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O esgoto da internet (VICENTE VILARDEGA e ANDRÉ VARGAS) 

 
Jovens problemáticos exercitam sua loucura nos chamados chans, chats sinistros da deep web, e planejam crimes 
anonimamente. Seus alvos prioritários, além dos colegas da escola, são mulheres, negros e homossexuais 

 

 
 
ELES estão à espreita. À caça principalmente de mulheres e minorias. São, em geral, adolescentes e jovens 

adultos problemáticos, racistas, homofóbicos e misóginos. Cultuam a morte e promovem o que chamam de “actum 
sanctum” ou ataques cruéis contra pessoas inocentes. Muitos juntam a vontade suicida com o impulso assassino e se 

referem a outros seres humanos como “escória”. O palco dessa turma degenerada é a “deep web”, o esgoto da 
internet, onde se apresenta um mundo sórdido que tende a causar náuseas nas pessoas normais. A cultura do ódio e 

da violência é propagada abertamente e os freqüentadores são convidados a matar e morrer num tom que às vezes 

parece brincadeira. Poderia ser apenas um espaço de conversa para jovens frustrados que não conseguem encontrar 
uma namorada. Mas não é. Pessoas estão sendo mortas sob inspiração dos fóruns diabólicos, chamados de “chans”. 

O uso dos “chans”, que não é um fenômeno só do Brasil, mas mundial, virou um grave problema de segurança. Na 
Austrália, por causa do ataque terrorista cometido por Brenton Tarrant, que matou 50 pessoas na Nova Zelândia, as 

empresas de telecomunicações bloquearam o acesso a vários fóruns, como o 4chan, o 8chan e o Voat. 
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CULTURA DO ÓDIO O estudante de Letras Marcelo Melo foi o criador do fórum diabólico. Ele cumpre pena de 41 
anos de prisão por associação criminosa, racismo, terrorismo e divulgação de imagens de pedofilia pela internet 
(Crédito:Divulgação) 

 
O principal canal de propagação de ódio pela internet no Brasil se chama Dogolachan e continua funcionando 

normalmente. O endereço saiu, mais uma vez, das profundezas da rede e ganhou o noticiário quando se descobriu 

que os dois atiradores que mataram dez pessoas e depois se suicidaram na Escola Raul Brasil, em Suzano, Guilherme 
Taucci Monteiro, 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25, na quarta-feira 13, eram freqüentadores assíduos do fórum. 

Taucci Monteiro, inclusive, agradeceu o administrador, autodenominado DPR, pelas orientações recebidas para a 
execução do crime. “Nascemos falhos, mas partiremos como heróis”, declarou. Um terceiro envolvido no caso, 

G.V.G.O, de 17 anos, também participava dos debates sinistros. G.V.G.O, considerado o mentor do ataque, foi 
apreendido e ficará preso preventivamente por 45 dias. 

O Dogolachan foi criado, em 2013, pelo estudante de letras da UNB Marcelo Valle Silveira Mello, que 

administrava o fórum com o nome de Psy. Ele agora está na cadeia. Foi condenado, em 2018, a 41 anos de prisão por 
associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes e 

terrorismo pela internet. Mas sua criação segue em pé. No ano passado, o fórum migrou da web para a “deep web”, a 
parte mais restrita da internet que requer o uso de navegadores com distribuição de acesso, como o Tor, e não 

permite a identificação do usuário pelo endereço IP. Seus participantes comemoraram efusivamente o ataque em 

Suzano. Pelo menos dois jovens foram apreendidos por causa do planejamento de crimes de ódio. Um aluno de 17 
anos que utilizava o Dogolachan esfaqueou um colega no Ciep Brizolão, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. 

Outro jovem de 16 anos foi detido sob suspeita de planejar um ataque na escola estadual onde estuda no dia 20 de 
abril, mesma data do atentado em Columbine, em 1999, que matou 12 alunos e um professor na Columbine High 

School, nos Estados Unidos. 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/12-5.jpg
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A HORA DO TERROR Um terceiro jovem participou do planejamento do ataque à escola Raul Brasil. Mensagens de 
Whatsapp revelaram o envolvimento de G.V.G.O na conspiração. Ele sonhava superar o massacre de Columbine 
(Crédito:Divulgação) 

 
Festival de atrocidades 

 
A rotina de discussões no fórum na “deep web” foi acompanhada pela ISTOÉ durante os últimos dias e o que se 

viu foi um festival de atrocidades. Um diálogo típico do Dogolachan, travado no dia 19, terça-feira, mostra o 

descaramento de seus participantes. “Olá, confrades, venho aqui pedir-lhes sugestões de como posso entrar na 
prefeitura da minha cidade (interior) e plantar uma bomba-relógio em seu centro, já estou mapeando a unidade há 

algumas semanas, em breve mandarei para vós”, diz uma postagem anônima. E a resposta: “Posso ajudar, estou 
planejando realizar um atentado também. Se quiser se comunicar por um canal mais privado, avise”. Os participantes 

do fórum planejam atentados como se trocassem receitas de bolo. Nas conversas no “chan” os jovens se enchem de 

motivação para praticar maldades. Ensina-se, por exemplo, a fazer coquetéis molotov, bombas relógio usando o 
aparelho celular e se enaltecem figuras repulsivas como Adolf Hitler, o terrorista Theodore Kaczynski, o Unabomber, o 

assassino do Realengo, Wellington Menezes de Oliveira, ou os matadores de Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold. 
Também são passadas dicas e orientações para não serem identificados pela polícia, que eles chamam de “bostícia”. A 

troca de HDs dos computadores e laptops é recomendada de tempos em tempos. E nada de deixar o dispositivo 
usado guardado em casa. É preciso se livrar dele para não ir para a cadeia e “virar rodízio de pedófilos”. “Acho que, 

em geral, a polícia não leva esse problema muito a sério e falta preparo para enfrentar crimes cibernéticos”, diz a 

ativista e professora de literatura inglesa da Universidade Federal do Ceará, Dolores Aronovich, que nos últimos anos 
tem sido o alvo preferencial do Dogolachan por conta de suas denúncias freqüentes contra a propagação do ódio. “Fiz 

11 boletins de ocorrência por conta de ameaças, fiquei cinco anos denunciando e a polícia nunca foi atrás”. 
 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/10-5.jpg
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Ameaças de morte 

