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Resumo: Este trabalho trata-se de uma abordagem etnográfica com 

movimentos de familiares e voluntários que buscam pessoas desaparecidas no 

Brasil. Entre as principais agendas do movimento está a demanda por uma 

política integrada de identificação, a criação de uma categoria jurídica acerca do 

desaparecido e um maior investimento na investigação dos casos. Argumento 

que essa mobilização coletiva pela busca de desaparecidos não é apenas um 

diagnóstico da ausência do Estado nessa área, nos termos do próprio 

movimento, mas é, sobretudo, outra forma de fazer esse Estado, através da 

eleição de novas prioridades, sensibilidades, autoridades. É na suposta crise do 

Estado que o governo do desaparecimento de pessoas ocorre, através de 
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moralidades, agentes, saberes. Argumento que a mobilização não interpela 

apenas o Estado, mas a própria sociedade a se engajar na busca, que emerge 

como uma categoria produtiva para pensar o problema do desaparecimento de 

pessoas. O desaparecimento se confunde com a especulação sobre as 

possíveis causas do desaparecimento, uma vez que não seria possível 

enquadrá-lo através de nenhum fato jurídico, tampouco policial, até que as 

circunstâncias do desaparecimento tenham sido descobertas. O dilema da 

mobilização seria justamente configurar um problema social, mas também 

inscrever o desaparecimento como um problema jurídico, a partir de uma lógica 

que não esteja assentada na materialidade dos fatos.  Este trabalho reflete 

acerca das condições históricas de emergência da mobilização, suas tensões, 

formas de legitimidade e hierarquias, bem como sua articulação na 

institucionalização de formas de governo ao desaparecimento de pessoas. 
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Este trabalho trata-se de uma abordagem etnográfica com movimentos de 

familiares e voluntários que buscam pessoas desaparecidas no Brasil. Entre as 

principais agendas destes sujeitos estão a demanda por uma política integrada 

de identificação, a criação de uma categoria jurídica acerca do desaparecido e 

um maior investimento na investigação dos casos. Argumento que essa 

mobilização coletiva pela busca de desaparecidos não é apenas um diagnóstico 

da ausência do Estado nessa área, nos termos do próprio movimento, mas é, 

sobretudo, outra forma de fazer esse Estado, através da eleição de novas 

prioridades, sensibilidades, autoridades. Este trabalho reflete acerca das 

condições históricas de emergência da mobilização, suas tensões, formas de 

legitimidade e hierarquias, bem como sua articulação na institucionalização de 

formas de governo ao desaparecimento de pessoas. Para tanto, utilizo da 

observação participante em redes sociais e eventos relacionados à causa, bem 

como de entrevistas semiestruturadas com familiares, mediadores e voluntários 

ligados ao tema.  
O uso do termo “desaparecimento” no Brasil tem sido associado, nas 

últimas décadas, à busca de familiares pelos seus parentes desaparecidos por 



meio da perseguição do Estado durante o período da ditadura militar (1964-

1985). O “desaparecimento forçado” emerge como um fenômeno autônomo, 

fruto da preocupação internacional com as violações dos direitos humanos e da 

mobilização de organizações de vítimas e familiares (Perusso, 2010). 

Uma série de tratados internacionais emerge a partir da aprovação, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1992, da “Declaração Internacional 

para a Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado”. Em 

2006 foi adotada e em 2010 entrou em vigor a “Convenção Internacional para a 

Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado”, aprovada 

pelo Congresso Nacional brasileiro no mesmo ano, mas ainda não ratificada pelo 

Brasil.  

O Brasil também assinou, em 1994, a “Convenção Interamericana sobre 

o Desaparecimento Forçado de Pessoas”, da Organização dos Estados 

Americanos. O documento foi ratificado em 2013 e definia, em seu artigo 2º, 

como “desaparecimento forçado”: 

 

[...] a privação de liberdade de uma pessoa ou mais 

pessoas, seja de que forma for, praticada por agentes do 

Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem 

com autorização, apoio ou consentimento do Estado, 

seguida de falta de informação ou da recusa a reconhecer a 

privação de liberdade ou a informar sobre o paradeiro da 

pessoa, impedindo assim o exercício dos recursos legais e 

das garantias processuais pertinentes. 

 

Destaco o trecho “seguida da falta de informação ou da recusa a 

reconhecer a privação de liberdade ou a informar sobre o paradeiro da pessoa”, 

que trata da especificidade do tipo de desaparecimento em questão, pois há uma 

recusa deliberada do Estado no esclarecimento de suas ações. Corrobora as 

orientações da Convenção, o Projeto de Lei 6240/13 que tramita na Câmara dos 

Deputados e que tipifica o crime de “desaparecimento forçado2”, alterando o 

Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40). 

                                                        
2 O Brasil reconheceu o “Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional”, de 1998, através de 

uma lei de 2002. O “Estatuto” tipifica o “desaparecimento forçado” como crime contra a 



Essa definição também ampliou as possibilidades de enquadramento do 

desaparecimento forçado a outras dinâmicas como as chacinas e mortes de 

cidadãos cometidas por agentes do Estado durante o período democrático, como 

é o caso dos onze jovens da favela de Acari-RJ, desaparecidos em 1990 (Araújo, 

2009) ou o caso do pedreiro Amarildo, desaparecido depois de ter sido levado 

por policiais militares em uma operação na favela da Rocinha-RJ, em 2013. O 

termo “desaparecido político” tem sido relacionado à lei 9.140, de dezembro de 

1995, que define como mortas, para fins de localização, reconhecimento e 

reparação, 

 

[...] as pessoas que tenham participado, ou tenham sido 

acusadas de participação, em atividades políticas, no 

período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, 

e que, por este motivo, tenham sido detidas por agentes 

públicos, achando-se, deste então, desaparecidas, sem 

que delas haja notícias. Lei nº 9.140, de 04 de dezembro 

de 1995, art. 1º. Redação dada pela Lei nº 10.536, de 2002. 

