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Resumo: O objetivo deste artigo é narrar as relações político-religiosas empreendidas 

por um grupo de familiares de vítimas da violência como estratégias de elaboração 

do luto. Meu intuito é demonstrar como um coletivo de familiares de vítimas da violência 

urbana, na cidade do Rio de Janeiro, ao se inserir em uma rede espírita, criou o Projeto 

Amor Além da Vida, cujo objetivo é promover a adesão de familiares de vítimas aos 

discursos sobre paz e perdão. A missa de sétimo dia de falecimento do menino João 

Hélio representa um marco nas narrativas dessas famílias que vivenciaram diferentes 

tempos na busca por justiça a morte dos seus filhos e filhas. A partir das redes e 

núcleos espíritas, eles empreendem mediações entre os planos espirituais e material, 

que possibilitam o compartilhamento de trabalhos e missões entre pais e filhos nesses 

diferentes planos. O entrecruzamento dos projetos dos médiuns Rogério Leite e Marli 

Mansini – bem como de outros – com as trajetórias desses familiares de vítimas da 

violência urbana contribuiu para o surgimento de um projeto social voltado para a 

superação da dor e do sentimento de vingança através do exercício da caridade e da 

organização e divulgação das sessões de psicografia. A partir da vivência de diferentes 

tempos e processos, esses pais e mães modificaram suas ações políticas – antes 



atreladas à linguagem da guerra – para o desenvolvimento de projetos espíritas de 

promoção de subjetividades pacificadas. 

Ao  narrar  suas  trajetórias  e  tempos,  pretendo  demonstrar  como  os  percursos 
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percorridos por esse coletivo se relacionam com projetos de gestão da vida e da morte 

na metrópole carioca. 

Palavras-chave: Cultura da Paz. Luto. Justiça. Dispositivos político-religiosos. 

Subjetividades pacificadas. Projetos espíritas. 
 
 
************************************************************************************************* 

As relações entre movimentos sociais e mediadores religiosos, na cidade do 

Rio de Janeiro, têm matizado de múltiplas cores os caminhos e meandros do acesso 

à justiça e combate a violência. Neste contexto, descrito como violento, as soluções 

que surgem com o propósito de se contrapor aos casos de violência urbana são 

tecidas a partir de diferentes propostas e alternativas. O papel dos movimentos sociais 

– principalmente, dos movimentos de vítimas da violência – se tornou central nesse 

cenário e nos debates desenvolvidos sobre a temática. O intuito deste artigo é 

descrever como um grupo específico de familiares de vítimas da violência acessou 

diferentes esferas e atores ao articular seus projetos e ações na busca por justiça ao 

caso de seus filhos e filhas. As relações aqui descritas são fruto de pesquisa de campo 

realizada durante o meu doutorado em Ciências Sociais na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro/ UERJ. 
 

Os movimentos sociais que surgiram na década de 90 na cidade do Rio de 

Janeiro, como reação aos atos violentos que ocorreram na cidade, tiveram forte 

apelo religioso como instrumento para mediação dos conflitos sociais associados à 

violência urbana nesta cidade. A Organização Não Governamental Viva Rio, através 

dos diversos atos públicos e campanhas – como o abraço à Candelária e o Mural da 

Dor –, promoveu a intercessão dos discursos políticos e religiosos transferindo para 

os espaços públicos as narrativas privadas dos sentimentos de dor e medo 

compartilhados pelos cidadãos que vivenciam a violência como realidade cotidiana 

e/ou simbólica. 

Politizando a religião e religiogizando a política, esses 
movimentos vêm agregando indivíduos diferenciados em termos 
de crenças religiosas, pertencimento  social,  local  de  moradia,  
convicções  políticas  etc.  em



2 Como  lembra  Soares  (1998)  em  famoso  artigo,  metade  da  população  carioca  aprovara  a  Chacina  da 
Candelária, chamando-a de “faxina”. 

 

diversos atos e campanhas por tolerância, solidariedade e paz. 
Ao fazê-lo, atualizam no plano local uma tendência global de 
crescente presença de atores religiosos na cena política, 
entrelaçando valores, discursos e rituais referidos a cada um 
desses domínios (LEITE, 2004b, p.1). 

 
Os diversos atores que participaram da fundação desta organização, bem como 

de outros movimentos sociais vinculados a ela, apregoavam à necessidade de 

invenção de uma “religião civil” que promovesse uma virada simbólica no seio da 

sociedade, desvinculando a opinião pública dos discursos de ordem a qualquer 

preço, que justificavam como legítimas as ações policiais de extermínio de menores 

e adolescentes2  (LEITE, 2004).   A “religião civil”, ao explorar valores fortemente 

vinculados aos sentimentos, promoveria a adesão subjetiva à cultura da paz que, 

segundo Patricia Birman (2004), operaria: 
 

[...] de forma polissêmica: estaria presente ideal ou virtualmente 
em todos os comportamentos, seria também o grande 
fundamento da vida social – do ponto de vista substancial, 
forjaria o patrimônio da humanidade –, com seus símbolos e suas 
histórias (BIRMAN, 2004, p. 255). 

