ampliava-se sua responsabilidade
como dona de casa no controle dos filhos. A ela foram delegadas, também,
responsabilidades pelo desenvolvimento emocional dos filhos. Divinas e virtuosas,
essas mães sentiam um enorme peso sobre si. E se todos concordavam em glorificar
a mãe perfeita, também estavam dispostas a desqualificar as mulheres que
“fracassavam” em sua função materna. A mãe perfeita e “normal” devia mostrar-se
paciente e dedicada, atenta a todas as necessidades de seu filho, totalmente devotada
e qualquer afastamento desse padrão acarretava sentimento de culpa ou frustação
(TOURINHO, 2006, p. 10-11).
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Sendo assim, “ser mãe não deixava tempo livre para a mulher, que se tornou
aprisionada no papel de mãe, nos cuidados infantis a que estava obrigada” (TOURINHO,
2006, p.11). Ou seja, a mulher-mãe, tinha que abdicar do ser mulher em prol de sua
maternação. Tal processo se denota enquanto uma questão paradoxal na vida da mulher no
século XXI, em que ser mãe não tem sido suficiente e tampouco o ápice na vida e realidade de
uma parcela de mulheres. Toda essa conflitualidade do maternar tem gerado diversas
discussões na contemporaneidade, deslocando olhares cristalizados à identidade de gênero,
orientação sexual e cisheteropatriarcal racializado, ao ser desnudado por percepções
epistemológicas negras e fronteiriças, com base nas escrivivências daquelas que
experienciaram de um outro modo a maternagem.
Essa subordinação à identidade feminina, na centralidade maternal, também
exerceu no imaginário social uma ideação da mãe perfeita. No cerne desta questão, a figura
materna ocidentalizada foi personificada como ideal, elegendo a mulher branca a legitimidade
como modelo dominante à prática maternal, bem como a ideologia da feminilidade e
fragilidade. Portanto, a maternidade era exaltada e creditada, mas a partir de um lugar social e
racializado.
Não se pretende aqui fixar construções sociais concebidas pela lógica colonialpatriarcal sob os corpos das mulheres, tampouco reforçar os discursos e práticas opressoras
permeados na categoria mulher-mãe, mas sim enegrecer o debate de forma interseccional,
apontando as particularidades que envolvem a subordinação entre mulheres brancas e negras
em sociedades racializadas como a brasileira, escurecendo que estas não devem ser analisadas
apenas pela categoria gênero, pois as diferenças que as distinguem perpassam, sobretudo, pela
questão étnico-racial, classe social, territorialidade e geração. O exercício da maternidade,
está imbricado aos eixos estruturantes da esfera social brasileira. Contudo, na perpetuação do
racismo e do sexismo desde contextos longínquos inscritos na historiografia:
Refletir acerca da escravidão e das relações de gênero na história do Brasil requer
considerar as experiências de mulheres africanas e suas descendentes nos mundos do
trabalho, em particular o local da escravidão doméstica. [...] mulheres africanas e
crioulas atuaram no interior das casas-grandes e sobrados urbanos desde a
implantação da escravidão nas Américas. Os esforços necessários à subsistêncialimpeza da casa, lavagem de roupas, provimento de água, artesanato doméstico,
processamentos de alimentos, destacam-se como principal modo de inserção das
mulheres escravas (TELLES, 2018, p. 99).

Diante dessa retrospectiva histórica, “No âmbito das vivências cotidianas, a
ocupação de ama de leite impactou de maneira singular as experiências da maternidade e as
formas de exploração dos corpos dessas mulheres” (TELLES, 2018, p. 99), sendo estas, em
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particular, mulheres negras escravizadas na condição de amas de leite e mucamas, submetidas
desde a serviços mais íntimos à família senhorial, como os abusos sexuais, e diversas
violências cotidianas, aos trabalhos domésticos. (TELLES, 2018). Desta forma,
A crença da fragilidade das mães brancas e de seu leite, considerado fraco em
oposição ao mito da robustez e da abundância de leite entre as mulheres negras e
africanas, concorreu para a adoção da prática que se tornou disseminada nas
fazendas e centros urbanos da Colônia e do Império (TELLES, 2018, p. 100).

No curso milenar da história se demarcam condições de gênero atravessadas por
tensões raciais e violências inerentes à escravidão. As amas de leite resistiram, de todas as
formas possíveis, ao sistema colonial-patriarcal escravista; procuraram resistir aos ataques
senhoriais, mantendo o quanto podiam o controle sobre seu próprio corpo pelas vias das ervas
abortivas, o infanticídio, e uso de estratégias contraceptivas. Embora não seja difícil de
compreender, as mulheres racializadas sabiam que desempenhavam um papel da maternidade
na manutenção da escravidão e da riqueza escravista (MACHADO, 2018). Ainda que tenham
sido descaracterizadas de gênero e sexo por intelectuais, escritores no decorrer da história, em
alguns estudos de análise à escravidão, elas não eram descritas em sua condição
“genderizada”. Ou seja, nos termos de Kilomba (2019), as mulheres negras e outras mulheres
racializadas, experienciam o racismo, o sexismo, posicionando-o em dupla ou tripla
dimensão. Isto é, são formas diferentes de opressões, que não se findam ou se fixam nestas
categorias, considerando que as estruturas de dominação e poder se ancoram em papéis de
gênero via construções racistas e vice-versa.
Diante do exposto, “raça e gênero são inseparáveis. ‘Raça’ não pode ser separada
do gênero nem o gênero pode ser separado da ‘raça’” (KILOMBA, 2019, p. 94). Isto é, a
autora destaca que o gênero impacta na construção de “raça” e na experiência do racismo.
Ambas interagem e estão entrelaçadas. Por esse motivo, ela denomina de racismo
genderizado, ou seja, a conexão entre gênero e raça. Essas formas de opressões não operam
separadamente, mas entrecruzadas (KILOMBA, 2019).
Além disso, é fundamental compreender as nuances das opressões, não
sobrepondo uma à outra, mas considerando as intersecções de raça, classe e gênero. Os fatores
racial e de gênero são indissociáveis, intimamente interligados em toda história brasileira,
sobretudo ao analisarmos como as sociedades escravocratas se fundaram e quais efeitos da
escravidão acarretou sobre corpos negros, especialmente das mulheres negras.
É fundamental enegrecer que a mulher negra foi desumanizada,
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“o sistema escravista definia o povo negro como propriedade. Já que as mulheres
eram vistas, não menos do que os homens, como unidades de trabalho lucrativas,
para os proprietários de escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero” (DAVIS,
2016, p. 17).

Haja vista que a opressão era idêntica à dos homens, mas com um diferencial: elas
também eram vítimas de abuso sexual e outras violências e atrocidades. Isso significa que,
quando era conveniente, os senhores as tratavam como homens, mas, quando “podiam ser
exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas
exclusivamente à sua condição de fêmeas” (DAVIS, 2016, p. 19).
Enfatizar “maternidade negra” é recontar uma história que foi silenciada e narrada
por homens brancos em sua maioria, em que prevaleciam discursos sobre as mães negras, de
não serem disciplinar na criação de seus filhos/as (COLLINS, 2019), quando na verdade,
A exaltação ideológica da maternidade, tão popular no século XIX, não se estendia
às escravas. Na verdade, aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente
mães; eram apenas “reprodutoras”, animais cujo valor monetário podia ser calculado
com precisão a partir de sua capacidade de se multiplicar (DAVIS, 2016, p. 19).

Dessa forma, as mulheres negras dificilmente eram “mulheres” no sentido estrito
do termo, uma vez que eram racializadas, além de exploradas tanto na condição de
trabalhadoras quanto na coerção sexual; jamais lhes foram imputadas alcunhas como “sexo
frágil”, “donas de casas”, “mães” ou mulheres com “feminilidade”. A elas, esse vocabulário
não se fazia presente no seio social. Apesar da contradição dos papéis sexuais hierárquicos e
ideologizantes incorporados nos arranjos econômicos da escravidão, as relações homemmulher no interior da comunidade escravizada de maneira alguma podiam corresponder aos
padrões da branquitude dominante masculina (DAVIS, 2016). É nesse contexto que “a
subalternização da mulher africana é articulada ao status de escrava em uma ordem social em
que ser mulher e ser negro anunciavam uma suposta inferioridade de gênero e raça”
(BONFIM, 2009, p. 225). Em consequência disso,
Devido ao caráter patriarcal e paternalista, atribui-se à mulher branca o papel de
esposa e mãe, com a vida dedicada ao seu marido e filhos. Deste modo. seu papel é
assinalado pelo ócio, mantendo-se amada, respeitada e idealizada naquilo que o ócio
lhe representava como suporte ideológico de uma sociedade baseada na exploração
do trabalho [e de pessoa] de uma grande camada da população (NASCIMENTO,
2019, p. 259, versão revisada).

A sociedade colonial e escravista se reeditou e se reveste com base nas hierarquias
sociais, no sexismo, no racismo, na diferenciação sexual, racial, patriarcal e capitalista. Como
bem adverte Abdias do Nascimento, “o crime de violação e de subjugação sexual cometido
contra a mulher negra pelo homem branco continuou como prática normal ao longo das
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gerações” (2016, p. 83). Desta forma, situamos a maternidade negra e dessa relação mulhermãe, com ênfase em destacar como esses pilares de opressão moldaram os papéis e a
identidade feminina, dado que, “a mulher negra [...] experimenta a opressão a partir de um
lugar que proporciona um ponto de vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade
desigual, racista e sexista” (BAIRROS, 1995, p. 461).
Sendo assim, quando localizamos as experiências raciais vivenciadas por
mulheres negras, pobres, territorializadas, em situação constante de violência letal e
encarceramento, reforçamos que visibilizar as narrativas e trajetórias desse segmento é
recontar uma história que foi silenciada e aniquilada aos efeitos nocivos da dominação
ocidental, de gênero e colonial. Nesse processo histórico, o fator racial foi preponderante na
formação social brasileira, com atravessamentos de diferentes matrizes de opressões, cuja
situação priorizou infindáveis sujeições à população negra.
Neste percurso, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo de
Fortaleza tem acionado a maternidade como símbolo central para o engajamento político. E
quando proferem “Lute como uma mãe” elas mobilizam:
[...] a maternidade como componente central de sua participação na cena política e
das possibilidades de solidariedades ativas entre mulheres, coletivos e causas, elas
apresentam-se como figuras antes de tudo compostas: são mães entre outras mães
(mas não entre quaisquer mães); são parte de uma díade estreita e inseparável com
seus filhos e finalmente, são as que podem mover-se com mais propriedade entre o
singular de cada perda e seu sentido coletivo, esse necessariamente político e
socialmente marcado (VIANNA, 2018, p. 38).

Nesse sentido, as mulheres-mães desse coletivo tecem e retecem suas narrativas
embasadas na compreensão política de que estão inseridas num contexto sociorracial, ainda
que, algumas delas, não discuta a questão racial teoricamente e diretamente nos seus
discursos.
Hoje eu me considero uma mulher negra, também não foi um processo fácil esse
reconhecimento. Eu me percebi negra na faculdade, eu passei por muitas situações
de preconceito e racismo, mas eu não compreendia, né? Eu não compreendia a
dimensão daquilo e quando eu me percebi negra, foi um susto, foi pra mim a
dilatação de pupila. Mesmo assim, você vai enxergando as coisas, só que de repente
sua pupila dilata e as coisas vão se abrindo de uma maneira que você vai vendo com
outro olhar, né? Ou então com o mesmo olhar só que com muito significado e peso,
eu acho que foi isso quando eu me tornei. Ninguém disse que eu era negra, quando
eu respondia aquelas entrevistas do IBGE. Eu falava que era parda (TORDO).
Para mim tem as duas cores, branco e pardo, e branco sei que não sou. Sou parda,
então sou negra (MARIANA CRIOULA).
Eu sempre digo sou morena, eu me considero morena-negra. Assim o povo acha que
não aparento ter a idade que tenho, às vezes perguntam para minha filha Meire, se eu
não sou irmã dela (risos), acho que isso é devido minha cor (Conceição).

140

Esse reconhecimento de ser e torna-se negra é notório e cada uma narra
diferentemente os processos e nomenclatura. Não podemos deixar de destacar o quão é
importante ter esse reconhecimento para a luta antirracista, anticapitalista e antipatriarcal ao
passo que elas trazem à cena que “enegrecer-se” não é tão simples assim, uma vez que,
Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade,
confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativa
alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar
sua história e recriar-se em suas potencialidades (SOUZA, 1983, p.17-18).

Nesse ponto, é fundamental explicitar e escurecer o debate localizando saberes,
práticas e trajetórias a partir de escrituras afrodiásporicas e negras, pelas quais versam trilhas
entrecruzadas nas dimensões de raça, gênero e classe social, ao fomentar reflexões e debates
acerca da/para mulher negra e o feminismo negro. A despeito disso, intelectuais negras como
Patrícia Hill Collins (2015; 2016, 2017), Djamila Ribeiro (2017), Lélia González (1984),
Sueli Carneiro (2003; 2011, 2015), Beatriz Nascimento (2019), Bell hooks (2014, 2015,
2019), Grada Kilomba (2012, 2019), entre outras, escurecem a narrativa ressaltando o fator
racial ao analisar vivências de mulheres negras, por entender que a universalização da
categoria “mulher” não atende às várias possibilidades de “ser mulher”, ou seja, deve
considerar ao falar de mulheres outras intersecções, como raça, classe, orientação sexual,
identidade de gênero, abdicando da estrutura universal hegemônica.
E falar a partir das mulheres negras, segundo Djamila Ribeiro, em seu livro O que
é Lugar de Fala, (2017), é uma premissa importante do feminismo negro. A autora adverte
que “existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções e, para além de
refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos” (RIBERIRO, 2017, p. 35). Em
termos gerais,
[...] as feministas privilegiadas têm sido incapazes de falar a, com e pelos diversos
grupos de mulheres, porque não compreendem plenamente a inter-relação entre
opressão de sexo, raça e classe ou se recusam a levar a sério essa inter-relação. As
análises feministas sobre a sina da mulher tendem a se concentrar exclusivamente no
gênero e não proporcionam uma base sólida sobre a qual construir a teoria feminista.
Elas refletem a tendência, predominante nas mentes patriarcais ocidentais, a
mistificar a realidade da mulher. Certamente, tem sido mais fácil para as mulheres
que não vivenciam opressão de raça ou classe se concentrar exclusivamente no
gênero (hooks, 2015, p. 207).

No entanto, essa categoria “mulher negra” é recente e ainda não foi consolidada
no universo acadêmico, espaço de predomínio de uma ciência de caráter-eurocêntrico. Essa
análise categorial tem sido reivindicada e debatida apenas por parte das intelectuais negras
feministas interseccionais, e no âmbito dos feminismos populares e descoloniais, em
particular entre as mulheres negras, camponesas e indígenas, que começaram a ocupar a
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universidade para disputar seu lugar de fala e de elaboração teórica. Desta forma,
reconhecemos os desafios e embates a ser enfrentados diante da universalização da categoria
mulher, seguindo confiantes na desconstrução e descolonização das formas de fazer política e
saberes epistêmicos, contribuindo nos debates a partir de novas perspectivas de uma forma
interseccional.
Ademais, “a literatura feminista ocidental também falhou em reconhecer que o
gênero afeta as mulheres de outros grupos racializados de formas diferentes das que atingem
mulheres brancas, tornando as mulheres negras invisíveis” (KILOMBA, 2019, p. 97). Ainda
de acordo com a autora, devido ao fato das abordagens de raça e gênero serem tratadas como
paralelas, há uma tendência em equipará-las ao se fazer analogias entre o sexismo e o racismo
como formas de opressões singulares, e não como opressões entrecruzadas (KILOMBA,
2019).
Nessa empreitada, vale acrescentar os apontamentos de Kia Lilly Caldwell, no
trato das diferenças entre os diversos grupos de mulheres, que “desde o final dos anos 70,
mulheres não brancas na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos desafiaram modelos
unitários de gênero e exigiram noções sobre ‘ser mulher’ que levassem em conta a raça, etnia,
classe e sexualidade” (CALDWELL, 2000, p. 92).
Ou seja, os paradigmas unitários de gênero desenvolvidos pelas feministas
brancas hegemônicas não comtemplavam as experiências de exclusão e discriminação das
feministas não brancas, tendo que levar em consideração outras formas interseccionais para
conceituar gênero. Isto porque “o enfoque dado pelo feminismo exclusivamente ao gênero
como fonte da opressão de mulheres não consegue estabelecer conexões entre sexismo e
outras formas de dominação” (CALDWELL, 2000, p. 92). Sendo assim, evidenciar o gênero
como central nas experiências acaba por negar e apagar outros espectros de identidades de
mulheres e suas vivências de raça, sexualidade e classe, sob o jugo da categoria “mulher” e os
modos em que se define “ser mulher”. Os relatos das mães Tordo, Conceição e Mariana
Crioula nos dão elementos para refletirmos sobre tal concepção construída socialmente sobre
ser mulher e o exercício da maternidade.
Eu passei muito tempo sem saber o que era ser mulher, porque as pessoas me
conheciam na minha época da luta do grupo de mães eu botava uma saia muito
longa, longa. As pessoas achavam que eu era evangélica porque eu usava essa saia
longa. Essa era uma das características que eu tinha e a blusa da luta. Então era
impossível, era essa pessoa que existia enquanto mulher, a Tordo enquanto mulher é
aquela mulher falando com a blusa da luta, né? Hoje no sistema prisional eu passei a
usar uma calça porque o sistema exige isso a calça. Para quem é mãe solo que em
sua maioria somos. Quando os nossos filhos caem nesses espaços a primeira coisa
que acontece é o companheiro abandonar, ele não quer, ele não quer conversa com
isso, ele não quer responsabilidade. Eu tiro pelo pai do Samuel que é pai biológico,
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não quis conversa, abandonou o menino. Então ser mulher, negra, de periferia,
solteira, traz uma sobrecarga muito grande. Eu tenho até essa frase “enquanto as
mães convencionais, elas se preocupam com notas vermelhas dos filhos ou que
curso eles vão fazer, nós das periferias duelamos pra manter os nossos vivos e
que não estejam presos”. Então a gente, é uma sobrecarga redobrada, eu acho, é
porque eu tenho que ser mãe e tenho que ser mulher e não consigo porque, por
exemplo, outra coisa que nos impede até de ter uma outra relação, porque será que
nosso próximo companheiro quer nos acompanhar nessa caminhada, eles não
querem, né? O espaço institucional é algo que afasta, afasta a família, afasta amigos
e companheiros também (TORDO).
Assim eu sempre trabalhei, não tive uma educação que falasse isso de ser mulher,
hoje estou noutro relacionamento e no final do mês ele recebe o dinheiro dele e me
dá um tanto pra fazer as compras do mês e o resto que faltar eu me viro e coloco do
meu dinheiro. Água e luz tudo é eu que pago, a roupa cada qual compra a sua. Ele
compra com o dinheiro dele e eu com o meu (CONCEIÇÃO).
Eu joguei meu marido fora, pois ele não prestava. Ele ficava dois dias sem aparecer.
E quando ele aparecia, eu ficava com muita raiva, a minha sogra morava aqui do
lado. Eu “esculambava”, jogava as coisas dele para casa da mãe dele, a gente
brigava, era uma coisa assim. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje em
dia, eu jamais fazia isso hoje. Ele podia chegar bêbado, ah! vai dormir. Tá
entendendo? Porque era isso que iria fazer. Porque a gente que é mulher, a gente faz
assim, eu posso tudo, eu não preciso de homem para nada, eu pago minhas contas,
sou independente. Mas não é assim não gente. A mulher que não tem marido sempre
tem um engraçadinho pra pisar em cima da gente. Não tem o mesmo respeito da
pessoa, que tem um marido dentro de casa. Você acredita? Então o marido dentro
de casa, faz diferença na vida da gente. E principalmente com os filhos da gente.
Então aquela coisa, quando o filho pergunta: mãe posso ir? A mãe diz não pode, vá
pedir para seu pai, e o pai já faz aquela cara que é não e não pode não e pronto,
acabou. Agora uma mãe sozinha como é que faz? Então faz falta (MARIANA
CRIOULA).