 

Portanto, a lei que define o conceito de “desaparecidos políticos” é uma 

maneira indireta de atestar a morte destes. Os crimes são interpretados como 

políticos em decorrência da lei da anistia (lei nº 6.683, de 1979) que engloba o 

período entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Embora bastante 

controversa, a lei da anistia confere status de crime político aos 

desaparecimentos durante o período da ditadura, contrariando a definição do 

“desaparecimento forçado”, no qual o crime é permanente e imprescritível, pois 

viola os direitos humanos. Tanto a Lei nº 9.140/95 e a Lei nº 10.559/02 não 

tratam da responsabilização criminal pelos desparecimentos, tomando como 

referência a lei da anistia3 (Ayres, 2015). A lei que cria a Comissão Nacional da 

                                                        
humanidade. Pelo Código Penal, o “desaparecimento forçado” pode corresponder tanto ao 
sequestro, dado o caráter permanente do desaparecimento, como ao homicídio, sendo a 
morte presumida.  Sendo homicídio, na maioria dos casos o crime já está prescrito. 
Entretanto, pode-se interpretar que o homicídio, permanecendo a condição do 
desaparecimento, é, na verdade, uma ocultação de cadáver e, sendo permanente –pela 
ausência da materialidade- pode ser criminalizado. Esta interpretação pode favorecer o 
encontro da pessoa desaparecida, pois incentiva os autores do desaparecimento a apresentar 
a localização do mesmo. 

3 Ayres (2015) defende que a lei da anistia não deveria ser um obstáculo à responsabilização 



Verdade (12.528, de 2011) emerge da necessidade de esclarecimento acerca 

das violações de direitos humanos ocorridas no período entre 18 de setembro 

de 1946 e 5 de outubro de 1988.   
Para trazer à tona outra realidade e ao mesmo tempo definir seu objeto 

de estudo, Oliveira (2012) define os desaparecimentos causados pela repressão 

política do Estado no período ditatorial como desaparecimento “político” e, por 

exclusão, utiliza o termo “desaparecidos civis”:  

 

[...] uma pessoa que saiu de um ambiente de convivência 

familiar, ou de algum grupo de referência emocional – 

afetiva - como uma roda de amigos, para realizar qualquer 

atividade cotidiana, não anunciou sua intenção de partir 

daquele lugar e jamais retornou. Sem motivo aparente, 

sumiu sem deixar vestígios” (Oliveira, 2012: p.11).  

 

Como destaca Ferreira (2011), os casos de desaparecimento não 

considerados “políticos” comumente são definidos por desconhecimento e 

exclusão: “[...] o termo é utilizado quando não se sabe onde uma pessoa está, 

não se pode assegurar se ela foi vítima de crime, se optou por deixar o local e o 

círculo social em que habitualmente se encontrava ou se sofreu algum acidente” 

(Ferreira, 2011, p.4). 

Entretanto, devemos admitir que estas distinções não excluem a possibilidade 

de que um desaparecimento “civil” seja mais tarde, quando identificadas as suas 

causas, categorizado como um desaparecimento “político” ou “forçado”, como as 

próprias famílias supõem em alguns casos. Apenas podemos afirmar que a 

discussão acadêmica e a mobilização social acerca do desaparecimento “civil” 

não estão identificadas necessariamente àquelas dos desaparecidos “políticos” 

e “forçados”, embora possamos também fazer a ressalva quanto ao uso 

polissêmico em que a categoria desaparecimento é acionada.  

Oliveira (2012) argumenta que, do ponto de vista jurídico, o “desaparecido 

civil”4 não existe, pois, as categorias jurídicas existentes no Código Civil até 1991 

                                                        
criminal dos agentes do Estado pelos crimes cometidos durante o período. 

4 Oliveira (2012) argumenta que no direito internacional os desaparecidos políticos têm um 
estatuto jurídico e a nível nacional uma lei que regula as reparações às violações, além de 



são as figuras do “ausente” e do “desaparecido”. O “ausente” é uma categoria 

utilizada quando não se tem certeza da morte ou informação alguma sobre a 

pessoa; esta se destina a resolver basicamente a gerência dos bens da pessoa 

desaparecida, minimizando as situações de risco que a pessoa possa estar 

envolvida. Já o “desaparecido” atesta uma presunção de morte e está 

relacionada não só a gerência como a transferência dos bens da pessoa. 

Entretanto, esta categoria fere as expectativas familiares, pois presume a morte 

do desaparecido. Isso significa que o problema se situa em um “limbo” jurídico, 

que também prejudica o andamento da vida dos familiares.  

Vecchioli (2005) menciona que a dimensão jurídica foi um obstáculo a ser 

enfrentado na luta política dos familiares de desaparecidos na Argentina. A 

ausência prévia da figura jurídica do desaparecimento – tanto no direito civil, 

quanto penal - fez com que os responsáveis pelo desaparecimento não 

pudessem ser julgados por “sequestro seguido de desaparecimento”, e fez com 

que esses casos não indicassem responsabilidade e se equivalessem aos 

desaparecimentos por iniciativa própria, ou ausência por presunção de morte.  

A categoria jurídica do desaparecimento na Argentina passou a fazer sentido 

com o reconhecimento indissociável dos familiares de vítimas, que passaram a 

ser referência nessa demanda com a reparação econômica e social. A lei 

também especificou o que se entende por familiar que sofreu o dano, produzindo 

uma nova vítima através da prova confiável de um vínculo. Dessa forma, o 

reconhecimento de familiar de vítima de desaparecimento não será um atributo 

de uma relação de parentesco, mas sim de uma relação jurídica especificada 

dentro de parâmetros técnicos daqueles que denunciam diante de órgãos 

oficiais, o que mostra o caráter construído dessas noções jurídicas, na medida 

em que as definições das políticas de reparação traçam fronteiras de inclusão e 

exclusão de grupos. 

 

Os movimentos de familiares e a produção do desaparecimento 
 

                                                        
organizações e instrumentos legais. No caso das catástrofes ou acidentes existem 
organizações de ajuda humanitárias. No caso do ausente, existem soluções para a 
transmissão dos bens. Mas no caso do desaparecido, quando não há provas sobre a 
existência de um crime não há como lidar com a situação, não há nada a fazer. 



Entre os anos de 1995 e 1996, depoimentos de mães com cartazes de 

seus filhos desaparecidos na novela “Explode Coração”, da Rede Globo, 

destacavam o sofrimento e as circunstâncias do desaparecimento dos mesmos. 

A personagem Odaísa (interpretada pela atriz Isadora Ribeiro) vivia o drama de 

ter seu filho desaparecido. Odaísa apareceu em algumas cenas nas escadarias 

da Praça da Candelária, no Rio de Janeiro-RJ, segurando um cartaz com a foto 

do filho, junto com outras mães que viviam o drama real à época. Nas cenas, 

podemos reconhecer mães que se tornaram protagonistas na luta pelo 

reconhecimento do problema do desaparecimento nos últimos vinte anos. A 

parceria com a organização não governamental do Rio de Janeiro, o Centro 

Brasileiro de Defesa da Criança e do Adolescente-CBDDCA, acabou rendendo 

o encontro de mais de sessenta pessoas desaparecidas, segundo dados da 

emissora.  

