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Resumo: O trabalho apresenta análise acerca de vidas e mortes de adolescentes 

assassinados durante o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto em 

Goiânia, entre julho de 2013 e junho 2015. O estudo foi iniciado a partir de informações 

da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia e complementado com 

entrevistas com as mães desses jovens, quando narraram suas experiências 

maternais na adversidade, marginalidade e violência. No presente texto, busca-se 

compreender, na realidade dos adolescentes, sua classe social, raça, disposição 

geográfica, religião, educação, envolvimento com drogas, expectativas de consumo, 

relacionando-as com as violências que experimentaram por serem pobres e 

periféricos o que, em geral, os levaram a ser considerados “perigosos”. 
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1. Introdução 

 

No Mestrado Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG desenvolvo 

pesquisa denominada: “Mães em luto: narrativas de sofrimento decorrentes do 

extermínio de jovens em Goiânia”. O objetivo é, a partir das narrativas dos conflitos e 

angústias de mães que perderam os filhos, compreender como é vivenciada a 

maternidade em condições de pobreza, violência e marginalidade. Quero conhecer o 

perfil dessas mulheres e entender como elas maternam os filhos em um contexto de 

múltiplas adversidades, analisando suas atuações ao reivindicarem os direitos dos 

filhos. Além disso, examino como repercutiu a morte deles em suas vidas e de que 

forma elaboraram o luto em seus quotidianos. 

Para chegar a algumas dessas mães, que vivem um processo de luto de 

elaboração complexa - chamados por alguns de “lutos desautorizados” ou “lutos 

complicados” (Parkes, 1998; Kovacs, 2008), parti em busca dos filhos. Inicialmente, 

liguei para diversos profisisonais que atuam na defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes, para encontrá-los casos de morte. Realizei também diversas tentativas, 



semifrustradas1, junto aos órgãos públicos que lidam com essa temática em busca de 

descobrir nomes dos jovens mortos em Goiânia. Por fim, aliei-me ao Núcleo de 

Estudos sobre Criminalidade e Violência – NECRIVI, da Faculdade de Ciências 

Sociais da Universidade Federal de Goiás, que realizou parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Goiânia – SEMAS, no sentido de produzir 

pesquisas acerca de adolescentes em conflito com a lei e de medidas 

socioeducativas. 

Desde já, é necessário esclarecer que quando adolescentes realizam conduta 

análoga àquela criminalizada para o adulto eles são conduzidos às barras do sistema 

de justiça, quando podem vir a cumprir medidas chamadas “socioeducativas”. 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a maior parte dessas 

medidas é cumprida em meio aberto, preservando-se a liberdade do adolescente.2 

Apenas em casos excepcionais aplicam-se as medidas extremas de semiliberdade, 

internação provisória ou internação em estabelecimento educacional, como nos casos 

em que o ato é cometido com grave ameaça ou violência, ou em situações reiteradas, 

ou, ainda, quando do descumprimento - repetido e sem justificativa, de medida 

anteriormente imposta.3 

Considerando que a SEMAS é responsável pelo acompanhamento dos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime aberto e que, em 

muitos casos, eles são mortos durante o cumprimento da medida, acabei por 

encontrar um local que me proporcionasse as fontes materiais das biografias a serem 

pesquisadas, já que ali há um rico registro de grande parte dos casos acompanhados 

por este órgão. 

Assim, no primeiro semestre de 2015, comecei a atuar na pesquisa e, durante 

alguns meses, auxiliei no cadastramento dos 4.644 prontuários de adolescentes que 

                                                           
1 A Polícia Militar de Goiás respondeu minha solicitação pedindo para que eu procurasse a Polícia Civil. 
O Ministério Público Estadual respondeu informando que não dispõe dos dados de maneira 
sistematizada. Até o presente momento não recebi respostas de dois órgãos (Grupo Executivo de Apoio 
à Criança e ao Adolescente e Polícia Civil). Estou em processo de negociação para acesso aos dados 
do Juizado da Infância e Juventude. 
2 Dentre as medidas socioeducativas estão: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 
serviço à comunidade, liberdade assistida, matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inclusão em 
programa de auxílio à criança ou à família, tratamento médico ou psicológico etc, conforme art. 101 e 
112 do ECA. 
3 É responsabilidade do Poder Público Estadual o desenvolvimento de programas para a execução das 
medidas socioeducativas em regime fechado e, do município, o acompanhamento das demais medidas 
impostas pelo Poder Judiciário, cumpridas em meio aberto, conforme art. 4º e 5º da Lei nº 12.594/12, 
que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.  
 



cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto, em Goiânia, entre 1998 e julho 

de 2015. Foi um início árduo, mas que funcionou como alicerce para todas as 

pesquisas que seriam ali realizadas, posto que não existia registro organizado e 

arquivo sistematizado em ordem cronológica. Não obstante contribuir na atividade 

coletiva, em momento algum deixei de observar minha meta individual, qual seja, 

encontrar os óbitos. Com relação ao período citado, descobri mais de uma centena 

deles. 

Ocorre que como realizo pesquisa também qualitativa baseada nas narrativas 

de sofrimento contadas oralmente pelas mães, seria imperioso encontrá-las 

pessoalmente para entrevistá-las. Com a leitura dos prontuários, percebi que muitas 

famílias, em especial as que me interessavam, trocam constantemente de residência 

e de número de telefone, percepção que foi incisivamente ratificada pelos técnicos da 

SEMAS. Isso significa que quanto mais eu recuasse a pesquisa no tempo, menos 

possibilidade teria de localizá-las. 