As falas das mães revelam diversas questões permeadas de valores e discursos
cristalizados no tecido social, tanto no que concerne às variáveis de gênero, identidade
feminina, condição socioeconômica, quanto às questões raciais e o exercício materno. Elas
questionam essa estrutura racista/sexista/patriarcal, e narram de um local situado racializado
e, em alguns pontos, reafirmam a importância da figura paterna ou de um companheiro na
criação de seus filhos, tal como a partilha da maternidade, sobretudo por assumirem a maior
parcela ou a integralidade no cuidado/responsabilidade para com os/as filhos/as. Isso
sobremaneira corrobora, de forma costumaz, na solidão materna da maioria das mulheres
negras. Podemos visualizar isso a partir da análise fecunda de Patrícia Hill Collins, acerca das
mulheres negras na maternagem negra. Embora o contexto analisado seja estadunidense, ele
se revela semelhante ao cenário brasileiro.
A centralidade das mulheres nas famílias extensas afro-americanas reflete tanto a
continuidade da sensibilidade cultural de origem africana quanto as adaptações
funcionais às opressões interseccionais de raça, gênero, classe social e nação. A
centralidade da mulher é caracterizada menos pela falta de maridos e pais que pela
relevância das mulheres. Ainda que os homens possam estar fisicamente presentes,
ou tenham papéis culturais bem definidos dentro da família extensa, a unidade de
parentesco costuma girar em torno da mulher (COLLINS, 2019, p. 298).
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Em conformidade com a análise da autora, destacamos que atribuir
exclusivamente a responsabilidade e o cuidado com os filhos e as filhas à mulher-mãe
acarreta sobrecarga e múltiplas discriminações e sistemas de dominação/subordinação,
configurando-se num arranjo familiar constituído, na maioria das vezes, apenas pela presença
feminino-materna. Essa realidade, a priori, tem se tornado presente no Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo, como nas trajetórias de mulheres negras, desde tempos
longínquos de infindáveis servidões, fazendo-as experienciar no campo afetivo e matrimonial
a solidão da mulher negra,58 em que a “[...] figura materna se reduplica, migrando para várias
mulheres e de forma concomitante. Há sempre a presença de uma irmã mais velha, tia,
madrinha ou mesmo vizinha, e, quando possível, de uma avó a desempenhar esse papel”
(NASCIMENTO, 2008, p. 54). Toda essa estrutura social é imposta aos ditos papéis de
gênero e,
[...] inibe ou compromete o pleno exercício da sexualidade pelo peso dos estigmas
seculares, cerceia o acesso ao trabalho, arrefece as aspirações e rebaixa a autoestima.
Esses são efeitos da hegemonia da “branquitude” no imaginário social e nas relações
sociais concretas. Trata-se de uma violência invisível que contrai saldos negativos
para a subjetividade das mulheres negras, resvalando na afetividade e na sexualidade
destas (CARNEIRO, 2019, p. 278).

Contudo, os lugares de afeto correspondentes às mulheres não brancas são
atravessados tanto pela política do embranquecimento, quanto pelos “enquadramentos”59
constituídos mediante normas culturais e sociais, deslocando sujeitos não padronizados. Além
disso, a estética brancocêntrica, assim como o quesito racial, são levados em consideração
quando a questão é relacionamento. “Quanto mais distante a mulher estiver de tom de pele
que, uma vez foi instituído e incentivado por políticas governamentais como o que deveria ser
buscado e deveria ser a norma, mais ela sofre na busca por afetos” (SANTOS, 2019, p. 66).
Esses entrelaçamentos de outros marcadores sociais que mantêm as mulheres negras na base
da pirâmide das desigualdades raciais, bem como o trabalho forçado, violência sexual,
objetificação dos corpos e ausência de afeto são questões relevantes que necessitam serem
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discutidas no universo acadêmico e no tecido social, até porque, tais acepções permanecem e
se perpetuam na atualidade.
Notadamente, diversas escrituras e literaturas negras tem ensejado debates ao
largo da história sobre o temário em questão, como por exemplo: o romance O olho mais azul
(2019), de Toni Morrison, que explora a temática dos padrões de beleza vigentes tensionado
por uma garota negra; Um defeito de Cor (2018), de Ana Maria Gonçalves, que narra uma
história de resistência; A cor da Ternura (1989), de Geni Guimarães, que exprime fases de
uma criança negra desde à fase adulta, bem como as barreiras impostas pela sua cor quando
ingressa na sociedade branca (ao longo da narrativa, essa menina recebe várias iniciações na
imagem materna); Ponciá Vicêncio (2018), de Conceição Evaristo, ao descrever a trajetória
da personagem traçando caminhos, desencantos, afetos e desafetos em seu envolvimento
familiar e com amigos; A mulher negra e o amor (1990), de Beatriz Nascimento, que trata
dos aspectos da afetividade da mulher diante da complexidade das ligações heterossexuais,
dentre outros. Obras como as citadas enegrecem o debate quando o assunto é afetação. Essas
tensões raciais são fomentam na vida cotidiana das mulheres não brancas de maneira
dolorosa, devido a uma hierarquização de cores ligadas à branquitude e à negritude,
colocando-as em posições intermediárias da dinâmica do colorismo.
Embora a maioria das mulheres negras costume resistir a sua objetificação como o
Outro, essas imagens de controle continuam a exercer uma influência poderosa
sobre nossa relação com brancos, com homens negros, com outros grupos
raciais/étnicos e entre nós. Os padrões dominantes de beleza – em particular a cor da
pele, as características faciais e a textura do cabelo – são um exemplo específico de
como as imagens de controle depreciam as afro-americanas (COLLINS, 2019, p.
166).

No entanto, tal depreciação suscitada pela autora também afeta mulheres
africanas, mulheres afrodiaspóricas latinas, mulheres indígenas, as mulheres encarceradas,
dentre outros segmentos nas relações afetivas, do mesmo modo que atinge as mulheres-mães
com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, isto é, mulheres oriundas de
camadas populares, periféricas e racializadas.
Nessa reelaboração do discurso que ficou prisioneiro da visão eurocêntrica na
universalização da mulher, a escritora e psicóloga portuguesa Grada Kilomba,60 em sua obra
“Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism” (Memórias do Plantação: Episódios do
Racismo Cotidiano), recentemente traduzido, traz à luz a concepção de mulher negra
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enquanto o Outro do Outro, por situar-se num lugar ainda mais profundo na obscuridade, e
consequentemente, de difícil reciprocidade, em que:
[...] foram assim postas em vários discursos que deturpam nossa própria realidade:
um debate sobre o racismo onde o sujeito é homem negro; e um discurso de gênero
onde o sujeito é a mulher branca; e um discurso sobre a classe onde “raça” não tem
lugar. Nós ocupamos um lugar muito crítico, em teoria. É por causa dessa falta
ideológica, argumenta Heidi Safia Mirza (1997) que as mulheres negras habitam um
espaço vazio, um espaço que sobrepõe às margens da “raça” e do gênero, o chamado
“terceiro espaço”. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição
“sustentado pela polarização do mundo em um lado negro e de outro lado, de
mulheres.” (MIRZA, 1997, p.44). Nós no meio. Este é, é claro, um dilema teórico
sério, em que os conceitos de “raça” e gênero se fundem estreitamente em um só.
Tais narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates
acadêmicos e políticos. (KILOMBA, 2012, p. 56).

Vale salientar, diante dessa tessitura histórica e epistemológica apretada, que a
mulher negra se encontra comumente numa posição mais subalternizada e à margem devido
às condições subjacentes ao gênero, raça, classe social, e territorialidade imbricadas às outras
matrizes de opressões. Frente a esse cenário permeado pelo racismo estrutural e sistêmico, a
mulher não-branca têm ocupado lugares específicos, como o lugar da “Outricidade”, como
bem salienta Grada Kilomba (2019), ou seja, o não lugar. Nas palavras de Patrícia Hill Collins
(2019), a “posição de outsider”, sendo esta por sua vez uma “forasteira de dentro” ou “uma
fora do lugar”. Nesse esquema,
As mulheres brancas têm um status oscilante, como o eu e como a “Outra” dos
homens brancos porque elas são brancas, mas não homens. Os homens negros
servem como oponentes para os homens brancos, bem como competidores em
potencial por mulheres brancas, porque são homens, mas não são brancos. As
mulheres negras, no entanto, não são brancas nem homens e servem, assim, como a
“Outra” da alteridade (KILOMBA, 2019, p. 191).

Para a autora, é imprescindível enfrentar esse vácuo epistemológico, descortinar
esse apagamento da mulher negra e percebê-la como categoria analítica. Ela ainda sustenta
que por não serem nem mulheres brancas e nem homens, as mulheres negras acabam por
ocupar um lugar de subalternidade, com a função de Outro do Outro, posicionamento que
discorda da análise proferida pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, sobre a mulher ser o
Outro, em sua obra O segundo sexo, ao cunhar a categoria Outro. Sob esta perspectiva,
Beauvoir (1980) afirma que a mulher foi construída como o Outro, sendo assim interpretada a
partir do olhar do homem, em que “o homem é o sujeito, o Absoluto; ela é o Outro.”
(BEAUVOIR, 1989b, p.10). Ou seja, “o homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o
homem.” (Idem, p.10) E a mulher negra, de acordo com Kilomba (2012), só pode ser o Outro
e nunca si mesma.
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Essa duplicidade de ausência e não existência inevitavelmente é vivenciada
cotidianamente por esse segmento racial, sobretudo no contexto brasileiro. Sojourner Truth,
Mary Church Terrel, Anna Cooper, Amanda Berry Smith e outros ícones do ativismo negro
estadunidense romperam os longo anos de silenciamentos, e desconstruíram o termo mulher,
evidenciando a discriminação racial e de gênero sofridas por elas (HOOKS, 2019;
KILOMBA, 2019).
Por tal razão, “uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca
por conta de sua localização social, vai experenciar gênero de uma outra forma,” (RIBEIRO,
2017, p.61). Isso se revela, por exemplo, no posicionamento da abolicionista afro-americana,
escritora e ativista dos direitos da mulher e da população negra, Sojourner Truth61. Ela
participou, em 1851, de uma Conferência dos Direitos da Mulher, na cidade de Akron, em
Ohio, nos Estados Unidos, onde apresentou seu discurso mais conhecido “E, eu não sou
mulher?”, causando grande impacto devido a uma fala de um homem branco, ao contrariar a
ideia de direitos iguais para as mulheres, “baseando o seu argumento na noção de que mulher
era demasiado fraca para desempenhar a sua parte do trabalho manual, pois ela era de forma
inata fisicamente inferior ao homem” (HOOKS, 2014, p. 115).
O discurso improvisado de Truth foi registrado pela feminista e autora de
materiais da primeira onda feminista “The History of Woman Suffrage”, Frances Gages.
(RIBEIRO, 2017). O discurso proferido pela Sojourner Truth foi traduzido e publicado no
portal do Instituto da Mulher Negra – GELEDÉS62.
Muito bem crianças, onde há muita algazarra alguma coisa está fora da ordem. Eu
acho que com essa mistura de negros (negrões) do Sul e mulheres do Norte, todo
mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho.
Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em
carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor
lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a
saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou
uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei
a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma
mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde
que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma
mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e
quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E
não sou uma mulher?
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Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… [alguém da
audiência sussurra, “intelecto”). É isso querido. O que é que isso tem a ver com os
direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto, e o
seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida?
Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos
direitos que o homem porque Cristo não era mulher! De onde o seu Cristo veio? De
onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher! O homem não teve nada a ver
com isso.
Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça
para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser
capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão
exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem.
Agradecida a vocês por me escutarem, e agora a velha Sojourner não tem mais nada
a dizer (GELEDÉS, 2014).

Diante da longa estrada de escravatura até à liberdade, o discurso de Truth
evidencia, em pleno século XIX, o grande dilema que o feminismo hegemônico viria a
enfrentar: a universalização da categoria mulher, ou seja, perceber as várias possibilidades de
ser mulher. Nos termos de Ribeiro, esse debate do feminismo deve abdicar da “[..] estrutura
universal ao se falar de mulheres e levar em conta as outras intersecções, como raça,
orientação sexual, identidade de gênero, foi atribuído mais fortemente à terceira onda do
feminismo, sendo Judith Butler um dos grandes nomes” (RIBEIRO, 2017, p. 21).
Daí é válido nos atentarmos, quando falamos de e sobre mulheres, indagarmos de
qual mulher estamos falando, para podermos pensar caminhos que rompam com as amarras
da universalidade que nos exclui e da invisibilidade e do silenciamento acerca da realidade
das mulheres negras, na construção de novos lugares de fala, dando voz e visibilidade a esse
agente cujo nome é resistência, que por sua vez é denominado de mulher negra.
Em Aprendendo com o outsider within: a significação sociológica do pensamento
feminista negro, Patrícia Hill Collins (2016) reporta sobre a importância das mulheres negras
no uso criativo de sua marginalidade, do seus status de outsider within63, para produzir um
pensamento feminista negro capaz de refletir sobre diferentes perspectivas. Para a autora, a
mulher negra dentro do movimento feminista ocupa o lugar de “forasteira de dentro”, por ser
“feminista e pleitear o lugar da mulher negra como sujeito político, mas ao mesmo tempo ser
‘uma de fora’ pela maneira como é vista e tratada dentro do seio do próprio movimento”
(RIBEIRO, 2017, p. 45). Nesse sentido, Collins, ao definir outsider within, destaca a posição
social ocupada pela mulher negra de uma forma desigual. Retomando a discussão sobre o
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Outro, ressaltamos também a necessidade da autodefinição enquanto mulheres negras, e
Collins atenta para isso quando enfatiza sobre,
A insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade
de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas razões: em
primeiro lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista
autodefinido frente a imagens que promovem uma autodefinição sob a forma de
“outro” objetificado é uma forma importante de se resistir à desumanização
essencial aos sistemas de dominação. O status de ser o “outro” implica ser o outro
em relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento
masculino branco. Nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como
sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as mulheres em
termos de sua posição em relação a esse eixo branco masculino. Como foi negada às
mulheres negras a autoridade de desafiar essas definições, esse modelo consiste de
imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual
da imagem positiva dos homens brancos (COLLINS, 2016, p. 105).

No entanto, o aporte que propomos é pensar a partir desse lugar de outsider que a
mulher negra ocupa, ancorada no conceito de interseccionalidade e não somente nas opressões
estruturais de maneira isolada. Seria dizer, nos termos de Djamila Ribeiro, “que a mulher
negra está num não lugar” (RIBEIRO, 2017, p.46). A autora chama atenção para a dialética
do “outro”, “de um terceiro sexo não comtemplado pela política feminista branca: a mulher
negra” (PEREIRA, 2016, p. 365).
Nessa mesma toada, no artigo Enegrecendo o feminismo: a situação da mulher
negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero, Sueli Carneiro nos alerta
sobre o entendimento da categoria mulher negra e nos expõe que o racismo delimita a
hierarquização de gênero na sociedade, legitimando o discurso hegemônico. Em face disso,
resgatar e positivar a negritude é fundamental para a heterogeneidade que circunda em torno
da mulher negra, para que pensemos nesse aporte analítico de modo fixo e estável
(CARNEIRO, 2003; RIBEIRO, 2017).
Sendo assim, tratar dessa discussão “mulher negra” se deve à autoidentificação
por parte de algumas mães do socioeducativo, ao se darem conta que, pelo fato de serem
negras, sofrem com o racismo institucional. Entretanto, ressaltamos a necessidade dessa
análise racializada, e por haver uma cegueira e invisibilização em relação à mulher negra. E
quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção
paternalista dos homens sobre as mulheres, vale nos atentar de quais mulheres estamos
falando (CARNEIRO, 2003):
Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente
majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos
tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que
trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como
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vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as
feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos
parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de
frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas
de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação. Quando falamos
em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de que
mulheres estamos falando? (CARNEIRO, 2003, p. 50).

Destarte, as vozes esquecidas pelo feminismo hegemônico já ecoavam desde o
período escravista. Esse apagamento histórico das mulheres negras ocasionou, no imaginário
social, muitas consequências negativas para esse segmento sobre a realidade de mulheres em
países colonizados. Portanto, reforçamos que falar de mulher negra nos requisita falar também
de identidade negra, ou pertencimento identitário, uma vez que,
[...] ser mulher e ser negra no Brasil significa ainda estar inserida num ciclo de
marginalização e discriminação social e racial. Isso é resultado do nosso processo
histórico de formação da sociedade brasileira, que precisa ser analisado a fim de
buscar soluções equacionadoras para “antigos” e atuais estigmas e dogmas (NOVA;
SANTOS, 2013, p.19).