Para Ivanise5, fundadora da organização não governamental “Mães da 

Sé”, a novela foi um marco crucial no início de sua luta. Em uma entrevista 

realizada em 2013, Ivanise contou que à época do desaparecimento da filha de 

13 anos (1993) “não se falava em desaparecido”. Alguns anos depois Ivanise 

conheceu o trabalho do CBDDCA no Rio de Janeiro e também uma das “Mães 

de Acari”, da qual lembrava um conselho: “não chora mãezinha, faz cinco anos 

que eu procuro minha filha”. Ela comentou que diante dessa fala não conseguia 

imaginar ficar tanto tempo procurando sua filha, mas atualmente já se passaram 

mais de vinte anos. 

A “Mães de Acari” eram mães dos onze jovens desaparecidos da favela de Acari-

RJ, em 1990, que denunciaram o Estado exigindo justiça e reparação, uma vez 

que os responsáveis pelos desaparecimentos teriam sido representantes das 

forças policiais. Utilizando-se da imagem de uma “maternidade partida” a luta 

das “Mães de Acari6” teve uma grande repercussão (nacional e internacional) na 

mídia e na política.  

                                                        
5 Optei por identificar a maioria dos meus interlocutores como uma forma de reconhecer suas 

trajetórias. 
6 Araújo (2008) argumenta que a denúncia foi se transformando progressivamente e o caso 

exemplar dos desaparecidos de Acari foi se generalizando em casos exemplares de violência 
policial, a exemplo da repercussão dos acontecimentos posteriores como a Chacina de 
Vigário Geral e da Candelária. As estratégias utilizadas pelas mães de Acari iniciam com os 
depoimentos-testemunhos das mães, passam por práticas de luto e reivindicação de justiça, 
depois a denúncia internacional à Anistia Internacional a partir das redes locais e 
posteriormente a denúncia nos meios de comunicação e o registro em livros. As mães de 



A partir do contato com a CBDDCA, Ivanise foi chamada para participar 

da novela. Ela não imaginava a quantidade de mães que passavam por este 

drama, quando conheceu setenta mães na gravação, nas escadarias da Igreja 

da Candelária, no Rio de Janeiro. Ivanise acreditava que através da repercussão 

da novela ela conseguiria encontrar a filha. Ela não recebeu nenhuma 

informação da filha na primeira semana, mas duas jornalistas entraram em 

contato com ela para realizar uma reportagem. Nessa entrevista ela teria dito: 

“eu gostaria que outras mães [que passassem pelo mesmo drama] me 

procurassem”. No outro dia “eu acordei com o telefone tocando e até hoje ele 

não para de tocar”, contou ela. Não apenas as mães, mas a própria imprensa 

passou a procurá-la seguidamente, ao contrário do que acontecia antes da 

novela. 

Entendendo a Praça da Sé, em São Paulo-SP, como um espaço central 

nas ações de mobilização da sociedade civil em sua cidade, além do grande 

fluxo de pessoas, as mães escolheram as escadarias da Catedral da Sé para se 

reunir. Ivanise contou que quando chegou nas escadarias, a mesma estava 

“repleta de mães [...] era uma coisa bonita, mas muito triste”. Esse primeiro 

encontro teve uma ampla repercussão em canais de grande audiência, “aí não 

paramos mais”, contou ela. As empresas começaram a entrar em contato com 

elas para colocar fotos de desaparecidos em seus produtos. Ela disse que foi a 

própria sociedade que nomeou o movimento como “Mães da Sé”. Elas passaram 

a ir todos os domingos às escadarias da Catedral da Sé e, em oito meses de 

mobilização, 48 das 250 crianças cadastradas foram encontradas.  

Sônia, uma das mães envolvidas há muitos anos na causa narra sua 

entrada na luta a partir de uma trajetória religiosa. Um dia ela me comentou que 

em um momento de desespero já havia ido a um centro espírita para saber 

informações sobre a filha. Quando chegou lá, a palestrante teria dito: “a pessoa 

que a gente estava esperando chegou”. Ela queria saber sobre a causa do 

desaparecimento da mesma. Sônia narra o que teria sido uma mensagem da 

filha, dizendo que havia sido raptada por um carro branco, que a seguia há 

                                                        
Acari realizaram cerimônias, missas, passeatas, homenagens, seminários e protestos, 
agregando cada vez mais outras vítimas da violência no Rio de Janeiro. Nesse sentido, a luta 
se tornou legítima independente das suspeitas que pesavam sobre a identidade delas e dos 
seus filhos. 

 



alguns dias antes. A filha teria sido violentada, mas depois não lembrava o que 

aconteceu, pois sua avó –já falecida- a resgatou. A médium, segundo Sônia, 

teria dito coisas que ninguém sabia sobre sua vida familiar e recomendou que a 

mesma parasse de chorar porque ela tinha muito trabalho para encontrar os 

filhos dos outros. Naquele momento Sônia teria ficado muito irritada, pois não 

acreditou no que ouviu. Tempos depois soube que Glória Perez, diretora de 

“Explode Coração” estava chamado parentes que viviam o mesmo drama para 

participar da novela, foi o caso de Sônia. A partir desse evento Ivanise e Sônia 

iniciam o trabalho da Mães da Sé: “daí disseram que a gente tinha uma ONG 

[organização não governamental]”, comentou Sônia.  

As falas de Ivanise e Sônia são relevantes porque elas observam que a 

despeito do número de famílias atingidas pelo drama do desaparecimento, o 

fenômeno ainda não havia sido produzido/reconhecido publicamente. Suas falas 

também deixam explícito o papel de organizações não governamentais, da 

cobertura jornalística e televisiva na produção ou reconhecimento do fenômeno. 

Entretanto, mesmo antes da novela, Ivanise já havia se reportado diretamente 

às emissoras, mas sem sucesso. A organização existe até hoje e se coloca como 

um ator político importante na busca por desaparecidos, no atendimento às 

famílias e na pressão por políticas públicas na área. Além da apresentação de 

fotografias no espaço público, muitas mães se utilizam das redes sociais para 

estreitar laços com outras pessoas que atuam na causa, divulgar casos de 

desaparecimento e expor seu sofrimento.  