 
 

A promoção da cultura da paz representaria uma alternativa aos discursos 

vinculados à “metáfora da guerra” e aos “mitos que sustentam grande parte do 

pacote interpretativo que estrutura, atualmente, o problema da violência no Rio de 

Janeiro e o horizonte de propostas e medidas para seu controle e redução”. (Machado 

& Leite, 2007). Desse modo, através do agenciamento da linguagem dos sentimentos 

de solidariedade e compaixão, esta religiosidade no sentido amplo transformaria os 

sentimentos negativos de vingança e medo  – vinculados à dor vivenciada pelas 

vítimas da violência urbana – em reivindicações por justiça. 
 

No Rio de Janeiro, as mães de pessoas vitimadas da violência tornaram-se 

atores privilegiados de comunicação dos sentimentos compartilhados por aqueles que 

convivem cotidianamente com a violência urbana. A dimensão  simbólica da 

categoria “mães de vítimas de violência” transformou-as em atores legítimos da 

expressão dos sentimentos de dor, de perdão, de tolerância e de reconciliação,



3  Sobre o Caso Acari e uma análise da luta empreendida pelas Mães de Acari ver a dissertação de mestrado 
defendida por Flávio Alves Araújo (2007) Do luto à luta: a experiência das Mães de Acari. 

 

presentes na base dos discursos do movimento de criação subjetiva da cultura da paz. 

Em nome dos laços primordiais, construídos na relação mãe/filhos e baseados em 

valores como igualdade de sangue, fala, costumes (GEERTZ, 1998), assim como 

a partir da vivência da comensalidade e de trocas de fluidos corporais no período da 

gestação (LAMBERT, 2000), essas mulheres narram uma dor que, segundo elas, foi 

gerada no útero e, por isto, experienciada na própria carne. Só quem experimentou tal 

dor e busca meios de superá-la poderia ensinar a população carioca a superar os 

sentimentos de medo e impotência diante das expressões da violência urbana. 
 

Fábio Alves de Araújo (2007), ao narrar as histórias das Mães de Acari3, 

demonstra como o sofrimento e a dor dessas mães têm seus papéis na criação de 

“comunidades morais”: 
 

[...] ao exigirem justiça e ao se relacionarem com o sistema 
burocrático e jurídico do Estado, tais comunidades são 
deslocadas do mundo privado e “criadas” como comunidades 
políticas, passando a questionar a legitimidade de  um  Estado  
incapaz  de  monopolizar  a  violência.  Nesse  sentido,  a 
violência não é só destruição, influi na construção de novas 
identidades sociais e políticas (ARAÚJO, 2007, p. 13). 

 
Nesse contexto, a violência provoca a transformação subjetiva daqueles que 

vivenciaram seus efeitos. Essas mães surgem como atores privilegiados de 

interpelação do Estado na busca por justiça. Desse modo, seus processos de 

subjetivação se relacionam com suas experiências de sofrimento e a forma como 

essas experiências se articulam na construção da categoria da figura da vítima nos 

agenciamentos políticos contemporâneos (SARTI, 2011). 
 

A interlocução entre movimento de mães e movimentos cívico-religiosos na 

cidade do Rio de Janeiro, através de suas linguagens de tradução de sentimentos, 

tornaram-se referências para outros movimentos de denúncias dos efeitos da violência 

urbana nesta cidade. Assim, como afirma Márcia Pereira Leite (2004) em sua  análise  

do  Mural  da  Dor  –  mas  que  pode  ser  estendida  ao  discurso  que perpassa a 

invenção da Cultura da Paz – “através das mães todos são chamados a



 

transitar os caminhos do perdão, entrelaçando-os” (LEITE, 2004, p. 162). Desse modo, 

esses movimentos forneceram as linguagens para outros movimentos  de familiares 

de vítimas. 
 

Os elementos que configuram o ativismo político destas mães: 
 

[...] a percepção das “mães” de terem (ou não) acesso à justiça. 
O que não se resume estritamente à convicção de que a justiça 
foi feita no caso de seus filhos, punindo-se os culpados. A 
despeito da importância dessa dimensão, as  “mães”  se  
referem  também  a  outros  elementos além  do julgamento e 
da condenação das pessoas que vitimaram seus filhos. 
Queixam-se do descaso e do preconceito com que foram 
relegados os casos de seus filhos, de empecilhos de toda ordem 
acobertando criminosos, do corporativismo e do deboche de 
representantes do Estado, da invisibilidade de  suas dores e 
esforços. Falam de seu desamparo com relação ao Estado 
(LEITE, 2004, p. 173). 

 
A minha pesquisa se orientou para compreender como um grupo de classe 

média, atingido por mortes relacionadas ao campo da violência, que aderiu à cultura 

da paz através do espiritismo acessou diferentes atores e redes na busca por justiça 

aos casos de seus filhos e filhas. Para tal, privilegio os processos e as formas pelas 

quais a religiosidade espírita se apresentou como o melhor caminho para essas 

famílias aceitarem e se conformarem com as perdas que sofreram, abandonando os 

caminhos políticos buscados de início – que visavam, sobretudo, reformas do código 

penal. 
 