 
Há alguns dias, Lola recebeu mais uma ameaça de 

morte de participantes do fórum. “Aguarde mais 100 

ataques ainda melhores que o de Suzano, Dolores. E não 
preciso dizer que um desses ataques será alguém 

descarregando uma arma no seu corpo cheio de banhas, 
né? Não vou te ameaçar mais porque você pode acabar 

fugindo ou pedindo proteção do PPDDH e sair do país, 
mas é questão de tempo ver a tua banha espalhada no 

chão com seu vestido tamanho cortina manchado com os 

seus 10 litros de sangue, kra kra kra. Coma muito, peide 
muito e cague muito, Dolores. Aproveite muito bem seu 

tempo restante de vida”, diz. PPDDH é o programa de 
proteção aos defensores dos direitos humanos. As 

postagens às vezes parecem blefes ou ameaças vãs. Mas 

a conexão entre o mundo pervertido dos “channers” e a 
realidade só se torna mais forte e criminosa. Em junho do 

ano passado, André Luiz Gil Garcia, de 29 anos, um dos 
administradores do Dogolachan, que atirou e matou 

Luciana de Jesus Nascimento, de 27 anos, em Penápolis, 

no interior de São Paulo. Luciana estava com uma amiga 
num lugar da cidade conhecido como camelódromo e foi 

assediada por André, que convidou as duas mulheres 
para sair. Diante da negativa, atirou em Luciana pelas 

costas. Perseguido pela polícia, voltou a arma para si e se 
suicidou com um tiro no peito. Antes de cometer o crime 

comunicou no Dogolachan que pretendia se suicidar e 

seus interlocutores trataram de dizer que ele deveria 
“levar a escória junto”. “Antes de se suicidar vire um 

herói. Mate mulheres, homossexuais e negros e só depois 
se mate”. 

Os atentados exibem um viés propagandístico e há 

uma evidente motivação de ganhar fama com os crimes. 
Quando decidem fazer um ataque, eles buscam, 

principalmente, a divulgação de seu ato. Funciona de 
forma parecida aos atentados terroristas. Eles reafirmam 

sua existência torturada e saem do anonimato graças à 
morte de inocentes. “Não há nada mais alpha do que 

morrer metendo o louco. A ascensão de status é 

imediata”, diz um freqüentador do Dogolachan. Segundo 
a polícia, depois do massacre em Suzano, G.V.G.O dizia 

para um interlocutor que “para chamar atenção da 
imprensa, nego que era meu amigo até queria estuprar 

para o crime ficar mais pesado”. O que se busca também 

com a realização de atentados é o conhecido efeito 
“copycat”, que motiva a repetição de ações de assassinos 

e suicidas. 
 

Doença mental 

 
Para o psiquiatra do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, Rodrigo Leite, esse tipo de disfuncionalidade não 
chega aos consultórios, por se manifestar exclusivamente 

nos fóruns digitais anônimos, onde atrocidades são 
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estimuladas com a certeza da impunidade. É onde os “incels” — contração em inglês para “celibatários involuntários” 
—, jovens com dificuldades sociais, despejam suas frustrações. Uma das principais é a sexual, por se consideraram 

ignorados pelas meninas. As atitudes violentas resultantes deste caldo de ressentimento sequer podem ser 
classificadas como indicativas de enfermidade mental, ainda que seja uma desculpa fácil classificar seus autores como 

doidos. “Está mais para uma doença social”, diz Leite. Para ele, ainda que esses homicidas integrem um movimento 

recente, está muito claro que o ódio que destilam não é uma doença. Se fosse, integrantes de grupos terroristas e 
racistas iriam para manicômios judiciários em vez de penitenciárias. “Há muito de pensamento místico no discurso 

deles, que é alimentado por fantasias de heroísmo e exposição midiática, como se fossem mártires”, afirma. O 
psiquiatra alerta que não há perfil clássico para os perpetradores. Afinal, não dá para classificar como suspeito todo o 

jovem que passa suas horas de lazer jogando videogames ou trocando mensagens em fóruns. 
 

 
 
AMEAÇAS A professora Dolores Aronovich é a vítima mais frequente de ataques virtuais no Dogolachan 

(Crédito:Divulgação) 

 
A gênese dessas atitudes é alvo de estudos nos Estados Unidos desde a virada do século. Lançado em 2013, 

“Angry White Men” (“Homens Brancos Furiosos”), do sociólogo Michael Kimmel, discute as ameaças ao modelo 
tradicional de masculinidade branca, que tem seu papel de dominação ameaçado pelos avanços das minorias sexuais 

e raciais. O resultado disso veio, de forma ampla, no avanço do radicalismo da direita racista e, de modo pessoal e 

extremo, nos ataques de atiradores aos integrantes das instituições de poder que os oprimiriam, como escolas, 
universidades, e locais de trabalho. Parece ser esse um dos problemas dos fanáticos do Dogolachan. 

  
“Nem é tanto kkk Não cheguei a chorar” 

 
ISTOÉ teve acesso a trechos da investigação que levou à apreensão provisória do adolescente G.V.G.O, de 17 

anos, que inicialmente teria planejado o ataque à Escola Raul Brasil, em Suzano, na quarta-feira 13. Dez pessoas 

foram mortas e onze feridas. Ele não participou diretamente do crime e tudo leva a crer que não sabia quando os 
homicidas Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro agiriam. Porém, o teor das mensagens por aplicativos 

que a Polícia Civil encontrou revelam seu envolvimento na conspiração e o desejo de fabricar bombas. Dono de uma 
personalidade incapaz de empatia e cheia de desprezo violento pelo próximo, caso seu plano fosse colocado em 

prática na íntegra, o massacre seria muito maior, com incêndios, explosões, vítimas nas ruas e violência sexual. Ele e 

o “melhor amigo” Guilherme Taucci sonhavam superar o Massacre de Columbine. 

https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/09-4.jpg
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Uma professora do adolescente – que não estuda mais na Raul Brasil – contou à polícia que dez dias antes do 
massacre fez uma dinâmica de grupo sobre o futuro, pedindo aos alunos que falassem sobre suas expectativas. De 

forma fria, o garoto disse que seu maior sonho era entrar em uma escola armado e atirar aleatoriamente nas pessoas. 
Ele também afirmou que sentia prazer ao imaginar a cena. As trocas de mensagens no dia do massacre e nos meses 

anteriores não deixam dúvidas. Além dele, um dos trabalhos da polícia será descobrir quem é o suposto conhecido 

das redes que sabe fabricar bombas. 
 

Mesma machadinha - 13 de março, logo após o ataque 
 

Mensagem do jovem para Guilherme Taucci, um dos assassinos 
 

Adolescente: “C… p… Taucci. Teve um tiroteio dentro d escola v… Mano dois adolescentes. E eles se mataram. 

Taucci, um dos atiradores tinha um machado igual ao seu. Agora sei que você nunca mais vai fazer aquelas perguntas 
chatas de ateu. (risadas) Te odeio.” 

 

Sem remorso 
 

Com a professora, na sequência 
 

Professora: Pelo amor de deus! Me fala q vc n fez aqui? […] é sério isto! Vc n tem alguma coisa haver c o caso 

do Raul Brasil 
 

Adolescente: Foi meu melhor amigo que fez. Meu amigo de infância 
 

Professora: Cara q m…! Um demônio isto q ele é. Se afasta desta pessoa são vermes 
 

Adolescente: Não! Ele só tinha problemas de mais 
 

Professora: O q vc acha de td isto 
 

Adolescente: Ele fez oq a gente vivia conversando sobre. Entrou pra história[…] 

Adolescente: Mas foi o q ele fez. Ele queria imitar um massacre americano Columbine 
 

Professora: Vc n se sente culpado? 
 