Em meu trabalho, dada a distância em relação à política institucional, é 

possível supor que os familiares não entrariam para o cenário público se não 

tivessem tantas barreiras na busca de seus parentes, sendo a militância fruto do 

que consideram como ausência das prerrogativas do Estado moderno, e não 

pelo seu excesso, como argumenta Gatti (2011) a respeito dos 

desaparecimentos “forçados” na Argentina e na Espanha. A mobilização pela 

busca aos desaparecidos interpela toda a sociedade a se engajar na luta, 

fazendo seus interlocutores se posicionarem no lugar da vítima, ao se 

reconhecerem como mães, pais, irmãos etc. 

Sobre o contexto argentino, Vecchioli (2005) argumenta que o Estado 

moderno não teria eliminado elementos tradicionais de sociabilidade como o 

parentesco. Ela argumenta que as organizações da sociedade civil na Argentina 



vão apelar para a imagem de uma comunidade de sangue, mediante o uso dos 

laços de consanguinidade e afiliação com as vítimas do terrorismo de Estado. 

Vecchioli mostra o papel central do Estado no reconhecimento dos direitos 

humanos como uma questão familiar. A autora argumenta que esse tipo de 

adesão coletiva continua sendo eficaz no movimento de direitos humanos, dado 

o surgimento de novos agrupamentos formados em torno de situações de 

violência que apelam ao vínculo de sangue. Vianna (2011) também destaca a 

legitimidade que o “ser mãe” de uma vítima da violência policial confere na 

denúncia pública da violência institucional no Rio de Janeiro. 

 

As táticas de governo do desaparecimento de pessoas 
 

Embora a distinções sobre os tipos de desaparecimento sejam 

pertinentes, a adjetivação do desaparecimento seria um recurso para distinguir 

causalidades, apontando a distinção entre aqueles desaparecimentos com uma 

causalidade pressuposta, embora ainda não provada. Muito mais do que depurar 

a linguagem a respeito de um fenômeno social, o objetivo deste artigo é iluminar 

a experiência daqueles que sofrem com a ausência de indícios ou provas acerca 

do desaparecimento de seus familiares. Ao comparar as categorias jurídicas de 

“ausente”, “desaparecido” ou “desaparecido político” percebemos que todas se 

referem a uma presunção de morte, enquanto a mobilização dos familiares, nas 

situações em que há uma ausência de indícios sobre o paradeiro da pessoa, 

propõe-se a tratar mais de uma expectativa de encontrar a pessoa viva.  

Wieviorka (2003) questiona se o surgimento da vítima no espaço público 

significaria a dissolução da fronteira, nas sociedades modernas, entre o público 

e o privado ou a profanação do Estado ao dar maior relevância ao indivíduo e 

sua subjetividade. O autor reconhece que há uma mudança nas concepções de 

Estado e suas instituições, uma desinstitucionalização ou reinstitucionalização 

do Estado. Para Wieviorka (2003), a invenção da vítima atesta uma crise 

institucional do Estado em dar conta da ordem e da coesão social e uma 

tendência ao apelo à lei mais do que ao Estado, impulsionada pela grande 

visibilidade midiática às demandas dos novos movimentos sociais, 

potencializado pela geração de um clima de medo e risco, o que corrobora a 

perda da confiança no Estado e na classe política. 



A despeito das críticas ao Estado, a avaliação sobre os efeitos da 

militância muitas vezes é medida por esses familiares através do 

reconhecimento dos casos pelo poder público (em audiências, comissões, 

reuniões). Por isso podemos concordar com o argumento da 

reinstitucionalização do movimento pelo Estado, pois a solução ao problema 

também depende da capacidade do Estado em traduzir as demandas dos 

familiares. 

As múltiplas ausências, como destaca Ferreira (2014), são constitutivas 

de algumas bandeiras dos movimentos de familiares, assim como o são o 

engajamento nas buscas, no levantamento de hipóteses que cercam os casos 

de grande repercussão. Ferreira (2011) argumenta que é justamente pelo modo 

como o “problema social” do desaparecimento é gerido ou construído como 

irrelevante no Brasil que as práticas policiais alimentam o caráter enigmático dos 

casos. A ausência e a imprecisão dos dados e o modo como a maioria dos casos 

são tratados perpetuam a imagem da impossibilidade da resolução de alguns 

desaparecimentos.  

Ferreira (2014) situa os diferentes discursos acerca do problema do 

desaparecimento de pessoas no Brasil por meio de múltiplas ausências: 

gestores responsabilizam as famílias pela proteção de seus membros; as mães 

de desaparecidos responsabilizam o Estado pela ausência na prevenção e 

solução dos casos, e os policiais reclamam da ausência de estrutura – 

treinamento e estrutura material- para lidar com os casos de desaparecimento. 

Segundo Oliveira (2012), entre as queixas dos familiares está a cultura policial 

tradicional7 como entrave para a família na busca pelo desaparecido, pois estes 

profissionais encaram o desaparecimento como uma questão menor por não ser 

tipificado como crime. Na visão dos policiais, os desaparecimentos são causados 

por conflitos familiares, são, portanto, responsabilidade da família (Ferreira, 

2013). 

Se o fenômeno do desaparecimento é multicausal, não podemos admitir 

a prioridade da suspeita sobre determinadas causas, e é isso que nos é 

                                                        
7 Não assumo aqui essa generalização, pois existem experiências e sujeitos concretos que 

contrariam essa crítica, como nas delegacias e serviços especializados em que podemos 
encontrar uma escuta sensível às demandas dos familiares e uma boa compreensão sobre o 
problema, o que reflete na sua capacidade de resolução dos casos.   



mostrado na fala de mães como Sandra Moreno, criadora do “projeto de lei de 

iniciativa popular pela pessoa desaparecida no Brasil”. Sandra é mãe de Ana 

Paula Moreno, desaparecida em 2009, aos 23 anos. Ela descreve o seu “projeto 

de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida no Brasil8” como um 

apanhado “das portas que eu encontrei fechadas”, pois seria um conjunto de 

ações que ela empreendeu a partir do desaparecimento da filha e que lhe foram 

negadas. O projeto de lei9 é um exemplo do tipo de demanda que tem sido 

apresentado nos eventos organizados por familiares, no qual a busca ao 

desaparecido –investigação- emerge como uma categoria central:  

Nós, abaixo-assinados, indignados com o descaso do 

poder público constituído, no que refere-se às demandas 

investigatórias, vimos solicitar providências quanto ao 

assunto “Pessoas Desaparecidas” requer, visando assim 

amenizar a dor e angústia das famílias que após os 

registros das ocorrências nesse sentido, permanecem à 

margem de qualquer resposta. Ainda vimos pedir atenção 

na questão pessoas desaparecidas, onde: Não contamos 

com estatísticas confiáveis e/ou atualizadas. Não temos 

um Cadastro nacional de pessoas desaparecidas 

atualizado e/ou confiável. Não temos Delegacias 

especializadas (exclusivas) de pessoas desaparecidas 

principalmente em grandes centros urbanos (capitais), com 

estrutura para atendimento psicológico e apoio junto à 

estrutura pública (conselhos tutelares, hospitais, abrigos, 

IML e etc). Divulgação em massa em todas as mídias (TV, 

rádio, internet, locais de grande circulação de público).  

