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Tiros em Suzano: como foi o ataque que matou estudantes e funcionários 
de escola na Grande SP (REDAÇÃO BBC BRASIL) 

 

 
 

Policiais diante de escola em Suzano; segundo autoridades, ataque foi feito durante o intervalo, quando os alunos 
se concentram fora das salas de aula 
 

Um ataque a tiros à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, e seu entorno na quarta-feira 
(13) deixou ao menos dez mortos e 11 feridos. 

 

Os jovens Guilherme Taucci Monteiro, 17, e Luiz Henrique Castro, 25, entraram pela porta da frente da escola 
onde estudaram. Ali, mataram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Umezo e a funcionária Eliana Regina de 

Oliveira Xavier. 
Em seguida, a dupla se encaminhou ao pátio da Professor Raul Brasil, onde atiraram em cinco alunos. Na 

sequência, foram ao centro de línguas dentro da escola, mas estudantes conseguiram se trancar na sala com a 
professora. 

Foi neste momento, segundo a polícia, que os dois atiradores se suicidaram em um dos corredores da escola. 
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O ataque foi feito durante o intervalo, quando os alunos se concentram fora das salas de aula. No horário do 
crime, só havia estudantes do ensino médio na escola. 

Antes invadirem a escola, dois jovens atiradores balearam Jorge Antonio Morais, tio de Guilherme e dono de uma 
locadora de carros na região. Essa primeira vítima passou por cirurgia na Santa Casa em Suzano, mas não resistiu aos 

ferimentos e morreu. 

A Polícia Civil apura agora a participação de um terceiro jovem no planejamento do massacre - nesta quinta-feira, 
foi divulgado que os investigadores pediram à Justiça a apreensão de um adolescente de 17 anos. 

 

 
 

"É um atentado de alguém que não tem o domínio de suas próprias faculdades", afirmou Marcelo Vieira Salles, 

comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Durante o ataque, uma câmera de segurança registrou alunos fugindo pela porta da frente e até pulando o muro. 

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, a 

força tática da polícia chegou à escola cerca de oito minutos depois do início do ataque. 
Armamento 
De acordo com a Polícia Militar, os atiradores que atacaram na escola de Suzano utilizaram um revólver de calibre 

38 de numeração raspada e tinham jet loaders. Os jet loaders são acessórios plásticos dotados de uma mola que 

auxiliam a recarregar o tambor de um revólver com muito mais rapidez do é feito manualmente - cápsula por cápsula. 
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Apesar de a venda de armas ter restrições no país, o acessório pode ser encontrado facilmente em lojas e até 
mesmo online em sites de vendas. Nos anúncios, as peças são oferecidas por cerca de R$ 40. A escola foi esvaziada 

porque havia no local um artefato potencialmente explosivo, mas o material era falso, informou o governo. Segundo o 
comandante-geral da polícia, os dois atiradores também portavam uma besta e um machado. "Foi a nossa cena mais 

triste que já vi na minha vida", afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a jornalistas na região da 
escola. 

 

Alunos fugiram do ataque pelo portão ou pulando o muro 
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O Censo Escolar de 2017 aponta que a escola tem mais de mil alunos, que cursam do 6º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

O governador se dirigiu à cidade para acompanhar o atendimento aos feridos.  
Doria afirmou a jornalistas no local que ficou muito abalado com o que presencionou na escola. "Antes de tudo 

às vítimas, aos pais, aos familiares das crianças, dos funcionários e dos homicidas, a nossa solidariedade. Foi a nossa 

cena mais triste que já vi na minha vida." 
 

Lista de mortos e feridos 


Na noite desta quarta-feira, o governo de São Paulo divulgou uma lista com os nomes dos mortos, incluindo os 

atiradores, e feridos. 
 

Alunos da escola - todos óbito: 

1.Caio Oliveira, 15 anos, estudante. 
2.Claiton Antonio Ribeiro, 17 anos, estudante. 

3.Douglas Murilo Celestino, 16 anos, estudante - socorrido ao Hospital de Clínicas Luzia Pinho de Melo, foi à 
óbito. 

4.Kaio Lucas da Costa Limeira, 15 anos, estudante. 

5.Samuel Melquiades Silva Oliveira, 16 anos, estudante. 
 

Funcionárias da escola - todos óbito: 
6.Eliana Regina de Oliveira Xavier, 38 anos. 

7.Marilena Ferreira Vieira Umezo, 59 anos. 