Adolescente: Não[…] 

Adolescente: Ele se matou. Belíssmo fdp isso sim. Vou sentir falta dele. 
 

Professora: Imagino o quanto vc está sofrendo. Fim de mundo. 
Adolescente: Nem é tanto kkk Não cheguei a chorar 
 

Bombas e violência sexual - Em 18 de outubro, com alguém não identificado 
 

Adolescente: […] Tava vendo os meus esboços aqui. Ia morrer uns 15 pelo menos. 

 
Não identificado: Não deve ser complexo[…] 

 
Adolescente: […] 1. Iríamos entrar como se nada tivesse acontecido e esperar pelo intervalo. Ai 9:35 meu amigos 

de fora iriam entrar com quem não quer nada 2. eu e o taucci iríamos um pra cada lado com facas eu ia executar 

os namorados primeiro os que ficam mais escondidos) e ele o povão lá do meio do pátio. 3 – quando a multidão 
se tocasse os amigos de fora iriam abrir fogo (pq a gente tinha um revólver com muita munição, e uma pistola 

que era do meu pai) 4 – a gente ia deixar as garotas nuas e executar algumas no meio do pátio e deixar o corpo 
de uma forma humilhante […] 

 

Adolescente: Nego que era meu amigo até queria estuprar pro crime ficar mais pesado. E forçar os outros a se 
estuprar em entre si.n[…] 

Não identificado: […] Eu ia usar isso em um plano que eu tinha pra explodir a prefeitura. […] 
 

Adolescente: Sabe fazer bombas assim??? 

  
Não identificado: Eu não só o marques sabe. 

 

VICENTE VILARDEGA e ANDRÉ VARGAS são jornalistas e escrevem para esta publicação. Revista ISTO É, abril de 2019. 
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O trabalho do ódio (SILVIANO SANTIAGO) 
 

 
 

Estudante foge de policiais em manifestação na Cinelândia, Rio, 1968 (Foto:Evandro Teixeira/CDoc JB/Folhapress) 

  
UM ESCRITOR amigo costuma dizer: “Como é chato ser contemporâneo. O gostoso é ser póstumo”. Tomada ao 

pé da letra, a dupla constatação contém um bom critério para se julgar o que seja a literatura na modernidade. O 
escritor é aquele que, imerso nos fatos com que tem de conviver, decide assumir uma perspectiva póstuma em 

relação a eles, a fim de representá-los nos seus livros de maneira mais convincente (complexa, duradoura…). O 
distanciamento/aproximação da realidade, paradoxal em si, tem nome nas literaturas modernas, chama-se Gustave 

Flaubert. Tem nome nas retóricas clássicas, chama-se estilização. Estilizar – informa o dicionário – é dar estilo e é 

também aprimorar, requintar. 
Meu amigo justifica a atitude ao acrescentar que não foi outro o motivo pelo qual Machado de Assis deu início à 

obra madura pela voz dum “autor defunto”, ou dum “defunto autor”, para usar o trocadilho de Memórias póstumas de 
Brás Cubas. Por ter sido escrito por um defunto autor defunto, o livro não teria “os cem leitores de Stendhal, nem 

cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez. Dez? Talvez cinco”. No seu tempo, a postura machadiana desassociava o 

discurso literário do discurso jornalístico. Buscava um não-lugar de observação dos fatos que não se confundia com a 
re-imersão do leitor no cotidiano brutal. A estilização confere peso e poder iluminador à linguagem (e não ao fato em 

si) e carreia consigo a hostilidade ao leitor convencional. Linguistas não chegaram a provar cientificamente que a 
linguagem da literatura é intransitiva? 

Quanto mais transparente for a linguagem no seu relacionamento com o acontecimento, tanto mais consumido 

será o produto livro. Não foi por acaso que os escritores modernistas, no afã de naturalizar a vanguarda ocidental, 
deram foro de nobreza ao português falado da maneira coloquial no Brasil. Faziam de conta que a língua real era a 

linguagem do livro. Não é por acaso que, nos nossos tempos televisivos, a atitude oposta ao autor defunto de 
Machado esteja nos reality shows. Nenhuma linguagem em busca de estilização aguenta 24 horas no ar. Só a 

linguagem do tédio. No entanto, é ela que dá a impressão de que na telinha está a vida real, tal como ela é. A 
linguagem perdeu estatuto próprio. Cola-se ao fato, dele não se desgruda. 

Os personagens dos reality shows são o que são – pessoinhas reais. O antigo leitor de jornais e livros cede o 

lugar ao espectador, tomado no sentido de testemunha (dos acontecimentos), ou seja, de voyeur, que está tão 
grudado às pessoas e aos fatos descritos quanto à lente da câmara. Câmara e olho são insones e, por isso, pouco ou 
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nada auto-reflexivos. Ao contrário do espectador, o leitor relaxa a atenção entre uma frase e a seguinte, retira 
momentaneamente os olhos do livro, para que se entreabra no seu inconsciente um outro livro semelhante a paralelo 

– o da sua leitura. O leitor é também criador. 
Ao me lembrar da atitude paradoxal do amigo escritor, lembrei-me por oposição de versos de A rosa do 

povo (1945), de Carlos Drummond, livro escrito durante o período negro da ditadura Vargas e da Segunda Grande 

Guerra. Ali se lê: “A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. / Os telegramas de Moscou repetem Homero / Mas 
Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo / que nós, na escuridão, ignorávamos”. A épica da Segunda 

Guerra Mundial é de responsabilidade dos correspondentes de guerra. Foi escrita pelos telegramas das agências de 
notícia e impressa diariamente na gráfica dos jornais. Fazia sentido esquecer o velho Homero na escuridão da 

literatura. Na mesma linha, lembrei-me de palavras de Mário Pedrosa, o extraordinário crítico de arte. Estávamos em 
1978, ano de balanço da produção artística que se definiu pela luta contra o golpe militar de 1964 e o AI-5. Escreveu 

Pedrosa: “Diante de conflitos [socioeconômicos e políticos] tão radicais, terríveis, insolúveis, é natural que a arte 

passe para um nível secundário”. 
A censura às artes e à repressão ao escritor, decretada e posta em prática por regimes ditatoriais ou totalitários, 

são duas das formas mais exigentes de negação da necessidade de literatura e de afirmação da necessidade de 
informação. A literatura passa para um nível secundário. Não foi diferente o que aconteceu durante a vigência do 

recente regime militar. No momento em que os meios de comunicação de massa foram proibidos de informar a 

sociedade sobre o que realmente estava acontecendo, o texto não precisava ser literário, bastava que veiculasse a 
informação justa e necessária. Em 1977, o cronista e dramaturgo Plínio Marcos declarou ao Folhetim que tinha 

aprendido (sic) uma coisa com a censura, não desistir. Afirma: “toda vez que ela me proibisse alguma coisa, eu 
escreveria mais três”. Não foi outra a atitude de José Louzeiro, doublé de jornalista e romancista, diante da repressão 

militar que escoltava a grande burguesia nacional. Narrou em romance o drama da menina Araceli, estuprada 

por playboy, e as desventuras do bandido Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. Fazia justiça com as mãos (“sujas”, 
assim adjetivou-as Jean-Paul Sartre) da literatura. 