Trabalhos de prevenção junto com a sociedade civil e 

sociedade civil organizada (Ongs, associações, etc.). 

                                                        
8 Segundo a Constituição, para que um projeto de lei de iniciativa popular seja apresentado à 
Câmara dos Deputados, seria necessário a assinatura de 1% do eleitorado nacional válido, 
distribuído entre cinco estados, sendo que cada um deles deveria contar com três décimos dos 
eleitores de cada um deles. Esse número corresponderia a mais de um milhão e quatrocentos 
mil eleitores, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo os dados do site do 
projeto, até agora foram colhidas 17.278 assinaturas.  
9 O projeto completo pode ser acessado e assinado no seguinte endereço: <http://www.abaixo 
assinadobrasil.com.br/Joomla> 
 



  

 A utilização no projeto do termo “pessoas desaparecidas” é também uma 

maneira de enquadrar casos de desaparecimentos de adultos, uma vez que a 

preocupação do Estado com o desaparecimento no Brasil tem sido associada à 

condição das crianças e adolescentes desaparecidos. Essa preocupação inicia 

em 1990, e se refere especificamente às crianças e adolescentes, com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que faz alusão à necessidade de 

serviços de identificação e localização de responsáveis, crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

Essa preocupação se expressa na criação da Rede Nacional de 

Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos 

(REDESAP), através da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) do 

Ministério da Justiça.  

A REDESAP, mediante o esforço conjunto de uma série de órgãos e 

instituições, tem por objetivo agilizar a localização dos desaparecidos por meio 

da divulgação das fotos e das circunstâncias do desaparecimento. Entre os seus 

representantes também consta a participação de familiares de crianças e 

adolescentes desaparecidos. Entretanto, apesar da existência dessa rede e da 

formulação de diagnósticos relevantes para as políticas na área, como a “Carta 

de Brasília” e a “Carta de Roraima”, muito pouco se tem concretizado no sentido 

de uma política nacional integrada, mesmo considerando apenas os casos de 

crianças e adolescentes. 

Entre as principais iniciativas em relação a crianças e adolescentes 

desaparecidos estão a inclusão da lei 11.259 ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 2005, que trata da busca imediata a crianças e adolescentes e, 

em 2009, a criação do cadastro nacional de crianças e adolescentes 

desaparecidos (lei 12.127).   

No projeto de Sandra consideram-se demandas mais abrangentes que 

refletem a condição dos familiares de pessoas desaparecidas no país na 

consideração da especificidade dos tipos de causas associadas ao 

desaparecimento (se foram fugas, se desapareceram por conta própria, se foram 

fruto de crimes etc) e da condição dos sujeitos desaparecidos (geração, classe, 

gênero). Sandra possui uma competência argumentativa para transformar sua 



dor em uma denúncia pública (BOLTANSKI, Luc; DARRÉ, Yann, SCHILTZ, 

1984), através de um efeito de dessingularização do seu caso, universalizando 

categorias particulares. 

Essas demandas abrangentes presentes no projeto de lei congregam 

tanto uma política pública de prevenção e de apoio às famílias, como a produção 

de dados sobre o fenômeno, a difusão dos casos e a investigação especializada. 

Justamente porque a multiplicidade de causas que podem traduzir o 

desaparecimento de pessoas produz um terreno propício à especulação, 

acusações de ordem moral e rumores que, mais do que expressões de formas 

de mobilização social, constituem-se também em táticas de governo sobre o 

desaparecimento. É na ausência do Estado que o governo do desaparecimento 

de pessoas emerge: na mobilização e investigação de familiares, voluntários, 

agentes do Estado que atuam “além de suas funções”, na repercussão dos casos 

nos meios de comunicação e nas redes sociais, além da ação de detetives 

particulares. 

A busca ao desaparecido é uma atividade fundamental da militância na 

causa. As narrativas de familiares incluem a busca em praças, viadutos, regiões 

violentas da cidade, matas fechadas nos mais diversos horários do dia. Muitas 

dessas iniciativas são suscitadas por informações ou pistas falsas sobre o 

paradeiro dos filhos. A frustração diante dessas situações acaba sendo aos 

poucos naturalizada no cotidiano das buscas. Amanda Boldecke, responsável 

pelo site “Desaparecidos do Brasil”, alega que já conseguiu encontrar muitas 

pessoas fazendo uso apenas da internet e de ligações telefônicas. Os próprios 

bancos de dados civis – como os de informação de crédito- muitas vezes são 

mais eficazes que os meios disponíveis pela investigação policial, fato pelo qual 

esse recurso pode ser utilizado por pessoas ligadas à causa na localização de 

pessoas. Por isso é comum ouvir dos meus interlocutores que seria mais fácil 

encontrar um carro ou uma pessoa inadimplente do que uma pessoa 

desaparecida. Por isso podemos considerar a busca como uma tática de 

governo10 ao desaparecimento de pessoas, uma vez que ela é um campo de 

disputa entre os atores envolvidos na causa.  

                                                        
10 Por governamentalidade Foucault compreende “o conjunto constituído pelas instituições, os 
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma 
bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por 



Diante da “ausência” do Estado podemos pensar como o 

desaparecimento é governado através de suas margens, ampliando a noção de 

Estado tanto em suas margens territoriais como conceituais, conforme a 

proposta de Das e Poole (2008). Ao olhar para as táticas de governo desde suas 

margens, evidenciamos os sujeitos que compõem esse Estado e que produzem 

novos sentidos e expectativas sobre o mesmo, tanto a partir de suas demandas, 

quanto de suas práticas de legibilidade. Dessa forma, percebemos o Estado não 

como uma forma administrativa racional de organização política que se encontra 

debilitada ou ausente em suas margens, mas as margens na construção do 

próprio Estado.  