Além disso, e mais importante, tendo em vista que um dos focos da pesquisa 

é estudar o luto e as violências que as mães ainda carregam na memória, seria 

prudente que eu realizasse um recorte temporalmente mais próximo da atualidade, 

visto que a dinâmica do luto nas mães também se dá a partir de um processo de 

deslocamento e tentativa de encontrar um novo lugar para o filho (Almeida, Garcia-

Santos, Haas, 2011) onde a dor, apesar de não apagada, passa a atuar em diferentes 

tonalidades, a depender do tempo transcorrido. 

Portanto, fiz um recorte de dois anos no período em que havia informações 

disponíveis, passando a analisar apenas aqueles casos cujas mortes ocorreram entre 

julho de 2013 e junho de 2015, em vista de compreender as histórias das mães e a 

desses jovens que, em geral, morreram enquanto cumpriam medidas de prestação de 

serviço à comunidade – PSC e/ou Liberdade Assistida – LA. Desta forma, restaram-

me vinte e seis histórias de vida, violência e morte, sobre as quais passo a dissertar, 

contemplando especificamente a realidade dos filhos, antes de me aprofundar na vida 

das mães. 

 

2. Vidas quintadas 

 

Se acaso o sol passasse a transmitir apenas um quinto de sua luz e caso as 

águas preenchessem não mais que a quinta parte das bacias e a colheita minguasse 



a dois décimos de seu potencial, compreenderíamos sem esforços o significado de 

quintar. Quintar é dividir por cinco e apartar um dos pedaços divididos. 

Quando apenas a quinta parte está disponível, há escassez. Exiguidade. 

Privação. Com relação às fortunas naturais, talvez não tenhamos atingimos este 

extremo. Quanto às riquezas humanas, sim, já que milhares de insones vidas em 

desenvolvimento não contemplam o clarar do dia no Brasil, por terem suas existências 

quintadas e interrompidas antes de o galo cantar. 

A esperança de vida em várias regiões do mundo já passa dos 80 anos e, no 

Brasil, chegou aos 74 anos, 10 meses e 24 dias (IBGE, 2014), o que corresponde a 

quase quatro mil domingos. Ocorre que três mil e duzentos deles não são desfrutados 

por uma legião juvenil, porque têm a maior parte de suas vidas extirpada pelas mãos 

da violência. Para ser mais exato, segundo Waiselfisz (2015), em 2013, no Brasil, 

8.153 pessoas que se encontravam no espaço de transição do primeiro para o 

segundo quinhão da vida foram arrancadas dela antes de nele ingressar. 

Em nossa história, muitas vidas em crescimento foram perdidas em virtude de 

fome, epidemias e doenças. No Brasil atual, as causas naturais vêm perdendo 

importância como fator de morte, especialmente entre jovens, e as causas externas – 

acidentes de transportes, suicídios e homicídios, têm ganhado destaque. Segundo o 

“Mapa da Violência 2015 – Adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil” (Waiselfisz, 2015), 

de 1980 a 2013, a quantidade de mortes de adolescentes em acidentes de transportes 

aumentou 72%, em suicídios, 82%, e por homicídio, 641%, o que levou ao fato de 

73% dos jovens, de 16 e 17 anos, perdessem suas vidas por causas externas, em 

2013. 

De acordo com esse estudo, os assassinatos foram a principal causa de 

mortes no citado grupo etário, sendo responsáveis por 46% delas em 2013. Isso 

significa dizer que, de cada 21 adolescentes do biênio 16/17 anos que morrem por dia 

no país, dez são matados. Quando ampliamos o foco para a faixa etária entre 15 e 19 

anos, a citada pesquisa revela que, com um índice de 54,9 homicídios para cada 100 

mil jovens, o Brasil ocupa a terceira colocação em incidência de homicídios em 

comparação com 85 países, sendo superado apenas por México e El Salvador.  

Outro estudo, o Índice de Homicídios na Adolescência - IHA (Melo e Cano, 

2014) busca estimar o número de adolescentes que chegaram aos 12 anos e que não 

alcançarão os 19, pois serão vítimas de violência intencional letal. Segundo essa 

pesquisa, em 2012 a mortalidade por homicídio na população adolescente, entre 12 e 



18 anos, foi a mais alta se comparada com os oito anos anteriores, com 3,32 vidas 

adolescentes perdidas para cada grupo de 1.000 habitantes. Estimou-se que, entre 

2013 e 2019, aproximadamente 42 mil vidas adolescentes serão perdidas nos 288 

municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.  

Na região Centro-Oeste, serão 3.575 vidas perdidas no mesmo período. Entre 

os estados da região, Goiás é o que apresenta o maior índice de letalidade e, entre 

as capitais, Goiânia. Segundo o IHA, o índice de mortes entre adolescentes em 

Goiânia mais que dobrou em sete anos: saltou de 1,77, em 2005, para 3,84, em 2012, 

valor acima da média nacional. Essa informação está a mostrar que se, em 2011, 

Goiânia contava com uma população adolescente de 12 a 18 anos de 146.689, 

quando 480 foram assassinados, em 2012, essa mesma coorte diminuiu para 144.779 

e o número de mortes aumentou para 557. Para Waiselfizs (2015) Goiás ocupa a 

sexta posição nas taxas de homicídios de adolescentes entre 16 e 17 anos no país, 

com 83,1 mortes para cada 100 mil jovens nessa idade, enquanto a média nacional é 

54,1. 