Os discursos que circulam através da rede espírita de familiares vítimas da 
violência se entrelaçam com as relações familiares destas pessoas e com os modos 

como suas práticas religiosas movimentam sentimentos e gramáticas emocionais4. A 
cultura da paz, na perspectiva dessa rede, é promovida de forma compartilhada por 

familiares de vítimas da violência urbana, médiuns e entes queridos desencarnados 
 
 

4  Utilizo o termo gramáticas emocionais partindo da definição proposta por Claudia Rezende (2011, p. 2): 
“Entendo por gramática emocional a noção de que as emoções formam uma linguagem – “signos de expressões 
compreendidas”, nas palavras de Mauss (1980, p.62). Há regras e sentidos predefinidos que são usados pelas 
pessoas, que “manifestam seus sentimentos para si próprias ao exprimi-los para os outros e por conta dos 
outros” (p.62). Neste sentido, trago aqui tanto a ideia de que os sentimentos são culturalmente construídos como 
também a visão de que há um conjunto de regras em torno de sua expressão – uma gramática – associado a 
contextos distintos com o qual os indivíduos têm que lidar”. As gramáticas emocionais, como bem ressalta a autora, 
possuem uma dimensão moral e, por isso, o conceito aqui é apropriado para destacar mudanças de moralidade e 
de subjetividades a partir de transformações das linguagens atreladas as emoções e aos sentimentos.



 

e está assentada na transformação de subjetividades, a partir do abandono da 

linguagem da guerra e pela incorporação de linguagens e perfomances pacificadas. 

A comunicação com os filhos e filhas promove a conversão aos discursos e práticas 

espíritas. 

Através da concepção de “pessoa”defendida no espiritismo kardecista a 

comunicação entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível se torna viável, ou seja, a 

comunicação   entre   espíritos   encarnados   e   desencarnados,   permitindo   a 

continuidade  entre  os  estágios  de  vida  e  de  morte  pelas  diversas  formas  de 

mediunidade, dentre elas a psicografia e psicofonia5. 
 

O entrecruzamento das inúmeras relações entre religião e família – ambas 

fortemente  vinculadas  à  esfera  privada  –,  segundo  Luiz  Fernando  Dias  Duarte 

(2006), no processo de modernização das sociedades contemporâneas, “define as 

condições básicas de presença do sujeito no mundo, sustentando-o como elemento 

da vida pública e de seus desafios”. Assim, a intercessão dessas duas ordens de 

relacionalidades   primordiais   –   família   e   religião   –   promove   narrativas   dos 

sentimentos e a gestão das emoções, unindo as pessoas em objetivos comuns e 

vivências compartilhadas. Com a formação de coletivos político-religiosos, de grupos 

espíritas  e  seus  projetos  direcionados  à  transformação  subjetiva  de  familiares 

vítimas da violência urbana, as fronteiras do mundo privado se expandem, adentrando 

nos espaços públicos. As comunicações e as relações estabelecidas entre vivos e 

mortos fomentam a criação de um coletivo espírita, que amplia a concepção de família. 

Esse coletivo produz vários efeitos, entre eles uma forma de atuação nos espaços 

públicos da metrópole carioca. 
 

Para os pais e mães de familiares vítimas da violência – organizados em 

torno do trabalho desenvolvido pelos médiuns espíritas em diferentes projetos –, a 

possibilidade de comunicação com os seus filhos permite o conforto espiritual para a 

perda, a superação da dor, a força para continuar a viver e transformar o luto em 

missão. Além disso, essa comunicação propicia a elaboração de interpretações e 

justiças aos casos de seus filhos e filhas, contribuindo para que os pais trilhem os 

caminhos da paz. A linguagem espírita permite a esse grupo a reconstituição do 
 
 
 

5 Para uma descrição mais detalhada deste sistema religioso ver Maria Laura Viveiros de 
Castro Cavalcanti, O mundo invisível. Cosmologia, sistema ritual e noção de pessoa no 
espiritismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.



 

vínculo temporariamente perdido e a permanência da existência de seus filhos para 

além da memória. O espírito que se manifesta nas psicografias articula suas 

experiências  –  tanto  as  do  Mundo  Visível  como  as  do  Mundo  Invisível  –  para 

dialogar com seus pais e construir conexões e vínculos pautados em projetos e 

ações de promoção da paz. Surge, nesse contexto, outro projeto político relacionado 

ao combate à violência. 

A comunicação entre os mundos, fortemente tecida a partir das referências 

aos vínculos estabelecidos no seio familiar – pai, mãe e filho –, expande essas 

referências ao juntar pais que vivenciaram a mesma dor da perda de seus filhos e 

filhas, permitindo a construção de uma “irmandade dos sentimentos”. Os “amigos da 

dor”6 circulam suas questões subjetivas e assim constroem interpretações e 

representações de suas questões, a partir da intermediação dos símbolos e 

representações  da  cosmologia  espírita.  A  construção  dessa  rede  espírita  de 

familiares vítimas da violência urbana, com seus entrelaçamentos na busca por justiça 

e as produções de seus discursos e ações político-religiosas se cruzam em diferentes 

esferas e dimensões. Essas relações produzidas no interior das famílias e dos centros 

espíritas permitem que esse coletivo de familiares transite entre os espaços público e 

privado, borrando as fronteiras que diferenciam esses domínios. 