Ao deixar de ser ficção para ser faction (neologismo cunhado por Truman Capote no romance A sangue-frio, que 
significa o misto de fato e ficção), o romance torna-se instrumento de alerta e conscientização do cidadão. A literatura 

leva o mal-estar da sociedade a um estágio mais organizado – às vezes partidário, lembremo-nos da criação do PT em 
1978 – de insubordinação ao regime que arbitrariamente tinha se apossado do poder nacional. 

Relida hoje, nota-se que essa ficção (até agora minimamente representada por Louzeiro) trabalhou com forma de 

conhecimento menos perecível que a ditada pela simples necessidade de informação. Refiro-me à busca 
de justiça como móvel para a ordenação do plot literário. Há nessa literatura – em particular nas obras de Murilo 

Rubião, Rubem Fonseca, Autran Dourado, Lygia Fagundes Teles, Ivan Ângelo, Antônio Torres e outros mais – um 
trabalho feito em cima do ódio e da vingança que desarticula limites históricos e circunstanciais, para liberar ao leitor 

de hoje a essência da tragédia humana. Essa nos diz que não há inocentes dum lado e culpados do outro. A verdade 

(histórica, social e política) está no colorido das emoções humanas, que é imprevisível, múltiplo e variado. 
Alguns resíduos da literatura pós-64 permanecem e fazem com que os livros transcendam sua reinserção no 

tempo e espaço da ditadura militar. Jorge Luis Borges, no conto “Emma Zunz”, em O Aleph, nos fala da moça que, ao 
querer vingar a morte do pai e fazer justiça com as próprias mãos, põe o pretenso culpado contra a parede, 

acusando-o de estupro. Na realidade, se entregara propositadamente a um marinheiro escandinavo e a perda da 
virgindade era álibi para justificar o futuro assassinato, ou seja, para fazer a polícia crer na sua inocência. Até aí o 

engenho ficcional irônico de Borges funciona a pleno vapor. Leitores mais recentes do conto, como Beatriz Sarlo, têm 

insistido na força dos sedimentos trágicos na trama borgesiana. Levam-nos a atentar para uma frase aparentemente 
insignificante do conto e altamente reveladora. Ao se entregar ao marinheiro, Emma “pensou (não podia deixar de 

pensar) que seu pai tinha feito a sua mãe a coisa horrível que lhe faziam agora”. 
Comenta Beatriz Sarlo: “Emma Zunz, para vingar a morte do pai, inventa um plano que a submete a uma 

violência equivalente à que seu pai, vinte anos atrás, exercera sobre sua mãe. Admite, tacitamente, que ela é filha 

dessa violência e, apesar disso (ou por isso mesmo), segue os passos da vingança”. 
O método analítico disseminado pela modernidade ocidental nos ensinou a perceber o dentro do dentro do 

dentro. Borges ensina o leitor a caminhar em direção aos resíduos das sensações e das emoções recônditas. Se 
enfatizarmos a frase acima citada do conto, não é o pai que reclama a justiça da filha. É a mãe. É a fêmea debaixo do 

macho na sociedade patriarcal. A justiça a ser feita pela filha o será em nome do corpo comprimido contra o colchão. 

Em nome da diferença (sexual) e contra a violência do forte contra o fraco. A circunstância da entrega de Emma a um 
desconhecido com o fim de vingar o pai tem pequeno valor de verdade em comparação com a verdade que ela 

descobre ao se lembrar da “coisa feia” que o homem faz – e seu pai fez com sua mãe para procriá-la. A violência do 
forte contra o fraco antes de ser um princípio de morte, como nas palavras ditas pelo lobo ao cordeiro, é um princípio 
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de vida, como no conto de Borges. Daí a necessidade da Justiça – antes de evitar a morte do mais fraco, ela precisa 
redimir a sua vida. 

Os valores fortes da melhor literatura posterior ao regime de 1964 não deverão ser procurados nas circunstâncias 
históricas que coordenaram o contra-ataque revolucionário e organizaram a dissidência até o comício das “diretas já”. 

Devem ser procurados nos inequívocos resíduos trágicos que permanecem depositados nos melhores livros. Graças a 

eles, uma geração – e também as seguintes – aprenderam de uma vez por todas como, em nome da justiça, reagir à 
violência do poder institucionalizado e criticar os injustos mecanismos de mando. Saber reagir à centralização política 

abusiva e criticar as ordens indiscriminadas – não importa em que mãos partidárias poder e lei estejam – é uma lição 
de que não pudemos nos passar ontem, de que não podemos nos passar agora e em qualquer momento futuro. 

Sem o sedimento trágico da vida, depositado desde então no nosso modo de pensar a nação, a maquilagem do 
arbítrio e a violência da dominação, teria sido possível que o sociólogo Francisco de Oliveira cunhasse no ano passado 

a metáfora do ornitorrinco para o “novo” Brasil? Roberto Schwarz salienta que a comparação “serve ao crítico para 

sublinhar a feição incongruente da sociedade brasileira, considerada mais no que veio a ser do que nas suas chances 
de mudar”. E complementa: “O ânimo zoográfico da alegoria, concebida por um petista da primeira hora na própria 

oportunidade em que o Partido dos Trabalhadores chega à Presidência da República, não passará despercebido e fará 
refletir”. 

 

SILVIANO SANTIAGO é escritor, poeta e crítico. Revista CULT, abril de 2019. 
 

07 livros sobre ansiedade, depressão e suicídio para presentear um adolescente 

(GABRIELA FEOLA) 
 

Narrativas sensíveis para falar de temas que importam - Quando acontecem tragédias como o atentado 

de Suzano, alguns elefantes brancos se materializam nas salas das famílias onde moram jovens e 

adolescentes. As notícias sobre violência nas escolas trazem à tona questões sobre bullying, solidão, 
ansiedade, depressão e suicídio. 
 