Um olhar diferenciado para o grupo dos 16/17 anos tem relevância porque ele 

compõe um conjunto de indivíduos que é foco de uma duradora discussão no campo 

dos direitos humanos no Brasil. Digo duradoura porque ainda em 1927 o Decreto nº 

17.943-A, denominado “Leis de Assistência e Proteção a Menores”, e conhecido no 

meio jurídico como “Código Mello Matos4”, já trazia à tona a força da celeuma. Trata-

se da primeira lei a regulamentar a condição infância-adolescência no país. Ela 

estabelecia que o menor de 14 anos não seria submetido a processo criminal, e que 

a pessoa entre 14 e 17 anos seria sujeitado a procedimento especial, mas já previa 

circunstância diferenciada para quem se encontrasse no 16º ou 17º ano da vida, ou 

seja, estabelecia que, em algumas condições, poderiam ser tratados como adultos: 

 

Art. 71. Si fôr imputado crime, considerado grave pelas circumstancias do 
facto e condições pessoaes do agente, a um menor que contar mais de 16 
e menos de 18 annos de idade ao tempo da perpetração, e ficar provado 
que se trata de individuo perigoso pelo seu estado de perversão moral o 
juiz Ihe applicar o art. 65 do Codigo Penal, e o remetterá a um 
estabelecimento para condemnados de menor idade, ou, em falta deste, a 
uma prisão commum com separação dos condemnados adultos, onde 
permanecerá até que se verifique sua regeneração, sem que, todavia, a 
duração da pena possa exceder o seu maximo legal.(grifo nosso) 

 

                                                           
4 Em homenagem a José Cândido Mello Mattos, primeiro juiz da Infância e Adolescência no país. 



A contenda nunca foi abandonada. Mesmo depois da Constituição Federal de 

1988 e do ECA, que demarcaram novas balizas para as discussões acerca de infância 

e adolescência no Brasil - com a doutrina da proteção integral, o respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento e a prioridade absoluta, diversos projetos de 

emenda constitucional foram propostos para rediscutir a responsabilização criminal 

para jovens dessa idade. Vale lembrar que esses novos paradigmas buscam substituir 

visões tutelares, higienizantes e moralistas - que mais queriam corrigir as 

subjetividades dos adolescentes que suas condutas - como a do Código Mello Matos 

(Sposato, 2013) ou a do “Código de Menores” de 1979, para o qual políticas públicas 

para adolescentes seriam a mescla de caridade e repressão. 

A maioria das tentativas de mudança legislativa buscava, e continua a buscar, 

punição mais gravosa e encarceramento em presídios. Em 2015, por exemplo, grande 

polêmica girou em torno da Proposta de Emenda Constitucional nº 171, que pretende 

reduzir a chamada “maioridade penal”, que atualmente ocorre aos 18 anos, para os 

16 anos, em casos de crimes considerados “graves”5. Deste modo, caso aprovada 

pelo Congresso Nacional, alguns adolescentes que são chamados pela população de 

“menores infratores”, passarão, dentro de um processo de “maiorização forçada”, à 

condição de “adultos criminosos”. 

Do ponto de vista jurídico, outra característica que diferencia esse grupo das 

demais pessoas é que eles não são tidos por incapazes na esfera civil, da mesma 

maneira que ocorre com aqueles adolescentes que possuem até quinze anos de idade 

ou aqueles que não gozam de completo discernimento mental. Também não se pode 

dizer que são plenamente capazes, como são os maiores de dezoito anos. Eles são 

tidos como “relativamente incapazes” para os atos da vida civil, ou seja, os negócios 

jurídicos que praticam não são nulos de pleno direito, mas, anuláveis, e sua vontade 

não é simplesmente substituída pela de seus pais, mas se manifesta com assistência 

deles.6 Além disso, eles gozam do direito à participação na escolha dos 

representantes políticos, sem serem obrigados a fazê-lo, situação diferente da de 

quem está abaixo dos 16 anos, que não possui tal direito, ou daqueles que contam 

com mais de 18 anos, que são obrigados a exercer tal “direito”. Outro ponto digno de 

                                                           
5 Em 02 de julho de 2015 a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para deliberação 
no Senado. Foram incluídos na categoria “crimes graves”, os crimes hediondos, os homicídios dolosos 
e os de lesão corporal seguida de morte. 
6 Conforme Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil. 



nota é que já podem trabalhar de maneira regulamentada, “com carteira assinada”, 

apesar de não poderem exercer trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, como 

podem os adultos.7 

É interessante notar que uma parcela considerável dos jovens que perdem a 

vida para a violência urbana são justamente os tidos como “menores infratores”, 

especialmente os que estão na faixa dos 16 anos acima. Isso ocorre porque, no dizer 

de Sposato (2013, p. 79), “um adolescente infrator representa no imaginário coletivo 

o portador do mal, o portador da violência”. Ela nos informa que Norbert Lechner 

(1995): 

 

discute as reações à violência e à delinquência, apontando sua dimensão 
como reflexo dos medos ocultos ou interiores de uma sociedade. O autor 
afirma com propriedade que, em sociedades como a brasileira, o medo 
explícito da delinquência não é mais que um modo inofensivo de conceber e 
expressar outros medos silenciados: medo da morte e da miséria, e também 
provavelmente medo de uma vida sem sentido, desprovida de raízes, valores 
e perspectivas de futuro. Ele pondera que provavelmente nenhuma 
representação do imaginário coletivo seja tão funcional como a interpretação 
da delinquência juvenil, que resulta emblemática – por sua irracionalidade e 
imprevisibilidade. 

 

O olhar das ciências da saúde nos informa que esses jovens estão no ápice 

de um processo de mudanças corporais recentes e muito intensas - a puberdade, que 

é capaz de lhes trazer novas e “estranhas” experiências com o próprio corpo: 

ejaculação, crescimento dos testículos e do pênis, aparecimento do pomo de Adão, 

de mamilos inchados, de novos pelos, de nova voz e de um corpo 

desengonçadamente crescido. Muitas vezes cobrados como adultos, posto que 

fisicamente passam a amedrontar, estão, em verdade, mais próximos da infância que 

da vida madura e, além das transformações biológicas, vivem mudanças 

socioculturais profundas, que os diferenciam do restante dos jovens, especialmente 

quando comparados com a juventude ampliada pela Lei nº 12.852/2013 -  Estatuto da 

Juventude, que elevou esta categoria etária aos 29 anos. 