Atiradores - óbito: 
8.Guilherme Taucci Monteiro - 17 anos (13/07/2001). 

9.Luiz Henrique de Castro - 25 anos (16/03/1993). 
 

Dono da locadora (tio do Guilherme) 
10.Jorge Antonio de Moraes, 51 anos - transferido do PSM de Suzano para o HC/FMUSP onde foi a óbito. 

 

Feridos 
1.Adna Isabella Bezerra de Paula, 16 anos 

2.Anderson Carrilho de Brito, 15 anos 
3.Beatriz Gonçalves Fernandes, 15 anos 

4.Guilherme Ramos do Amaral, 14 anos 

5.Jenifer da Silva Cavalcante 
6.José Vitor Ramos Lemos 

7.Leonardo Martinez Santos 
8.Leonardo Vinícius Santa Rosa 

9.Letícia de Melo Nunes 
10.Murillo Gomes Louro Benites 

11.Samuel Silva Félix 
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Para psicólogo, o temor é que o ataque de Suzano seja copiado 

(CLÁUDIA COLLUCCI) 

 
Segundo o profissional, é muito difícil prevenir crimes dessa natureza 

 
É MUITO difícil prevenir massacres como o ocorrido na escola de Suzano (SP) porque, em geral, os autores não 

dão sinais prévios e planejam o crime de forma muito organizada. 
“Eles são mais quietos, introspectivos, mas não têm necessariamente um comportamento que os coloquem muito 

em evidência, não chama a atenção”, diz o psicólogo Antonio Serafim, coordenador do núcleo forense do IPq 

(Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo). 
O temor agora, segundo ele, é que ação possa ser copiada por outros jovens. “É a nossa preocupação, que 

outras pessoas repitam isso com maior impacto ainda”, afirma. 
 

 
 

Enterro do Samuel Melchíades no cemitério São Sebastião. Ele é uma das vítimas da tragédia na Escola Estadual 
Raul Brasil, em Suzano, Grande São Paulo. /Bruno Santos/ Folhapress 

 

Os atiradores de Suzano seguiram uma série de rituais antes do ataque, como roupas alusivas à 
morte, máscara de caveira, uma besta entre outros. O que isso significa? 

 

Só representa o perfil desse tipo de crime. Geralmente envolve pessoas com um modus operandi bem delineado, 
organizado. Começam com um processo de fantasia, depois saem do plano do pensamento para a execução. Aí vem 

todos os adornos possíveis, o tipo de arma, de vestimenta. Há outro padrão: eles atuam no ambiente que conhecem. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/policia-identifica-adolescente-como-terceiro-suspeito-de-massacre-em-suzano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/policia-identifica-adolescente-como-terceiro-suspeito-de-massacre-em-suzano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pedrodiniz/2019/03/mascara-de-atirador-de-suzano-e-simbolo-de-supremacistas-e-assassinos-da-ficcao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pedrodiniz/2019/03/mascara-de-atirador-de-suzano-e-simbolo-de-supremacistas-e-assassinos-da-ficcao.shtml
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Envolve também pessoas que mantêm um certo isolamento? 
 

Sim, mas gradativamente buscam meios de fundamentar e melhorar a possibilidade da ocorrência. Hoje, com a 
facilidade das redes sociais, isso facilita bastante porque eles encontram adeptos e, consequentemente, cúmplices. 

É um crime planejado? 

 
Sim, não acontece de forma de um rompante. Geralmente é um processo bem organizado, elaborado. Pode até 

ter um gatilho, aquilo que impulsiona a ação, mas é uma ação planejada e eles geralmente buscam subsídios para 
executar a ação. 

 
Tem como prevenir um crime dessa natureza? 

 

É uma questão delicada porque, em geral, eles não tem um padrão de previsibilidade de ação, é muito no 
anonimato. Se a gente for pensar em causas, há uma associação de variáveis que podem colaborar, como histórico de 

bullying e questões familiares. 
Em geral, eles têm uma característica de isolamento, são mais quietos, introspectivos, mas não têm 

necessariamente um comportamento que os coloquem muito em evidência, não chama a atenção. 

Quando você tem um jovem mais problemático do ponto de vista de comportamento, que se envolve com 
drogas, brigas, a família abre um sinalzinho vermelho de atenção. Esse padrão de comportamento de atiradores é 

muito sutil, não fica muito evidente. Eles se falam muito entre si, nos grupos em que compartilham as mesmas ideias. 
 