O tempo presente e as questões políticas perfazem o conteúdo das 

psicografias. Os filhos dividem a caneta7  com o médium para dialogar com os pais 

sobre a luta deles por justiça e construção da paz, fomentando a missão a que 

esses foram  designados a  partir  de  suas mortes.  Desse  modo,  essa  missão  é 

compartilhada nesses dois mundos e está pautada na solidariedade, na dor. Esses 

pais e mães se tornam exemplos para outros que, como eles, tiveram a vida de seus 

filhos ceifada de forma covarde e violenta pelos que se opõem à lei8. Para o grupo 

de familiares de vítimas da violência, forjado nas redes espíritas, o processo de tornar-

se sujeito de forma criativa ocorre a partir da comunicação estabelecida através  das  

mensagens  psicografadas.  A  conversão  ao  discurso  espírita  de produção  de  

subjetividades  pacificadas  é  fruto  desse  contato.  Além  disso,  ao 

enviarem mensagens de paz, amor, caridade e justiça, esses filhos convidam os 
 
 

6 Termo utilizado pelos médiuns para descrever o processo de psicografia. 
7 Para uma descrição mais detalhada deste sistema religioso ver CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. 
O mundo invisível. Cosmologia, sistema ritual e noção de pessoa no espiritismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
8 Parte extraída de uma das psicografias recebidas por essas famílias.



 

pais a trilharem o caminho da paz. O desejo “de que a morte de seus filhos e filhas 

não  seja  em  vão”  fomenta  práticas  político-religiosas,  nas  esferas  públicas  e 

privadas, que têm por objetivo principal o estabelecimento de projetos em comum. 

Há uma vasta bibliografia sobre os movimentos e coletivos de familiares de 

vítimas da violência urbana na cidade do Rio de Janeiro que destaca o protagonismo 

das mães de vítimas na promoção de discursos e práticas de enfretamento aos atos 

violentos. Esse protagonismo é ressaltado a partir das narrativas das  trajetórias 

dessas famílias na luta por justiça ao caso de filhos e filhas. Ao lutarem por justiça, 

esses familiares – em sua maioria mães – realizam uma limpeza moral da memória 

dos filhos, estigmatizados como bandidos pelos agentes estatais. 

Poucos são os trabalhos que se dedicam a analisar outras estratégias utilizadas 

pelos pais e mães na elaboração do luto e na reconstrução de suas vidas após a perda 

dos filhos. Esse ponto se torna ainda mais crucial quando os casos de morte envolvem 

pessoas que não são passíveis de passarem por um processo de limpeza moral – 

como é o caso de pessoas assassinadas que tinham envolvimento com o tráfico de 

drogas, definidos pela categoria “bandidos”. Em casos como esses, os discursos de 

vitimização não contribuem para o acesso a justiça e há uma lacuna com relação aos 

mecanismos, ações e estratégias a serem utilizados na busca por justiça. 

Nas trajetórias pessoais de elaboração do luto desses pais e mães, os filhos 

e filhas desempenham um papel fundamental no processo de superação da dor e do 

perda, enviando sinais e mensagens psicografadas. 

O  cotidiano  dessas  famílias  é  inundado  por  avisos  sobrenaturais  –  que 

surgem através de mensagens, sonhos, sinais – que se deslocam para espaços 

públicos, modificando as performances desse coletivo e interferindo diretamente nas 

percepções da justiça feita aos casos dos filhos e filhas. O tempo testemunho, em que 

o grupo de familiares de vítimas – que acompanhei durante a minha pesquisa – 

ocupava as praças, ruas e avenidas da cidade com as fotos e camisas que 

denunciavam os atos de violência, é sobreposto pelo tempo dos projetos, com essas 

famílias ocupando os espaços públicos com suas ações de caridade e o exercício do 

perdão. A partir das mudanças de tempo, espaços da cidade são ressignificados e 

reabitados.  As comunicações e sinais enviados pelos filhos e filhas possuem forte



 

conteúdo moral e intervêm em suas rotinas, fomentando a formação e ampliação 

desse coletivo de familiares. O cotidiano passa a ser reconstruído por narrativas que 

produzem novas versões para as mortes e contribuem para novas interpretações e re-

narrações de suas trajetórias de vida. 

Por circunstâncias diversas, esses familiares com o qual iniciei meu trabalho de  

pesquisa,  além  de  terem  aderido  ao  espiritismo,  fazem  parte  das  camadas 

médias da população. Eles, a partir de diferentes agenciamentos, articularam 

discursos político-religiosos sobre a questão da violência urbana.   As relações 

estabelecidas pelos familiares com o médium Rogério H. Leite originou  livros e 

fomentou  redes  de familiares  unidos  em  torno  de  projetos  político-religiosos  de 

construção   de   subjetividades   pacificadas.   Além   disso,   a   partir   do   projeto 

desenvolvido por esse médium, esse coletivo de familiares criou o Projeto Amor 

Além da Vida, que fomenta ações de superação da dor através do exercício da 

caridade, do perdão e da promoção e divulgação de sessões mediúnicas. 

A reunião desse grupo em torno do caso do menino João Hélio9     contribuiu 

para que fossem elaborados discursos sobre a violência urbana, centrados na 

percepção de insuportabilidade dos atos violentos que, segundo esses familiares, 

exigiam ações enérgicas do poder público no enfrentamento da questão. 