A descoberta de ser “mulher negra” não é processo simples e fácil, é gradual e
auto declaratório. Assumir-se mulher negra em um país onde o racismo é velado e
cotidianamente presente não é simples. Historicamente submetidas à escravidão e,
posteriormente, às profissões subalternizadas socialmente e com baixa remuneração, também
as acompanham um estigma atrelado a hipersexualização, fruto nefasto do regime
escravagista. Outro ponto a salientar é a condição a que essas mulheres eram submetidas, na
qual “a estereotipação da mulher negra como corpo “naturalmente” erotizado, obscenizado,
desumanizado e animalizado foi comumente repetida, processada por meio das práticas
sociais orientadas pelo imaginário do segmento dominante” (BONFIM, 2009, p. 243-244).
Isto é, à mulher negra foi imputado o lugar de subalternidade, destituída de humanidade e
exclusão social por parte de uma supremacia branca na sociedade brasileira.
Desta forma, falar de identidade nos remete a falar de algo que constitui: é tocar
na essência das pessoas, como algo uno, indivisível, que torna alguém único. É também uma
construção a partir do olhar do outro sobre nós, que nos identificamos enquanto outro
também, que também é uma construção histórica e social (COSTA, 2007), uma vez que a
identidade preta, o ser negra/o foi pensada a partir de atributos pejorativos e depreciativos
quanto à população negra pela supremacia branca, atrelado à escravidão, ao sistema carcerário
e de internamento, à pobreza, aos trabalhos braçais e subaltenizados, à baixa escolaridade,
entre outros termos. Assim:
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[...] ao tratarmos da identidade étnica dos negros, ressaltamos que a característica
física dos grupos e dos indivíduos, sobremodo a cor, mantém-se como elemento
denotador dos seus limites, uma fonte permanente de distinção. Ela é sempre um
componente para a estigmatização, desigualdade de indivíduos e grupo, tabus e
sanções, estados afetivos e preconceitos. A cor da pele tem servido como insígnia de
escravidão e liberdade, da dominação e sujeição (BACELAR, 1989, p.77).

A identidade racial vai sendo negada e construída a partir dos efeitos da
conclamada democracia racial64, essa premissa falaciosa que operou uma degradé de cores
através do processo da miscigenação. Nela, a figura do mulato e do pardo serviu para
amortecer o choque racial, tornando-as categoria intermediária ou válvula de escape,
implicando diretamente na desracialização da identidade ou numa identidade estereotipada.
De acordo com o antropólogo brasileiro-congolês Kabengele Munanga, a identidade negra foi
aniquilada através do ideal do branqueamento sustentado pela mestiçagem, contribuindo na
desconstrução dessa identidade no processo de clarificação da população negra, evitando
assim os prováveis conflitos raciais (MUNANGA, 2009).
Esse processo histórico dificultou o reconhecimento e enegrecimento do povo
negro, alienando-os quanto ao seu pertencimento étnico e cultural em diáspora. Desta forma,
enfatizamos que essa identidade “[...] é sempre um processo e nunca um produto acabado”
(MUNANGA, 2009, p. 14). No que diz respeito aos movimentos negros contemporâneos,
[...] eles tentam construir uma identidade a partir das peculiaridades do seu grupo:
seu passado histórico como herdeiros dos escravizados africanos, sua situação como
membros de grupo estigmatizado, racializado e excluído das posições de comando
na sociedade cuja construção contou com seu trabalho gratuito, como membros de
grupo étnico-racial que teve sua humanidade negada e a cultura inferiorizada. Essa
identidade passa por sua cor, ou seja, pela recuperação de sua negritude, física e
cultural (MUNANGA, 2009, p. 14).

Em face disso, lugares de poder e de tomadas de decisões são majoritariamente
ocupados por brancos. O negro, na pretensão de ascender, lança mão de uma identidade
calcada em emblemas brancos, na tentativa de transpor os entraves advindos do fato de ter
nascido negro (SOUZA, 1983). Nisso reside a espinha dorsal da violência racista, em que ser
negro é “[...] ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por
uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar,
negar e anular a presença do corpo negro” (SOUZA, 1983, p. 02). Diante do exposto, “tornarse negra” pressupõe trilhar caminhos complexos e reivindicar esta identidade de maneira
positivada em um processo de constante reconstrução. Pode-se verificar isso na fala de Tordo:
64

Florestan Fernandes, em seu livro “A integração do negro na sociedade de classes”, (2008), faz uma discussão
sobre a democracia racial enfatizando a falsa consciência que esta projetou, encobrindo o racismo através de uma
ideologia dominante, engendrando assim um dos grandes mitos, que germinou e se perpetua até a atualidade, de
forma desvelada e escancarada.
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Quando eu passei a estar nos espaços institucionais e compreender o que o sistema
faz nas nossas vidas, e eu sou uma mulher negra, né? Aí eu me desconstruí e até em
relação aos meus conceitos que eu tinha. Então pra mim foi isso, foi na faculdade,
foi quando eu comecei a ter minhas primeiras leituras, eu tenho pouca leitura negra,
mas foi quando eu comecei a entender qual que era a do Estado, pra quem, contra
quem, a favor de quem e na militância. Na verdade, eu era professora e na escola,
uma escola particular infantil, lá era imposto padrões. Então eu tive que alisar o meu
cabelo, né? Em relação a muitas condutas, até a maneira de vestir-se era algo que,
por exemplo, uma roupa colorida ou um turbante era algo que a gente trabalhava
numa data comemorativa, por exemplo. Em relação à religiosidade também era um
tabu muito grande. Isso até dentro da minha formação enquanto profissional, foi
algo que foi muito velado. Então assim, tanto do diretor branco, que ele era branco,
e comigo, eu era uma das professoras mais negras que tinha lá e aí uma das questões
foi que meu cabelo alisado ficava até melhor, né? Assim em relação a estética é isso.
E na militância quando eu me percebo, mesmo, né? Negra, que eu me reconheço e
começo a entender o espaço que o Estado, ele proporciona pra nós, são os espaços
institucionais onde tanto tem corpos pretos habitando como os que visita, quando eu
me percebi em filas de Centros socioeducativos, que eram mães e negras, em sua
grande maioria. As mães brancas são muito poucas. Aí foi quando eu conheci a
Inegra numa formação política que o grupo teve que trouxe a discussão de raça e
gênero, abriu mais essa compreensão dentro da minha cabeça e aí foi isso. Hoje sou
negra, luto ao lado de mulheres negras, me visto que nem negra, estou em transição
do meu cabelo porque eu não vou mais alisar para confortar padrão de ninguém que
impõe isso e é isso (TORDO).

Observamos nessa narrativa que Tordo ainda está no processo de enegrecimento,
que se dá por diversas formas, sendo uma delas aceitar seu corpo negro, traços negroides, o
cabelo crespo, dentre outros traços identitários, assim como sua ancestralidade e
espiritualidade na diáspora africana. O engajamento de Tordo na militância e no movimento
de mulheres negras tornou-se preponderante na aproximação do debate acerca da questão
racial e conscientização. Entretanto, quando olhamos para as questões das mulheres negras
com foco acadêmico, constatamos a relevância para com a “desnaturalização do lugar da
mulher negra na sociedade brasileira, um lugar no qual a subalternidade aparece como
dimensão ontológica de ser mulher negra” (CARNEIRO, 2015, p. 10). É mister reconhecer
também que, nessa tessitura social e racial, retecer sobre mulher negra é deslocar olhares
viciados sobre “[...] a condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre”
(CARNEIRO, 2003, p. 118), o que evidencia, então, dois aspectos sociais: a negritude e a
pobreza como elementos decisivos para o alargamento da discussão da igualdade de gênero.
Além disso, as mulheres negras, em suas trajetórias, enegreceram o movimento
feminista e movimentos sociais em geral, a partir de local situado, e demandas específicas em
processos particulares subjacentes. Nesse sentido, vale salientar a contribuição do feminismo
negro na luta antirracista, em que o protagonismo efervescente dessas mulheres, num primeiro
momento, veio orientado pelo desejo de liberdade, e em seguida pelo resgate de humanidade
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negada pela escravidão como força motriz na construção de novos caminhos e horizontes
(CARNEIRO, 2003).
Contudo, no bojo das discussões suscitadas acima, Kia Lilly Caldwell (2000)
chegou às mesmas considerações que Carneiro (2003), Gonzalez (1983) e Azerêdo (1994)
sobre o silenciamento das mulheres negras na produção dos estudos feministas no Brasil,
devido ao feminismo branco ter ficado preso, por décadas, à visão eurocêntrica e
universalizante das mulheres. No entanto, “as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados de
mulheres vítimas de outras formas de opressões além do sexismo continuam no silêncio e na
invisibilidade” (CARNEIRO, 2003, p. 118).
Todavia, vale pontuar que, desde meados da década de 1970, a antropóloga,
intelectual e ativista negra, Lélia Gonzalez vinha contrapondo e construindo problematizações
sobre tal silenciamento. Considerada pioneira nessa discussão, a intelectual debateu as
especificidades e particularidades da experiência da mulher negra na sociedade brasileira,
inclusive nos espaços da militância negra e feminista.
Nesta perspectiva, diante do espectro racial, é evidente que as construções
identitárias que circundam experiências de mulheres negras deslocam o discurso hegemônico
no que tange ao conceito universalizante sobre ser mulher, pois “o lugar em que nos situamos
determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo”
(GONZALEZ, 1984, p.224). Ou seja, a autora afirma que a mulher negra é duplamente
discriminada na sociedade brasileira. Isso corrobora na legitimidade e deslegitimidade de
certas identidades criadas pelo colonialismo para estabelecer hierarquias “[...] resultantes de
uma estrutura de opressão, que privilegia certos grupos em detrimentos de outros” (RIBEIRO,
2017, p. 31).
Sob este ângulo, reafirmamos a necessidade e relevância de ter escurecido tal
discussão enquanto agentes históricos de resistência, cujo mote político se assenta em novas
variantes que circunscrevem novos horizontes e deslocamento de olhares ao espectro de raça,
haja vista que, ser mulher, e ser negra no Brasil, significa ainda estar inserida em um contexto
de marginalidade, subalternidade e discriminação social e racial do qual são compelidas a
vivenciar cotidianamente, juntamente às opressões combinadas ao racismo, sexismo e demais
opressões estruturais.
Por outro lado, no que concerne a tal questão, diante desse esboço teóricomilitante, é importante enegrecer o feminismo e salientar que, diante desse mergulho na
história de resistência das mulheres negras, emergem da condição específica do ser mulher,
negra e, em geral pobre e periférica (CARNEIRO, 2019). Ao politizar as desigualdades de
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gênero e intragênero, ressaltamos a partir da perspectiva trazida pela teórica e crítica indiana
Gayatri Spivak, em sua obra Pode o subalterno falar?, com a pretensão de questionar sobre
os grupos subalternizados em territórios coloniais e sobre quem poderia falar, evidenciando
um lugar silenciado do qual fazia parte o sujeito.
Nessa direção, esse sujeito subalterno “[...] não tem história e não pode falar, o
sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010,
p. 67). Essa obscuridade mencionada pela autora remete ao silenciamento das/os
desprivilegiadas/os por casta, por classe e por raça. Então, quem está autorizado/a e
legitimado/a a falar sobre ser mulher, ser mãe? Quem são as mulheres que compõem o Grupo
de mães e familiares do sistema socioeducativo? Como elas exercitam a maternidade? Esses
são um dos questionamentos ora tratado nesta pesquisa.
Essas mulheres negras são as mães do Grupo de Mães que acompanham de perto
a matança, o encarceramento e a permanência de seus/suas filhos/as no sistema
socioeducativo e, posteriormente, a migração destes jovens para o sistema prisional, num
cenário em que inexistem políticas para egressos desta situação. Elas tecem e retecem suas
histórias, recontam suas práticas de maternangem com seus filhos/as em conflito com a lei.
São elas as responsáveis pela manutenção destes e por cobrar ações não genocidas ao Estado e
autoridades no fomento à segurança pública e acesso a direitos socioeducacionais regidos pelo
ECA e SINASE, antes, durante e pós-internação dos adolescentes.
Elas identificam a ofensiva assassina do Estado sobre seus corpos e dos seus
familiares e desenvolvem ferramentas para conseguirem atenção, posicionando-se
socialmente do alto de uma maternidade que reúne muitos aspectos da maternidade
tradicional, voltada para o lar e para o cuidado com a família, ao mesmo tempo que
essa maternidade é exercida no espaço público, da rua (ARAÚJO, 2019, p.87).

Isso reitera, no tecido social, a reinvenção do corpo materno, dado que a fusão
entre a mulher e a maternidade está na base de valores sociais e ainda permanece em políticas
e normas. O coletivo de mães vai engendrando rupturas frente a ideologia relacionada ao ser
mãe e tecendo contraponto às restrições que incidem sobre as mulheres efetivamente, quando
situadas na posição convencional de mães e de responsáveis pela vida doméstica e pela vida
dos seus filhos/as (LEITE, 2018).
Quando meu filho começou a se envolver, ele deixou de estudar, fez até a sexta série
do fundamental, ele começou a ter as inimizades com os meninos da favela do circo,
às vezes os meninos ficavam em frente da escola do lado da rua esperando ele sair
pra bater, aí a gente tinha que chamar a polícia pro menino sair do colégio. Aí ele
acabou abandonando o colégio (CONCEIÇÃO).
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Tendo em vista o que foi construído no seio social sobre o ideal materno, e como
essa construção implica sobre corpos femininos no exercício da maternidade, essas mulheresmães relatam sentimento de culpa por seus filhos terem infringido as normas sociais.
A minha mãe ela era hipertensa e nessa ela sofreu muito por conta do
comportamento do Samuel, que era chamado muito atenção na escola, com 6 a 7
anos. O Samuel foi pro Super do Povo e roubou, já estava roubando, 6, 7 anos de
idade, entendeu, aí começou daí aconteceu nesse período todinho de muito conflito
quando a minha mãe faleceu e a gente já estava com a guarda, já tava com o pedido
de guarda, a guarda estava no meu nome, porque eu que viajava muito, a guarda
estava no meu nome, mas o pedido de adoção foi no nome da minha mãe, entendeu,
estava no nosso nome. Aí de 2009 para 2010 minha mãe faleceu, aí pronto, perdi
meu chão, aí e agora? Como é que eu vou fazer? Aí o processo de adoção estava em
trâmites, quando saiu aí vieram na família perguntar, aí de irmã eu me tornei mãe,
porque assim, como seria eu iria abandonar o menino, eu ia fazer o quê? (TORDO).
Eu ficava me perguntando, onde eu errei. Eu chorava muito, era tudo muito difícil.
Sou mãe solteira, meu marido me deixou. O menino estava no ensino fundamental,
um menino super inteligente, estava numa escola particular, eu não conseguia aceitar
aquilo. Vivia chorando, vivia triste, desesperada, sem ter apoio de ninguém, nem
mesmo dos meus familiares, entendeu? Aí quando encontrei, fui encontrada graças a
deus pelo Grupo de Mães, e passei a fazer parte desse Grupo maravilhoso, que é
apoiado pelo CEDECA, foi onde eu consegui me erguer, tá entendendo? Desde 2013
já existia muitas mães na mesma situação que eu, a gente apoia uma a outra, passei a
saber um pouco mais sobre os direitos do meu filho, até então não sabia de nada, só
sofria, não sabia onde recorrer e nem a quem procurar. Vivia naquela situação de
chorar, não dormia direito, quando dormia acordava e começava a chorar, me
perguntava, meu Deus onde eu errei? Por que o André está nessa situação? O que
faltou para ele? Então era tudo muito difícil, até então aparecer o Grupo de Mães na
minha vida. Muitas portas se abriram para mim, conheci muita gente graças a Deus.
Esse Grupo sempre falo que é minha segunda família, tá entendendo? Eu amo estar
com elas e estou muito feliz por poder estar aqui. Eu não era uma pessoa de falar,
nem falo para falar a verdade, eu faço mais é rir, aí hoje, estar aqui, pra mim é um
privilégio muito grande, por estar contribuindo de alguma forma, contando essa
história (MARIANA CRIOULA).
Eu tenho três filhos, e me separei e eles ficaram com o pai. Porque na época eu
trabalhava e não dormia em casa, dormia na casa da patroa, no trabalho, a semana
inteira. Hoje em dia não, vim morar com meu atual companheiro e ele já tinha essa
casa, quando eu comecei a trabalhar lá, ele trabalhava lá. Quando vim morar no
Conjunto Palmeiras eu só tinha a Maria e o Marcelo, foi quando fui trabalhar em
casa de família, e minha irmã ficava com o Marcelo na Metrópole. Antigamente
esses trabalhos tinha que dormir, né. Aí minha irmã ficava com eles. Aí depois
acabei saindo do trabalho e depois fui trabalhar noutro canto e levava o Marcelo
porque ele vivia doente. Estava grávida do Rafael e fazia garrafa palhada pra
Ypióca, aquela de botar cachaça. E a Maria também fazia, ela era bem esperta e
rápida de fazer. E pai dela trabalhava na construção civil. Depois ficou
desempregado, eu não ia deixar os meninos passar fome. A Maria cuidava dos
meninos quando eu ia trabalhar. Todo o sustento da casa quem dava era eu. Mesmo
estando separada do pai deles. Eu sempre trabalhei, desde os 13 anos de idade, eu
morava em Maranguape, naquela época tinha que trabalhar de costureira e eu não
sabia costurar, não tinha muito emprego pra nós. E viemos para cá Fortaleza. Meu
filho era daqueles meninos que não gostavam de ir pro colégio, bem desinteressado
em ir pro colégio. A única que terminou os estudos foi a Maria, terminou até o
ensino médio. O Marcelo também deixou foi cedo, mas graças a deus nunca me deu
trabalho não. O trabalho que tá me dando agora é negócio de beber. Mas esse
negócio de droga ele nunca se envolveu não. E o Rafael, ele me disse que começou
com uns meninos lá da rua da minha irmã que usava droga, ele começou a andar por
lá e aí começou a usar droga, eu sempre passei o dia no trabalho (CONCEIÇÃO).
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Tais relatos apresentados acima pelas mães retratam, de forma indireta, o
sentimento de frustração e culpa no exercício da maternidade: uma de irmã, tornou-se mãe
adotiva e solo; Mariana Crioula também é mãe solteira, trabalha como empregada doméstica
desde jovem, assim como Conceição. São diversas questões que atravessam essas mulheresmães. Verificamos, também, que elas carregam sozinhas a responsabilidade da criação e
educação de seus filhos e filhas, e que essa maternidade acaba se tornando um local solitário.
Essa solidão condensa a mulher-mãe num acúmulo de tarefas cotidianas, desempenhando
funções no terreno maternal, a centralidade do ser mãe “[...] naturalmente vinculada à
feminilidade e na abertura de novas possibilidades que o exercício da função materna
permitia. Houve um deslocamento do poder paterno, que passou a ser partilhado com a mãe”
(TOURINHO, 2006, p. 11) conferindo-lhe
[...] um papel determinante no futuro de seu filho: se ele se tornasse um criminoso
ou apresentasse qualquer tipo de deficiência física ou emocional, já se sabia quem
deveria ser colocado no banco dos réus. A mãe se tornaria responsável não só por
qualquer ato inconveniente do filho, mas também do marido, frequentemente
desculpado por não encontrar suporte ou aconchego ao chegar em casa: um
ambivalente agradável, um chinelo quente e uma comida bem feita (TOURINHO,
2006, p. 11).
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comportamento, as mulheres, sobretudo mulheres não brancas, são as mais afetadas por esse
sistema opressor, ao fundir feminilidade atrelada à maternidade, engendrando ideais de “mães
perfeitas” ou “mães suficientemente boas”, e desconsiderando que tal ideologia atormenta-as
e influencia no seu exercício materno, fazendo com que elas se questionem se estão sendo
boas mães ou não. Todas essas definições pré-estabelecidas no tecido social sobre as práticas
de maternagem acabam por corroborar, na concepção dessas mulheres-mães, a sensação de
culpa, colocando-as em situações de risco ao bem-estar emocional. Na conjugação das
opressões estruturais que atravessam seu cotidiano, há de se evidenciar, no entanto,
a mulher-mãe continuou vivenciando [e continua] o mito da mãe eternamente
abnegada, aquela que é responsável pela felicidade de todos, passando a sofrer
conflito e ambiguidade por não conseguir dedicar-se plenamente a sua função de
trabalhadora, nem ser uma mãe exemplar (TOURINHO, 2006, p. 20).