O sr. chegou a ver os vídeos do ataque. O que eles nos revelam sobre a personalidade dos 

atiradores? 
 

O primeiro que entra, o mais novo, é mais organizado, executa o plano de forma muito eficaz, com muito 
controle. 

Ele vai tira a arma, dispara. O outro entra em seguida num nível de desorganização muito grande, que mostra 
perfis bem diferente. Provavelmente, em uma análise à distância, o primeiro era o mais organizado e com um poder 

de influência maior sobre o outro. 

O segundo provavelmente tinha o desejo, porém, pouco potencializado em termos de execução. Ele desfere os 
golpes com uma certa agitação, de forma desordenada, até com uma baixa qualidade de entender o que estava 

fazendo. Isso, de certa forma, ajudou o massacre não ter uma extensão ainda maior. 
 

Há algum risco de uma ação dessa natureza ter alguma espécie de eco, um efeito cópia? 

 
É a nossa preocupação, que outras pessoas repitam isso com maior impacto ainda. A questão é que, em geral, 

elas não dão sinais prévios, como uma mudança brusca de comportamento, então fica difícil rastrear, prever. 
Todos os estímulos podem predispor pessoas predispostas. Para uma pessoa, um jogo violento pode ser apenas 

um momento de fantasia, para outros, isso vai vira uma verdade. 
A pessoa precisa ter uma condição psicológica, tomada por fantasias destrutivas e essas tomarem um sentido 

lógico. Dentro de um grupo que compactua com os mesmos pensamentos, isso passa a ser um potencial disparador 

para essas questões. 
Da mesma forma que se tem a vulnerabilidade para assistir um filme ou praticar um jogo e internalizar as 

questões, há também em relação às notícias. Ele pode pensar: ‘pô, o cara fez isso, então eu posso fazer mais. Olha 
como ele está famoso!’. 

Não enxerga o impacto na vítima, ele tem uma empatia enviesada, no caso, com o agressor. É uma necessidade 

psicológica distorcida em relação ao contexto de coletividade. 
 

CLÁUDIA COLLUCCI é jornalista e escreve para esta publicação. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, março 2019. 
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Doentes saudáveis (DRAUZIO VARELLA) 

 
Movimentação da indústria farmacêutica torna difícil viver sem tomar remédio 

 
QUANTO mais velho fico, menos medicamentos prescrevo. Xaropes, vitaminas, antibióticos para qualquer dor de 

garganta causam mais efeitos indesejáveis do que benefícios. Quando se trata de receitar aqueles de uso diário pelo 
resto da vida, então, penso dez vezes. É o caso dos anti-hipertensivos para pessoas com pressões máximas ao redor 

de 14 ou 15 cm ou mínimas entre 9 e 10 cm, valores que podem voltar à normalidade em resposta à perda de peso, 

ajustes na dieta e aumento da atividade física. 
Veja o caso do diabetes, prezada leitora, epidemia mundial que afeta pelo menos 14 milhões de brasileiros, 

segundo a Associação Brasileira de Diabetes, que adota os seguintes critérios para o diagnóstico da doença: glicemia 
de jejum maior ou igual a 126 mg/dL ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% ou glicemia acima de 200 a 

qualquer hora do dia, acompanhada de sintomas. 

Glicemia de jejum entre 100 mg e 125 mg ou hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,5% ficariam numa situação 
intermediária, classificada como pré-diabetes pela American Diabetes Association (ADA), a partir de 2009 —

nomenclatura não aceita por várias sociedades médicas e pela Organização Mundial da Saúde. 
 

 
 

Líbero/Folhapress 
 

O termo pré-diabetes sempre me incomodou. Dá a impressão de que ao atingir essa faixa de glicemia, a pessoa 

já não é saudável, está condenada a desenvolver a doença. Não é o que as evidências demonstram, no entanto. 

Segundo o Center for Diseases Control, dos Estados Unidos, menos de 2% desses casos evoluem para diabetes, 
anualmente; portanto, menos de 20% nos dez anos seguintes. Outros estudos chegaram a números ainda menores. 

Com o título: "A Guerra Contra o Pré-diabetes Pode Ser um 'Boom' para as Companhias Farmacêuticas -Mas é 
Boa Medicina?", Charles PillerMar faz uma discussão sobre o tema, na revista Science. A estimativa é de que a adoção 

do critério atual para definir pré-diabetes põe nessa condição de 70 a 80 milhões de americanos e perto de 1 bilhão 
de adultos ao redor do mundo. 