 

3. Dentro do quinto 

 

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é o período 

compreendido entre 12 e 17 anos. Para a Organização Mundial da Saúde refere-se à 

                                                           
7 Conforme Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII. 



segunda década da vida (1965), distinguindo-a entre adolescência inicial, de 10 a 14 

anos, e adolescência final, de 15 a 20 anos. Em geral, contudo, a adolescência “inicia-

se com as mudanças corporais da puberdade e termina com a inserção social, 

profissional e econômica na sociedade adulta” (Formigli, Costa e Porto, 2000 apud 

Schoen-Ferreira, Aznar-Farias, 2010). 

O ingresso nesse período da vida, cujas mudanças alguns creditam à 

correspondência das transformações físicas às psicológicas e outros às forças das 

construções sociais (Viana, 2003), é marcado por experiências peculiares. Nas 

entrevistas com algumas mães, que também possuem outros filhos adolescentes, os 

espiando, percebi rituais que sugerem a importância do momento. Em uma das visitas 

às mães, observando o filho adolescente, pude relembrar que, logo no corredor de 

entrada dessa etapa da vida, abandona-se o lápis e se é introduzido no esperado 

mundo da caneta. Ou seja, passa-se do grafite à tinta. Simbolicamente, daquilo que 

pode ser inúmeras vezes apagado - inclusive com o auxílio de mãos adultas, à firmeza 

de algo permanente. 

Esse ritual, expressado pelo adolescente que eu observara, não parecia 

simples, já que o principiante precisara escrever com lápis para, em seguida, cobrir o 

traçado com tinta e, depois, seguir apagando a primeira demão das marcas do grafite. 

Isso me levou a recordar que a entrada nesta fase, extensa para alguns e breve para 

outros, é marcada pela vontade de fazer e pelo medo de errar e me fez pensar sobre 

o fato de alguns adolescentes, muito rapidamente, perderem o contato com o mundo 

da caneta e serem lançados no universo de outro instrumento: o da arma de fogo. 

Todos os adolescentes cujas biografias tive acesso foram apresentados a este 

instrumento. Alguns, durante a vida, mas, todos, quando da morte.  

Eles são de Goiânia, capital do estado de Goiás, uma das duas unidades 

federativas do Brasil que possui topônimo em homenagem a um povo indígena 

específico8 (Bueno, 2006). Esses adolescentes nasceram quando sua cidade 

alcançou a cifra de um milhão de habitantes9, exatamente cem anos depois da 

                                                           
8 Juntamente com o estado de Tocantins. Desconsiderando o Amazonas, já que o nome, apesar de ser 
homenagem às bravas índias que guerrearam os colonizadores, trata-se de empréstimo da designação 
dada a algumas mulheres guerreiras na mitologia grega. 
9 Conforme dados do IBGE. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popgo.def>. Acesso em: 08 set. 15 



publicação do livro-poema “Goyania”10, de 1896, uma das primeiras obras a tratar de 

seu estado natal. 

Segundo Quintela e Castro11, há fortes indícios de que o nome da capital dos 

goianos teria surgido como adaptação ortográfica e fonética do citado poema, que 

influenciara o interventor Pedro Ludovico Teixeira quando do batismo do município. A 

obra foi escrita pelo juiz baiano Manuel Lopes de Carvalho Ramos (1864-1911), 

quando servia em Torres do Rio Bonito-GO, hoje Caiapônia, e publicada na cidade do 

Porto, em Portugal. Trata-se de uma reflexão sobre a chegada dos colonizadores na 

região e sobre os genocídios por eles perpetrados (Carvalho Ramos, 2011). 

Um dos resultados do extermínio coletivo epicamente relatado por Carvalho 

Ramos é o fato de, um século depois, quase toda a população indígena do estado ter 

se resumido a três grupos: os Karajás, que vivem no município de Aruanã, localizado 

no centro-oeste do estado, às margens do rio Araguaia; os Tapuias, que foram 

forçadamente ajuntados pelas práticas de aldeamento na região de Rubiataba e Nova 

América, municípios localizados no centro-norte do estado; e a família de Avá-

Canoeiros, composta por apenas nove membros, que vivem em Minaçu, extremo 

norte de Goiás (Leitão, 2015). 

É de se saber que em Goiás a população indígena é de 8.583 pessoas. 

Entretanto, apenas 3,9% deles têm seu domicílio localizado em terras indígenas, 

índice que é o pior da região centro-norte do Brasil e o quarto pior do país. Apenas 

Rio de Janeiro, Sergipe e Piauí tem menos indígenas domiciliados em suas próprias 

terras que Goiás (IBGE, 2010). 

Os jovens sobre os quais li centenas de prontuários e, particularmente, 

aqueles que foram assassinados, encarnam diversos signos de subalternidade e 

desempoderamento. Carregam consigo o espírito de Goyania e são a nova face do 

extermínio no centro do país. Uma cara com o viço da mocidade tornada perigosa, 

que sobrevive nas bordas de uma das mais desiguais e violentas metrópoles do 

mundo12 e que possui a maior concentração de renda da América Latina (ONU-

Habitat, 2012). 