No relato trazido tanto por Mariana Crioula quanto por Conceição percebemos
que, para além da solidão materna e afetiva, elas sempre trabalharam para seu autossustento e
para a manutenção da família. Conceição trabalha desde os treze anos de idade nas ditas
“casas de família” desenvolvendo o ofício de empregada doméstica. Seu ex-companheiro, pai
de seus dois filhos e uma filha, estava desempregado na época, e era ela que, mesmo grávida,
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trabalhava como provedora do lar. Mais tarde, quando o filho caçula nasceu, conheceu outra
pessoa e passou a conviver com ele. Seus filhos, inclusive o caçula, ficaram sob a guarda do
pai biológico. Nos finais de semana, Rafael (filho de Conceição) ia para a casa dela. Nessa
linha tênue da maternidade, Conceição não podia estar com seu filho, pois trabalhava
integralmente na casa de sua patroa, obtendo folga apenas quinzenalmente. Neste dia, ia à sua
casa e podia ver seus filhos e filha. Sua filha mais velha engravidou e logo passou a cuidar
tanto de seus irmãos como de seu primogênito, exercendo também maternidade solo.
Já Mariana Crioula, não diferentemente de Conceição, sempre trabalhou desde
jovem. Narra que vivia uma relação abusiva com o pai de seus filhos/as maiores de idade, e
por isso ele a abandonado. Relata que, inclusive, se sentia aliviada, mas logo sentiu falta da
partilha da criação de seus filhos, assim como o respeito da sociedade para com uma mulher
casada. Seu filho, André, era proveniente de outro relacionamento, relacionamento esse que
gerou diversos conflitos em torno da dúvida acerca da paternidade. Ela foi exposta e
constrangida, pondo em xeque a veracidade de sua fidelidade quanto ao seu atual
companheiro pela família dele, por este ter uma condição financeira relativamente estável,
com ofício de servidor público.
Nesse contexto, Mariana Crioula se vê obrigada a fazer exame de DNA (Ácido
Desoxirribonucleico) para comprovar a paternidade para a família branca de seu
companheiro. Com o laudo resultando positivo, logo a criança passa a receber minimamente
atenção com valor da pensão, como se também não fosse obrigação dele dividir a
responsabilidade financeira e educacional. Porém, por haver tensão em torno desse
relacionamento, logo Mariana Crioula foi abandonada novamente e continuou a exercer a
maternagem sozinha. Mariana Crioula ainda acrescenta em sua narrativa, quanto a tal prática
de maternância que,
Eu sempre trabalhei, sempre mostrei que eu sou uma pessoa assim honesta. Sempre
paguei as pessoas para ficar assim com ele desde pequenininho, pagava para ele na
escola. As pessoas me entendem. Que sempre fiz tudo pelos meus filhos. Pode
perguntar para qualquer pessoa daqui que me conhece há anos. Eles dão carona para
meu filho. Reclamam com ele, por ele ser grosseiro, com esse tipo comigo. Todo
mundo acha que eu sou uma mãe cem por cento. Eu não merecia ter passado e estar
passando por essa situação que eu estou passando. Que ele agiu de uma maneira
muito mal. E que ele que irá sofrer as consequências (MARIANA CRIOULA).

É perceptível, nos discursos aferidos por estas mulheres-mães, que a dimensão do
corpo materno interseccionado com raça, gênero e classe social entrecruza de diversas formas
possíveis as vivências destas, de modo a denunciar práticas coloniais de um passado de
infindáveis servidões, sujeições e subordinações, que está registrado sobre corpos negros que
se expressam pela linguagem da resistência, sofrimento, dor e exclusão, em especial,
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ausências. O passado reflete e incide no presente da população negra. Nota-se, de maneira
escancarada por intermédio da branquitude, práticas coloniais sendo reelaboradas e renovadas
em múltiplas discriminações, sobre corporeidades e vidas negras.
De mucama a cozinheira e/ou lavadeira, a mulher negra é identificada pela
servilidade. A ocupação identifica também o momento histórico que está
atravessando: período pós-Abolição, sua saída da senzala em direção à favela.
Ontem, como hoje, a mulher negra ocupando os guetos de qualquer espaço social
brasileiro. [...] a mulher negra ocupa o fundo desse espaço de fundos; no fim de
todos os fundos. Longínquas servidões. O segundo rebaixamento está em, além de
sua posição acuada, ocupar um espaço que não é seu; o que torna contraditoriamente
integrada – pois esse é o espaço social que lhe cabe – e ao mesmo tempo estrangeira
nas cozinhas “alheias”. A expressão “cozinha alheias” aparece como uma metáfora
de sua condição ao longo de todo o curso da história brasileira: mulheres
desprovidas, desertas, deserdadas de qualquer símbolo que as identifique e lhes
garanta um bem adquirido. Às “alheias”, alijadas do processo socioeconômico
brasileiro, resta cozinhar “baixinho revoltas” em direção à favela. Versão atualizada
da senzala (NASCIMENTO, 2008, p. 60-61).

Incorporadas a essas relações em constantes rupturas, descontinuidades e
transformações, as mães de jovens agentes de ação infracional têm sido vozes fora da rota
ocidentalizada sociedade. Proliferam e tecem resistências e reexistências cotidianas em becos,
vielas, favelas, periferias, quebradas, quilombos e territórios, onde vidas negras são
inesgotavelmente concebidas apesar da corrente e contra ela, tal como espaços de vias, em
que corpos negros são encarcerados, exterminados, jogados ao chão.
A maternidade em sua complexidade exprime diversos modos no ato de vivenciar
e experienciar a maternação. Essa encruzilhada na fusão mulher e mãe, para as mulheres que
integram o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, demonstra o quão difícil
é ser mãe, ao mesmo tempo que impele conflitos e tensões. Nesse emaranhado do maternar,
sobreviver às intempéries ocasionadas por esse exercício também é sobreviver em condições
precárias financeiras, de saúde e emocionais, culminando em dificuldades para além das
estruturais. Os paradigmas interseccionais nos possibilitam outros olhares acerca dessa
questão em voga, uma vez que coloca a maternidade sob o jugo complexo, marcado também
por fatores de raça, classe social e territorialidade, entre outros marcadores sociais.
Ao observar a maternidade por esse prisma, tensionamos os enquadramentos
estatizantes do gênero, trazemos à luz do debate a dimensão do corpo materno e negro e como
as mães de adolescentes em situação de internamento socioeducacional estão inscritas nesse
contexto racialmente segregado. Em outras palavras, essas mulheres-mães não brancas
defrontam-se, em sua realidade cotidiana, com todos esses elementos conjunturais de
dominação e subordinação da mulher, milenarmente. Elas resistem a partir do seu corpo
materno, que fala, grita e faz ecoar desde os porões das senzalas, numa voz desértica e as
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vezes solitária, por direito à vida, à humanidade sua e de seu povo, assim, como de seus
filhos/as que estavam e continuam, na atualidade, aprisionados, encarcerados e sendo
exterminados de diversas formas possíveis.
Nesse contradiscurso generificado, ou seja, a história do ponto de vista de quem
esteve à margem sociorracial, o coletivo de mães (em)luta escreve uma história tecida por elas
e experienciada por elas. Caminham na direção por emancipação e libertação dos seus
filhos/as, especialmente aqueles/as que estão na disputa pela vida, para que seja digna de ser
vivida. Tentam engendrar / formatar fagulhas criativas na sua luta cotidiana, e denunciam a
forma como seus familiares são tratados nas instituições marcadas pelo racismo estrutural. Os
anseios coletivos desse Grupo de Mães são infindáveis. A potência desse movimento tem
como âncora a afetação, solidariedade, respeito, reciprocidade, empatia e resistência. Para
melhor entendimento, veremos a seguir alguns aportes das escrivivências narradas por essas
mulheres em movimento, em que a maternidade é signo político dessa luta, um elemento
crucial por trás do qual toda uma rede de mulheres se mobiliza, se reinventa e politiza seu
ativismo social a partir do local que ocupam.
5.2 “Onde tem um pé de mãe, flora rebeldia”: resistências e (re)existências tecidas fio a
fio por mulheres-mães de adolescentes que cumpriram e cumprem medidas
socioeducativas
“Medo nós tem, mas nós não usa”
(Margarida Maria Alves).

No presente tópico, assim como a escritura dessa obra, as protagonistas são as
mães do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo. São tessituras tramadas a
várias mãos e sob o fito de diferentes olhares, perspectivas, vivências intersectadas por
dimensões sociorraciais e localizadas territorialmente. Demarcar esse lugar é fundamental
porque “O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo
fenômeno do racismo e do sexismo. [...] veremos que sua articulação com o sexismo produz
efeitos violentos sobre a mulher negra em particular” (GONZALEZ, 2019, p. 238). Neste
trabalho, as mulheres-mães assumirão sua própria narrativa.
No tocante ao ativismo da mulher negra na periferia, há de se levar em conta as
especificidades que definem o ser mulher em cada circunstância, sobretudo porque “ignorar as
diferenças de raça entre as mulheres e as implicações dessas diferenças representa uma
seríssima ameaça à mobilidade do poder coletivo das mulheres” (LORDE, 2019, p. 145). A
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partir dessa perspectiva, enveredamos epistemologicamente pela recontação da trajetória da
participação e engajamento das mulheres negras no cenário social. Vale frisar que a tarefa da
memória coletiva, histórica e ancestral sempre esteve presente em suas lutas cotidianas, como
bem adverte Jurema Werneck65 em Nossos passos vêm de longe. Uma vez que, a construção
da memória de forma coletiva fortalece a identidade tal como aponta Ferreira, em Memória
coletiva: apontamentos acerca da participação social e política das mulheres negras no
cenário brasileiro (2019), e assevera que “o direito de contar a própria história se refere à
possibilidade de ocupar um espaço na disputa política pelo poder no qual se dá a reconstrução
da identidade a partir de experiências do próprio grupo” (FERREIRA, 2019, p. 84).
Neste ensejo, reafirmar esta posição centrada na narrativa afrodiaspórica é tornar
visível uma história encrustada de silenciamentos, apagamentos milenares, sob a égide do
racismo estrutural e epistêmico nas relações sociais, culturais, econômicas, educacionais e
acadêmicas. Grosso modo, nos moldes sociais,
as mulheres negras não existem. Ou, falando de outra forma: as mulheres negras,
como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma articulação de
heterogeneidades, resultante de demandas históricas, políticas, culturais, de
enfrentamento das condições adversas estabelecidas pela dominação ocidental
eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, expropriação colonial e da
modernidade racializada e racista em que vivemos. Ao afirmar estas
heterogeneidades, destaco a diversidade de temporalidades, visões de mundo,
experiências, formas de representação, que são constitutivas do modo como nos
apresentamos e somos vistas ao longo dos séculos da experiência diaspórica
ocidental. Tais diversidades fazem referência às lutas desenvolvidas por mulheres de
diferentes povos e regiões de origem na África, na tentativa de dar sentido a cenários
e contextos em rápida e violenta transformação. Mudanças que resultariam na
constituição de uma diáspora africana que significasse algum tipo de continuidade
em relação ao que poderia ser definido como nós, com o que éramos e que não
seríamos nunca mais (WERNECK, 2009, p. 151-152).

Na medida em que as mulheres negras se engajavam nas lutas gerais dos
movimentos populares e nos movimentos negros e movimentos de mulheres feministas no
plano nacional e internacional, tencionavam as discussões para, então, assegurar as pautas e
agenda específica desse segmento racializado, à luz do efeito do racismo, sexismo e
discriminação racial (CARNEIRO, 2003). Nesse panorama, é importante sinalizar que
os efeitos do racismo e do sexismo são tão brutais que acabam por impulsionar
reações capazes de recobrir todas as perdas já postas na relação de dominação. O
efervescente protagonismo das mulheres negras, orientado num primeiro momento
pelo desejo de liberdade, pelo resgate de humanidade negada pela escravidão e, num
segundo momento, pontuado pelas emergências das organizações de mulheres
65
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negras e articulações nacionais de mulheres negras, vem desenhando novos cenários
e perspectivas para as mulheres negras e recobrindo as perdas históricas.
(CARNEIRO, 2003, p. 129-130).

Sendo assim, segundo a autora Sueli Carneiro (2003), suscintamente podemos
ratificar que o protagonismo político das mulheres negras tem se constituído em força motriz
a punhos de ferro e de muita resistência, no intuito de enegrecer e feminizar narrativas e
mudanças nas concepções e o reposicionamento político feminista no Brasil. Essas ações
políticas e fissuras no tecido social vêm promovendo:
• o reconhecimento da falácia da visão universalizante de mulher;
• o reconhecimento das diferenças intragênero;
• o reconhecimento do racismo e da discriminação racial como fatores de produção e
reprodução das desigualdades sociais experimentadas pelas mulheres no Brasil;
• o reconhecimento dos privilégios que essa ideologia produz para as mulheres do
grupo racial hegemônico;
• o reconhecimento da necessidade de políticas específicas para as mulheres negras
para a equalização das oportunidades sociais;
•o reconhecimento da dimensão racial que a pobreza tem no Brasil e,
consequentemente, a necessidade do corte racial na problemática da feminização da
pobreza;
• o reconhecimento da violência simbólica e a opressão que a brancura, como padrão
estético privilegiado e hegemônico, exerce sobre as mulheres não brancas
(CARNEIRO, 2003, p. 126-127).

Dessa forma, devido à participação dessas mulheres nas esferas públicas, que
mulheres racializadas puderam introduzir e alargar os sentidos de uma democracia que de fato
inclua a população negra em todos os espaços de poderes. Justiça social e noções sobre as
quais gênero e raça impõem-se como parâmetros inegociáveis para a construção de um novo
mundo, de um novo modelo societário, onde vidas negras não sejam aniquiladas e
interrompidas. Como bem aponta Vilma Piedade (2017), não há democracia plena sem a
inclusão das mulheres negras embutida à estrutura da sociedade.
É nesse emaranhado que situamos o ativismo das mulheres-mães de adolescentes
em conflito com a lei, reafirmando a história da mulher negra, seja nas Américas, na África ou
no contexto cearense, impregnando o espírito de resistência, de ativista de proteção e
transformação. Elas romperam barreiras ao desempenhar diversos papéis para que outras
mulheres pretas tivessem oportunidades diferentemente delas, em postos historicamente
negados a esse segmento (DAVIS, 2018), como uma agente potente de mudanças.
Nessas travessias negras, Patrícia Hill Collins (2019) conceitua o ativismo das
mulheres negras, organizadas ou não, no contexto estadunidense, salientando que estas
desenvolvem o ativismo em duas dimensões: a primeira na luta pela sobrevivência do grupo,
que consiste em ações que as levam a criar esferas de influência no interior das estruturas
sociais existentes. A segunda dimensão desse ativismo consiste na luta pela transformação
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institucional, em outros termos, em iniciativas que visam mudar políticas e procedimentos
discriminatórios no governo e no tecido social, como escolas, mercado de trabalho, mídia,
comércio e em outras instituições totais sociais. Podemos ainda acrescentar, em contexto
brasileiro, no que concerne à pesquisa em voga, as mulheres-mães do Grupo de Mães que
tendem, também, a transformar ou abolir, por exemplo, o sistema de justiça penal,
socioeducativo e prisional, que tanto suga e trucida vidas e corpos negros.
De modo geral, o pensamento feminista negro estadunidense, tal como o
brasileiro, de forma especializada, traz à luz do debate temas presentes e transversais no que
tange ao segmento negro. São temáticas como: trabalho, família, política sexual, maternidade
e ativismo político, baseados em paradigmas que culminam em opressões interseccionais na
modelagem da matriz de dominação (COLLINS, 2019).
É por intermédio da maternidade que as mães se fazem sujeitos visíveis e se
forjaram ativistas (em)luta, visibilizando narrativas de experiências raciais desiguais no ensejo
por uma sociedade justa e equânime. Elas têm como mote a maternagem negra vivenciada
cotidianamente, em que:
a categoria “mãe” se apresenta como um atributo muito peculiar a essa luta, pois
possui um peso ontológico que garante a essas mulheres um caráter político em um
processo de subjetivação e visibilização de seus corpos no domínio público. Sua
presença em atos, vigílias e caminhadas constitui-se em uma forma de mobilizar a
opinião pública, a mídia e autoridades para a legitimidade de sua reivindicação
(SANTIAGO, 2019, p. 10).