Diante desses números, a recomendação da ADA é enfática: "O público precisa saber que hoje, nos Estados 

Unidos, um em cada três indivíduos tem algum tipo de anormalidade na glicemia". Segundo a ADA, como os 
programas dirigidos à perda de peso e mudanças no estilo de vida apresentam resultados medíocres, investir neles é 

"jogar dinheiro no fogo". A alternativa seria adotar o tratamento medicamentoso. 
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Dessa maneira, foi armado o cenário para considerar doentes pessoas assintomáticas que poderiam assim 
permanecer por décadas, eventualmente pela vida inteira. Sempre atentas às oportunidades mercadológicas, a 

indústria farmacêutica está desenvolvendo pelo menos dez classes de drogas para tratamento do pré-diabetes, 
algumas das quais já são prescritas, mesmo sem a aprovação formal das agências reguladoras. 

No artigo da Science, Charles PillerMar discute a existência de um lobby que procura influenciar a American 

Diabetes Association por meio de doações vultosas, bem como os médicos formadores de opinião e aqueles que 
participam da elaboração dos consensos da especialidade. Empresas que desenvolvem equipamentos para a medição 

da glicemia investem em monitores eletrônicos ligados ao celular, mais cômodos, precisos e bem mais caros do que 
as tradicionais picadas na ponta dos dedos. Já há especialistas que consideram o monitoramento diário da glicemia 

indicado para todos os adultos. 
Companhias que produzem alimentos dietéticos, suplementos nutricionais e adoçantes artificiais pressionam pela 

aprovação de seus produtos e investem na publicidade dirigida a esse nicho do mercado. O rótulo pré-diabetes torna 

pacientes pessoas sem nenhuma doença, que enfrentarão a ansiedade e os custos de acompanhamento médico, 
exames laboratoriais, monitores de glicemia e suplementos dietéticos que apregoam resultados jamais comprovados. 

A respeitadíssima Cochrane Library, responsável por extensas revisões da literatura médica, conclui: "Os médicos 
devem ser cuidadosos ao tratar pré-diabetes, porque não temos certeza se trará mais benefícios do que prejuízos". Se 

considerarmos doentes os que apresentam glicemia, pressão arterial ou colesterol pouco acima dos limites da 

normalidade, hipotireoidismo subclínico e todos os que se queixarem de estresse, ansiedade, tristeza, insônia ou 
excesso de peso, vai ficar difícil viver sem tomar remédio. 
 

DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista. Por 20 anos, dirigiu o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer. Foi um 
dos pioneiros no tratamento da Aids no Brasil e do trabalho em presídios, ao qual se dedica ainda hoje. É autor do livro 

'Estação Carandiru' (Companhia das Letras) e articulista de diversos jornais, além de ter seu próprio anal de vídeos no 
Youtube. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO, Março de 2019. 

 

A história da filosofia e as obras escritas por mulheres: uma nota metodológica 

(NASTASSJA PUGLIESE) 
 

 
Hipátia de Alexandria, Marie de Gournay, Mary Astell e Kristina Wasa: pensadoras pouco lembradas pela 
academia (Arte: Revista CULT) 
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HIPÁTIA de Alexandria, Marie de Gournay, Christine de Pizan, Margaret Cavendish, Kristina Wasa, Anne 
Conway, Damaris Cudworth, Mary Astell, Émile du Châtelet, Mary Wollstonecraft. Mesmo com a ampliação dos 

debates na comunidade filosófica brasileira sobre a ausência de autoras mulheres nas obras canônicas da história 
da filosofia, ainda é muito provável que um aluno de graduação termine seu curso sem ter ouvido falar sobre 

nenhuma delas. É possível, ainda, que um aluno de pós-graduação não tenha participado ou ouvido falar bem de 

pesquisa alguma sobre elas. Também não é impossível que professores universitários que trabalham com história da 
filosofia não tenham lido obras produzidas por mulheres filósofas. E, sejamos realistas, há um grande desinteresse por 

parte destes últimos em investigar sobre obras não-canônicas escritas por “autores menores”. É comum que os 
professores pesquisadores descartem de antemão a relevância destas obras por não terem eles mesmos sido expostos 

a elas ao longo da carreira (afinal, se não estão no cânone, é porque suas obras não são tão importantes assim). 
Por isso, na pesquisa sobre as obras filosóficas clássicas escritas por mulheres, se impõe a reflexão sobre as 