Deslizamentos entre os discursos de justiça e justiçamento fazem parte da denúncia 

encenada por esse grupo no espaço público que, dentre as reivindicações, propunha 

reformas no código penal brasileiro. Nesse artigo também são descritas as estratégias 

utilizadas por um casal na busca de responsabilização do Estado pela morte do filho, 

a partir dos diálogos estabelecidos com os operadores do direito. A atuação desse 

casal se contrapõe, nesse período inicial, aos discursos de justiçamento promovidos 

pelo grupo. 

Os desdobramentos das ações do coletivo que se uniu, de duas formas, 

originaram diferentes projetos e articulações. As ações desenvolvidas pelo Grupo 

Espiritualista Consciência – com suas performances de promoção da paz – e pelo 

Projeto  Amor  Além  da  Vida  –  desenvolvido  atualmente  por  parte  do  grupo  de 
 
 
 

9 O caso do menino João Hélio teve ampla divulgação na mídia no ano de 2006 e se refere 
ao falecimento de um menino de 6 anos, após assalto ao carro da família. A criança foi 
arrastada presa ao cinto de segurança do carro por 7 quilômetros e, por isso, sua morte 
causou uma grande comoção nacional inserindo seus pais nos debates sobre a violência 
urbana na metrópole carioca.  



 

familiares de vítimas da violência em parceria com os projetos dos médiuns espíritas 
 

– demonstram a plasticidade dos projetos articulados por esse coletivo que busca a 

promoção da paz. Dessa forma, ao apresentar os caminhos trilhados – individualmente 

ou em grupo – pelos familiares vítimas da violência urbana na luta por justiça e como 

reação aos atos de violência que vivenciaram, pretendo demonstrar como projetos de 

promoção da paz surgem com a participação desses familiares em redes espíritas 

entrelaçadas pelas mensagens consoladoras. O trabalho e missão desempenhados 

por pais e filhos promovem narrativas e ações voltadas à construção de uma cultura 

da paz de caráter espírita. 
 
Projetos espíritas de adesão à Cultura da Paz: redes e nucleações 

 
 

O grupo de familiares que acompanhei durante a minha pesquisa é formado por 

cinco famílias – com as quais me relacionei de diferentes formas e com graus de 

interlocução distintos –, alguns médiuns com seus projetos missionários, além de uma 

literatura espírita. Esse grupo se uniu em torno de diferentes objetivos, articulando 

práticas, ações e discursos sobre a situação da violência urbana na cidade do Rio de 

Janeiro. O primeiro objetivo pelo qual se uniu foi elaborado após o encontro dessas 

cinco famílias na missa de sétimo dia do menino João Hélio. A partir de então, 

eles começaram a organizar e participar de passeatas e manifestações cobrando 

atitudes do Estado frente à situação da violência, definida por eles, como tendo 

excedido todos os limites suportáveis. Uma das principais bandeiras desse grupo  

nesse momento  inicial era a  solicitação de reformas na legislação penal. No 

quadro abaixo, as famílias e os casos dos filhos são apresentados de forma sintética. 
 
Quadro 1 – Coletivo de familiares vítimas da violência 

 
 
Coletivo de Familiares Pais e Filhos 
Vítimas da Violência 

 
Pais e mães                                            Filhos e filhas 

 
Zoraide, advogada, 67 anos,                   Ludmila, policial civil, tinha 24 anos quando



 

moradora da Zona Sul. Trabalhou          foi morta após o seu carro ser assaltado na 
durante anos no Posto Avançado da      Avenida Brasil. 
Ordem dos Advogados do Brasil, no 
Morro do Borel. Atualmente, ela 
trabalha na sede da OAB-RJ. 

Francilene, dona de casa, 63 anos,        Thiago, policial civil, tinha 26 anos quando, 
casada com Diraison, 73 anos,               após assalto ao seu carro, foi baleado, 
aposentado. O casal mora no bairro       morrendo a caminho do hospital. 
Higienópolis, zona norte do Rio de 
Janeiro. 

Orlando, casado, artesão. Reside com   André, policial civil, 28 anos, faleceu após 
a esposa no bairro Grajaú, Rio de          reagir a um assalto ao seu carro. No carro, 
Janeiro.                                                    estavam também esposa e filho. 

Sônia Regina, dona de casa, casada.     Luis Alberto, policial militar, assassinado 
Luis, aposentado, casado. O casal         durante plantão em uma operação da 
mora em um condomínio em Campo      Polícia Militar, “Operação de Visibilidade”. 
Grande, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. 

Rosa, casada com Elson, ambos            João Hélio, menino de 6 anos, faleceu 
empresários.  Depois do ocorrido com    após ser arrastado por 7 km, preso ao 
o filho, o casal se mudou para uma        cinto de segurança do carro da família. 
cidade do interior do Rio de Janeiro. 

Fonte: PEREIRA, 2015. 
 