SE FOR para falar dos garotos assassinos, há mais questões que precisam ser incluídas no debate, dentre elas a 

masculinidade. Mas esse texto não é sobre eles. 
Independente da história dos assassinos, falar de vida escolar e juventude é dar de cara com questões de saúde 

mental que precisam ser debatidas, conversadas, que precisam deixar de ser tabu. 
A depressão já é considerada o mal do século. Em 2000, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório 

prevendo que, em um futuro próximo, 15% da força de trabalho mundial abandonaria seus postos por motivos 

relacionados à doença. A depressão cresceu 705% em 16 anos. Em 2017, os relatórios da OMS apontam que o Brasil 
é o 4º com o maior índice de depressão, afetando 5,8% da população nacional. Quando o tema é ansiedade, o Brasil 

lidera o ranking, já que 9,3% da população, ou aproximadamente 1 a cada 10 pessoas, sofrem com algum tipo de 
transtorno de ansiedade. Os problemas de saúde mental não são exclusividade dos jovens, mas tem crescido mais 

rapidamente entre estes. 

“Os jovens de hoje em dia não sabem lidar com problemas” já podemos ouvir. No entanto, estudiosos de 
diversas áreas apontam para um problema contextual. A depressão e a ansiedade são doenças epidêmicas causadas 

pela situação socioeconômica e a realidade de vida de uma população. 
Crises econômicas e políticas, falta de perspectiva de futuro associado à pressão para realizar grandes feitos 

individuais e a perceção de tempo, no qual as coisas precisam ser realizadas de maneira cada vez mais imediata são 
os ingredientes sociais que participam dessa epidemia. 

A saúde mental não é um problema desse ou daquele adolescente que “não sabe lidar com seus problemas”. A 

saúde mental não é frescura. A saúde mental é um problema do século XXI e, se quisermos cultivar um mundo com 
mais qualidade de vida, precisamos aprender a conversar sobre ela com os jovens a nossa volta (e com os não tão 

jovens também). 
Há um tabu muito grande sobre a depressão, a ansiedade e outros males. Muitos jovens não conseguem 

procurar ajuda e nem sequer chegam a falar sobre o tema com familiares e amigos. Há quem tente falar sobre, mas 

não consiga arrumar maneira de chegar ao assunto e há também aqueles que apesar de conseguirem colocar seus 
sentimentos em palavras, encontram resistência de parte da família – que não compreende a situação do jovem. 

Para ajudar a puxar uma conversa sobre o tema, nós do PdH separamos uma lista de livros que podem ajudar 
adolescentes, adultos e idosos a entender a depressão, a ansiedade e outros males. Sobretudo, são narrativas que 

dão uma visão aprofundada e sensível a doenças de saúde mental e que ajudam a suscitar conversas significativas e 
saudáveis entre pessoas queridas. 
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As Vantagens de Ser Invisível - Stephen Chbosky 



 
 

Você já ouviu falar de sick-lit? É uma palavra para se referir a literatura de dramas psicológicos. Alguns dos livros 
mais vendidos dos últimos anos, assim como As Vantagens de Ser Invisível entram nessa categoria. O livro conta a 

história de um garoto solitário que faz novos amigos na escola. Juntos, os três se ajudam a enfrentar situações de 

bullying, depressão, desamores entre outros. Sem muitas mirabolâncias, a narrativa foca na riqueza das situações 
cotidianas. 

https://amzn.to/2uhef96
https://amzn.to/2TSF8il
https://amzn.to/2TSF8il
http://portalcaneca.com.br/2017/09/sick-lit-afinal-do-que-estamos-falando/
https://amzn.to/2TSF8il
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Mônica: Força! - Bianca Pinheiro 



 
 

Recomendado pela educomunicadora Natalia Sierpinski, este quadrinho, criado por Bianca Pinheiro, usa a turma 
da Mônica para contar uma história diferente. O livro consegue alcançar crianças e adultos e, com muita sensibilidade, 

aborda um tema delicado, que não podemos contar senão estraga a história. 

https://amzn.to/2Csk5ZL
https://amzn.to/2Y940Sb
https://amzn.to/2Y940Sb
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O Demônio do Meio Dia:  Uma Anatomia da Depressão - Andrew Solomon 



 
 

O Demônio do Meio Dia: Uma Anatomia da Depressão já é um clássico contemporâneo escrito pelo jornalista 

Andrew Solomon e considerado como uma das melhores representações na literatura. Andrew enfrenta a depressão e 
aborda o tema em sua palestra TED, incentivando a busca por ajuda. 

https://amzn.to/2JpAmVu
https://amzn.to/2JpAmVu
https://amzn.to/2JpAmVu
https://www.ted.com/talks/andrew_solomon_depression_the_secret_we_share?language=pt-br
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A redoma de vidro - Silvia Plath 



 
 
Segundo a youtuber Anna Costa, que fala sobre literatura e psicologia, A redoma de vidro, Livro de Silvya Plath 

escrito em 1963 é um dos que melhor retrata a apatia causada pela depressão, além de mostrar como a doença era 

tratada na década de 1960, cheia de estigmas e violências. 

https://amzn.to/2TSUovB
https://amzn.to/2TSUovB
https://amzn.to/2TSUovB
https://www.youtube.com/watch?v=DSLsZCeNIwo
https://amzn.to/2TSUovB
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O Último Adeus - Cynthia Hand 



 
 

Também recomendado pela Anna, O Último Adeus trata a questão do suicídio pela perspectiva da família e dos 
amigos. O livro narra a história de Lex, uma garota que começa a fazer terapia para tentar lidar melhor com a perda 

do irmão. A youtuber ressalta que além da abordagem delicada, outro ponto positivo do livro é mostrar detalhes sobre 
o processo de terapia. 

https://amzn.to/2ucUwrk
https://amzn.to/2ucUwrk
https://amzn.to/2ucUwrk
https://amzn.to/2ucUwrk
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Sempre faço tudo errado quando estou feliz: tirinhas sentimentais para todo tipo de bad - Raquel Segal 



 
 
Outro quadrinho recomendado pela Natalia Sierpinsky, é o Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. Com 

uma arte muito legal e toda monocromática, Raquel segal retrata a ansiedade agindo em momentos cotidianos. 

https://amzn.to/2Wa8PbV
https://amzn.to/2Off37M
https://amzn.to/2Off37M
https://garotasnerds.com/depressao-e-ansiedade-em-quadrinhos-o-olhar-feminino-colocado-no-papel/
https://amzn.to/2Off37M
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Boy Erased: Uma Verdade Anulada - Garrard Conley 



 
 

O aclamado livro de Conley virou filme e estreou no circuito independente do Brasil em janeiro de 2019. A 

história conta os sofrimentos de um jovem, filho de um pastor, que é mandado para uma instituição de “cura gay” e 
que enfrenta problemas de saúde mental relacionados às violências que sofre. 

https://amzn.to/2OcL14D
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A ideia inicial era criar uma lista de livros que pudessem ajudar jovens a compreender e a falar sobre depressão e 
ansiedade e, se for o caso, procurar ajuda. No entanto, os problemas de saúde mental afetam a todas as pessoas e 

qualquer um pode se beneficiar de todas essas indicações. Ler e mergulhar em histórias é uma forma de desenvolver 
empatia. 