                                                           
10 Pronuncia-se “goi-a-ní-a”, como em sertania, cidadania, utopia. 
11 Conforme análise do poema disponível em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/agosto2007/textos/ 
poemagoyania.htm>  Consulta em: 01 jul. 15 
12 Considerada a 23ª cidade mais violenta do mundo pela organização mexicana Seguridad, Justicia y 
Paz. Disponível em: <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/finish/5-prensa/198-
las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2014/0.> Acesso em: 01 abr. 2015 



Não obstante serem adolescentes, não são quaisquer adolescentes, pois as 

próprias características da adolescência mudam de acordo com as expectativas 

culturais de cada época (Abramovay, 2002). Eles compõem o grupo que estudiosos e 

pesquisadores, especialmente alguns que buscam compreender o mercado, 

denominam “Geração Z”, ou seja, aquela que surgiu em meados da década de 1990 

(Tapscot, 2010), em substituição a três gerações anteriores – “Baby Boomers”, “X” e 

“Y”, cujos períodos de nascimento se estendem do pós-Segunda Guerra Mundial até 

a sucessão pela Geração Z (Bauman, 2011). Nasceram, portanto, após a 

popularização da internet e de vários aparelhos tecnológicos, sendo, assim, 

nativamente digitais e desconhecedores de um mundo sem conectividade. Entretanto, 

apesar de também comporem a chamada “Geração Z”, tais quais os demais jovens 

de sua faixa etária, os adolescentes a cujas histórias tive acesso possuíam 

características peculiares que permitiriam que suas vidas fossem quintadas e 

impediriam que assistissem ao aparecimento de novas gerações. Para distingui-los 

dos demais jovens da Geração Z, os denominarei de Z+. 

Tal qual ser indiferente à cor - baseando-se numa suposta neutralidade entre 

elas, é escolher irrefletidamente o branco (Fanon, 2008), ser indiferente às aparências 

e às fisionomias, corporais e culturais, manifestadas pelos adolescentes Z+ é 

desconhecer que elas constituem suas identidades. E, estas são, nada mais, nada 

menos, que “aquilo que nós somos, de onde nós provimos”, “o ambiente no qual os 

nosso gostos, desejos, opiniões e aspirações fazem sentido”, conforme ensina Taylor 

(1994, p. 54). O desconhecimento delas pode conduzir ao não reconhecimento ou 

reconhecimento incorreto, fazendo com que sejam apresentadas como desvalor, as 

colocando em um lugar de desprestígio social frente àquelas identidades que não 

passam pelos sistemas de controle oficial, como a justiça e a socioeduação. 

 

4. No quinto dos infernos 

 

Durante o período de cadastramento de informações e contato com a vida dos 

adolescentes Z+ e, nas entrevistas que realizei com suas mães, pude fazer um esboço 

do perfil com as principais características que os marcam. Ele será ainda melhor 

trabalhado, entretanto, neste momento, estou tentado a pensar que caso criássemos 

um tabuleiro com variação gradiente de cores onde fossem dispostos traços que 

marcam as diferentes biopsicosocioculturalidades desses adolescentes, 



perceberíamos que, em média, os atributos daqueles que foram mortos estariam 

posicionados de um lado e os dos vivos se distribuiriam no quadro todo, mas com forte 

presença no lado contrário ao dos Z+. 

O processo de cadastramento dos prontuários dos adolescentes Z+ junto à 

SEMAS revelou que estou tratando de adolescentes urbanos e do sexo masculino. 

Preliminarmente, é válido fazer um parêntese e dizer que os adolescentes homens da 

Geração Z, como um todo, possuem qualidades que os assemelham, que funcionam, 

inclusive, como elementos a lhes possibilitar que, em algumas situações, 

compartilhem do mesmo jogo e exercitem suas masculinidades. As falas das mães 

Z+, por exemplo, sugerem que são eles jovens heterossexuais, cisgêneros e que, em 

geral, performatizam ludicamente dentro do que é proporcionado por essas 

conjunturas de gênero e sexualidade. Como todos os outros, eles demonstram 

especial apreço por, além de estar ininterruptamente conectados à rede mundial de 

computadores, se divertir: brincar de soltar pipa, de carrinho de rolimã, de jogar vídeo 

game, de “pegar rabeirão”13 e são tão entusiastas do futebol quanto os demais 

adolescentes masculinos da Geração Z. 

No entanto, as semelhanças param por aí. Ao pontuar as características de 

todos os jovens que compõem a geração pós-internet em um painel dégradé, 

notaríamos que os Z+ estariam dispersos em um campo com matizes que vão de um 

dos extremos a pontos de proximidade e combinação com a outra metade do quadro, 

a depender do traço observado. Uma tentativa de distribuí-los nos informaria o 

seguinte: 

- - - - - - - - - -      G e r a ç ã o  Z     - - - - - - - - - - 

    G  e    r      a        ç          ã           o            Z+                                                              

  Público                                             Setor de acesso aos bens da vida (1)                                                   Privado 
  Periferia                                                      Disposição na cidade (2)                                                             Centro 
  Baixa                                                                Classe social (3)                                                                        Alta 
  Pequeno                                                         Poder de consumo (4)                                                             Grande 
  Preta                                                                   Raça/cor (5)                                                                        Branca 
  Evangélica                                                          Religião (6)                                                                       Católica 
  Solitária                                                   Responsabilidade da mãe (7)                                                      Solidária 
  Atuação                                           Comércio de drogas ilícitas (8)                                      Não atuação 
  Proximidade                                                 Sistema de justiça (9)                                                            Distância 
  Má                                                                    Companhia (10)                                                                         Boa                                           
  Sim                                                                  Vida quintada (11)                                                                      Não 

 

                                                           
13 Termo usado para definir o ato de, pilotando uma bicicleta, pegar carona em ônibus coletivo 
acoplando-se ao seu para-choque traseiro, para chegar mais rapidamente a algum destino ou 
simplesmente para se divertir. 



É fundamental esclarecer que não estou a avaliar todos os adolescentes da 

Geração Z e que o quadro não revela um confronto entre os adolescentes Z+ e outros 

indivíduos que comporiam um grupo de “privilegiados” - ricos, brancos, católicos, 

endinheirados ou distantes do sistema de justiça. O que me proponho é, tão somente, 

dentro do espectro de possibilidades que liga os extremos de cada categoria 

mencionada, demarcar o lugar dos adolescentes Z+. 