Elas imprimiram, na sua atuação e no fazer político, a defesa da humanidade dos
indivíduos negros e em situação de internamento e aprisionamento socioeducativo. Além
disso, desejam travar e tramar lutas não apenas por identidade, mas também por
transformação da sociedade, e isso passa, fundamentalmente, pela “desbrancalização” do
modo como se faz, pensa, age e atua politicamente. Suas bandeiras de lutas envolvem
diretamente a questão da liberdade, e por compreender que as mulheres negras compõem a
base da pirâmide, acreditam que é preciso disputar o poder para que os privilégios baseados
na raça sejam desmantelados (BORGES, 2018).
Neste percurso, construir e costurar fios de esperança está na dinamicidade do
coletivo de mães. Elas transformam a dor, o luto e sofrimento em mobilização política e, no
seio do movimento, tentam desconstruir estereótipos sedimentados acerca da mulher negra
“forte” e “guerreira”. Sobre esse fato Conceição e Tordo relatam que,
Às vezes o pessoal vê a gente conversando, mas não sabe o que a gente sente por
dentro, né. Porque eu não vou, às vezes falar do que sinto, como domingo, às vezes
até ouvindo falar do Rafael, porque eu sei que se eu for falar eu sei que eu vou
chorar e tudo, né. E por mais que a gente teje triste, eu não quero ver ninguém triste
por causa do que eu tô sentindo. Mas é difícil de mais, de mais. Todo dia eu sinto
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muita falta do Rafael, mas as pessoas acham que sou muito forte, mas não sou.
Porque o Rafael tudo era comigo e às vezes eu também sinto falta disso
(CONCEIÇÃO).
[...] tantas mulheres que hoje a gente passa pela mesma coisa, primeiro a gente tem a
rejeição da família, às vezes a família não entende, no socioeducativo a gente tem
até um certo apoio, quando chega no sistema prisional a primeira coisa que eles
dizem é “olha, não quer nada na vida, não, olha aí aonde é que tá”, eu já ouvi muito
isso e muitas mães relatam a mesma coisa. Então, com os companheiros, como eu
relatei para você, por exemplo, eu tenho hoje uma dificuldade, aí vem a história da
solidão da mulher negra, né? Hoje eu tenho dificuldades para me relacionar, porque
primeiro não posso ser uma mulher empoderada, porque ser uma mulher
empoderada assusta os homens, quem é que quer, por exemplo, se relacionar com
uma pessoa que tem por exemplo. Eu não sabia da minha visibilidade com os
movimentos. E aí aconteceu agora esse convite da vereança, do mandato da Juntas,
eu tô trazendo isso porque por exemplo a Adriana trouxe assim, uma parceira de
caminhada que luta por moradia, direito à moradia, direito a terra e ela disse que
quando falou “mulher, a menina viu a nossa foto e viu que você vai tá junto” e a
moça chorou e disse: “Ah, a Tordo vai tá junta, valha que massa, vai trazer uma
discussão do sistema prisional, né? Aí eu vi, e fiquei pensando, eu disse assim
“valha, eu não sei nem quem é essa mulher”, aí a Adriana disse “bixa, mas a senhora
é muito conhecida, tem muita gente que acredita no que você fala”. Aí eu fico
pensando assim, as potencialidades disso mas o quanto também isso nos traz
consequências de coisas que nos entristecem, porque eu sou essa mulher como as
pessoas vêm, essa mulher que tem uma fala empoderada, uma mulher corajosa, uma
mulher que faz um enfrentamento nessa discussão do enfrentamento institucional e
me vêm como essa mulher forte, e aí, ok! Eu sou forte, mas tem dias que eu pego
essa capa e me embrulho porque eu procuro um apoio, um alguém, uma pessoa do
meu lado, eu não tenho, né? As pessoas sempre nos vê forte e acha que a gente é
forte o tempo inteiro e a gente não é forte o tempo inteiro, a gente chora, a
gente tem medo, a gente se cansa às vezes, a gente não quer falar sobre isso, mas
as pessoas esperam isso da gente, põe expectativas na gente que muitas vezes a
gente só pra suprir as expectativas das pessoas a gente vai lá (TORDO).

Os estereótipos da supermulher negra forte o tempo todo são uma prática racista.
Essa postura social, nas palavras de hooks (2015), “[...] são mitos que atuam nas mentes de
muitas mulheres brancas, que lhes permitem ignorar até que ponto as mulheres negras têm
probabilidade de ser vitimadas nesta sociedade” (p. 206). Sob essa direção, vale frisar que tal
concepção ainda se perpetua fortemente na atualidade. Ainda sobre essa questão, Tordo
argumenta que tal acepção permeia, inclusive, o próprio Grupo de Mães.
Quando por exemplo, a gente tá em rodas de conversa que as pessoas nos
convidaram pra gente fazer uma troca, como que um o grupo surge, pra mim
explicar um pouco e outras mães. Muitas vezes quando a gente se senta com essas
pessoas, as pessoas olham logo para mim “vai Tordo, começa”, eu não queria
começar, né? Eu acho que as pessoas podem falar cada uma ao seu modo. Tem
famílias que dizem assim, “mas é porque, você fala mais bonito, você sabe falar bem
direitinho”, mas não é falar bonito, a gente precisa falar o que a gente tem que falar.
Então isso das expectativas das pessoas é algo que muitas vezes não me atrapalha,
mas muitas vezes me entristece, porque eu não queria que as pessoas só esperassem
em mim. Eu queria que as pessoas acreditassem em mim, mas que compartilhassem
comigo também isso e que isso também não me distanciasse das pessoas, que as
pessoas se distanciam de mim, só me vêm como aquela voz, aquela mãe, não é nem
de mulher. Eu sou invisibilizada enquanto mulher, é voz de mãe, sabe? E aí a voz de
mãe vai falar. Eu fiz esse personagem e que eu só sou vista por isso, eu não sou vista
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como uma mulher que tem desejos, que tem sonhos, que eu quero família, que quero
emprego, que quero curtir, que quero beber, que quero ter relações de afeto,
amizades, descontração, mas às vezes eu não tenho direito a isso e isso nem me vêm.
Agora só vem convites “bora pro seminário”, “bora pras lutas” e fazer falas de lutas
(TORDO).

Essa imagem proliferada tende a romantizar a vida da mulher negra, que carrega
consigo o impacto opressor, especialmente as mães que perderam seus filhos em violência
letal, com requintes de crueldade, assim, como aconteceu com Rafael, filho de Conceição.
Isso reforça uma opressão que inibe essas mulheres não brancas de demonstrarem seus
sentimentos e emoções, é desumano. O sofrer em silêncio também constitui as pequenas
violências cotidianas, conforme Venna Das (2011) nos relata.
Por outro lado, vale destacar que em tal conotação, em contexto estadunidense,
foram construídas imagens que se contrapunham às representações racistas em torno da
“matriarca negra superforte” como mulher submissa e preguiçosa, entre outras termologias,
negando as verdadeiras experiências negras. Dessa forma, tais imagens políticas reafirmavam
velhos estereótipos racistas, em que a mulher negra comumente é retratada como forte,
solteira e independente, corroborando em práticas racistas sobre as construções de gênero
(KILOMBA, 2019). Por isso, Collins (2019) ressignificou esta concepção, projetando:
A imagem de controle da “mãe negra superforte” é um elogio à resiliência das
mulheres negras em uma sociedade que frequentemente as retrata como mães ruins.
Ainda assim, [...] essas mães negras superfortes devem colocar as necessidades dos
outros, especialmente as dos filhos e das filhas, acima das suas (COLLINS, 2019,
p.293).

Porém, assinalamos que estas características não foram reelaboradas de forma
positivada às mães do contexto em questão. Não podemos confundir a força e persistência
delas com rótulos de “guerreiras”, o que de certo modo lhes furta de outras possibilidades de
ser ou se mostrar como, por exemplo, suas fragilidades e emoções advindas do sofrimento
ocasionado pela dor da perda de um filho, ou por ser simplesmente uma mulher racializada
(RODRIGUES, 2019). Foi engendrado desde o período colonial que,
[...] por serem mulheres negras e pobres sejam “guerreiras” e fortes, não se pode
sofrer e, se sofre, deve silenciar. O silêncio passa a ser requerido não apenas pela
legitimidade social imposta às mortes dos filhos, mas porque precisam ser suporte,
precisam ocupar o lugar de cuidado que lhes é reservado. Vivem não só as
repercussões das lógicas punitivas preponderantes em nossa sociedade pautada pela
exacerbação das violências, mas também processos de silenciamento, acuamento, e
(in)visibilidade sociais de formas intensas (RODRIGUES, 2019, p.154).

Pelo exposto, vale ainda acrescentar os diversos ângulos do vivenciar a
maternidade atrelada à militância e da sobrecarga que isso pode acarretar. Essa conjugação
pode ser melhor observada a partir da narrativa de Tordo,
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Primeiro para a gente se entender enquanto mulher negra é entender assim, a nossa
cidade no contexto violento em que a gente vive e que em sua maioria nós mulheres
da periferia somos mãe solo e isso faz com que a gente tenha total responsabilidade
de tudo. É e a sobrecarga também, porque, por exemplo, eu era uma professora, eu
tive que deixar de ser professora pra poder lutar pelos direitos do meu filho e aí eu
perco o meu emprego, perco uma formação, assim, perco oportunidades de carteira
assinada e tudo porque a vida foi me impulsionando pra outros caminhos. Chegar
nos espaços institucionais e militância fechou muitas portas para mim, porque as
pessoas passam a não ter mais confiança em você e aí o que que cê vai fazer?
Periférica, mãe solo, não tem apoio de ninguém, porque no caso eu não tenho
familiares aqui na cidade de Fortaleza. Isso me impactou e atravessou a minha vida
de forma violenta também. Não foi fácil optar pela militância, pela sobrevivência,
porque a gente precisa viver, pagar contas, dar conta dum filho dentro dum espaço
institucional que era para garantir tudo para ele, mas que quem garante somos nós,
as famílias. E isso para mim foi muito real quando eu passo a perceber que não sou
eu, somos nós as mulheres da periferia, somos nós as mães da periferia. Você quer
ter uma visão real disso, vá para a porta de um Centro e veja essa fila, cê vai ver
mães pretas. Cê quer perceber isso, vá para a porta de um presídio, são as mulheres
que estão lá, então quando cê diz assim, isso te impacta enquanto mulher da
periferia? Sim e em todos os aspectos, profissional, existencial, enquanto mulher,
né? Atravessa em todos os aspectos, né? O Estado, como um todo, que era para
propor minimamente alguma seguridade, mas não, é ao contrário, ele ferra muito
mais a minha vida em todos os aspectos (TORDO).

Analisamos que o fator militância incide de maneira acentuada nas vidas destas
mulheres-mães de jovens em situação de internamento socioeducacional, sobretudo porque há
toda uma cobrança por parte da sociedade e movimentos que exigem e enquadram modos de
lutar nesse contexto. E quando se trata de mães de jovens autores de atos infracionais, há uma
rotulação, como se a mãe fosse conivente com os delitos de seus filhos/as. Diante disso,
muitas delas têm que abandonar o emprego para se dedicar à luta por direitos de seus
filhos/as, assim como Tordo, ou buscam por outras formas de ressignificar suas dores
ocasionadas pela perda de um filho/a. Essas iniciativas operam em seus cotidianos e alteram
seus modos de viver, inclusive na dinâmica do engajamento político.
Quando solicitamos que relatasse acerca de sua frequência na participação
militante organizativa, Conceição narra sobre a dificuldade em participar das reuniões do
Grupo de Mães porque trabalhava, e ainda trabalha, no ofício de empregada doméstica,
inclusive em finais de semana. Averiguamos, a partir desta fala, os resquícios da dominação
senhorial escravagista predominante na realidade de muitas mulheres negras quando o assunto
é mercado de trabalho.
No começo eu nunca vim porque nunca dava, nera, porque nesse tempo eu
trabalhava, né e eu saía 14h do trabalho. Depois que apareceu o negócio dessa lei aí,
que a gente pode trabalhar dia de sábado 4 horas, né. Aí na semana eu saio de casa 7
horas, na semana eu saio às 6 horas, pra chegar às 7 horas. E dia de sábado eu saio
às 7 horas pra chegar às 8 horas lá no trabalho. Aí fico lá de 8 horas às 12 horas, né.
Aí sempre não dava, né, porque às vezes quando eu saía de lá 14 horas, né, nunca
vim. Mas aí depois, comecei a sair às 12 horas do dia, dava pra ir, aí eu comecei a
vir para as reuniões. Mas é bom a gente conversar, né. Porque eu não sou muito de
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conversar, no final de semana de dentro de casa você pode procurar que eu tô. A não
ser que se eu quero sair pra algum canto, mas o meu negócio é: dia de domingo é na
cozinha, a Maria já ajeita a casa na sexta, dá uma limpada, aí no domingo meu
negócio é na cozinha fazendo comida. Eu cozinho feijão que já dá pra semana
todinha, vou no mercantil, compro frango, corto também, já deixo tudo separado
dentro do congelador, é assim. Aí depois que começou essa lei, que eu trabalho só
até 12 horas, até que deu pra acompanhar mais as reuniões. Eu trabalhava em casa
de família, como hoje em dia eu trabalho ainda. Mas só que antigamente, agora não,
porque tem essa lei das domésticas, né, acho que é porque eles não querem pagar
hora extra, né, porque eu começo 7 horas, né, até às 16 horas. Se eu ficar até às 17
horas, às vezes não. Às vezes eu compenso no outro dia e saio mais cedo, então no
dia que eu precisar, como muitas vezes já fiz isso, sair mais cedo aí eu digo “dona
Cris, vou precisar daquela hora que eu passei mais tempo”. Aí antigamente eu
dormia no trabalho, só ia pra casa dia de sábado. Aí os meninos ficavam com o pai,
e minha filha mais velha, a Maria. Graças a deus foi uma pessoa que me ajudou
muito com essa questão dos meninos, né, porque ela cuidava dos menino, assim, em
termos de cozinhar, essas coisas (CONCEIÇÃO).

É perceptível, a partir da narrativa acima, as relações “senhor-escravizado” “casagrande-senzala”, “senhora-escravizada” em curso na contemporaneidade, constatando que tal
relação engessa a mulher negra às concepções que as colocam comumente como “[...]
cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta” (GONZALEZ, 2019, p.
240). Do ponto de vista da autora supracitada, o tripé mulata/doméstica/mãe preta, presente
no imaginário social se deu a partir da figura da mucama, e não foi por acaso. O trabalho
doméstico ainda é “[...] desde a escravidão negra no Brasil, o lugar que a sociedade racista
destinou como ocupação prioritária das mulheres negras” (CARNEIRO, 2011, p. 128).
No trabalho doméstico, mesmo que relativamente tenha conferido alguns avanços
quanto aos direitos trabalhistas, as relações estabelecidas entre empregador/a/empregada
ainda permanecem e se caracterizam pelo servilismo, mesmo com a elaboração de uma
Proposta de Emenda à Constituição – PEC, cuja lei nº 66/2012 só teve o texto sancionado no
dia 1 de junho de 2015,66 pela presidente Dilma Rousseff e publicado no dia seguinte
no Diário Oficial da União. Ou seja, diante de 132 anos da falsa abolição, apenas nos anos
2000 se pensou uma lei que respaldasse e regulamentasse direitos trabalhistas a essas
trabalhadoras que, em sua maioria, são mulheres, negras, em situação de vulnerabilidade
social e oriundas de classes populares.
Essa constatação culmina em um lugar social historicamente atribuído às
mulheres não brancas, portanto, atribui-se à mulher negra o espaço doméstico, que não é
consequentemente valorizado na sociedade “[...] deixando-as com menos acesso à educação, à
informação profissional, ao espaço público e ao não reconhecimento de sua cidadania. As
66
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mulheres se veem prejudicadas, mesmo sendo elas trabalhadoras e, na sua maioria, chefes de
família” (SILVA, 2017, p. 76). Diante dessa situação, as questões relativas ao desemprego e
ao subemprego incidem, sobremaneira, a esse público. Não é casual o fato de a força de
trabalho negra “[...] permanecer confinada nos empregos de menor qualificação e pior
remuneração. A sistemática discriminação sofrida no mercado remete a uma concentração
desproporcional de negros nos setores agrícolas, de construção civil e prestação de serviços”
(GONZALEZ, 2008, p. 32).
Isso significa que temos muita luta pela frente para avançar, pois a lógica da casagrande na mentalidade do povo brasileiro parece se reeditar e permanecer inabalável, na
medida em que tais estruturas da divisão racial do trabalho e de distribuição de renda se
concentram num público específico, mantendo-se cristalizados abismos sociorraciais.
Podemos averiguar essa problemática social nos indicadores sociais mais recentes traçados
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2019), em parceria com a
Organização Internacional do Trabalho – OIT, no qual retrata no Brasil o perfil que compõem
o trabalho doméstico.
O trabalho doméstico no Brasil é um trabalho realizado majoritariamente por
mulheres negras oriundas de famílias de baixa renda. Essa afirmação soaria
coloquial não apenas em função da banalização que se faz da presença das mulheres
no serviço doméstico, mas também pelo racismo estrutural que, em alguma medida,
aprisiona os corpos de mulheres negras nas mesmas atividades realizadas na cozinha
da casa grande durante o período de escravização. Ainda que comecem cada vez
mais a ser veiculadas ideias como as de que “o lugar da mulher é onde ela quiser”, o
que poderia parecer óbvio em sociedades menos segmentadas e desiguais em relação
a gênero, o fato é que persistem barreiras que, por um lado, limitam a participação
das mulheres em determinadas esferas e, por outro, limitam sua saída de outros
espaços, como é o caso do trabalho doméstico. Assim, em 2018, 14,6% das
mulheres brasileiras ocupadas concentravam-se em atividades remuneradas no
trabalho doméstico. Estamos falando de um contingente de mais de 5,7 milhões de
mulheres que compõem a maior categoria ocupacional ainda aberta para as
trabalhadoras. Enquanto as regiões Sul e Norte estão abaixo da média nacional –
com 12% e 13%, respectivamente de mulheres ocupadas no trabalho doméstico –,
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste mantêm-se acima da média, chegando a uma
proporção de quase 16% das mulheres neste último caso. [...] Se 6,2 milhões de
pessoas, entre homens e mulheres, estavam empregadas no serviço doméstico, mais
de 4 milhões eram pessoas negras – destas, 3,9 milhões eram mulheres negras.
Estas, portanto, respondem por 63% do total de trabalhadores(as) domésticos(as).
Ou seja, do ponto de vista do discurso, as mulheres negras “podem estar onde
quiserem”; na prática, porém, a realidade as direciona, de maneira desproporcional,
a trabalhos como o serviço doméstico remunerado, com toda a precariedade e
exploração que lhe são característicos. Do total de ocupadas no mercado de trabalho,
18,6% das mulheres negras exerciam trabalho doméstico remunerado, proporção
que cai a 10%, quando se trata de mulheres brancas (PINHEIRO, et al., 2019, p. 1112).