Emblemática é a decepção de Sandra, por exemplo, com os inúmeros 

documentos e proposições, promessas políticas advindas de reuniões e 

encontros sobre o tema, nos quais boa parte das decisões jamais havia sido 

implementada de fato. Sandra alega que o único caminho para resolver o 

problema do desaparecimento seria a lei de iniciativa popular proposta por ela, 

uma vez que “é o povo que tá pedindo” e que “só existe uma chance”. A fala de 

Sandra atenta para a dimensão representacional do Estado, produzindo a crença 

em uma coesão legítima, como a referência ao seu projeto de lei. Esse discurso 

também implica uma tática, uma performance que, ao produzir o Estado, também 

produz suas formas de administração (Vianna, 2013). 

Ao invés de atentar para um ideal de Estado que contrasta com 

incivilidades, ilegalidades ou atrasos, pensar a partir do cotidiano é evidenciar 

que fazer o Estado não é uma tarefa determinada pelas instituições ou agentes 

que o representam, mas sim pelas distintas formas de regulação social, nas 

quais a própria margem pode ser um efeito dessas instituições e agentes. Essas 

distintas formas de regulação emergem em sua legitimidade a partir de outros 

vínculos com a realidade social que concorrem com as funções do Estado, 

estendendo-o e transformando-o. Dado o caráter indeterminado e móvel do 

                                                        
principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos 
de segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força 
que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse 
tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros - soberania, disciplina - e 
que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda urna série de aparelhos específicos de 
governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda urna série de saberes. Enfim, por 
"governamentalidade", creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do 
processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o 
Estado administrativo, viu-se pouco a pouco "governamentalizado". (Foucault, 2008, p. 143-144). 



Estado, as autoras evidenciam a “pluralização das autoridades reguladoras” 

(Das e Poole, 2008, p.23).  

O desaparecimento tem-se evidenciado nos últimos anos a partir do 

enfoque em causas específicas, como o tráfico de pessoas, que pode emergir 

como uma causalidade intrínseca ao desaparecimento, a exemplo dos 

depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Tráfico de Pessoas, 

de 2013, que investigou crimes de tráfico de pessoas entre os anos de 2003 a 

2011 e que colheu provas sobre supostas relações entre alguns casos de 

desaparecimento e o tráfico de pessoas. Além disso, se considerarmos que o 

tráfico de pessoas tem distintas finalidades que podem ser relacionadas ao 

desaparecimento como a exploração sexual, a adoção ilegal ou a extração de 

órgãos, veremos que a criação de frentes de atuação a partir de algumas causas 

dos desaparecimentos parece ter-se evidenciado com muito mais relevância no 

debate público, embora nem sempre essas dinâmicas sejam bem definidas ou 

compreendidas. 

Piscitelli (2013), por exemplo, demonstra que as diferentes interpretações 

sobre o tráfico de pessoas, baseadas ora na Convenção de Palermo, ora no 

Código Penal fazem com que a sua definição possa tanto desproteger as 

trabalhadoras do sexo quanto criminalizar a prostituição. Enquanto outras 

dinâmicas como o trabalho escravo ou o tráfico de órgãos emergem dessa 

definição, muitas vezes o tráfico de pessoas é visto como sinônimo de 

exploração das trabalhadoras do sexo, mesmo sem coerção, como ocorre 

quando a interpretação é baseada no Código Penal.  

A definição sobre o tráfico de pessoas muitas vezes cria uma identificação 

direta entre este e o desaparecimento de pessoas, como uma frente parlamentar 

de 2013, no Rio Grande do Sul, que trazia os dois termos como sinônimos. 

Alguns eventos relacionados à discussão de especialistas ou representantes da 

causa do desaparecimento de pessoas costumam relacionar entre suas causas 

principais o tráfico de pessoas. Ao sublinhar apenas uma causa, essas ações 

acabam por se concentrar em determinados tipos de desaparecimento e também 

reduzir o universo do desaparecimento de pessoas no Brasil.  

Mas a visibilidade do tráfico de pessoas também faz dele uma das formas 

de governo do desaparecimento de pessoas, pois através da entrada em vigor 



da Convenção de Palermo11, em 2004, o tema do tráfico de pessoas emerge 

com maior relevância no debate público no Brasil. Ao se referir à repercussão da 

novela “Salve Jorge12”, que abordava o tema do tráfico de pessoas, Sandra 

resumia o modo como a população adere às causas sociais: “a gente vai 

conseguir lutar, vai vender pelo rótulo e não pelo conteúdo”, ou seja, a imagem 

acaba sendo mais importante do que a causa. Mesmo apoiando algo que não 

traduz exatamente a causa, ela indiretamente pode auxiliar na proposição de 

alternativas à resolução do problema. 

 
O lugar do “político” no movimento de familiares 
 

Vecchioli (2005) argumenta que na Argentina o universo da militância 

pelos direitos humanos se organizou em torno da condição de vítima do 

terrorismo de Estado ou familiar de um desaparecido. O vínculo com as vítimas 

como familiares, mães ou avós se dá em torno de argumentos essencialistas e 

é isso que torna seu discurso politicamente eficaz, e pauta sua mobilização. A 

retórica abstrata e neutra que pauta a regulamentação política e implica o direito 

ao reconhecimento de vítima não é vista como uma formulação política, mas 

ancora-se na linguagem universalizante dos direitos humanos, transcendendo–

a, como se fosse regulamentada “fora da política”, como membros de uma 

família a partir da qual a história política do Estado-nação é narrada.  

A autora destaca que o desaparecimento físico de um familiar não implica 

necessariamente a mobilização, e essa relação de proximidade com as vítimas 

é “socialmente construída y objetivada por un grupo de militantes que se 

identifican en el espacio público a través del uso de categorías de parentesco” 

(Vecchioli, 2005, p.5), pois o desaparecimento é acionado através da militância 

em direitos humanos, o que, segundo ela, teria relação com a trajetória dessas 

mães.  
Ao se referir ao seu projeto de lei, Sandra alega a sua legitimidade: “você 

não passou [pela dor], eu sou vítima, eu sou a pessoa mais indicada”. Além 

disso, o projeto não teria “interesse político”, pois serviria para “sarar ou amenizar 

                                                        
11 A Convenção de Palermo dá uma especial atenção aos crimes praticados contra crianças e 

mulheres. 
12 A novela foi dirigida por Glória Perez e foi exibida entre os anos 2012 e 2013. 



a dor” dos familiares, contou ela. Como ficou claro no discurso de Sandra, não 

há um consenso ou mesmo até uma desconfiança sobre o ingresso na política 

institucional como o melhor caminho para a condução da causa13. A legitimidade 

do projeto de Sandra, segundo ela, reside no desinteresse político. O interesse 

político, repetidamente mencionado nas redes sociais quando os membros do 

grupo criticam a “ausência” do Estado, serve de mote para retratar os políticos e 

o Estado como agentes exteriores à sociedade.  