Nenhum desses livros tem a capacidade de, por si só, curar o problema de alguém, no entanto, ler e identificar-

se com uma história pode ajudar diminuir o sentimento de solidão e isolamento, além de inspirar a busca por ajuda. 
Ler sobre também ajuda familiares e amigos próximo a quebrar preconceitos, compreender quem está passando por 

um momento difícil e demonstrar sensibilidade. 
E você, indica algum livro, filme ou série bacana que ajudam as pessoas a falarem sobre o tema e a buscarem 

ajuda? 
Se você precisa ou sabe de alguém que precisa de ajuda: 

Recomendamos, em primeiro lugar, o Centro de Valorização da Vida, que você pode entrar em contato pelo 

telefone: 188 e 141 ou pelo site: www.cvv.org.br. 
 

Também temos alguns artigos que podem ser úteis: 
 

 O jeito certo de se matar 

 Informe-se sobre suicídio (e aprenda como ajudar) | Ignição #17 

 Não consigo ajudar minha esposa depressiva | ID #67 

 Carta a alguém em depressão 

 5 coisas que eu gostaria de dizer às pessoas que pensam em suicídio 

 

GABRIELLA FEOLA é Jornalista, viajante, apaixonada por músicas latinas e acredita que sexo deveria ser tão 
conversado quanto esportes. Webmagazine PAPO DE HOMEM (https://papodehomem.com.br/), abril de 

2019. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Intimidade com Deus (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

 

http://www.cvv.org.br/
https://papodehomem.com.br/jeito-certo-de-se-matar/
https://papodehomem.com.br/informe-se-sobre-suicidio-e-aprenda-como-ajudar-or-ignicao-17/
https://papodehomem.com.br/nao-consigo-ajudar-minha-esposa-depressiva-or-id-67/
https://papodehomem.com.br/carta-a-alguem-em-depressao/
https://papodehomem.com.br/5-coisas-que-eu-gostaria-de-dizer-as-pessoas-que-pensam-em-suicidio/
https://papodehomem.com.br/
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Jesus querer descansar na sua casa é Deus parando para tomar um cafezinho 
 

A BUSCA do conhecimento de Deus é um clássico. Muita gente de peso já escreveu sobre isso. As críticas que gente 
como Marx, Freud, Nietzsche, Feuerbach e Spinoza fizeram à religião são coisa séria, tanto que a grande teologia as 

assimilou e tenta reagir a elas até hoje. 
Nem os darwinistas podem provar que Deus não existe. Nem os religiosos podem provar, tampouco, que Ele exista. 

Deus é uma variável sem controle experimental. Você até pode entender que há motivos racionais para crer em Deus, mas, 

creio eu, tendo para a posição protestante que considera a fé como o caminho mais reto para Deus. Esse "erro" protestante 
é chamado de "fideísmo" pelos católicos cultos. Céticos como Montaigne, no século 16, incorreram nesse "erro", apesar de 

católico. 
Hoje quero falar de mística: o conhecimento direto de Deus. Esse tema também tem um vasto campo na fortuna crítica 

especializada. 
O próprio termo "mística", segundo o maior historiador da mística cristã vivo, Bernard McGinn, nem sempre significou 

pessoas que conhecem Deus diretamente. O sentido, originalmente grego (escondido, misterioso), já serviu para descrever 
camadas ocultas do texto bíblico e as transformações que o conhecimento dessas camadas causa em quem as conhece a 

fundo, enfim, um longo trajeto. No cristianismo, só cerca de 1.500 anos atrás, grosso modo, chegamos ao sentido de 

pessoas que conhecem Deus diretamente. 
 

 
Ilustração de Ricardo Cammarota - Ricardo Cammarota 

 

Ainda que o termo só se estabilize como pessoas que conhecem Deus diretamente ao redor do século 16 espanhol e 17 
francês, já na idade média (entre os séculos 12 e 15) temos relatos de muitas mulheres e homens que descreviam essa 

espécie de conhecimento —alguns deles e delas arderam na fogueira por isso. 

Um desses homens foi o filósofo Meister Eckhart (Mestre Eckhart) que, provavelmente, morreu em 1328 nalgum lugar 
na sua Alemanha de origem (que, claro, não existia como unidade nacional na época). 

O Meister, como é chamado por quem se dedica ao seu estudo, foi condenado pela inquisição em março de 1329, mas 
já estava morto. A acusação era justamente de pregar em língua vernácula sobre temas difíceis, como o conhecimento 

direto de Deus, para pessoas ignorantes, principalmente mulheres, que o seguiam aos montes entre Estrasburgo e Colmar, 
na França, onde ele viveu alguns anos. 
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Dentre seus textos mais famosos, um sermão em língua alemã medieval salta aos olhos por conta da definição de 
intimidade com Deus que ele dá. O conceito usado por ele é "desprendimento", estado da alma que, verdadeiramente, tem 

intimidade com a divindade (ou Deidade, como muitos místicos alemães diziam na época). Desprender-se de tudo, inclusive 
de si mesmo, em termos contemporâneos. Esse tema aparece, ainda que de forma tosca, no blá-blá-blá de "desapego" 

hoje. 
No Evangelho, é famosa a passagem em que Jesus visita as duas irmãs Marta e Maria, suas amigas. Ao chegar à casa 

delas, elas são tomadas por uma profunda alegria, já que elas o viam como o Messias. Era, portanto, um luxo, um privilégio, 

Jesus, o Cristo, parar na casa delas pra descansar de sua atribulada vida pública. 
Muitas viagens a pé, muitos atendimentos a necessitados, muita gente atrás dele, afinal de contas. Isso sempre cansa. 

Lembremos que para o cristianismo posterior, Jesus querer descansar na sua casa é Deus parando pra tomar um cafezinho 
que você fez! 

Segundo o relato do Evangelho, Maria, a caçula, fica aos pés de Jesus contemplando sua beleza (a mulherada devia 
mesmo babar em cima dele) e se põe a lavar seus pés, que deve ter sido uma delícia mesmo para ele. Jesus gostava das 

mulheres. Aposto que Jesus deve ter adorado isso. Marta, a mais velha, corre pra fazer um cafezinho e lhe oferecer algo, 
uma água, um suco. 

Sempre se entendeu que Maria aproveitou melhor a visita porque ficou contemplando a beleza de Jesus, e Marta se 

perdeu querendo oferecer um café para Deus. Mas, o Meister inverte a lógica e se pergunta: afinal, quem tem intimidade 
profunda com alguém fica parado babando na pessoa quando ela aparece ou corre pra servir a ela o seu "cotidiano", sem se 

prender a êxtase nenhum? 
Ter intimidade com Deus para o Meister não era ficar paralisada diante da Sua beleza, mas sim trocar uma ideia com 

Ele, fazendo um cafezinho na cozinha, lavando uma louça. Certa feita, um abade trapista (ordem religiosa que vive em 
silêncio), amigo meu, me disse a mesma coisa —só iniciantes acham que conhecer Deus diretamente é ficar babando em 

cima Dele. 
 