 

Esse grupo empreendeu diferentes articulações ao estabelecer diálogos com 

agentes do Estado. Além disso, participou ativamente de diferentes núcleos e redes 

espíritas, elaborando discursos e práticas sobre paz e construindo uma perspectiva 

específica sobre os processos e subjetivações relacionadas à promoção de uma 

cultura da paz. A visibilidade do caso do menino João Hélio, através de sua 

repercussão midiática, permitiu que esses pais e mães participassem de diálogos 

estabelecidos por instituições do estado e da sociedade civil. Com o passar do 

tempo, paralelamente a essas ações políticas, eles começaram a participar de 

caravanas realizadas do Rio de Janeiro a Lorena – local em que se situava o centro 

do médium Rogério H. Leite. 

O contato desse grupo de pais e mães com o médium Rogério Leite modificou 

as relações entre eles e suas práticas e agenciamentos acerca dos casos de seus



 

filhos e filhas. As mensagens, que convidavam os pais a trilharem o caminho da paz 

pela superação dos sentimentos de ódio e vingança, segundo Elson, Rosa, Francilene, 

Diraison e Orlando, modificaram suas práticas e estratégias de construção da paz. A 

partir desse contato, esses pais e mães passaram a organizar, junto com o médium, 

o Projeto Amor Além da Vida – que, em um primeiro momento, se constituiu como um 

desdobramento do projeto “Cartas Consoladoras”, desenvolvido pelo médium Rogério 

Leite. 

O contato com os pais do João Hélio, com Zoraide, Sr Orlando, Francilene e 

Diraison – durante diferentes momentos da pesquisa – e as relações estabelecidas 

por eles e pelas outras pessoas do grupo de familiares durante as sessões mediúnicas 

em busca de  comunicação  com  os seus filhos definem um tipo  de intervenção 

espírita, vista como fornecedora de uma linguagem privilegiada de interpretação do 

assassinato dos seus filhos e filhas. Através das relações que estabelecem com o 

campo espírita, eles constroem narrativas em que acionam suas percepções sobre 

humano, violência, justiça, vida, morte, guerra e paz. 

Outro ponto importante nessas trajetórias familiares é o fato de atos religiosos 
 

– católicos e espíritas – se constituírem também como atos políticos. Igrejas e 

centros são locais de memória e vivência do luto, mas também de protestos. As 

camisas utilizadas pelos familiares nesses locais contêm mensagens políticas, 

presentes também em outros objetos. Frases com palavras como: Paz, Justiça, 

Impunidade, Basta, sintetizam aspectos considerados importantes na luta dessas 

famílias por justiça ao caso dos seus filhos e filhas. 

A caravana do médium Rogério H. Leite “Cartas Consoladoras” 10, enquanto 

ocorreu no Rio de Janeiro, tinha como emblema o desenho feito por João Hélio junto 

com a palavra paz. Esse coletivo de familiares é composto por pessoas que têm em 

comum o entrelaçamento das esferas religiosa e política na elaboração do luto e na 

construção de uma narrativa sobre a violência urbana na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 

10 O Projeto Cartas Consoladoras, organizado pelo médium Rogério H. Leite acontece em 
diferentes regiões do país. O médium reside em Lorena e lá desenvolve seus trabalhos em 
um centro espírita. Nesse local, em datas definidas previamente, ocorrem as sessões de 
psicografia. Sr. Orlando, Francilene, Zoraide, Élson e  Rosa conheceram o médium ao 
participarem de caravanas do Rio de Janeiro para Lorena, para acompanhar as sessões 
públicas de psicografia. Além das sessões em Lorena, o médium também participa de 
reuniões e sessões organizadas por centros e redes espíritas em todo país. O objetivo do 
projeto é levar mensagens e cartas para familiares que perderam seus “entes queridos”, 
trazendo consolo e conforto aos seus corações, segundo palavras do próprio médium, ditas 
durante um evento na capital fluminense.



 

Ao analisar os dispositivos de elaboração e articulação de subjetividades por 

familiares vítimas da violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, inseridos em redes 

espíritas, com seus projetos de promoção da paz, não há como descrever seus 

processos de superação do luto sem destacar as redes de pessoas e projetos 

políticos-religiosos  com  os  quais  se  relacionaram  esse  grupo  de  familiares  de 

vítimas. Esses familiares estabeleceram diálogos e agenciamentos com atores 

diversos como: representantes de governo, Estado, agentes religiosos e grupos de 

familiares de vítimas, com os quais, em determinados momentos, elaboraram agendas 

e projetos comuns. 

O nome do projeto desenvolvido pelo médium Rogério H. Leite é uma 

apropriação da forma como Chico Xavier nomeava as psicografias direcionadas aos 

familiares enviadas pelos “entes queridos desencarnados”, pelo intermédio de sua 

mediunidade.  As  cartas,  em  sua  maioria  endereçada  às mães,  eram  recebidas 

durante as sessões públicas de psicografia organizadas por Chico Xavier em Uberaba,  

Minas  Gerais.  O  objetivo  das  psicografias,  segundo  o  médium,  era oferecer 

conforto aos que sofrem a perda e o luto. Segundo reportagem sobre as cartas 

psicografadas por Chico Xavier, as mensagens dos filhos tinham por objetivo a 

elaboração de um trabalho comum de caridade desenvolvido por pais e filhos: “O 

espírito do filho trabalharia junto aos pais nessa missão caritativa. Ajudar, portanto, 

era uma forma de os pais se aproximarem do filho que partiu” (ver reportagem Jornal 

da                             Fraternidade.                             Disponível                             em: 

<http://fraternidades.com.br/Jornal_maio_2012.pdf>.  Acesso  em:  16  de  maio  de 
 

2015, grifo meu). 
 

