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Jocélia Brandão

AS MÃES SE MOBILIZAM
A luta de Jocélia com outras filhas da violência para pedir
punição e mudar radicalmente o código penal brasileiro

Jocélia Brandão: "tenho que acreditar em alguma coisa."

Ela anda questionando a sua fé em Deus:
"não vejo motivo para Ele ter deixado aconte-
cer o que aconteceu comigo ". Está fazendo
força para acreditar na Justiça: "eu tenho que
acreditarna lei, tenho que acreditarem alguma
coisa". E duvida seriamente até dos métodos
da Sociologia em que acabou de se formar:
"não POSSO acreditar que a morte da minha
filha aconteceu por causa das injustiças soci -
ais". E, com urna respiração funda de infinito

cansaço, resume: "Pra você ver como é que
eu estou".

Está com apenas 44 quilos, um olhar
triste e toda a desilusão do mundo. Mas com
aquela força de mãe que vira fera quando lhe
tocam num filho, Jocélia Brandão se trans-
forma totalmente quando defende a punição
dos assassinos de sua filha Mírian - seqües-
trada, sufocada com éter e queimada no
crime que chocou o país em dezembro —e sai
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na frente de um movimento nacional
contra a violência.

Ela esteve na Assembléia com ou-
tras mães e parentes de vítimas da
violência, pedindo apoio para uma cru-
zada que pode acabar numa reforma
que retire do Código Penal excentrici-
dades como as atenuantes do réu pri-
mário, que fazem com que o primeiro
crime, por mais hediondo, tenha difi-
culdades de ser punido.

Nesta entrevista ela fala do movi-
mento que tem lhe dado alguns inter-
valos de esperança em meio ao pesade-
lo em que se transformou sua vida
desde a trágica manhã em que soube
que dois homens de macacão tinham
levado sua filha.

RL-Que movimento é este que vocês
estãofundando?

JoctuA -É a Associação das Famílias
e Amigos das Vítimas da Violência. Já
existem associações semelhantes no Rio
de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Nosso
objetivo é conscientizar as pessoas e
sensibilizá-las para a questão da violên-
cia, que pode vitimar qualquer um de
nós, como aconteceu comigo. E preciso
buscar uma forma de se evitar isso.

JocÉuA - Não sei, talvez porque os
parentes das vítimas não tenham tido
coragem, ou condições emocionais, de
protestar contra a violência. A história
da Mírian todo mundo ficou sabendo,
talvez por causa do seqüestro.

RL -Quem são os integrantes deste
movimento?

JocÊuA -Já reunimos cerca de 15 pes-
soas - parentes próximos de vítimas - e
estamos sendo procurados por outras
que, assustadas com a violência, querem
ajudar e participar de alguma forma.

RL-De que maneira a associação irá
atuar?

JocÊu.4 -Reunindo famílias e amigos
de vítimas, e as pessoas que quiserem,
para fazer palestras, debates, passeatas,
visitar autoridades, enfim, não deixar
que o tempo faça tudo cair no esqueci-
mento. Já temos o apoio da Câmara Mu-
nicipal, da Assembléia Legislativa e da
OAB/MG, que comprometeram-se anos
ajudare apoiarnossas iniciativas. O mais
importante é as pessoas saberem que o
fato de um criminoso ter sido preso não
resolve o problema da violência. As pe-
nas têm que ser mais duras. O Código
Penal precisa ser mudado.

"É preciso
acabar com as

atenuantes para
os criminosos,
especialmente
nos casos de

crimes
hediondos. Esta
história do réu
ser primário e

isso favorecê-lo é
absurdo. E como

se cometer o
primeiro crime

não tivesse
importância."

RL-Como surgiu a idéia da associa-
ção?

JocÊuA -Numa entrevista à televisão,
logo depois que eu soube que minha filha
estava morta e que eu não teria sequer o
corpo dela para sepultar, eu pedi às pes-
soas que me ajudassem. Eu estava tão
desesperada, tão transtornada, que pedi
ajuda. Fui, então, procurada por várias
pessoas, solidárias à minha dor, especial-
mente mães e parentes de outras vítimas
de violência. São tantos crimes bárbaros,
dos quais a gente nem ouve falar, ou
então esquece...