LUIZ FELIPE PONDÉ é filósofo, escritor e ensaísta, doutor pela USP, pós-doutorado em epistemologia pela Universidade 

de Tel Aviv, professor da PUC-SP e da Faap, discute temas como comportamento contemporâneo, religião, niilismo, ciência. 
Autor de vários títulos, entre eles, 'Contra um mundo melhor' (Ed. LeYa). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, abril de 2019. 

 

A sanha missionária (CONTARDO CALLIGARIS) 
 

A intolerância está no âmago de nossa cultura, é um vício propriamente cristão 
 

DE ONDE vem a vontade de se meter na vida concreta dos outros e de exigir que eles todos adotem nossas 

regras de conduta? 

Tudo bem, há uma explicação básica para esse fenômeno. Muitas pessoas erigem suas preferências em 
princípios universais porque é o melhor jeito que elas encontram para se policiar. Assim, tenho uma tremenda 

vontade de servir de capacho numa sauna gay, mas não quero (porque estou com medo, porque sou avô etc.): a 
solução é fechar todas as saunas gay, de tal forma que esses gays do c... não me apareçam mais pela frente —ainda 

menos em sonhos (eróticos). 

Apesar dessa explicação, que não se desmente, eu continuo achando, a cada vez, surpreendente essa vontade e 
esse esforço para regrar a vida dos outros. 

O respeito das diferenças era o âmago da minha criação. A gente aprendia isso nas conversas de mesa. Exemplo. 
Em 1960, assistimos em família a um filme tchecoslovaco, em italiano "Il Principio Superior", de J. Krejcik. No fim 

do filme, um professor fala para seus alunos, alguns dos quais, resistentes contra a ocupação nazista, estão sendo 
fuzilados: "Em nome de um princípio moral superior, o homicídio de um tirano não deve ser considerado como um 

assassinato". A frase foi o tema de uma conversa de mesa que durou dias e incluiu uma leitura de "Júlio César" de 

Shakespeare. Qualquer posição, se for argumentada, era aceita e respeitada (naquele caso, eu defendi Bruto). 
A única coisa que não era respeitada era a intolerância —pelas opiniões discordantes e por tudo o que fosse 

diferente da gente. Bastava uma piada sobre judeus, mulheres ao volante, "afeminados", chineses etc. para que 
baixasse a punição. Nada físico: quase sempre, ler um artigo de Norberto Bobbio e resumi-lo no almoço seguinte (aos 

12 ou 13 anos, era dureza). 

Justamente, Bobbio se definiu sempre como "um homem da dúvida e do diálogo". Na mesa de casa, a incerteza 
era a virtude moral, enquanto a certeza era um vício reservado aos loucos, aos cretinos e, naturalmente, aos inimigos. 

Enfim, cheguei à idade adulta convencido de que o respeito pela diversidade estava na matriz do espírito 
moderno, desde seus primórdios cristãos, 20 séculos atrás. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u40382.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u40382.shtml
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O cristianismo promoveu a ideia de que somos todos filhos de Deus e iguais perante a ele e perante a lei —sejam 
quais forem as diferenças de credo, língua, etnia, orientação sexual etc. Por isso eu imaginava que o respeito pelas 

diferenças fosse uma virtude cristã —implícita, aliás, no famoso "ama teu próximo como a ti mesmo". 
Pois é, ledo engano. Estou estudando os três primeiros seculos do cristianismo, de Paulo ao Concílio de Niceia. 

Primeira descoberta: minha visão do cristianismo como uma religião tolerante e precursora do caminho das Luzes era 

totalmente errada. 

Luciano Salles/Folhapress 
 

Muitos historiadores tentam entender como, em três séculos, o cristianismo primitivo (25 pessoas, em Jerusalém) 
conquistou a metade do Império Romano. Discute-se sobre os fatores decisivos para essa expansão, mas a tolerância 

nunca é um deles. 
O Deus cristão, como o Deus dos judeus, é exclusivista: "Não terá outro deus fora de mim". Isso era bizarro para 

os pagãos, acostumados com a coexistência de muitos deuses, inclusive na sua própria devoção. 

Agora, à diferença do Deus dos judeus, nunca missionários, o Deus cristão fazia da conversão do próximo uma 
missão: se Cristo deu a sua vida para nos redimir, como a gente não seguiria seu exemplo? Ou seja, precisamos levar 

o outro (ou forçá-lo —tudo pela sua salvação, claro) a aceitar Cristo. 
O cristianismo nasce e se afirma como uma religião essencialmente missionária —exatamente como o Islã, 600 

anos depois. A "guerra santa" de conquista, assim como a vontade de reduzir a escombros o espírito e as terras 

conquistadas, tudo isso não é mais islâmico do que cristão. 
Você se indignou quando os Talibãs ("selvagens") destruíram os Budas de Bamiyan, no Afeganistão, em 2001. 

Pois bem, você acha que as estátuas gregas e romanas que estão nos nossos museus perderam seu nariz por alguma 
rinite do mármore? Ou porque o nariz é a coisa mais fácil de quebrar com um martelo (cristão)? 

Conclusão, sem a qual não vamos entender os dias de hoje: a intolerância, na cultura ocidental, não é uma 
exceção nem uma volta às trevas. Ela está desde o começo no âmago de nossa cultura porque é um vício (apenas 

oculto) propriamente cristão. 

 

CONTARDO CALLIGARIS é psicanalista, doutor em psicologia clínica e escritor. Ensinou Estudos Culturais na New School 
de NY e foi professor de antropologia médica na Universidade da Califórnia em Berkeley. Reflete sobre cultura, modernidade 

e as aventuras do espírito contemporâneo (patológicas e ordinárias). Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, abril de 2019. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1303200105.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1303200105.htm
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Massacres, suicídio e como o jornalismo lida com isso (MALU FONTES) 
 

DAS PÁGINAS dos principais veículos de informação às postagens de pessoas comuns, que não são 
especialistas em nada e muito menos têm a ver com jornalismo, a não ser a condição de leitores e telespectadores, 

choveram críticas à forma como as empresas de comunicação brasileiras expuseram imagens e detalhes chocantes 

dos responsáveis pelo massacre na escola de Suzano (SP), onde 10 pessoas morreram, incluindo os dois assassinos. 
Cenário relativamente frequente de casos semelhantes, em que garotos muito jovens decidem que vão matar 

inocentes sem qualquer razão, os Estados Unidos, se não têm muito a ensinar como evitar tragédias como essas, se 
autorizam a reivindicar para si a autoridade de dizerem o que é recomendável e o que é inadmissível em termos de 

comportamento da imprensa na cobertura de episódios desse tipo. 