As cartas consoladoras, nessa perspectiva, representam uma forma de 

elaboração do luto, ampliando o conceito de família – abarcando os frequentadores 

das redes espíritas que se organizam em busca das psicografias – para esses pais e 

mães que passam a “cuidar de filhos de pessoas que não são sangue de seu 

sangue:  “Só há  uma  maneira  de  sair  inteiro  de  uma  tragédia  como  a  nossa: 

esquecer um pouco de si e tentar fazer a vida ao redor ser um pouco melhor‟” 

(Depoimento de Célia Diniz, uma das mães que inspirou o filme “As mães de Chico”, 

presente          no          Jornal          da          Fraternidade.          Disponível          em: 

<http://fraternidades.com.br/Jornal_maio_2012.pdf>.  Acesso  em:  16  de  maio  de 
 

2015,  grifos  meus).    Assim,  as  sessões  públicas  de  psicografia,  inicialmente



 

realizadas pelo médium Chico Xavier, surgiram como uma proposta de elaboração 

do luto e, em alguns casos, de produção de sistemas de verdade e justiça. Os 

desdobramentos dessas sessões, através da atuação de outros médiuns, promoveram 

a formação de coletivos que se organizaram em torno de projetos comuns de gestão 

da vida e da morte. 

Ao assumir o nome utilizado pelo médium Chico Xavier para se referir as 

psicografias enviadas por filhos, filhas, maridos, esposas, mães e pais desencarnados, 

com o intuito de confortar o luto dos familiares que permanecem nos  planos  

materiais, Rogério  assume  sua  vinculação  ao  trabalho  e  projeto  do médium 

mineiro. Do mesmo modo que as sessões públicas de psicografias realizadas por 

Chico Xavier buscavam consolar os que sofrem a perda e o luto, o projeto do médium 

Rogério H. Leite, realizado juntamente com a médium Marli Mansini, percorre diversas 

regiões do país realizando palestras e sessões públicas de psicografias e tem por 

missão consolar os que sofrem com a passagem de um ente querido para os planos 

espirituais. Além disso, esses médiuns promovem a elaboração de coletivos de 

familiares, fomentados através das sessões mediúnicas que aproximam famílias que 

perderam seus filhos e filhas em contextos e situações semelhantes. Esses encontros 

geraram diferentes ações em conjunto, como a elaboração do livro “Policiais de Volta” 

feita conjuntamente pelo médium, policiais desencarnados e suas famílias que tem 

por objetivo amparar os familiares de policiais que morrem no exercício da função. 

Tanto as cartas do médium Chico Xavier, como as de Marli e Rogério, incitam 

os pais e mães a realizarem trabalhos em conjunto com os filhos e filhas 

desencarnados. No caso específico do projeto desenvolvido pelo médium Rogério, em 

parceria com Marli, o trabalho conjunto se entrelaça com a criação de coletivos de 

familiares. Ao enviarem mensagens para os pais e mães amigos, os espíritos 

fomentam a criação de redes e relações entre eles. Assim, quando na mensagem de 

André para os seus pais Orlando e Vera, ele enviou um recado de Thiago para o casal 

Francilene e Diraison, os vínculos desses familiares no  plano material foi 

estimulado pelos filhos, com a mediação do médium. Filhos e médiuns promovem a 

formação de coletivos entre os pais encarnados. São relações estabelecidas a partir 

de planos distintos de mediação – material e espiritual.



 

As  relações  estabelecidas  por  Rogério  H.  Leite,  a  partir  do  projeto, 

contribuem para que o seu trabalho seja divulgado nas redes sociais, nos perfis 

pessoais e páginas organizadas pelos familiares que receberam, através do seu 

trabalho, mensagens de seus entes queridos. É possível encontrar várias informações 

sobre o médium, seu projeto e mensagens ao acessar a internet. O seu trabalho conta 

com o apoio e divulgação desses pais e mães que, com seus testemunhos, contribuem 

na organização dos eventos e na divulgação do projeto em diferentes mídias. 

Como parte do processo de elaboração das psicografias pelo médium é público, 

ou seja, o médium psicografa em uma mesa, na frente do público presente na sala, 

pensar no médium Rogério, para mim, é lembrar-me dessa cena: ele e a médium Marli, 

sentados em uma mesa, psicografando, tendo como música de fundo rock progressivo 

– o mesmo estilo de música que escutamos quando acessamos o blog do seu projeto 

“Cartas Consoladoras”. O som introspectivo prepara o público para   o   momento   

posterior,   a   leitura   das   psicografias.   Essas   escolhas   de performance do ritual 

do médium, sempre me desgastaram muito emocionalmente. A  imagem  de  Rogério  

e  suas  escolhas  performáticas  sempre  me  pareceram soturnas. Suas roupas 

escuras, seus anéis, a foto dos familiares falecidos na mesa durante o momento de 

psicografia, tudo isso me pareceu soturno e sombrio. 

Essas imagens e representações vinculam uma linguagem sombria à morte. 