condições materiais, sociais e políticas do processo que se inicia no fazer filosófico e se concretiza na entrada das 

obras para a história. A exigência dessa reflexão parte também da observação da fragilidade do tema no presente 
contexto de ensino e pesquisa de filosofia no Brasil, evidenciada pelas parcas investigações sobre o tema, no pouco 

número de traduções das obras para o Português, na ausência de literatura secundária e das poucas conferências 
sobre suas contribuições. Entre outros motivos, penso que este estado de coisas se deve a uma falta de clareza 

metodológica em relação às razões para se motivar o estudo e, por conseguinte, incluir as obras das mulheres nas 

agendas de pesquisa. 
Na maior parte das vezes, as razões para a ausência de protagonismo feminino na história da filosofia e nos 

debates filosóficos são rápida e facilmente encontradas forada filosofia: a dificuldade de acesso das mulheres às 
esferas institucionais das atividades intelectuais, a falta de autonomia dentro do contexto privado e a ausência de 

cidadania plena no ambiente público. Questões relativas às possibilidades de publicação de suas obras também 

influenciavam o reconhecimento público de suas ideias: quando mulheres conseguiam publicar seus escritos, ou a 
autoria de suas ideias era disputada e atribuída a homens de seus círculos intelectuais, ou a obra era classificada 

apressadamente como escrito anônimo. Algumas delas, entretanto, participaram ativamente dos círculos intelectuais 
de suas épocas, tiveram suas obras intensamente debatidas por grandes figuras da época, mas não aparecem nas 

antologias e enciclopédias da história da filosofia. 
Ainda que consideremos a arbitrariedade destas razões externas à filosofia na falta de reconhecimento da 

produção intelectual feminina no decorrer da história da filosofia, o apelo a estas condições históricas não se mostra 

suficiente para motivar o estudo de suas obras. Isto porque o cânone define e é definido por questões e obras 
habitualmente trabalhadas. Assim, há uma inércia na pesquisa filosófica que faz não ser interessante modificar o 

cânone, principalmente se essa mudança vier apenas de critérios exteriores à reflexão filosófica. 
Pesquisadoras que movimentam, hoje, as discussões e a produção filosófica sobre mulheres e cânone na história 

da filosofia, criando grupos de pesquisa, realizando traduções, estudando suas biografias e obras, se dedicam também 

a discutir questões de metodologia da pesquisa em história da filosofia. Um marco importante no final do século XX foi 
a publicação do número especial da revista Hypatia em 1989, com o tema History of women in philosophy. Mas o 

trabalho de resgate foi realizado principalmente por Marjorie Nicholson, Mary Ellen Waithe, Eileen O’Neill. Este fato é 
importante porque a pesquisa metodológica contribui para sedimentar a discussão e para estabelecê-la 

desde dentro da filosofia, a partir do questionamento de seus próprios critérios. 
Gostaria principalmente de chamar atenção para o trabalho metodológico de Lisa Shapiro. Em seu artigo de 

2005, “Some thoughts on the place of women in early modern philosophy”, ela argumenta que a disputa narrativa que 

se encontra no processo de estabelecimento da história canônica da filosofia ocorre entorno de dois grandes eixos de 
discussão: o dos critérios externos e o dos critérios internos às obras filosóficas. Os critérios externos são aqueles que 

se baseiam em fatores que relacionam o texto com as suas condições de surgimento, ou seu contexto histórico. 
Shapiro critica a tomada dos critérios externos como único parâmetro de inclusão das obras escritas por mulheres no 

cânone. 

Seu argumento é a favor de uma articulação da história a partir da compreensão da função do cânone como 
roteiro ou enredo de uma narrativa protagonizada por perguntas. Ao invés de se privilegiar certos autores ou obras, 

parte-se do princípio de que são as perguntas que determinam os autores a serem estudados. Dependendo das 
perguntas feitas, constrói-se um roteiro a partir dos autores que trabalharam determinadas questões. Ao privilegiar as 

perguntas, o direcionamento da pesquisa se dá de modo interno às obras filosóficas, pois as perguntas não são 

anteriores a elas, mas concomitantes. Não podemos cair no erro de achar que a pergunta torna o cânone irrelevante. 
O que o privilégio da pergunta implica é em um direcionamento da seleção de obras e de relação entre as teses 

apresentadas nas obras. Ela funciona como princípio norteador da pesquisa, a partir do qual as obras se tornam 
relevantes frente a um certo tema. A pergunta direciona o objeto de estudo – nas palavras de Shapiro, “muda 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/filosofia/
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sutilmente as questões filosóficas tomadas como centrais e permite que um maior número de figuras se tornem 
centrais”. 