É muito comum nas posições de familiares e voluntários da causa em 

eventos públicos e publicações em redes sociais, uma noção de Estado como 

uma entidade que prioriza determinados problemas e os políticos como 

responsáveis diretos pela resolução destes. A política institucional ou formal nem 

sempre é bem vista em decorrência da experiência de (tentativas de) 

apropriação desses movimentos. Não há consenso sobre como estes agentes 

visualizam o movimento, as formas de lidar ou resolver o problema e tampouco 

as afinidades do movimento com outras causas.  

Assim como na realidade argentina, onde Vecchioli (2005) argumenta 

que, no movimento de “Madres” pelos desaparecidos na Argentina, a opção 

moral pelos vínculos familiares é tão forte –ou mais legítima- que nos estatutos 

das organizações se veda a participação de seus membros em cargos públicos, 

enquanto os membros das demais organizações civis e político-partidárias têm 

de frisar sua militância pelos direitos humanos, “convertendo” seu capital 

militante em organizações em uma militância moral. 

Zenobi (2011) problematiza as disputas e hierarquias criadas entre as 

diferentes vítimas do incêndio de Cromañón, na Argentina, em 2004, entre eles 

os pais, familiares, amigos e companheiros, sobreviventes, pais de 

sobreviventes. Zenobi (2011) argumenta que a disputa entre familiares na 

“Comisión de familiares de Cromañón” (CoFaCrom) se deu pela presença de 

familiares, movimentos e partidos de esquerda na comissão. Os militantes 

políticos e os familiares politizados eram vistos como tendo interesses 

                                                        
13 A exemplo de Arlete Caramês (“a mãe do Guilherme”- seu filho desaparecido), do Paraná, que 
se elegeu como deputada estadual e vereadora. Segundo Arlete, foi dela a proposição da lei da 
busca imediata (nº 11.259, de 30 de dezembro de 2005) que acrescenta, ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a determinação de “investigação imediata em 
caso de desaparecimento de criança ou adolescente”. 
 



puramente políticos, enquanto os familiares alegavam buscar apenas justiça e 

temiam que a luta fosse utilizada para questões partidárias. Os descontentes 

fundaram a “Asociación de Padres de Hijos Asesinados en Cromañón” (APHAC), 

mas a participação dos militantes passou a ser vista mais tarde como natural e 

importante, dado que perceberam o caráter político da luta contra a corrupção 

do governo.  

Zenobi (2011) reflete sobre os múltiplos sentidos do político nos 

movimentos de familiares e sobreviventes do massacre de Cromañón. O autor 

argumenta que o “político” emerge como um termo moral para se referir a outros 

grupos e separa ou aproxima indivíduos com posições diferentes ou iguais, a 

ponto de se constituírem alianças improváveis. 

Em meu trabalho de campo pude perceber a presença dessas alianças 

improváveis, que vão desde o tema da proteção das crianças até a redução da 

maioridade penal, da garantia de direitos até a eliminação dos direitos daqueles 

que cometem crimes. Chama a atenção que o discurso sobre os direitos 

humanos, que poderia englobar e especificar sua luta, muitas vezes é tido como 

um privilégio àqueles que não merecem. Em sua dissertação de mestrado com 

movimentos de familiares de vítimas da violência no Rio Grande do Sul e no Rio 

de Janeiro, Arosi (2013) também aponta certa identificação entre o discurso dos 

direitos humanos com a defesa de supostos algozes, reivindicando uma 

hierarquização entre as vidas que merecem ser vividas.  

Em um evento já ouvi uma das mães mencionar que o governo brasileiro 

já havia colocado em prática uma política para os desaparecidos no período da 

ditadura (Comissão da Verdade) e questionar o fato do mesmo não ter tido 

iniciativa a respeito daqueles que “não fizeram nada de errado”, atentando sobre 

a suposta moralidade daqueles desaparecidos, em detrimento dos demais 

desaparecidos. Cabe ressaltar que esses direitos estão sendo disputados com 

esses possíveis “concorrentes”. É o que Chaumont (1997) designou como a 

“concorrência das vítimas”, aludindo às disputas pela memória advindas do 

reconhecimento dos sobreviventes do holocausto e da controversa afirmação da 

singularidade absoluta do holocausto. As estratégias de distinção perpassam 

ainda os diferentes graus de hierarquia de mães, pais, familiares, voluntários, e 

internamente, entre as próprias mães que já teriam um reconhecimento na área, 



as que são chamadas a dialogar com a imprensa, as que são representantes no 

diálogo com o governo etc.  

 

Considerações finais: os outros desaparecidos 
 

O último levantamento nacional14 acerca do número de pessoas 

desaparecidas no Brasil, há mais de 15 anos, estimava que aproximadamente 

200 mil pessoas desaparecem por ano no país. Esse dado é muitas vezes 

utilizado como bandeira de ações coletivas, o que demonstra a dificuldade em 

separar aqueles que buscam seus familiares desaparecidos da expertise 

proporcionada pelos inúmeros obstáculos que vivenciam. O caso de Sandra 

demonstra que o conhecimento acerca do desaparecimento é um campo aberto 

de disputa acerca do papel do Estado. 

Para os familiares seria necessário aceitar uma eterna dúvida a respeito 

das causas do desaparecimento para lidar efetivamente com este. Na prática 

policial, nem sempre há o reconhecimento de que a fuga ou qualquer 

desaparecimento que tenha sido realizado por iniciativa própria seja realmente 

um caso de desaparecimento (Oliveira, 2012), sobretudo a partir da fala de 

alguns familiares de desaparecidos, mas também de delegados de polícia. 

Muitas vezes a avaliação sobre as causas inviabiliza a tipificação do 

desaparecimento, uma vez que casos de desaparecimentos podem ser 

registrados como “fato em tese atípico”, o que inviabiliza a própria investigação. 

Podemos perguntar, segundo a perspectiva da família, o que significa ter 

consciência quando o desaparecido está exposto a riscos (como crimes, no caso 

de crianças e adolescentes) ou deixa responsabilidades com relações sociais 

(como pais, filhos, cônjuges)? Nesse sentido, independente da consciência do 

desaparecido sobre sua ação, a busca familiar reivindica o encontro com a 

pessoa desaparecida ou mesmo o esclarecimento sobre o desaparecimento15. 