RL - E por que estes crimes não
tiveram a mesma repercussão que o caso
da Mírian?

RL - Esse é o principal objetivo do
movimento? -

JocÉui'a - E preciso acabar com os
atenuantes para os criminosos, especial-
mente nos casos dos crimes hediondos.
Esta história do réu ser primário e isso
favorecê-lo, por exemplo, é um absurdo.
E como se cometer o primeiro crime não
tivesse importância. Outros fatores como
o criminoso ser menor de 21 anos ou ter
curso superior também determinam o
tratamento que ele irá receber. Eu acho
que a lei tem que mudar e a associação
tem a mesma opinião. Estamos prepa-
rando um documento com sugestões de
alteração no Código Penal, que será en-
caminhado ao Presidente Itamar Franco.

RL-Você é afavor da pena de morte?
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"Não posso
acreditar que a
morte da minha
fusa aconteceu

por causa de
injustiças

sociais. Muitos
trabalhadores

sobrevivem com
um salário

mínimo com a
maior

dignidade, têm
cinco ou seis

JOCÊLLP —Não sei. Eu nunca tinha pen-
sado nisso, até acontecer o que aconteceu
com a minha filha. Fiquei tão revoltada
que cheguei a pensar na pena de morte
para os assassinos da minha filha. Mas eu
estou sofrendo tanto com a perda da
Mírian que eu quero que eles sofram
também, muito, um sofrimento lento e
gradual. Como o meu, que vai durar até
o fim da minha vida. Eu acho que eles
devem ficar presos até o fim davida, com
trabalho forçado.

RL —Você adia, então, que se a Justi-
çafunciouar não precisa da pena de mor-
te?

JocÊu —É mais ou menos isso. Eu
tenho que acreditar na Justiça, na lei, eu
tenho que acreditar em alguma coisa.
Mas eu acho as penas muito brandas no
caso dos assassinos da minha filha, de 12
a 30 anos. Ese existira possibilidade deles
saírem da prisão daqui a algum tempo,
antes de cumprirem a pena, então eu sou
a favor da pena de morte. Acho que a lei
deve ser mais rigorosa e tem que ser
cumprida. Gente assim não merece viver
em sociedade.

de matar a minha filha. Não acredito que
agora ele caiu em si, na realidade, quan-
do diz que está arrependido. E mentira,
os criminosos da minha filha são pessoas
ruins.

RL —Você se formou em Sociologia,
uma ciência que busca nos problemas
sociais uma das razões da violência. O
que você acha disso?

JocLuA —Como profissional eu teria
de ver o que aconteceu por este ângulo.
Mas como ser humano, como mãe, não
acredito nisso. Não posso acreditar que a
morte da minha filha aconteceu por cau-
sa das injustiças sociais. Muitos trabalha-
dores sobrevivem com um salário míni-
mo com a maior dignidade, têm cinco,
seis filhos, e nunca mataram nem rouba-
ram. Se for assim, por que a Daniela
Perez foi morta? O rapaz (Guilherme de
Pádua) tem família, boa situação, é famo-
so. Por que matou?

RL —Você questiona, então, os méto-
dos da Sociologia?

JoctLLt —Sim.

fusos, e nunca	RL —Logo depois da morte da sua
filha, acontecerammz crimes bárbaros em

mataram ou	Belo Horizonte, como estupros seguidos
roubaram" de morte. Você acred ita que a divulgação

da violência nos meios de comunicação,
como a televisão por exemplo, torna a
violência um ato rotineiro, como muitas
pessoas dizem?

Joctiiii —Não culpo a televisão pelo
que aconteceu com a minha filha, mas
acho que é preciso repensar as progra-
mações, a linha editorial dos jornais.
As pessoas ficam sugestionadas, quem
tem a perversidade dentro de si fica
estimulado, talvez ... Mas por que es-
sas pessoas não ficam estimuladas
pelas coisas boas, os personagens bons
das novelas?

RL —A televisão atrapalha as cri-
anças?

Joctun —Creio que certos progra-

RL —A pena de morte resolveria o
problema da violência?