Esta nota metodológica é, portanto, um convite a pensarmos quais mudanças nas perguntas filosóficas que 
fazemos podem nos ajudar a questionar a homogeneidade do cânone, facilitando assim o ressurgimento de figuras 

forçadamente ignoradas e auxiliando em seu reconhecimento. 

 

NASTASSJA PUGLIESE é professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Lógica e 

Metafísica no Departamento de Filosofia da UFRJ, foi pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de São Paulo 
junto ao Grupo de Estudos Espinosanos e é membro do corpo editorial dos Cadernos Espinosanos  

 

Quem mandou matar Marielle? E por quê? (ELIANE BRUM) 
 

Bolsonaro, que governa o Brasil pela administração do ódio, deveria ser o maior interessado em desvendar o crime 
 

 
 

Mural em São Paulo em homenagem a Marielle Franco F.BIZERRA EFE 
 

QUANDO soube que Marielle Franco havia sido assassinada, eu tinha acabado de chegar de Anapu, a cidade 

que recebeu o sangue de Dorothy Stang. Quatro tiros tinham arrebentado a cabeça bonita de Marielle e também 
aquele sorriso que fazia com que mesmo eu, que nunca a conheci, tivesse vontade de rir com ela. Ainda hoje tenho 

quando vejo a sua fotografia. E rio com Marielle. E então lembro o horror da destruição literal do seu sorriso. E então 

eu não choro. Eu escrevo. 
Quando a notícia chegou eu ainda estava na Amazônia, mas me preparava para pegar um avião para São Paulo. 

Eu carregava no meu corpo o horror de ter constatado que a violência contra os pequenos agricultores no Pará era, 
naquele momento, pior do que em 2005, ano do assassinato de Dorothy. Havia então, em Anapu, uma trilha 

vermelho-sangue de 16 execuções de trabalhadores rurais ocorridos desde 2015, pessoas que não tinham cidadania 
americana para chamar a atenção da imprensa. 

Dois dias antes, na estrada de Anapu, eu havia sido alcançada pela notícia do assassinato de Paulo Sérgio 

Almeida Nascimento, diretor da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia (Cainquiama). Paulo 
recebia ameaças por sua atuação e fez repetidos pedidos de proteção policial. Ele cobrava providências dos governos 

https://brasil.elpais.com/tag/caso_marielle_franco
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/30/opinion/1532957463_995238.html
https://brasil.elpais.com/tag/sao_paulo
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federal e do Pará, além da prefeitura de Barcarena, sobre a atuação da mineradora norueguesa Hydro Alunorte, que 
comprovadamente contaminou a água dos rios da região, ameaçando a vida da população e o meio ambiente. Paulo 

foi assassinado dois dias antes de Marielle. 
Em Anapu, eu tinha escutado padre Amaro Lopes afirmar que sabia que estavam armando para ele, que 

inventariam algo para interromper sua luta. Ele era considerado o sucessor de Dorothy Stang na proteção dos direitos 

dos trabalhadores rurais e da floresta amazônica na região. Para mim era claro que as reais sucessoras de Dorothy 
eram as freiras que dividiam a casa com ela e que seguiam seu trabalho sem escorregar em vaidades pessoais. O 

trabalho de Amaro Lopes, porém, era importante o suficiente para ser interrompido pela violência. Duas semanas 
mais tarde, como o padre havia previsto, ele foi preso numa operação cinematográfica pela polícia do Pará, e acusado 

de quase tudo. O objetivo era assassinar a sua reputação e neutralizá-lo. Foi alcançado. 
Quando soube da morte de Marielle, era este o mapa de mortes ao redor de mim, apenas no pequeno círculo 

que era eu. Essas mortes, ainda que não diretamente, estavam conectadas. Elas expressavam um novo momento do 

país, um em que a vida valia ainda menos, e a justiça era ainda mais ausente, quando não conivente. 
Desde 2015, a tensão no campo e nas periferias urbanas crescia no Brasil. Era o resultado direto da fragilização 

da democracia pelo processo de impeachment, que sempre se faz sentir primeiro nos espaços mais distantes dos 
centros de poder. Mesmo antes de ser afastada, Dilma Rousseff (PT) já estava concedendo o que não se pode 