Assim, pela leitura dos prontuários e pelas entrevistas, percebi que, quanto ao 

que denominei “Setor de acesso aos bens da vida” (1), os adolescentes Z+ 

contemplam as instâncias fundamentais de suas sobrevivências a partir da utilização 

dos serviços e equipamentos disponibilizados pelo poder público, principalmente no 

que tange à habitação, saúde, educação, transporte, lazer e segurança. A presença 

de bens ofertados pela iniciativa privada é pequena ou inexistente. Saúde, escola ou 

clubes de lazer privativos e aparelhos de segurança particular parecem distantes de 

suas realidades. 

No que concerne à localização geográfica (2), eles moravam e viviam na 

porção urbana mais longe dos centros de alto poder aquisitivo ou, em alguns casos, 

apesar de próximos, externos a eles. Analisando o poder de consumo (4) e a classe 

social (3), poderíamos dizer que estão circunscritos à “ralé brasileira”, muito bem 

diagnosticada por Souza (2009, p. 21), como: “uma classe inteira de indivíduos, não 

só sem capital cultural nem econômico em qualquer medida significativa, mas 

desprovida (...) das precondições sociais, morais e culturais que permitem essa 

apropriação.” ou ainda “toda uma classe de indivíduos ‘precarizados’ que se reproduz 

há gerações enquanto tal”. O desejo de consumo dessa classe (4), e dos jovens que 

nela habitam, é premente, como em todas as outras, mas não consegue ser suprido 

por suas possibilidades materiais ou de suas famílias. 

Neste ponto, é válido mencionar que, desde o início da pesquisa, eu pretendia 

dialogar com manifestações que tivessem legitimidade para representar os 

posicionamentos e as identidades dos adolescentes Z+ enquanto ainda estavam 

vivos.  Considerando que não tive acesso a eles, sempre me perguntei sobre como 

fazê-lo. A resposta surgiu quando, em determinado dia, enquanto eu aguardava na 

porta da casa de uma das mães que seria entrevistada, fui presenteado com um portal 

de entrada para esse outro mundo. Na ocasião, percebi que vários adolescentes se 

amontoavam às voltas de um carro para ouvir uma música do gênero rap. Passei a 

também escutar atentamente. Guardei pedaço da letra comigo e, ao chegar em casa, 



a ouvi integralmente, além de muitas outras do mesmo estilo, quando percebi que as 

letras evidenciavam, sem disfarces, “em alto e bom som”, suas realidades e 

denunciavam a exclusão social, o racismo e a violência – em especial a violência 

policial. Ouçamos parte de uma delas, do grupo alagoano “Raciocínio Agressivo” 

(2012): 

Vai vendo eu sei não é fácil, a dor que você ostentou 
Camisa ensopada os furo na nuca da Taurus do opressor 
O fim na ponto quarenta, seu sangue que escorreu 
Enterro sem salva de tiros só com parentes clamando a Deus 
Não entendo porque opitou (sic) pela gaveta fria 
Pela morte dolorosa no HGE sem cirurgia 
Optou pela faca na nuca, do refém na Biofarma 
Na ilusão da moto zerada, os pano Cyclone, corrente de prata. (...) 

 
É um exemplo pra quem tá chegando só um alerta que o final é triste 
Mesmo assim tem uma pá que prefere arriscar e pagar de soldado do crime 
Pra usar os pano da vitrine, pelo menos uma vez na vida 
E não ver a coroa aos 40 lavando banheiro pra comprar comida. (grifos meu) 

 

Nestes fragmentos, podemos notar que as letras são capazes de alcançar a 

realidade desses jovens, expressando suas reivindicações culturais, políticas e 

sociais, inclusive as expectativas de consumo. Neste quesito, como suas identidades 

se revelam - além dos modos de falar, cantar e se portar - pelas vestes, calçados, 

pinturas corporais, arrumação dos cabelos, meios de transporte, certamente, recursos 

financeiros se tornam imprescindíveis para possibilitar que se adequem ao perfil 

exigido por suas convivencialidades. Deste modo, a carência de recursos financeiros, 

própria da “ralé”, interpolada com a expectativa de consumo, passa a ser ferramenta 

central na caracterização de suas identidades. 

Quanto à raça (5), comungamos do entendimento de Guimarães (1999) e 

Munanga (2006), no sentido de tratar-se ela de conceito socialmente construído, 

limitado ao mundo social, em nada ligado a uma realidade biológico-natural com 

potencial para predeterminar predicados morais ou habilidades específicas. De toda 

sorte, mesmo não biológico, o elemento raça continuará problematizável enquanto 

perdurar como agente capaz de expor pessoas a situações de preconceito e 

“sobredeterminações baseadas na aparência exterior”, que tornam pessoas escravas, 

não da ideia que os outros fazem delas, mas de sua própria “aparição” pública (Fanon, 

2008:108). 

Os Z+ de nossa pesquisa são, em sua maioria, pardos. Alguns brancos, outros 

pretos, sobretudo, pardos. O que os inclui no mundo dos não-brancos e, mais 



especificamente, entre aqueles que são sociologicamente definidos no Brasil por 

“negros”, já que, apesar de não serem pretos, carregam fenotipia e traços culturais 

que os fazem disponíveis para o preconceito ou, até mais que isso, como vimos, para 

a morte. Apesar de “libertos”, os jovens pretos e pardos, pobres, continuam a ser o 

alvo preferencial da caçada dos, agora republicanizados, capitães do mato. A tropa 

dos remodelados “capitães de estrada e assalto14” parece composta por grande parte 

da “nação”, já que quando os adolescentes são abatidos, por si mesmos - ao insistirem 

em atirar no espelho, ou por rifles estatais, o são à sombra de aplausos de uma 

multidão que acredita que o Estado apenas os “engordava” com bolsas e “privilégios”. 