JocÊua —Acho que não, mas estou
muito confusa. Quando acontece o que
aconteceu comigo, fica difícil ter clareza.
Sabendo que existe pena de morte, talvez
um criminosopense maisantesde come-
ter um crime, mas, será? Será que na hora
de cometer um cri me desses alguém pen-
sa em alguma coisa?

RL —De onde você acha que vem esta
violência?

JOCLuA —Da falta de amor, talvez.
Uma pessoa que faz uma coisa dessas
não tem amor a si própria. E falta de
amor, falta de Deus na vida deles. Não é
o fator social, a pobreza, nada disso. Ou
será que ele achou que ia ganhar vida
com a desgraça dos outros? Seqüestrar
urna criança para depois viver bem? Só
pode ser falta de Deus, para ter coragem
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tardes; mudar de carro, porque ela

Preciso me	andava nele; então, não é por aí. A
minha filha era muito alegre, carinho-

manter erguida, sa, expansiva, e tudo faz lembrá-la.
por causa do	Vocês não imaginam o que eu estou

meu filho. Será vivendo, parece um pesadelo.
que a minha

filha tinha que

	

	RL —E Deus, como ficou a sua rela-
ção com a religião? Você é muitomorrer para eu religiosa, não é?

me preocupar	JocÉuA —Sou. Mas, sinceramente,
com as coisas	minha fé ficou um pouco abalada. Eu

que me rodeiam sei que Deus existe porque é ele que
e passar a	me dá forças para sobreviver. Sempre
questionar tive uma fé muito grande e Deus sem-

tudo? pre me escutou nas minhas preces.
Mas não vejo motivo para Ele ter dei-
xado acontecer o que aconteceu
comigo. Será que a minha filha tinha
que morrer para eu me preocupar com
as coisas que me rodeiam e passar a
questionar tudo? Se eu sou filha de
Deus e Ele permitiu que isso aconte-
cesse eu tenho que questioná-Lo: Por
quê?

RL —Você não está acreditando em
Deus, na Sociologia, nas pessoas eestá
tendo dificuldades de acreditar na
Justiça

J0cÉUA —Pra você ver como é que
eu estou. Olha para mim. Eu pergun-
to: por quê, meu Deus, por quê?
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mas sim. Mas na minha casa isso não
era problema, porque de manhã - ho-
rário dos senados de heróis infantis -
as crianças iam para a escola e, à tarde,
a Mírian vinha para a farmácia comi-
go. Mas acho perigoso, até, essa coisa
de falar que a televisão influencia as
pessoas. Veja que absurdo, por exem-
plo, falar que a Glória Perez ajudou a
matar a filha dela, Daniela, com o que
ela escrevia. Não sei de que se tratava
a novela, mas veja só, uma mãe ajudar
a matar a filha, isso é pavoroso

RL —Esse convívio seu com outras
famílias de vítimas da violência tem
lhe ajudado em alguma coisa?

JocÉuA —Sim, ajudou muito. Eu
sinto que, nesta luta contra a violência,
eu estou fazendo alguma coisa, não
para a Mírian mas para o Pedro
Henrique, meu outro filho. E eu preci-
so das outras pessoas para conseguir
fazer alguma coisa, para me manter de
pé. Todos os dias recebo uma mensa-
gem de alguém. Até do exterior -
Estados Unidos, Inglaterra - as pesso-
as me mandam recortes com notícias
publicadas nos jornais, e manifestam
solidariedade. As pessoas mandam
orações, mensagens, livros, uma pala-
vra de apoio, sempre. Esse carinho me
ajuda a ver que ainda existe amor no
coração das pessoas, que o mundo
não é só a violência que matou minha
filha. Me ajuda a ser forte, porque eu
preciso me manter erguida, por causa
do meu filho.

RL - Pensou em mudar de casa?
JOCÉLIA —Pensei, mas concluí que é

bobagem, porque a saudade da minha
filha vai me acompanhar onde eu esti-
ver. Se eu tiver que mudar de casa,
vou ter que mudar tudo na minha
vida: vender a farmácia, porque a
Mírian vinha para cá comigo, todas as
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