No que toca às relações estabelecidas acima, reafirmamos que o fator racial,
cruzado à dimensão de gênero e classe social foram determinantes no sistema econômico e na

167

formação social brasileira, selecionando um grupo racialmente privilegiado em detrimento do
outro e, fundamentalmente, tornando a mulher negra refém das atribuições racistas/patriarcais,
concebidas desde o período escravocrata, repercutindo e prevalecendo na atualidade. Sendo
assim, ao analisar a situação do mercado de trabalho em terreno brasileiro, vimos que a
mulher negra se encontra na mais baixa posição da hierarquia social (NASCIMENTO, 2019).
Nessa dinâmica colonial, as mulheres negras exercem “[...] trabalho semelhante, mas em
ambiente diferente. O local pode ter mudado, mas o tipo de trabalho não. Além disso, o
tratamento dispensado às mulheres negras se assemelha às relações interpessoais de
dominação remanescente do trabalho doméstico” (COLLINS, 2019, p. 126).
Contudo, quando uma mulher negra consegue concluir os estudos e ingressar no
universo acadêmico e, posteriormente, obter uma profissão e oportunidade de trabalhar
formalmente, ainda assim, relata Tordo que “A maioria das mães que tem emprego no
momento, mas tem o filho cumprindo medidas socioeducativas, é obrigada a abandonar o
emprego, para poder cuidar e dá suporte a ele”. Isto é, se submetem a desenvolver trabalhos
laborais, informais, destituídas de direitos trabalhistas, passando a sobreviver apenas com uma
renda mínima como usuárias do Programa Bolsa Família. No entanto, outras mães tentam
complementar essa renda, desenvolvendo trabalho doméstico, na condição de diaristas. Nas
palavras de Mariana Crioula, vemos que essa tarefa de mantenedora da família lhe custa
muitas preocupações: “Eu só estou sossegada mesmo quando ele está dormindo. Mas caso
contrário, eu não tô não. E quando eu vou trabalhar, fico a todo momento ligando,
preocupada, se acordou ou não acordou. Isso é a todo tempo”.
Nesse viés, O Grupo de Mães têm sinalizado, a partir do lugar/local que estão
inseridas, suas vivências, caminhadas e lutas diárias no seio do movimento que integram.
Tolhidas por uma luta comum, na tessitura de novas utopias, elas agenciam como mote e
símbolo central a maternância negra para o engajamento e mobilidade política.
Cabe ressaltar que essa luta é travada no seio de uma militância esmagadoramente
negra e feminina, que tem que combater diariamente o racismo frente a um
imaginário social e a uma reação conservadora que reiteram os estigmas e
estereótipos que desvalorizam socialmente as mulheres negras (ARAÚJO, 2019,
p.92).

No contexto em questão, essa militância é exercida nos limites entre as
interseções de classe, gênero e raça. São mulheres que, além de cuidarem dos filhos e filhas
que ainda têm, frequentemente com pouca ou nenhuma ajuda dos pais, também enfrentam o
esgarçamento das suas relações em trabalhos instáveis, culminando na perda de fontes de
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renda para o sustento da família, haja vista que são elas as mantenedoras de tal (ARAÚJO,
2019). Essas mulheres vêm pondo em relevo,
o cerne da denúncia das mães (que) é a maternidade partida. Elas enumeram uma
série de fatores que consideram obstáculos ao exercício da maternidade – violência
policial, drogas, ausência paterna e falta de compreensão dos maridos, as mentiras e
as amizades perigosas dos filhos, o preconceito e o estigma contra a favela e o
favelado – coisas do âmbito público e privado são arroladas. As mães buscam dar a
elas a dimensão de problemas sociais sobre os quais o Estado deveria intervir.
Diante da incapacidade e incompetência deste, elas operam com a lei do parentesco,
recorrendo aos laços primordiais (mãe-filho) para se apresentar como uma espécie
de procuradores legitimados pelos laços consanguíneos (ARAÚJO, 2007, p. 60).

Nessa reelaboração e reinvenção do corpo materno, reiteramos a necessidade de
uma interpretação e análise fecunda ancorada numa abordagem interseccional, como uma
ferramenta (CRENSHAW, 2002) que nos auxilia a visibilizar as variadas formas de
dominação a que estão submetidas essas mulheres, uma vez que suas dores são atravessadas
por diferentes marcadores sociais de desigualdade que produzem seus modos de subjetivação.
Considerando que as condições de precariedade são distribuídas de formas
desiguais, assolando determinada parcela da sociedade de forma mais intensa (BUTLER,
2018), a interseccionalidade tem essa sensibilidade analítica que nos leva a compreender de
que modo diferenciado essas condições precárias de vida que compõem o cotidiano das mães
de forma múltipla e inter-relacionada, por serem mulheres pobres e, em sua maioria, negras,
sitiadas em periferias (GOZALEZ, 1980, 2008, 2019; NASCIMENTO, 2006; CARNEIRO,
2003, 2011; WERNECK, 2009; RIBEIRO, 2017; DAVIS, 2016, 2018; AKOTIRENE, 2018;
COLLINS, 2019, hooks, 2019; LORDE, 2019).
Em face disso, a maternagem ativista tem gerado redes de mulheres organizadas e
resilientes, formadas por mães, tias, companheiras, avós-mães, primas, sobretudo de
mulheres-mães, sendo estas fundamentais para compreender essa centralidade, assumindo
papéis de mantenedoras, chefes de famílias e, por sua vez, as responsabilidades pelos
cuidados dos seus filhos/as e de outras. Não podemos negar que essa maternidade em luta ora
se transveste em símbolo de poder, ora consegue balançar/tensionar algumas estruturas
sedimentadas no imaginário social. Sendo assim, o ativismo do corpo materno é “[...]
decorrente dele como um tema que politiza as mulheres negras. Compreender a maternidade
como símbolo de poder pode levar as mulheres negras a tomar atitudes que, do contrário,
jamais considerariam possíveis” (COLLINS, 2019, p. 320).
Confinadas numa rede de apoio, respeito, reciprocidade, afeto, empatia e relações
de solidariedade, o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo consegue, a partir
da luta organizada e coletiva, esperançar/construir/tecer suas próprias (re)existências e
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estratégias de (sobre)vivências mútuas. Uma das fundadoras desse coletivo e que tem tido
mais visibilidade, palco livre e autonomia para proferir essas conquistas e andanças, é Tordo.
Ela tem participação ativa, atuando mais incisivamente na linha de frente desde a mobilização
do Grupo, à preposição e fomento de projetos, atividades, oficinas, formações e ações para
com o coletivo. Ela pontuou que,
A SEAS trouxe a história do “Abraço em Família”, que é uma ideia do Grupo de
Mães, que isso era uma ideia do grupo de mães quando a gente sentava com eles pra
dialogar. Então quando você pergunta “o que mudou?” As práticas, né? Desde a
vinda da SEAS, só que agora, a gente acompanhando o grupo de mães, tem umas
coisas no grupo a gente chegou a acompanhar as práticas de 2015 e 2016
acontecendo agora em 2019, a tortura, os meninos demais na tranca, os meninos
sendo medicados, né? Quer dizer que as violências e violações, elas acontecem de
maneiras refinadas, mas que a gente consegue ver algumas mudanças, não está como
a gente quer, a gente deseja algo que realmente os meninos se percebam em um
outro contexto e não com isso. Que é outra coisa que é muito ruim hoje, que pode ter
tido toda essa mudança, mas o contexto faccional instalado dentro dos Centros é
algo que nos entristece muito, porque na nossa época a gente ainda podia pensar
num coletivão de menino, hoje a gente precisa pensar alas diferentes para ele, devido
esse contexto. Foi uma luta de vários movimentos, o Fórum D.C.A, já lutava, o
CEDECA com o monitoramento, mas eu acredito que o grupo de mães tenha dado
um grande suporte nessa luta, porque a gente trazia as denúncias, né? Do quê que
acontecia, uma coisa era uma mãe pontual ir ao CEDECA, a outra coisa é um grupo
de mães organizadas dizendo “acontece isso”. O SINASE determina, pois se tem
que fazer valer, se tem uma Secretaria hoje, pois ela precisa funcionar e a Lei precisa
ser cumprida”. Então só a Lei é o nosso instrumento de segurança. Assim, é Lei, é
seguro, é instituído, então precisa acontecer (Tordo).

No tocante aos aprendizados coletivos, houve avanços/recuos nas lutas e
participações nas esferas públicas e instituições privadas, como em movimentos, redes,
coletivos,

fóruns,

seminários,

conferências,

audiências

públicas,

e

em

atos/intervenções/manifestações. É fundamental apontar todos esses elementos obtidos pela
luta coletiva.
Desde que a gente passa, por exemplo, hoje a gente não está mais só no grupo, a
gente já tá ocupando outros espaços como o Fórum Popular de Segurança Pública
que a gente chega. A gente acaba que tendo uma agenda para além do grupo e isso
foi o próprio universo, a própria luta foi trazendo outras demandas que as pessoas
começam a querer entender um pouco mais da socioeducação pela narrativa da
própria mãe que tenha vivido aquilo ou por algumas pessoa do grupo e em 2018 foi
um ano muito bom pra gente enquanto academia porque a gente passou por todas as
faculdades desse Estado, fomos pra UNIFOR, fomos pra UNINASSAU, fomos pra
UECE, fomos pra UFC fomos até a de São Paulo, eu fui enquanto mãe do sistema
prisional, a PUC (TORDO).
Se aproximaram, fizemos o convite, na verdade a Travessia em maio de 2019, no
dia das mães, surge de uma necessidade, de uma demanda nossa das mães da
periferia, que queremos que os nossos filhos tenham direito a cidade e os nossos
filhos não têm sequer o direito de ir e vir pra atravessar pra uma praça, da nossa casa
pra ir pra uma pracinha as vezes corre riscos né? Traz riscos a eles aí a gente viu a
necessidade de construir isso porque nós estávamos viajando pra Goiânia, foi para
participar do 4º Encontro Nacional que a gente faz parte, hoje a gente está fazendo
parte dessa Rede de mães Nacional. Fomos pra lá e não tinha como ir pra Goiânia e
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não trazer as nossas angústias do nosso Estado, então antes de viajar a gente
construiu essa travessia que foi da Praça da Justiça até o coração da cidade que foi a
Praça do Ferreira aqui em Fortaleza e fizemos os convites para as Mães também do
Curió que lutam por memória e justiça e as Mães pela Diversidade que caminharam
com a gente. Essa é uma construção nossa e que é esse nosso desejo de anunciar pra
essa cidade que a periferia não tem só criminalidade, que tem juventude, que tem
infância, eles têm sonhos, eles querem ir e vir eles é… tem meninos que não
necessariamente se envolvem com o crime e os que se envolvem que eles tenham a
oportunidade de se repensar e que não morram e que não sejam presos também.
Voltamos de Goiânia, e tinha uma votação, né? Para os Estados onde seria o
próximo Encontro Nacional que junta mães do enfrentamento às violências do
Estado nacionalmente e internacionalmente e essa votação acabou que a gente
ganhando aqui no Ceará, né? E aí a gente volta com essa missão e estamos
construindo para 2020 o 5º Encontro Nacional de Mães Vítimas da Violência do
Estado (TORDO)
A nossa agenda passou a ser algo maior do que o próprio grupo, a gente
realmente construiu. estamos a construir a Travessia, o Grito dos Excluídos e
Marcha da Periferia e aí no meio dessas atividades o grupo tem se ressignificado
em outros espaços, a UNIFOR, o pessoa do Direito, existe uma professora por
excelência chamada Sandra Helena que ela tem um projeto de extensão com os
alunos do Direito que o nome do projeto é “direito de ser ouvido”, é um projeto de
extensão Liberdade Assistida do Justiça Ativa que é algo que também é um
trabalho que é feito lá na UNIFOR, no Encontro de Prática Júridica, no escritório de
Direito, aí ela tem esse trabalho. Ela teve visitando a Exposição Nomes, a
Exposição Nomes-Memórias de vida, confronto com a violência de Estado,
persistências de lutas no Sobrado José Lourenço foi uma exposição que surge que
aconteceu esse ano que traz muito o recorte do que aconteceu na chacina do Curió,
mas que também deu espaço a mães do socioeducativo que tiveram seus filhos
assassinados. Nessa visita a professora Sandra Helena viu a importância que era
debater esse assunto porque a exposição traz o relato das mães que diziam que os
filhos eram inocentes e aí a professora Sandra Helena nos convida para participar.
Então fomos nós, foi eu representando o Grupo do Socioeducativo e Prisional junto
com duas Mães do Curió e um sobrevivente da chacina. Então pra mim foi muito
bom porque a professora Sandra Helena, ela queria trazer essa discussão de que
assim, quem é que merece ser morto, quem é que merece viver, as Mães do Curió
que trazem uma fala legítima que os meninos eram inocentes, mas as Mães do
Socioeducativo também têm filhos que morrem, que não são inocentes e eles
merecem morrer, né? Então, assim, foi muito bom essa discussão e tá dentro da
UNIFOR, dentro dum espaço do Direito discutindo isso. Foi algo que muito
enriqueceu o Grupo e que inclusive nos trouxe reflexões não só pra nós como para
as Mães do Curió também, que elas têm essa fala, né? E aí a gente tá tentando
ressignificar isso (TORDO).
É, o grupo a gente entendeu a importância do estar juntas e as nossas pautas, são
pautas muito delicadas, são pautas de violência, são pautas muito dolorosas. A gente
entendeu que a mobilização para almoço era algo estratégico, de primeiro a gente se
afetar pelo afeto e conversar e tocar, e tá juntas e que coisa boa é um almoço só de
mães, né? Assim, as mães conversando umas com as outras, a tarde a gente sempre
demandava as nossas questões, qual que eram os nossos passos, quê que tava
acontecendo pra onde iríamos, quem queríamos buscar resposta, em que espaços
institucionais (TORDO).
O curso: Juntas(os) somos mais fortes: resistências afetivas e emoções políticas,
veio nessa perspectiva de que a gente passou por muito tempo. O grupo surge em
2013 pra 2014 e a gente nunca tinha tido uma formação política de entender o que
era orçamento, raça e gênero, é. Nossa! Foram muitos tópicos eu não vou tá
lembrando agora, mas assim foi uma formação importante pro grupo, só que acabou
demandando, foi uma formação de seis meses, muito nosso tempo que a gente tinha
que tá na formação e não dava conta das incidências políticas que a gente precisava
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fazer, porque não é tão fácil trazer as mães, é todo um processo de mobilização, né?
Aí trazer a mãe pra uma formação e levar essa mãe pra luta era meio que demandava
muito e são mais que são solo, que trabalham e não podiam vir, a gente teve muita
falta por conta das mães que trabalhavam, mas aí é, nessa formação ela foi de
importância pra gente, nós terminamos ela, recebemos diplomas e aí pra esse ano de
2020 a gente tá com muitos planos, a gente ainda vai sentar, já estamos amarrando
algumas coisas, mas a gente até maio temos a agenda fixa porque nós estamos
construindo o Encontro, ele vai acontecer na semana do 20 de maio, então até lá a
gente tem muitas atividades. Para além a gente quer fazer um calendário de
atividades, mais externas do que internas, do que mesmo só se encontrar. Eu dei a
sugestão que a gente precisa ir pros territórios dialogar, que aquela mãe do território,
ela sensibilize outras mães pra conversar na perspectiva mesmo de desse ano a gente
tentar chegar antes da algema e da bala, porque a gente tem conseguido só chegar no
momento da algema, que o grupo surge nessa perspectiva, nas portas dos Centros
(TORDO).

Nesse caminhar coletivo, essas mulheres-mães criam pequenas fagulhas criativas
de resistência em esferas de influência feminina negra para desestabilizar as estruturas
opressoras cristalizadas no cerne do tecido social. A luta por sobrevivência do Grupo de Mães
e Familiares do Sistema Socioeducativo exige investimento e parceria com instituições que
forneçam à essas mulheres não brancas, ferramentas necessárias para se autocuidar, para
poder permanecer (em)luta. Há de se reconhecer que o caminho do empoderamento individual
e coletivo reside no poder de uma mente livre, e essas esferas de influência frequentemente
dependem da criação de identidades independentes e de resistência (COLLINS, 2019). Nesses
casos, o acionamento da condição de mãe como ator político é o fator primordial para a ação,
mesmo que não seja suficiente a priori, exigindo estratégias de segurança e proteção, tais
como o uso de certos recursos estratégicos e habilidades aprendidas no seio da comunidade
negra (VIANNA; FARIAS, 2011). Na tessitura fio a fio,
As “mães” tornadas protagonistas políticas, capazes de englobar simbolicamente
todos os outros ativistas do mesmo movimento, sejam familiares ou não de vítimas,
homens ou mulheres, falam, assim, de uma insurgência política definida em estreitas
conexões com as construções – sempre em processo – de gênero (VIANNA;
FARIAS, 2011, p. 93).

Sob esse horizonte, das narrativas via depoimentos orais, indagamos às mulheresmães protagonistas dessa escritura quais projetos vislumbravam para o ano de 2020. Elas
assinalaram uma gama de anseios projetados para a agenda política do Grupo de Mães e
Familiares do Sistema Socioeducativo. Neste ponto, as mães Mariana Crioula e Conceição
não conseguiram responder por estarem mais afastadas da elaboração dos projetos futuros,
devido aos seus ofícios, que as sobrecarregam, impossibilitando, em alguns momentos a
participação em reuniões mensais e encontros. Tordo, por estar desempregada e menos
atarefada, consegue flexibilizar seus horários para participação integral do planejamento das
ações futuras do coletivo em movimento. Desta forma, ela prossegue o relato, tramando que,
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Fiz o convite a elas, mas elas não puderam estar os dois momentos, um momento de
muito troca e rico porque a gente ainda não conseguiu se sentar porque acontece
agora em novembro, o grupo já tava tentando entrar em recesso, mas que quando for
em Janeiro a gente vai trazer sim a discussão do que é a importância desse
internamento, se a gente compreende isso os meninos automaticamente não cairão
no sistema prisional pra gente debater o desencarceramento, mas que também é
muito importante o apoio das mães do socioeducativo para as mães do sistema
prisional. Se uma apoiar a outra, a gente dá suporte pra que as mães de hoje
não se tornem as futuras mães do sistema prisional. E é isso, é muito novo até
para mim que sou uma mãe do sistema, eu me sinto também como no
socioeducativo uma voz que grita sozinha. Eu tenho tido muito mais apoio de
organizações e movimentos do que familiares, apesar de quando a gente realmente
se vê. Mas, assim, também pra 2020 um dos meus desejos é a gente dar uma cara pra
algum grupo de familiares do sistema prisional porque o socioeducativo ele não
debate as demandas do prisional. As mães elas estão muito ainda voltadas pra
socioeducação e eu acho que também é legítimo, às vezes a gente não sabe nem lidar
com aquilo como é que a gente vai debater algo que tá lá na frente ou nem quer
passar por aquele lugar. E nós as do prisional estamos debatendo algo que a gente
percebe que teve falhas lá na socioeducação (TORDO).
Eu quero em 2020 que a gente vá pros territórios, converse com a juventude, com os
filhos que a gente tem em casa porque a gente também percebeu a quantidade de
crianças que as mães tão trazendo pro grupo, e a gente precisa também trabalhar
esses meninos, ver como é que eles pensam isso, os irmãos nos espaços
institucionais, qual que é a perspectiva desses meninos, quê que a gente tem pra
oferecer. E aí quando cê pergunta e como é que vai ser 2020, vai ser um ano de
muita construção, como sempre é. Formação política vai vir, será bom, mas a gente
quer botar mesmo a mão na massa, a gente quer fazer mais ações, vai se formando
no fazer, acho que é isso.
Mas, assim, também pra 2020 um dos meus desejos é a gente dar uma cara pra isso,
mas que em 2020 é um ano de construção e a agenda foi algo que muito me
fortaleceu, debater encontrar outros familiares, por conta dessa minha participação
eu fui pro Rio Grande do Norte e já fiz uma outra atividade onde eu me apresento
como uma voz do sistema socioeducativo e prisional do Ceará. Então é meio que a
nossa agenda agora não é mais estadual, a gente já foi debater enquanto grupo. Foi
para além (TORDO).