Com uma longa história do que eles hoje chamam de “mass shooting”, tiroteios em massa, os americanos têm 
hoje uma espécie de protocolo que reivindicam à imprensa do país colocar em prática quando uma nova tragédia 

dessa natureza acontece. A ordem imperiosa é: primeiro, impedir a todo custo que os autores, independentemente de 
estarem mortos ou sobreviverem e serem presos e condenados, ganhem notoriedade pelos meios de comunicação. 

Segundo, evitar ao máximo que os métodos usados e as etapas e os cenários do planejamento do ataque sejam 
noticiados. A recomendação preponderante é a de que a imprensa deve concentrar a cobertura nas vítimas, na ação 

da polícia, no atendimento aos feridos e no tratamento das sequelas psíquicas de todos os envolvidos. Nem o nome 

dos criminosos, recomendam, devem ser publicados. Não se deve chamá-los pelos nomes, mas como “os atiradores” 
e outras variações.  

 

Assinatura do crime  
 

Descrever em detalhes os autores desses massacres, exibi-los com destaque em fotografias ou imagens em 

vídeo,  biografá-los e descrever suas rotinas nas vésperas dos ataques é considerado um gesto jornalístico ao mesmo 
tempo de estupidez e de incentivo para que novos desajustados entrem em cena, e supostamente encorajados pela 

cobertura, copiem o comportamento dos antecessores. Os protocolos criados a partir da repetição de casos desse tipo 
nos Estados Unidos não mostram nenhuma evidência de que seguir essas recomendações impede novos massacres. 

Talvez por isso, não há consenso entre os próprios jornalistas, nem entre os veículos, sobre as fronteiras do que se 
pode ou não dizer e publicar sobre os autores.  

Pesquisadores de fora do campo da comunicação e do jornalismo, no mundo inteiro, provam por A + B que o 

objetivo maior dos autores dos tiroteios em massa, mais ainda do que as mortes em si e do que o número de vítimas, 
é alcançar o máximo possível de repercussão na imprensa, na mídia de um modo geral. Vale lembrar que boa parte 

dos casos saem das manchetes e se tornam livros, documentários, filmes e até temas de canções, clipes e inspirações 
para games.  

Para estudiosos desse tipo de crime, a repercussão na imprensa, e depois na indústria cultural, é o prêmio 

buscado desde a primeira ideia dos criminosos. Ter seus rostos e nomes com destaque nos veículos é como imprimir 
no mundo a assinatura do crime na história, a legitimação da fama, a comprovação, mesmo se estiverem mortos, do 

quanto foram bem-sucedidos em seus planos de causar pânico e desestabilização do sistema social do qual fazem, ou 
faziam, parte. 
 

Suicidas  
 

A forma como os consumidores de informação se comportaram no caso do massacre de Realengo, ocorrido em 

2011, no Rio de Janeiro, e agora, no caso de Suzano, deixa claro que a exibição dos criminosos e dos vídeos com 
cenas fortes provocou reações completamente diferentes. Um dos maiores jornais impressos brasileiros, o Estadão, 

recebeu uma avalanche de críticas por publicar, na capa e com destaque, uma foto colorida de um dos criminosos de 
Suzano, usando uma máscara, empunhando uma arma e em uma posição de ameaça e desafio. Para o público, era a 

imagem da heroificação de um assassino. Não à toa, fóruns de reuniões da chamada deep web e dark web, a 

dimensão da internet onde se dá a prática e a discussão sobre tudo o quanto é tipo de crime, comemoraram a foto, a 
manchete e a veiculação das imagens.  

Voltados para promover o ódio e pregar a morte de negros, gays, mulheres, pobres e nordestinos, esses fóruns 
fechados, chamados de chans, consideraram os dois assassinos heróis extremante bem-sucedidos em seu objetivo de 

conseguir gerar repercussão na imprensa. A foto na capa dos jornais foi comemorada como uma espécie de vitória em 

um campeonato. O que os críticos ao uso dessas imagens na imprensa cobram do jornalismo, com adeptos inclusive 
dentro de alguns veículos, é que seja dado aos autores desses tiroteios o mesmo tratamento jornalístico dado aos 

suicidas.  
 

Cúmplice  
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O suicídio é um dos principais tabus do jornalismo, e, a não ser que a vítima seja uma personalidade famosa, a 
orientação é ignorar o fato. Noticiá-lo é sinônimo de estímulo à imitação do gesto por parte de pessoas depressivas ou 

vulneráveis. Do mesmo modo, diz-se agora que dar divulgação ao nome, às imagens e aos métodos de planejamento 
dos atiradores em massa é risco certo de levar outros jovens violentos e desajustados a adotarem práticas 

semelhantes para tornarem-se “imortais” ao serem objeto de notícia. O desafio do jornalismo sob essa acusação não 

é pequeno: como informar a população sobre todas as variáveis de crimes tão complexos sem correr o risco de entrar 
para a história como coadjuvante de crimes tão perversos? 

Em outras palavras, o que os protocolos defendidos como norteadores para a imprensa nos Estados dizem é mais 
ou menos o seguinte: se a imprensa publica fotos de autores de tiroteios em massa, se explica os passos que esses 

sujeitos deram do planejamento à execução do massacre, em um próximo massacre a imprensa pode ser 
responsabilizada como cúmplice, pois a publicização do nome, das fotos, do método, podem ter sido o gatilho que 

desencadeou o próximo episódio. Essa acusação faz sentido?  
 

Moleques  
 

Se sim, como o jornalismo vai cumprir o seu papel de informar à opinião pública com o máximo de informações 
possíveis, sobre determinados fenômenos, se o cumprimento desse papel o leva para o banco dos réus? E até que 

ponto é justo, sensato ou verossímil comparar gestos de imitação de criminosos, contra terceiros, com gestos de 

autoflagelo contra si mesmos, como é o caso dos suicidas? Uma outra pergunta sem resposta fácil: quando, diante do 
crescimento significativo dos índices de suicídio, principalmente sobre jovens, determinados segmentos da sociedade 

civil dizem “precisamos falar sobre o suicídio” (como uma das formas de prevenção das causas do ato), de verdade, o 
que isso significa? Que precisamos todos falar sobre o suicídio, exceto o jornalismo, passível que é de ser acusado de, 

uma vez falando do fenômeno, ser apontado,  como responsável, paradoxalmente,  por estimular novos casos? 

Respostas sensatas são bem-vindas.  
Aparentemente, é razoavelmente fácil compreender que o suicídio de uma pessoa não é uma informação de 

interesse público e que isso diz respeito exclusivamente à família, que deve ser preservada da dor que é ver um 
assunto íntimo como esse estampado nos jornais. Mas por que não é de relevância pública publicar como dois 

moleques imberbes planejaram matar crianças e adolescentes numa escola?  
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