                                                        
14 A pesquisa foi encomendada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos e apoiada pelo 

Ministério da Justiça, em 1999 (Oliveira; Geraldes, 1999). 
15 Na prática do serviço do “SOS desaparecidos” de Santa Catarina (coordenadoria da Polícia 

Militar), os policiais costumam mediar situações de encontro envolvendo desaparecidos 
adultos, o que implica respeitar o desejo deste de não reencontrar a família, sempre 
esclarecendo a esta acerca das condições em que se encontra o mesmo.  



É o caso de Ivanir, 68 anos, moradora de Viamão-RS, região 

metropolitana de Porto Alegre, que procura seu filho Édson há mais de 25 anos. 

Conversei com ela há um ano, em uma casa muito simples. Funcionária pública 

aposentada, mãe de cinco filhos, ela contou que a primeira fuga do filho ocorreu 

aos doze anos, quando foi buscá-lo em uma cidade do interior do estado. O pai 

de Édson já era separado da mãe, e segundo ela, “nunca se preocupou em 

achar”. Entre as primeiras justificativas de fugas, segundo a mãe e o irmão, 

estava a revolta do filho com a família pela não aceitação do seu envolvimento 

com um homem mais velho. A mãe lembra bem, pois a última fuga ocorreu 

quando o mesmo tinha 17 anos, véspera do ano de 1990.  

 Um investigador de polícia do Rio de janeiro se empenhou na 

investigação, dando retorno e vindo até o Rio Grande do Sul para conhecer a 

família. A família escreveu e recebeu retorno do Ministério da Justiça e da Cruz 

Vermelha. Ivanir se ressente por não ter nenhuma resposta da investigação no 

Rio Grande do Sul, tendo sido chamada novamente em 1992 para fazer um novo 

boletim de ocorrência. A família espalhou cartazes em rodoviárias, divulgou o 

caso em programas de televisão e jornais, buscou ajuda de vereadores e 

deputados na confecção de materiais de divulgação. Ao relatar o caso, o irmão 

cogitou que se ele não estivesse morto poderia estar envolvido com alguma 

situação em que não possa se identificar.  

A família tem a clareza que o caso se trata de uma fuga. As últimas 

informações dão conta de que um antigo patrão de Édson, do Rio de Janeiro, 

para quem ela havia ligado, disse que o filho teria passado lá há cinco anos atrás 

e dito que não queria voltar para casa. De são Paulo, há uma informação de um 

carro comprado em seu nome em 2013, ao qual ela teve acesso em decorrência 

de uma ordem de busca e apreensão pelo não pagamento, mas não havia como 

saber se o carro foi comprado por ele ou por alguém que se utilizou de seus 

documentos. No endereço indicado morava um Elias e não um Édson de mesmo 

sobrenome.  

Ivanir lembra do filho em todas as festas de ano novo, data do 

desaparecimento e se retira da festa familiar para chorar: “enquanto solta o 

foguete eu choro”, diz ela. Uma psicóloga teria lhe dito que ela deveria aceitar o 

desaparecimento como se fosse uma morte, o que a deixou indignada:  

 



A dor não era dela para ela ter dito aquilo, porque se tivesse 

morrido eu sabia, tá ali, morreu, seja lá o que for é o 

caminho de todos, agora assim tu não sabe se tá doente, 

se tá vivo, se tá morto, se tá passando trabalho, se precisa 

de ajuda, tu não sabe nada. 

 

Enquanto mostra fotos da infância em família, Ivanir também apresenta 

retratos desenhados com as supostas feições atuais do rosto do filho, que teria 

hoje 42 anos. Ivanir comentou que a divulgação fez com que o confundissem 

com o irmão mais velho na cidade de Montenegro. Espontaneamente, pelo 

menos dois detetives particulares apareceram para ajudar, entretanto, a família 

não tinha como arrecadar o dinheiro necessário para a investigação. Há um mês, 

mesmo com parcos recursos, a mãe decidiu ir por conta própria refazer todos os 

passos de Édson desde 1989, viajando com a irmã ao Rio de Janeiro e 

planejando, de acordo com suas possibilidades financeiras, uma viagem a São 

Paulo. 

Mesmo pressupondo uma fuga, não há como ter certeza sobre o paradeiro 

do filho, nem se as pistas da família se tratam efetivamente da mesma pessoa. 

Nas fotos e imagens em que a mãe divulga o caso, os cabelos brancos narram 

a dor e a urgência de uma resposta sobre o filho16, mesmo que seja uma ligação 

telefônica. Édson agora é um adulto e tem o direito de permanecer 

“desaparecido”, entretanto, diante do cenário apresentado não temos como 

saber sobre sua condição atual. O que a mobilização da mãe a partir da imagem 

da família rompida destaca, nesses mais de 25 anos, é que o sofrimento familiar 

é um imperativo na busca ao desaparecido. Mais do que uma fuga, trata-se de 

pensar nas vítimas do desaparecimento de pessoas e como elas governam o 

                                                        
16 Na divulgação da foto do filho, Ivanir faz um apelo a partir de um poema escrito por ela, 

intitulado “Meu filho... meu pedaço...” : “10 de abril de...72 / Nasceu um lindo menino./ Sendo 
mãe dei o nome / A este pequenino./ Foi crescendo...crescendo / 17 anos completou / 
Pensando que era homem / Meus conselhos desprezou. / 31 de dezembro de...89 / Data 
muito marcada / Meu filho fugiu de casa / Me deixando desesperada./ Passava 
noite...chegava dia / Esperando eu não dormia / Chorando muito rezava / Com esperança no 
outro dia / Passavam dias e dias / Muitos anos se tornou / Uma esperança perdida / De um 
dia que não chegou. / Cansada...envelhecida / Sentindo o final da vida / Continuo a procurar 
/ Olhando de face em face / Esperando nela achar / Os traços de meu filho / Que partiu sem 
retornar. / Cabelos embranquecidos / Olhos umedecidos / No rosto lágrimas caindo / Não 
consigo encontrar / Não sou uma mãe completa / Procuro mas não acho... / Édson Gilmar 
Garcia Schaffer / Meu filho, meu pedaço.” 



próprio desaparecimento, através da mobilização social, do reconhecimento do 

problema e, sobretudo, da busca ao desaparecido. 
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