conceder, no desespero de barrar o processo que a arrancaria do cargo para o qual fora eleita. Na Amazônia, esses 

recados são interpretados como literalidade. E autorização. 
Essas mortes expressavam também como o Brasil arcaico, aquele que ganhou uma imagem eloquente no retrato 

oficial do primeiro ministério de Michel Temer (PMDB) – branco, masculino e reprodutor das oligarquias políticas – 
esmagava o Brasil insurgente que tinha avançado nos últimos anos, aquele que deslocava os lugares dos centros e 

das periferias, confrontava o apartheid racial não oficial, rompia com os binarismos de gênero, enfrentava o 

patriarcado com cartazes e peitos nus. 
Eu descia a escada da casa que alugava. Ao chegar ao último degrau, tive a sensação de que o Brasil tinha sido 

rasgado. Comecei a descer a escada em um país, e terminei em outro. No meio, a notícia do assassinato de Marielle 
Franco. O corpo flagelado de Marielle era o rasgo. 

Quando viajava para São Paulo, num percurso longo de três voos, em que podia checar as informações apenas 
nas escalas, percebi que esse sentimento não era só meu. Uma parte do Brasil se levantava, ocupava as ruas, se 

retorcia e gritava. 

Matar uma vereadora eleita a tiros era um passo além na violência extrema de um país que convive com o 
genocídio dos jovens negros, que convive com o genocídio dos indígenas, como se fosse possível conviver com 

genocídios sem corromper além do possível o que chamamos de alma. O assassinato de Marielle era um passo além, 
um passo já sobre o vão do abismo, até mesmo para o Brasil. 

Desde 2014 eu comecei a escrever uma palavra em vários dos meus textos. Esgarçado, esgarçamento... Demorei 

a reconhecer o padrão. Às vezes uma palavra se impõe pelos caminhos do inconsciente que percebe o mundo a partir 
de outros percursos. Esgarçada, a carne do país agora se rasgava, como se os corpos furados à bala, os corpos 

negros, os corpos indígenas, ao se tornarem numerosos demais, tivessem tornado impossível sustentar qualquer 
remendo. Mesmo uma costureira amadora sabe que não é possível cerzir um pano rasgado demais, onde a pele 

juntada com agulha e linha de imediato se abre. Já não havia integridade possível no tecido social do Brasil porque se 
matou demais. Marielle Franco era o além do demais. 

Entendi então que também era um Brasil que morria com Marielle. E que daquele dia em diante entraríamos 

numa outra fase de nossas ruínas continentais. Acredito que estava certa. Mas acredito também que estava errada. 
Estava certa porque Marielle Franco acolhia em seu corpo todas as minorias esmagadas durante 500 anos de Brasil. 

Seu corpo era um mostruário, uma instalação viva, da emergência dos Brasis historicamente silenciados. 
Marielle carregava múltiplas identidades: negra, como é a maioria dos que morre; da favela (da Maré), de onde 

vêm os que têm menos tudo; mulher preta, a porção mais frágil e sujeita à violência da população brasileira; lésbica, 

o que a lança em outro grupo flagelado pela homofobia. Carregando tudo o que era – e será sempre –, Marielle 
elegeu-se vereadora do Rio pelo PSOL. E fez de suas identidades criminalizadas uma explosão de potência. Ela era a 

encarnação de um movimento que vinha tanto dos interiores quanto dos estertores do Brasil. Marielle encarnava um 
levante que não morreu com ela, mas que vem sendo massacrado nos últimos anos. Um levante criador e criativo que 

sonhava com outro Brasil, que almejava atravessar as oligarquias alegremente com seus pés descalços como o fez 

neste Carnaval – rumo a um outro jeito de ser Brasis, no plural. 
Marielle tinha todo esse desaforo no seu corpo e ainda ousava rir, e ria muito, como fazem as mulheres que 

sabem que rir é um ato de transgressão, já que chorar é o que se espera de nós. 
Ao mesmo tempo, eu estava errada. O Brasil pós-redemocratização, o país onde eu tinha vivido a minha vida 

adulta, não tinha morrido em 14 de março de 2018. Mas sim quase dois anos antes, em 17 de abril de 2016. 
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Uma parte dos brasileiros soube que algo terrivelmente definitivo tinha acontecido naquele domingo em que os 
deputados votaram pela abertura do impeachment de Dilma Rousseff. Mesmo os que eram favoráveis ao 

impeachment chocaram-se com as tripas à mostra dos parlamentares, a votar em nome de Deus e da família contra 
uma presidenta que não havia cometido crime de responsabilidade. A vergonha atingiu quase todos nós. Ou pelo 

menos muitos. Muitos pela ética, a maioria talvez apenas pela estética. 