É de se dizer que, segundo Waiselfizs (2015) e Melo e Cano (2014), os 

adolescentes negros têm três vezes mais chances de serem vítimas de homicídios 

que os brancos no Brasil. Eles vivem situação muito próxima à dos jovens negros nos 

Estados Unidos da América de 1990, relatadas por Castells (2001), que subsistiam 

em condições de moradia abaixo dos padrões aceitáveis e eram os mais vigiados, 

encarcerados e mortos. 

Quanto à religião (6), a presença de evangélicos supera a de católicos, o que 

vai de encontro à média brasileira, que é de três católicos para cada evangélico (IBGE, 

2010)15. Quanto às relações mãe-filho (7), percebemos que elas exercem papel 

solitário ou semisolitário na criação de sua prole, com menor participação do pai, 

sendo, em alguns casos, auxiliadas por “alomães” (Hrdy, 2001), ou seja, alguém 

diferente da mãe que ajuda no cuidado da prole – tias, avós, vizinhas, amigas. 

Encontramos também, com frequência, a presença de vários padrastos. Além disso, 

o número de irmãos dos jovens mortos é superior à média brasileira para o período 

em que nasceram (IBGE, 2015), ou seja, suas mães tiveram mais de 2,25 filhos. 

Entrementes, alguns se encontram em situação de união estável e outros possuem 

filhos.  

Quanto às drogas ilícitas, pudemos verificar que quase a totalidade dos Z+ se 

declarou usuária delas. Quase todos usavam maconha. Alguns, cocaína, crack, lança-

perfume, exctasy, LSD. Quanto à participação no sistema de repasse/comércio de 

drogas ilícitas (8), percebemos que, dos vinte e seis Z+, quinze disseram realizar tal 

                                                           
14 Nome oficial para capitães do mato, segundo as Ordenações Filipinas, de 1603. 
15 Acredito que alguns adolescentes que professam religiões de matriz afro-brasileira também poderiam 
compor a Geração Z+, entretanto, não apareceram entre os casos analisados. 



mercancia, com frequência ou esporadicamente, o que será ainda melhor analisado 

no transcorrer da pesquisa. 

 

5. E em “má companhia” 

 

No que concerne ao item 10 do painel, antes de nele ingressar, é importante 

destacar que os diversos documentos elencados nos prontuários da SEMAS são 

produzidos por muitas instituições do sistema de garantia de direitos das crianças e 

dos adolescentes, tais como: Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público da 

Infância e Juventude, Centro de Referência Especializada em Assistência Social - 

CREAS, Centro de Internação de Adolescentes, Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS etc. Os profissionais que os relatam provêm de distintos ramos dos saberes, 

principalmente do Direito, da Psicologia, da Assistência Social, da Pedagogia e da 

Medicina. Acontece que, nesses prontuários, percebi o uso normalizado, repetitivo e 

inquietante do termo “má companhia” (10) por parte dos especialistas que 

acompanham os “socioeducandos” e pelos pais dos adolescentes, para se referirem 

aos outros adolescentes/jovens que com eles compartilham experiências e se 

sintonizam em laços de amizade e afeto. 

Um dos documentos que constam de todos os prontuários analisados, por 

exemplo, o "Termo de Compromisso Assumido pelo Adolescente e Responsáveis", 

declaração assinada pelo adolescente e por seu responsável no Juizado da Infância 

e Juventude para que tenha acesso ao cumprimento de algumas medidas 

socioeducativas em meio aberto, exige que sejam observadas uma série de 

obrigações. Dentre elas estão: comparecer nas reuniões que for convocado; 

matricular-se e frequentar a escola; não se envolver em práticas de atos infracionais; 

não usar bebidas alcóolicas ou drogas; recolher-se em sua residência a partir das 20h; 

não frequentar bares, boates e outros ambientes similares; e não se envolver com 

más companhias. 

O emprego constante e acrítico do termo me levou a indagar sobre o que 

seria, de fato, uma “má companhia”. Restringindo-me à leitura conceitual da palavra, 

Houaiss (2009) nos informa que mau é “aquilo que se distingue pelo caráter ruim” ou 

“que contradiz a justiça, o dever”. Já companhia, segundo o mesmo dicionarista, teria 

origem no latim vulgar, formado pela bonita junção de cum, ‘com’ + panis, ‘pão’. Para 



ele, seriam companheiros, “aqueles que seguem juntos”, ou, na essência, que 

partilham o pão. 

Pois bem, a partir dessa perspectiva, compreendendo que esses 

adolescentes possuem como companheiros, no percurso de seus quotidianos, apenas 

eles próprios, estaríamos a dizer que um é a “má companhia” do outro? Se sim, 

estaríamos a inferir que todos eles são essencialmente “más companhias”? Desta 

forma, estaríamos a, ávida e impiedosamente, desejar que se separem uns dos 

outros, quando, a eles, restam-se apenas a si mesmos? Ou, estaríamos a inculcar-

lhes, enviezadamente, que são maus por natureza? 

Em meu sentir, o perpétuo uso da expressão pode carregar certo egoísmo por 

parte do julgador e revelar dificuldades em transferir o que ocorre em seu próprio 

domínio para o universo do objeto de sua crítica. Esse quadro talvez ocorra por dois 

motivos fundamentais. O segundo deriva da permanente insistência em etiquetar no 

filho do outro o lugar do “mau educado”, do “custoso”16, do desobedecedor das regras, 

daquele “que mexe em tudo”, “que quebra coisas alheias”, “que não tem horários”, o 

qual seria, na visão do julgador, o oposto do seu próprio filho – ou de si mesmo, ou do 

que ele gostaria que o filho fosse. 