É interessante observar, na colocação de Tordo, essa projeção positiva ensejada
para o coletivo. Ela tem uma leitura da realidade no terreno socioeducacional que precisa
avançar ainda mais no debate e incluir a pauta do sistema prisional na agenda política de
atuação do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo, além de pensar
formações políticas em torno de tal temário. E isso é fundamental no processo de politização
das mães no confronto às práticas discriminatórias advindas de sua condição social e racial no
cenário da socioeducação. Essa aferição, por parte de Tordo, traz uma narrativa de
preocupação, sobretudo, porque esta, ultimamente, está vivenciando e caminhando em trilhas
do sistema prisional, por seu filho, ao completar a maioridade, ter migrado para este sistema.
Essa realidade não faz parte apenas dela, mas de uma parcela significativa de mães que
fizeram e fazem parte do Grupo de Mães, e de outras tantas. Acrescentamos os depoimentos
de Tordo, bem como de Mariana Crioula e Conceição, que têm acompanhado de perto essa
realidade perversa.
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Sim, eu sou prova viva, né? Meu filho passou pelo Centro socioeducativo, foi lá que
ele se viciou. Foi um momento que ele e eles usam muitas drogas, então isso piorou
muito a alternativa dele sair, porque ele sai extremamente viciado. Se ele consome
mais drogas lá dentro quando ele saiu aqui fora ele ia em busca de quê? De drogas,
né?! Ele migrou para lá porque também é uma pauta do grupo de mães que é a
luta pelo acompanhamento ao egresso, né? Se eles não conseguem garantir isso
nem para o adolescente, você imagina para a maior idade, né? E aí a gente nesse
grupo hoje nós temos quase 15 mães que migraram e é um número assustador,
porque se dissesse que foram 3 meninos para o sistema prisional, mas são quase 15.
Então significa qual foi a objetividade da socioeducação na vida desse menino, de
piorá-lo? Ou de, como eu sempre falo, o sistema socioeducativo ele meio que
prepara o menino, aprimora. A aprimoração desses meninos no crime faz com que
eles reincidam, né? E aí na sua maior idade eles vão para o sistema prisional, que
tem sido muito normal isso, normal não, tem sido repetitivo no grupo (TORDO).
Eu acho que é exatamente por continuação por conta disso, está me entendendo. Por
isso, como eles não se reeducam lá, não tem como se reeducar, aí já terminam indo
para o prisional. Passa a adolescência toda lá dentro e termina migrando pro
prisional. Que é uma desgraça e eu peço ao meu filho para ele parar, pelo amor de
Deus. Digo “André você ainda é adolescente meu filho, já já, você chega aos 18
anos e se você for preso. Olhe não me deixe, não me faz ir para o presídio, que
eu não quero ir não André. Aí ele começa a chorar. Pois só de imaginar, já dói
muito. Olha só para esse sol aqui. Imagina lá, em uma fila enorme, que dizem que é
uma coisa horrorosa. E você tem que andar um monte, ter dinheiro. Rapaz, pelo
amor de Deus!” Então isso me apavora. Está entendendo. Eu já sinto a dor das
mães, e aí eu já imagino a minha. Então eu já fico com medo, que isso aconteça
comigo também (MARIANA CRIOULA).
Muitas mães do Grupo estão passando por isso, porque no socioeducativo os
adolescentes não têm educação lá, pra esses meninos saíirem e terem uma
perspectiva de vida, de melhorar e ter trabalho, de estudar, não tem. Por
exemplo, o Victor Valim, aquele que tem programa de televisão, ele bota muita
culpa nas mães, mas a gente faz tudo enquanto pra esses adolescentes saírem de lá
de dentro, ir trabalhar e estudar, mas esses meninos não querem, eles mesmos não
querem isso. Uma das mães do Grupo, a Valda, o filho saiu do centro e foi embora
de casa, não quis saber da mãe, depois de tudo que ela fez pra ele sair do centro.
Uma das mães que lutou muito por ele, né, aí quando sai, faz um negócio desse. Ela
até está tentando botar um salão porque ele gosta muito de cortar cabelo, para ele
sair disso, assim como eu fiz pelo meu filho de colocar um lava-jato para ele mesmo
sem ter condições financeiras. Se a mãe não tem condições para colocar o menino
para fazer alguma coisa, mesmo sabendo que adolescente não trabalha, ele acaba
voltando pro presidio (CONCEIÇÃO).

Segundo Rocha (2014), as mães negras são as principais responsáveis pela
manutenção das vidas negras na realidade da diáspora e africana. São elas que lutam por
outras possibilidades do existir em seus territórios e possam chegar a concretizar seus sonhos
e aspirações. É neste limiar entre a vida vivível e digna de ser vivida que situamos a
militância política dessas mães na e (em)luta. Elas utilizam essa ferramenta no intento de
apaziguar ou minimizar parte do sofrimento de outras mães que convivem em condições
semelhantes às suas. A luta em grupo alarga horizontes, o ativismo dessas mães “[..] é
também um meio para a recuperação da sua agência, conferindo um novo propósito para as
suas existências” (ARAÚJO, 2019, p. 90). Ao partilhar dessas mesmas condições de
precariedade,
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[...] essas mulheres partilham das dores de comporem parte da população cujas vidas
são indignas de vida, haja vista que foram negadas aos seus filhos condições
mínimas para que eles pudessem viver e a elas se impõem os processos de
silenciamento das dores frente aos discursos e práticas que visam seus apagamentos.
Cabe a elas, portanto, criar possibilidades de uma vida possível em meio a tantos
sofrimentos, violações e silenciamentos (RODRIGUES, 2019, p. 139).

Para além disso, esse coletivo traz à cena que, apesar dessas alegrias não serem
constantes na realidade majoritária do Grupo, de vez em quando notícias de que alguns
adolescentes tiveram a oportunidade e possibilidade de permanecer vivo e fora dos muros
institucionais do sistema penal são recebidas.
A gente tem umas três mães. Eu costumo chamar esses os meninos que deram certo,
né? Não é um termo legal, mas eu sempre falo assim “foi um menino que deu certo”.
Só que eu atribuo muito isso a muita coisa, assim, primeiro é o suporte da família,
segundo é as alternativas que esse menino às vezes consegue ter através desse
suporte. Porque se a família tiver estruturada, a família consegue dar o suporte, mas
não está. Mas, assim, os meninos que deram certo geralmente são meninos que têm
família estruturada, né? Assim, tem uma estrutura de família, tem um pai que tem
um trabalho e tem uma casa e a mãe dos meninos que morreram geralmente era uma
mãe sozinha, uma mãe sem condição alguma de dar um suporte, receber esse
menino, ou era uma mãe que tinha uma família, mas uma família totalmente
desestruturada. Então foi uma série de coisas que envolvem isso (TORDO).

Aspiramos que este coletivo tenha com mais frequência essas notícias, ou melhor,
que seus filhos/as não tenham seus corpos aprisionados, tampouco suas vidas e histórias
interrompidas. Para que isso se materialize, é necessária a garantia de direitos e uma estrutura
social para além da família, ou seja, que a sociedade e o Estado assumam sua obrigação,
assim como preconiza o ECA/1990, na manutenção e proteção da vida desses jovens na
condição peculiar de desenvolvimento. Mediante isso, é relevante destacar a seguinte
narrativa proferida por Tordo:
Vamos unir nossas vozes por mudanças e exigir acompanhamento dos adolescentes
ao saírem, que as ações de transformação de fato aconteçam dentro dos centros e que
eles saiam com oportunidades de cursos, [...] o governo e as autoridades
competentes não estão preocupados, se não for nós, as famílias, as coisas não
mudam. Quando se tem um filho preso, a noite fica tão longa, o sono não vem. No
coração, a tristeza faz morada. É difícil dormir, é difícil acordar, é difícil viver.
Duelamos educação para nossos filhos quando estão ou passam pelo sistema
socioeducativo, diferente das mães convencionais. Eu hoje saio abraçando os
meninos que encontro e digo: não seja preso e nem morra. Nós, as mães precisamos
nos incomodar, se questionar, nós precisamos nos indignar com isso, nós temos um
secretário de Segurança que nos oferece dois caminhos: o cárcere e o cemitério. E
nós não podemos ter só esses caminhos, precisamos de outros caminhos, do lazer,
que os meninos possam ir e vir nos seus bairros, andar sem medo, que a gente possa
deitar com a consciência tranquila que esse menino vai voltar pra casa, que a facção
não vá recrutar o menino. A vida da nossa juventude não é só responsabilização
nossa e sim da comunidade e do Estado. Sigo uma luta cansada, mas sigo, eu
creio que um dia tudo isso vai passar. Daí a necessidade de estarmos juntas para nos
apoiar (TORDO).
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Em conformidade com o que foi exposto, acrescentamos que só a luta coletiva e
organizativa pode transformar as realidades vivenciadas por maiorias memorizadas num
contexto desigual e de exclusão sociorracial permanente. Esses caminhares do engajamento
político e politizado proporcionam outros olhares e aprendizados. No que diz respeito a isso,
as protagonistas dessa escritura revelam:
A minha militância no grupo de mães me possibilitou ver outras coisas. A gente já
teve grandes conquistas, pouco, mas já teve, coisas que antes não era possível e hoje
já é. No grupo aprendi a falar, aprendi os direitos dos meninos, e a não ter mais
medo de falar, a me expressar, tipo de eu falar olhando na cara da pessoa, dizer
realmente o que quero, isso pra mim, é algo bem significante, pareço uma outra
pessoa, parece algo dentro de mim que acordou. E é uma pessoa que me faz bem,
entendeu? (risos). Eu gosto disso (MARIANA CRIOULA).
Eu não queria nem dar a palavra cuidado. O recolhimento institucional que consegue
dar alimentação, dar alguma coisa, mas não há um suporte para a família. Não há
para as famílias, assim, a mãe se ela quer uma informação ela tem que buscar pelos
caminhos dela, o próprio Centro não dá esse suporte. Aí quando você pergunta de
aprendizado, eu aprendi, que assim fortalecendo a família eu me sentia fortalecida,
né? Orientar, eu caminhei muito sem orientação, eu buscava pelo que eu não tinha e
hoje o aprendizado que eu tenho é a questão da união assim do quanto é importante,
quando a gente passou a se encontrar e a fazer as trocas, meu aprendizado foi a
importância das trocas porque pelas trocas, pelas partilhas a gente criava
mecanismos de saber como é que se ajudava. Então meu aprendizado não só para a
luta institucional, mas até para a vida também (TORDO).
Assim aprendi muito com o Grupo, através de encontros e reuniões para falar dos
direitos dos nossos filhos e do que estão passando nos centros. Nem todas
participam, mas tem algumas que são mais entendidas das coisas. Já participei de
marchas e intervenções, como no 08 de março, intervenção na SEAS, de reuniões na
SEAS sobre a políticas públicas para adolescentes (CONCEIÇÃO).

As mães expõem seus aprendizados coletivos e individuais, no ativismo político
no campo tanto dos direitos de adolescentes em conflito com a lei quanto no ato de proferir a
voz publicamente para, então, reivindicar sua humanidade como sujeito político de
transformação, e dos jovens que infracionaram em práticas delituosas. Neste ponto, frisamos,
ancoradas no pensamento revolucionário feminista de bell hooks (2019), para elucidar o
encorajamento de mulheres negras que estiveram historicamente silenciadas, no ato de romper
os silêncios, e erguer a voz. Esse processo de promover mulheres a usar a voz em atos de
rebelião crítica ou políticas, ainda que seja em ambientes do lar, ocasiona poderosas
transformações. Torna-se um ato de libertação, sobretudo, para aquelas que não puderam
exercitar tal ato.
Por ter me sentida acolhida, aí depois meu filho saiu, mas eu quis continuar assim
como quero no grupo e tentar de alguma forma ajudar as pessoas e também quando
a gente tá dentro é pra se ajudar, porque caso venha acontecer de novo a gente ter
como contar e quem recorrer e pedir uma orientação, isso é uma parte boa e está pro
dentro das coisas também. Sempre tem alguma palestra, alguma coisa, sempre que
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tô disponível eu vou. Já participei de algumas mesas (risos). Já faz mais de dois anos
que estou no grupo (MARIANA CRIOULA).

Portanto, é perceptível essa acepção a partir do trecho acima, haja vista que
“tornarmo-nos sujeitos” (KILOMBA, 2019, p. 29) de nossas próprias narrativas, o que é
imprescindível e inegociável. Outro elemento a frisar nas vivências em coletivo são as
divergências e conflitos que permeiam todos os movimentos sociais e agrupamentos. Faz
parte da realidade em espaços que envolvem pessoas reunidas. Discordar e debater questões e
práticas. É saudável e essencial para o aprimoramento do Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo e enquanto sujeito político. Conceição traz em seu depoimento esses
tensionamentos existentes no Grupo.
Nem todas participam, mas tem algumas que são mais entendidas das coisas. Às
vezes tem divergências no Grupo. Mas todas lutam pelos direitos de seus filhos.
Todas lutam pelo mesmo objetivo. Tem alguns atritos, teve um momento em uma de
nossas reuniões que fui citada mesmo não estando lá, a Neide me falou, que
comentaram, algumas pessoas do Grupo que estavam excluindo elas das coisas no
tempo do falecimento do Rafael, ele faleceu na quinta e na sexta-feira as meninas do
Grupo vieram aqui em casa. E na hora de combinar para quem podia vinha me ver,
não foi combinado direito, e acabaram não comunicando a outra mãe, e isso gerou
desentendimento. Isso é ruim paroa o Grupo, né (CONCEIÇÃO).

Essas tensões fomentam crescimentos coletivos e disputas de narrativas e espaços.
Tordo conta que o Grupo de Mães é composto, em sua maioria, por mulheres e mulheres
negras. Quando chegam mulheres brancas, há um deslocamento de olhares e atenção. Para
ela, seu corpo é atravessado por olhares racistas, “é a maneira que essa branca tenha tido
comportamento comigo, né? Assim, racista, mas mais como as pessoas nos olham. Eu
enquanto representação do grupo de mães que sou negra, se eu tô ao lado de uma mãe branca,
tem diferença de como as pessoas escutam” (sic).
Do ponto de vista de Collins, “a maternidade promove o crescimento pessoal,
eleva o status nas comunidades negras e serve de catalizador para o ativismo social”
(COLLINS, 2019, p. 296). Dentro dessa perspectiva, a maternidade ativista tenta estreitar
relações com outros movimentos e segmentos em prol de direitos comuns. A participação
política dessas mulheres nas lutas sociais acarreta mobilidade, ações transformadoras. Elas
evocam o lugar político que lhes é devido, e fazem ecoar suas vozes impedidas, insurgentes,
por vida-liberdade. Tordo enfatiza: “somos taxadas também que temos envolvimento com o
crime e não temos, nosso envolvimento é com a luta”. As demais mães afirmaram que, apesar
de não poderem participar com frequência das reuniões, enfatizam os aprendizados adquiridos
pela militância.
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Eu não consigo participar de tudo, eu trabalho a semana inteira e o sábado até meio
dia, e as formações são sempre o dia todim, Se fosse a tarde dava pra ir, teve uma
formação esse ano e não pude participar, mas quando tem só pela manhã no sábado
eu vou, e já fui muitas, mas não consigo participar de tudo. Mas aprendo muito na
militância (CONCEIÇÃO).
A gente está lutando. É aquela coisa muito lenta, com passos de tartarugas. Mas a
gente vai chegar lá. Tem mães que participam, quando os filhos estão no centro.
Aquela coisa de não se sentir de mais, por não querer pedir ajuda. Aí ficam mais
relatando, o que aconteceu isso ou aquilo com meu filho. Mas aí quando o menino
sai do centro, saem do Grupo também, está me entendendo. Aí pronto. Fora outras
que, estão com nome lá e não participam (MARIANA CRIOULA).

Em suma, essas mulheres-mães retecem a vida e suas próprias resistências contra
o terror cotidiano do Estado e operam enquanto controle social, compreendem que seus
filhos/as têm que ser responsabilizados e exigem que façam prevalecer a educação educativa,
com um atendimento digno e restaurador, não os destituindo de suas identidades e
humanidade. Tordo adverte: “Então, nosso papel é esse, do grupo de mães, é cobrar isso, é
cobrar uma socioeducação real, que possa possibilitar o retorno desse menino para o território
dele e que assegure esse menino, dele não reincidir mais. É esse o papel do grupo”.
Neste ensejo, a rebeldia e resistência sempre estiveram presentes nas lutas das
mulheres negras (CARNEIRO, 2004). Elas trazem à cena uma nova concepção do existir, se
autodeclaram que são a revolução e proferem, de modo eloquente, que “onde tem um pé de
mãe, flora rebeldia”. São mães, mulheres negras (em)luta constante numa sociedade
desigual, racista, sexista, patriarcal e capitalista. Esse coletivo tece uma rede afetiva, fio a fio
a mãos entrelaçadas, construindo e reivindicando políticas públicas para seus filhos/as, e,
sobremaneira, à população negra, jovem, em situação de vulnerabilidade sociais,
territorializada, em cumprimento de medidas socioeducativas e sobrevivente desse sistema.
Não é por acaso que Tordo pronuncia frequentemente,
Eles combinaram de nos silenciar e nós combinamos de enfrentar. Precisamos a
cada dia, umas das outra, precisamos cobrar desse Estado maldito e de suas leis
alternativas que não seja o cárcere e a morte. Precisamos que os meninos e meninas
tenham oportunidades, direitos de ir e vir, escola, cursos e cultura. Eu acredito na
luta e na resistência de que juntas e juntos podemos mudar algo. Só a luta pode
mudar o caminho dos nossos filhos (TORDO).