O médium psicografa tendo as fotos das pessoas desencarnadas sobre a mesa. Essas 

fotos são colocadas pelas famílias que participam das sessões, a pedido do médium. 

Diferente de outros médiuns que se vestem com roupas claras, Rogério se veste  de  

cores  escuras  e  se  mostra  introspectivo  e  tímido.  A  música  tem centralidade na 

trajetória de vida desse médium, que a utiliza para compor sua performance 

mediúnica. 

O Projeto Cartas Consoladoras possui ramificações, que são eventos e 

caravanas organizadas por familiares que se unem por compartilharem o luto e o 

desejo de manutenção da comunicação com seus parentes falecidos. No Rio de 

Janeiro, um grupo de pais e mães que perderam seus filhos e filhas de forma violenta, 

criou o projeto  Amor Além da  Vida, cuja proposta  inicial era amparar,



 

principalmente,  pais  e  mães  que  perderam  seus  filhos  e  filhas  de  maneira 

semelhante. 

Em uma das sessões, o médium ressaltou que o contexto da violência urbana 

da  metrópole  carioca  exige  um  projeto  específico,  voltado  para  os  milhares  de 

vítimas fruto dessa violência. O curto período de vida do menino João Hélio no plano 

terreno estaria vinculado à criação desse projeto, que faria parte da missão do seu 

espírito e da sua família, que é “amparar os corações que sofrem com as mortes 

violentas”, “levar a paz a quem conheceu a morte e as consequências da violência” 

(trechos retirados do meu diário de campo). O surgimento desse projeto, segundo o 

médium, foi uma sugestão do próprio menino. Em uma de suas mensagens, ele 

convocou seus pais a criar um grupo de apoio aos pais e mães que sofrem a perda 

de seus filhos e filhas, principalmente aqueles que perderam seus filhos no contexto 

da violência urbana. O caso foi relatado na reportagem, localizada ao final deste 

capítulo, publicada no Jornal O Dia. A partir dessa sugestão, vinda dos planos 

espirituais, o médium começou a direcionar a sua mediunidade para a atuação 

nesse contexto específico. 

Nesse contexto de violência, o médium Rogério H. Leite desempenha papel 

central. Sua atuação não se restringe apenas em intermediar as mensagens que os 

filhos e filhas enviam para os seus familiares. Quando participei das sessões de 

psicografia  na  casa  dos  pais  do  João  Hélio,  pude  presenciar  a  atenção  e  a 

dedicação do médium Rogério com o grupo de familiares de vítimas da violência. Ao 

final das sessões, ele se reunia com o grupo responsável pela organização do evento, 

realizava uma oração de encerramento, conversava e atendia o grupo, escutando suas 

histórias e suas impressões sobre o evento. 
 
Conclusão: 

 
 

O entrecruzamento de diferentes atores no contexto da violência urbana na 

cidade  do  Rio  de  Janeiro  destaca  uma  geografia  política  densa,  formada  pela 

reunião de diferentes mecanismos e estratégias de intervenção. As relações político- 

religiosas  desenvolvidas  pelo  coletivo  de  familiares  de  vítimas  com  o  médium 

Rogério Leite demonstram as possibilidades de articulação de projetos de promoção



 

da paz em um contexto de violência urbana. Ao acompanhar redes estabelecidas entre 

médiuns, pais, mães e espíritos (filhos desencarnados, tive contato com as diferentes 

percepções dessas famílias sobre justiça e perdão. Além disso, pude perceber o 

quanto essas percepções se vinculam as estratégias coletivas e particulares de habitar 

novamente o cotidiano, marcado, após a morte dos filhos, por sentimentos de dor, 

perda e luto. As estratégias utilizadas pelo grupo descrito neste artigo demonstram 

uma das alternativas possíveis e criativas de elaboração da dor e de construção de 

narrativas da paz e de contraposição às linguagens e metáforas da guerra. Essas 

narrativas ressaltam o quanto os caminhos na luta por justiça são traçados a partir de 

diferentes interpretações, linguagens e discursos em que os avisos sobrenaturais 

desempenham papel fundamental na construção de uma verdade sobre o fato. 

Ao narrar os diferentes tempos vivenciados por esse grupo, e suas relações 

estabelecidas com médiuns espíritas, meu intuito foi demonstrar suas trajetórias de 

superação da dor e do sentimento de vingança e suas estratégias de habitar o 

cotidiano – permeado por ambiguidades e contradições. O modo específico como 

essas trajetórias se articulam com intervenções na questão da violência urbana 

demonstra a multiplicidade de soluções criativas que surgem como possibilidades de 

habitar a metrópole carioca, mesmo com todos os conflitos que a constitui. Nesse 

sentido, as ações desse coletivo, com seus trânsitos e circuitos, expandem as 

fronteiras entre o público e o privado, alicerçando “comunidades morais” entre mundos 

e projetos, modificando as dinâmicas e mapas políticos da cidade. A forma original 

como essa rede elabora suas alternativas de promoção da paz, expandindo suas 

relações familiares e afetivas para os planos de transcendência, se relaciona aos 

mecanismos de gestão da vida e da morte nessa metrópole. Ao acionar dispositivos  

políticos  e  religiosos,  esse  coletivo  elabora  linguagens  e  práticas distintas de 

adesão à cultura da paz.
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