Durante as entrevistas, pude perceber que todas as mães me transmitiam 

plena confiança em serem seus filhos “pessoas de bem”, idôneas, decentes. Essa 

mesma sensação tiveram Bussinger e Novo (2008) durante pesquisa em que 

acompanharam trajetórias de sete mães que perderam os filhos e se aproximaram da 

Associação de Mães e Familiares de Vítimas da Violência do Espírito Santo. Para as 

pesquisadoras (2008, p.117) “a certeza, por parte das mães, de que os filhos eram 

pessoas de bem quase anula qualquer prova ou testemunho que atente contra a 

idoneidade e o caráter das vítimas [os filhos](...). Elas os conheciam, os educaram.”  

Essa constatação também pode ser percebida na comovente fala de uma 

mãe, no filme, baseado em fatos reais, “O que se move”, do brasileiro Caetano 

Gotardo (2012). Ela acabara de presenciar o suicídio do jovem filho, que pulara da 

janela do prédio onde moravam logo após receberem visita da polícia, que cumpria 

mandado de prisão por crimes ligados à pedofilia. Depondo na delegacia de polícia, 

aos prantos, a mãe informa para o delegado: “Isto não diz tudo sobre ele. Nada disso 

                                                           
16 Em Goiás, “menino/a custoso/a” é sinônimo de criança traquinas, levada. 



consegue defini-lo. Havia outras coisas em que ele pensava. Eu sei que havia. Não 

sei dizer quais eram todas elas. Mas havia.” 

O maior fundamento egotista, contudo, estaria no fato de usar o termo sem 

fazer-se sensível para compreender que, tal qual eu me conecto ao mundo por laços 

de afinidade - por ser mais seguro estar ao lado de pessoas que carregam noções 

que também possuo, o que colabora para que minhas incertezas fiquem menos 

incertas -, os adolescentes também assim procedem. Desta forma, o que alguns 

enxergam como “más companhias”, pode ser, na ótica dos “mal acompanhados”, 

simplesmente, quem lhes aparenta agradável repartir o pão por haver sintonia e 

entendimento, sem precisar dizê-lo, uma vez que os olhares, os sorrisos e as aflições 

denunciam, apressadamente, a uns e outros, que suas histórias são preenchidas por 

idênticas provações. No caso dos adolescentes Z+ essas tribulações parecem os 

fazer tão jovens quanto experimentados e o cunho preelaborado do termo, bordado 

pelos pais e pelo sistema de justiça, talvez não possua o mesmo viés generalizante, 

construído a partir de um olhar que sentencia o mundo, mas sim a partir da 

necessidade de compartilhar a própria história. 

Em outro giro, sob o ponto de vista jurídico, o uso do termo ainda pode estar 

contaminado por resíduos do direito penal do autor, que julga a pessoa por suas 

características particulares e não por suas condutas. Sobre o tema, Zaffaroni leciona 

que (2006, p. 105): 

 
ainda que não haja um critério unitário acerca do que seja o direito penal do 
autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma 
corrupção do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como 
manifestação de uma forma de ser do autor, esta sim considerada 
verdadeiramente delitiva. O ato teria valor de sintoma de uma personalidade; 
o proibido e reprovável ou perigoso, seria a personalidade e não o ato. Dentro 
desta concepção não se condena tanto o furto, como o ser ladrão. 

 

Dessa forma, com a reiteração no uso da expressão, porventura, ainda 

desejemos, proibir uma forma de ser, uma subjetividade, uma identidade e não certas 

práticas específicas. Talvez estejamos a agir de modo similar ao que preceituava o 

Código Mello Matos, quando considerava abandonados os menores de 18 anos que 

“frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na companhia de 

gente viciosa ou de má vida” ou que fossem “excitados habitualmente para a gatunice, 

mendicidade ou libertinagem”17. Ou, ainda, as Ordenações do Reino, que dividia as 

                                                           
17 Art. 26, incisos VI e VII do Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 



pessoas entre aquelas “de maior qualidade” - “pela distinção do seu nascimento” e as 

“outras” (Silva, 1830). 

Repensar seu uso, portanto, pode significar o reconhecimento de não 

estarmos a lidar com boas ou más companhias - já que elas não são intrínseca e 

essencialmente preformatadas, e de que as virtudes e pecados são também 

coletivamente construídas pelos lugares, afazeres, crenças, sabores, ouvires, e pelos 

contatos e aceitações das outras pessoas e instituições.  

De outro modo, enquanto os futuros adolescentes Z+ permanecerem, para 

aqueles que querem lhes ditar as regras, apenas como “más companhias”, pode ser 

que eles continuem disponíveis para terem suas vidas quintadas (11). Todavia, antes 

disso ocorrer, “como seus apelos não são atendidos”, como “novos caminhos políticos 

permanecem fechados”, eles “retornarão, mas, dessa vez, como sombras urbanas, 

ávidas por destruir as muralhas cerradas de sua cidade cativa.” (Castells, 2001:82). 

Para finalizar, acredito que, como já dito, em comum com os outros 

adolescentes que não são “más companhias” - ou que não tiveram suas existências 

quintadas, e que, em geral, não foram alcançados pelo sistema de justiça e de 

socioeducação, os adolescentes da Geração Z+ têm o gosto pela “zoação” e pelo 

incansável “zapear” na TV. Mas as coincidências, infelizmente, param por aí. Os Z+ 

são qualificados por muitos outros zês. Filhos do zé-povinho e das zelosas moças das 

zonas e dos zepelins, eles são zambos, zarolhos, zambetas. Estreiam no 13º signo 

do zodíaco na ziquizira da vida. Crescem zangados, zanzando por onde o 

zoneamento não chegou. Gostam de zoadas e ziriguiduns, mas vivem zerados. São 

zombados zé-ninguéns, zagueiros num jogo de atacantes. Zebrados, nos presídios 

ou nas ruas. Zagaieiros. Matam e morrem como zumbis que não viveram, com um 

zilhão de zagalotes no peito ou com o zunido do facão no pé da “orêia”. 
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