Sob esse horizonte, enegrecemos as lutas periféricas e militâncias forjadas de
vozes dissonantes e insurgentes do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo de
Fortaleza. São essas mulheres-mães que se tornaram ativistas: elas estão à frente, na frente e
no embate, por direitos dos seus filhos/as, e da população em geral. Na trama da vida, recriam
potencialidades e contradiscursos à lógica ocidentalizada no exercício da maternagem e o que
está imposto no seio societário às mulheres negras e aos seus filhos e filhas. Elas teimam e
ousam esperançar por outras veredas da vida e não da morte. São maternidades (em)luta
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diária, de resistências, (re)existências tecidas coletivamente, a partir dos seus corpos
maternos, que falam e gritam por justiça e equidade social, reparação e pelo bem viver.
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6 TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a
escrita como um ato político. Além disso, escrever é um
ato de descolonização no qual quem escreve se opõe a
posições coloniais tornando-se a/o escritora/escritor
‘validada/o’ e ‘legitimada/o’ e, ao reinventar a si
mesma/o, nomeia uma realidade que fora nomeada
erroneamente ou sequer fora nomeada
(KILOMBA, 2019, p.28).

Ao entender a dinamicidade da realidade social em constante mudança, tecemos
algumas considerações finais sob o fito dos objetivos específicos projetados nesta pesquisa,
tal como sugere o título desta obra, que alude à narrativa a partir e por mulheres-mães,
ativistas, integrantes do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo de Fortaleza,
no Ceará.
Dito isso, elucidamos assertivamente o quão abundante, desafiante e afetada foi
essa tessitura, ao trazer à cena trajetórias, vivências e experiências de mulheres-mães que
mobilizaram a maternagem como fator crucial no engajamento político. São histórias
recontadas a partir de um lugar situado, narrativas potentes com atravessamentos diários de
múltiplas opressões de raça, gênero, classe social e territorialidade.
É nesse ínterim que situamos essa conclusão, principalmente por se tratar de
resistências tecidas a várias mãos, no campo dos direitos dos adolescentes que cumpriram e
cumprem medidas socioeducativas. Mediante isso, vale destacar que o coletivo de mulheresmães, em sua maioria, é composto por mulheres negras, inseridas num contexto social e
racialmente localizado. Desse ponto, frisamos a relevância de ter utilizado a abordagem
intersecional como ferramenta teórica, metodológica e analítica, sobretudo pela compreensão
da inseparabilidade estrutural do racismo, imbricado ao sexismo, capitalismo e sistema
patriarcal, permeando, incisivamente, as vivências e trajetórias das mulheres-mães de
adolescentes em conflito com a lei.
A abordagem interseccional nos permitiu obter uma instrumentalidade conceitual
e uma sensibilidade analítica e interpretativa para entender e apreender as experiências das
mulheres negras, ao levar em conta estruturas de dominação entrecruzadas e que interagem
simultaneamente. Por outro lado, é da mulher negra que se obteve a essência do conceito de
interseccionalidade, sendo assim apropriado para analisar e “inter-pretar” as realidades e as
narrativas do Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo.
Por isso, propomos neste trabalho compreender de que forma o grupo de mães e
familiares do sistema socioeducativo constroem/tecem cotidianamente suas resistências e
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(re)existências interseccionais no tecido societário. Sob o prisma dos questionamentos
levantados acerca da objetividade do Grupo, a análise em torno a esse processo considerou: o
perfil socioeconômico das mulheres-mães que compõem o coletivo; conscientização de sua
“negritude” a partir da militância/ativismo político; processo de politização das mães no
confronto com as práticas discriminatórias advindas de sua condição social e racial no
contexto da socioeducação e, por fim, o entendimento destas, na relação mulher-mãe
racializadas. Foram estas indagações a base dessa tessitura afetada interpretativa e analítica.
No primeiro ponto destacamos os objetivos do Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo como preponderante na impulsão e mobilização da luta coletiva, na
finalidade de acolher, ajudar, motivar, informar, mobilizar e se fortalecer, ampliando e
estreitando o diálogo com outras mães e familiares que vivenciam e partilham experiências de
forma semelhante, com o fito de denunciar e combater as sistemáticas violações de direitos e
violências aos quais seus filhos/as eram e são submetidos durante o cumprimento das medidas
socioeducativas, bem como refletir e evidenciar as práticas e atuação do sistema
socioeducativo na vida de seus filhos/as. Reivindica também a efetividade do ECA e do
SINASE no aparato institucional socioeducacional, a partir do caráter educativo, no
entendimento que estes determinam a responsabilização do adolescente em condição de
infrator, tendo em vista a proteção e garantia de direitos.
A partir do segundo objetivo, procuramos traçar de forma sucinta o perfil
biográfico das protagonistas que tecem essa escritura, trazendo à luz os aspectos
socioeconômicos correspondentes à realidade no tecido social, permeado por condições de
precariedade, exclusão e vulnerabilidade social. Essas mulheres-mães são chefes de família e
mantenedoras dos lares. No que remete à escolarização, na pesquisa em voga, duas mães
relataram que não conseguiram concluir o ensino fundamental e apenas uma ingressou na
universidade, cursando Pedagogia. Ainda que tenhamos os relatos aprofundados,
exclusivamente de Conceição, Mariana Crioula e Tordo, essa realidade tem sido vivenciada
por uma parcela majoritariamente composta por mulheres negras, em situação de pobreza,
com moradia em periferias. Elas sobrevivem realizando trabalhos laborais e informais, no
ofício de empregadas domésticas ou diaristas, destituídas de direitos trabalhistas. Residem em
locais e territórios afetados, direta e indiretamente, por ações violentas que lesionam e
interrompem histórias e vidas negras, em sua maioria, jovens.
Quanto à relação entre a “negritude” e militância, observamos e identificamos, nas
narrativas das mães, o reconhecimento de ser e torna-se negra a partir de sua inserção e
engajamento político. Cada uma teve um processo diferenciado no ato de enegrecer-se, tendo

181

em vista que tal reconhecimento não se perfaz de forma simplificada. Ser/tornar-se negra é
enfrentar uma história que teve sua identidade desumanizada, inferiorizada e negativada por
um sistema escravista/colonial/patriarcal/racista. É relembrar uma trajetória de resistências à
dor, sofrimento físico e psicológico. É um ato autodeclaratório e gradual, tentando positivar e
aceitar seus traços negroides e sua pele negra, resistindo a um padrão do branqueamento que
têm como universal uma estética brancocêntrica, prisioneira dessa visão eurocêntrica.
Portanto, saber-se negra foi imprescindível para uma luta antirracista, anticapitalista e
antipatriarcal, em especial por compreender a discriminação sistemática, processual e
histórica sobre a população negra e como operam cotidianamente em suas vidas, sobretudo
pela forma como são abordadas e tratadas em espaços públicos e socioeducacionais, assim
como no trato com seus filhos/as em cumprimento de medidas socioeducativas.
Compreender o ativismo dessas mulheres-mães, bem como o processo de
politização delas no confronto com as práticas discriminatórias advindas de sua condição
social e racial no contexto da socioeducacional é narrar acerca de uma insurgência
organizativa, mediada fortemente por laços afetivos e de solidariedade. A estreiteza dessas
relações se deve ao acionamento da maternidade como elemento e mobilização política. Elas
ressignificaram tal terminologia condizente ao conceito estatizante do gênero, trazem a luta, a
dimensão do corpo materno que fala e experiencia de um outro modo o exercício da
maternagem. Salientam que, enquanto as mulheres brancas têm medo de que seus filhos
possam crescer e serem cooptados pelo patriarcado, as mulheres negras temem enterrar seus
filhos

vitimados

pelas

necropolíticas

arquitetadas

pela

ação/omissão

do

Estado

(AKOTIRENE, 2018).
Essas tensões fomentam um espectro visceral, por compreenderem a pluralidade
em torno do ser mulher e ser mãe, que ora se fundem. Essa relação faz transcender como a
maternidade negra é vivenciada por estas mulheres-mães numa sociedade desigual, sexista,
racista, e patriarcal, sobremaneira, com mães de adolescentes autores de atos infracionais.
Nesse ensejo, no centro das discussões trazidas pelas mães via oralidades e
narrativas, percebemos assuntos recorrentes nos discursos delas, como por exemplo a questão
da dimensão racial, maternidade negra, dororidade, lutas coletivas, formação política,
extermínio da juventude negra, racismos, socioeducação, sistema de segurança pública,
violência letal, e incidências no sistema socioeducativo, dentre outros.
Procuramos, nessa tessitura, evidenciar o protagonismo político dessas mães que
integram o coletivo de Mães, bem como suas lutas e resistências tecidas de forma
interseccional, na confluência de vivências e experiências de três mulheres-mães com
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trajetórias diferentes, que se cruzam e se assemelham, também por serem mulheres inseridas
num contexto sociorracial semelhante e por experienciar uma realidade no campo da
socioeducação, a partir do momento que seus filhos foram apreendidos e passaram a viver e
sobre-viver em ambientes institucionais, mediados pelo poder público e agentes do Estado.
Os relatos dessas mulheres-mães foram substanciais para que pudéssemos trazer à
tona suas experiências. Demarcamos os espaços de sociabilidades ocupados por elas, pela via
do ativismo social. Elucidamos suas conquistas, aprendizados, pontos negativos e positivos,
avanços e recuos desde seu engajamento e inserção no Grupo de Mães e Familiares do
Sistema Socioeducativo. Cada narrativa possui elementos compostos por indignações,
sentimentos de dores, emoções políticas e afetivas.
A partir dessas narrativas pudemos averiguar e afirmar a importância da militância
e do engajamento político para a conscientização racial e politização acerca dos direitos de
filhos enquanto sujeitos sociais e na condição de infratores, bem como na responsabilização
destes pela via da educação pedagógica, que envolva escolarização, educação profissional,
atividades artísticas culturais, atendimento assistencial e psicológico, práticas esportivas e de
leituras/poesias para que possam aprender, refletir e projetar outros horizontes de vida, assim
como reintegrá-los ao convívio social, possibilitando oportunidades e mecanismos de
proteção durante e depois da internação.
Essas mulheres-mães recontam e retecem suas narrativas e estratégias de sobrevivências mútuas. Elas fazem ecoar suas vozes secularmente inaudíveis numa mesma entoada
por justiça social e políticas públicas para adolescentes sobrevivente do sistema
socioeducativo, e uma política de segurança pública e popular que inclua a segurança e
proteção da população negra, e não sua matança e encarceramento em massa. Captamos em
seus discursos proferidos constantemente em espaços públicos e em seus encontros e
reuniões, que são “As vozes de seus filhos/as”, “Vão parir uma nova sociedade”, “Enfrentam
o luto e organizam a luta”, “Onde há uma mãe, há esperança”, “Essa dor não é só sua, é de
todas nós”, “Lute como uma mãe”, dentre outras frases de efeito.
Portanto, é nesse terreno que as mulheres-mães vão partilhando suas dores,
angústias, sofrimentos e indignações de modo a construir outros horizontes. Elas querem ser
compreendidas em suas experiências a partir do lugar/local que estão situadas. Almejam por
mudanças sociais, especialmente no sistema de segurança pública, que se limita
exclusivamente em encarcerar e exterminar corpos negros. Elas compartilham de vivências e
conquistas comuns esperando uma nova ordem societária justa e igualitária.
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Irmanadas em redes de afetos, solidariedade mútua, resiliência e respeito, se
fortalecem e promovem autonomia das mulheres (em)luta, buscando enegrecer e ocu-pretar os
espaços públicos e institucionais. Enveredam por outros caminhos, tecem e retecem suas
próprias resistências e ousam esperançar por outras alternativas/possibilidades de vida e
existência. Elas resistem cotidianamente às ações mortíferas do Estado, atuando diretamente à
frente das ações do coletivo, incidindo enquanto mecanismo de controle social no campo da
socioeducação. Em suma, essas mulheres-mães são vozes dissonantes e insurgentes que foram
forjadas na luta, tornando-se ativistas tendo como mote o agenciamento da maternidade
ativista, potencializando suas tessituras de resistências plurais ao tornar visíveis suas dores,
vivências, e suas conquistas. Desta forma, consideramos que invisibilizar/silenciar/emudecer
essas narrativas das mulheres-mães do Grupo de Mães e Familiares do Sistema
Socioeducativo, em seu fazer/agir político, é retirar o protagonismo no ato de ressignificação
de suas vidas.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa GRUPO DE MÃES E
FAMILIARES

QUE

TEM

FILHOS/AS

NO

SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

DE

FORTALEZA: tecendo resistências e (re) existências interseccionais. Tem por objetivo tecer sobre
de que forma o Grupo de Mães e familiares do sistema socioeducativo constroem suas resistências e
(re) existências interseccionais cotidianas.
Quanto aos riscos, reconhecendo a possibilidade de desconforto, constrangimento que
podem ocorrer, a pesquisadora se compromete a tratar com o devido respeito, procurando minimizar
qualquer risco que possa ocorrer durante a pesquisa. Quanto aos benefícios, devolvendo os resultados
da pesquisa para o grupo pesquisado. Que o conhecimento da realidade possa contribuir para a
melhoria dos processos de trabalho.
Dessa forma, pedimos a sua colaboração nesta pesquisa, respondendo a uma entrevista
sobre o tema acima proposto que deverá ser gravada se a Sra. concordar. Garantimos que a pesquisa
não trará nenhuma forma de prejuízo, dano ou transtorno para aquelas que participarem. Todas as
informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e sua identidade não será revelada.
Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados poderão ser
veiculados através de artigos científicos e revistas especializadas e ou encontros científicos e
congressos, sempre resguardando sua identificação.
Todos as participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca da pesquisa e,
ressaltando novamente, terão liberdade para não participarem quando assim não acharem mais
conveniente. Contatos e esclarecimentos da pesquisa com a aluna Franciane da Silva Santos Oliveira
pelo telefone (85) 996897959/986477678, e-mail: franciane1920@hotmail.com e com a orientadora
Profa. Dra. Lia Pinheiro Barbosa e a coorientadora Profa Dra. Maria Zelma de Araújo Madeira, pelos
telefones

(85)

9973389542

e

988487432

e

e-mail,s:

lia.barbosa@uece.br

ou

zelmadeira@yahoo.com.br. O Comitê de Ética da UECE se encontra disponível para esclarecimentos
éticos pelo telefone: (85) 3101-9800 – Av. Paranjana, 1700 – Campos do Itaperi – Fortaleza-Ceará.
Este termo está elaborado em duas vias sendo uma para o sujeito participante da pesquisa
e outro para o arquivo da pesquisadora.
Eu,______________________________________________________tendo

sido

esclarecido (a) a respeito da pesquisa, aceito participar da mesma.

Fortaleza, _____ de _____________________ de ___________.
_______________________________
Assinatura da participante

_________________________________
Assinatura da pesquisadora
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APÊNDICE B - IDENTIFICADOR DE PARTICIPANTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOLOGIA

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA

PESQUISA: GRUPO DE MÃES E FAMILIARES QUE TEM FILHOS/AS NO
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE FORTALEZA: tecendo resistências e (re)
existências interseccionais.
1. Identificação
Nome: _______________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________

Idade: __________

Cidade: ______________ Religião: ___________________________

Estado civil: (
(

) casada

( ) solteira (

) divorciada

) amasiada ( ) viúva

Pertença étnico-racial: Branca ( ) Parda ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Indígena ( ) Ignorado ( )

Ocupação: _____________________ Há quanto tempo trabalha? _____________

Grau de escolaridade: ( ) Fund. Incomp.
Ens. Med. Comp.

( ) Ens. Sup. Incomp.

( ) Fund. Comp.
( ) Ens. Sup. Comp.

( ) Ens. Med. Incomp. ( )

205

APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA
MESTRADO ACADÊMICO EM SOCIOLOGIA

ROTEIRO DE ENTREVISTA

PESQUISA: GRUPO DE MÃES E FAMILIARES QUE TEM FILHOS/AS NO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

DE

FORTALEZA:

tecendo

resistências

e

(re)

existências

interseccionais.

SOBRE O GRUPO DE MÃES E FAMILIARES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
1. Como conheceu o Grupo de Mães e Familiares do Sistema Socioeducativo?
2. O que significa para você, fazer parte desse Grupo?
3. O que lhe motiva fazer parte do Grupo?
4. O que mudou depois que você se inseriu no Grupo?
5. Quanto tempo faz parte do Grupo
6. O que aprendeu com o Grupo? (aspectos positivos e negativos) o que fortalece o grupo , o
que enfraquece , ameaça o grupo ?
7. Qual a atuação das mães e familiares do sistema socioeducativo? Conquistas e retrocessos e
demandas não atendidas?
8. Qual o objetivo do Grupo de Mães e Familiares do sistema socioeducativo? São realizados
?

RELAÇÃO ENTRE NEGRITUDE E MILITÂNCIA
9. Você se reconhece como mulher negra? ( ) sim ( ) não , em caso afirmativa o que
significa ser mulher negra ?
10. O que a militância no Grupo lhe proporcionou?
11. Você acha que tem relação entre ser negra, pobre e morar na periferia?
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SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
12. O que se entende por sistema socioeducativo?
13.Qual a sua compreensão sobre violência policial e violência nos centros de socioeducação?
14. Como você percebe a migração dos adolescentes para o sistema prisional?
15. Você poderia falar um pouco de sua trajetória de vida a partir do momento que seu/sua
filho/a foi apreendido?

RACISMO INSTITUCIONAL
16. Você já sofreu racismo, já foi discriminada ? Pode falar dessa experiência ?
17. Você já sofreu discriminação no sistema socioeducativa, como ?
18. Você já foi impedida de adentrar no centro socioeducativo por causa de sua cor?

ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIAS TECIDAS PELO GRUPO
19. Quais as formas de resistências que o Grupo constrói estrategicamente ?
20. Como vocês se organizam para lutar pelos direitos de seus/suas filhos/as?
21. Quem se sobressai mais na mobilização do Grupo? Todas participam? Alguém tira
vantagem disso, por ser parte do Grupo?
22. Existem divergências no Grupo? Se sim, isso impacta na luta pelos direitos de seus/suas
filhos/as?

RELAÇÃO MULHER-MÃE
23. O que é ser mulher para você?
24. O que é ser mãe de adolescente autor de ato infracional?
25. Para você existe alguma relação em ser mulher e mãe?
26. Qual o peso de ser mãe de adolescente que cumpriu ou cumpre medidas socioeducativas?