O Brasil que existira durante 31 anos, do fim da ditadura militar à votação do impeachment de Dilma Rousseff, 
de 1985 a 2016, morreu com o voto de Jair Bolsonaro. Nestas mais de três décadas o Brasil avançou e retrocedeu, 

convulsionou-se, desvelou-se, povoou-se de esperanças, conviveu com o impossível de seus genocídios e protegeu 
agentes de Estado que cometeram crimes contra a humanidade durante o regime de exceção. 

É da gestação dessa democracia deformada que nasce o Brasil que vivemos hoje, como já escrevi neste espaço, 
mais de uma vez. Mas até 2016 tivemos um país em ebulição, onde o presente era ferozmente disputado por 

diferentes grupos. Naquele país, o levante do qual Marielle Franco é um dos símbolos avançava pelas brechas, e 

avançava rápido, porque tinha séculos de atraso às suas costas. 
O voto de Jair Bolsonaro interrompeu esse processo – e encerrou uma das fases mais ricas de possibilidades do 

Brasil. Não apenas o impeachment, que parte da esquerda chama de “golpe”, mas a perversão do impeachment 
tornada explícita pelo voto de Bolsonaro. Se o voto do ex-capitão era uma expressão da anatomia do impeachment, e 

era, o voto era isso e também algo além disso. Um além que talvez só Jean Wyllys (PSOL), no seu ato de cuspir, 

tenha percebido. Não é apenas coincidência que seja ele o primeiro político exilado do Brasil do bolsonarismo. 
Naquele momento, Bolsonaro cometeu o crime de apologia à tortura e ao torturador. “Pela memória do coronel 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil 
acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim". O então deputado federal violou o artigo 287 do Código 

Penal: “Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena: detenção de três a seis meses, 

ou multa”. 
Ustra foi o único torturador reconhecido como torturador pela justiça brasileira. Sob o comando de Ustra, pelo 

menos 50 pessoas foram assassinadas e outras centenas torturadas. Havia ainda o sadismo explícito do aposto 
colocado por Bolsonaro: “pelo pavor de Dilma Rousseff”. A presidente foi torturada por agentes do Estado na 

ditadura. 
Bolsonaro consumava ali a ligação entre os dois momentos do país, saltando sobre o período democrático. Ao 

invocar o torturador e apontar o pavor da torturada, Bolsonaro tornou o impeachment sem base legal um novo ato de 

tortura contra Dilma Rousseff. 
Aquele, na minha opinião, foi o momento mais grave do país desde a redemocratização. O dia seguinte decidiria 

o futuro do Brasil. Se a lei fosse cumprida e Bolsonaro denunciado, julgado e preso, as instituições teriam mostrado 
que eram capazes não só de fazer a lei valer, mas também capazes de proteger a democracia e os princípios 

democráticos. 

A serviço de forças muito além de sua família, Bolsonaro era aquele soldado raso despachado para a frente de 
batalha para descobrir se explode ou se a tropa mais gabaritada pode avançar em relativa segurança. Como ele 

ameaçou uma presidente e homenageou um torturador e continuou tocando a vida porque a lei era palavra morta, o 
Brasil afundou ali. Menos de um mês depois, em 12 de maio de 2016, dia do afastamento de Dilma Rousseff da 

presidência do país, Bolsonaro mergulhou nas águas do Rio Jordão, em Israel, para ser batizado pelo Pastor Everaldo, 
líder do PSC. 

Foi também naquele voto que Bolsonaro virou presidente da República, ou alguém com muitas chances de se 

tornar presidente da República. De personagem bufão do baixo clero do Congresso, ele foi promovido a representante 
das forças mais arcaicas: tanto as que queriam garantir a ampliação do seu poder no Planalto, como os ruralistas, 

quanto as que queriam alcançar o poder central, caso dos evangélicos. 
Naquele momento, também os setores das Forças Armadas incomodados com a Comissão da Verdade e a 

pressão pela revisão da Lei de Anistia viram uma oportunidade. Arriscada, mas ainda assim uma oportunidade. O ex-

capitão, que era conhecido como oportunista e insubordinado, poderia ser útil para barrar a produção de memória 
sobre o regime de exceção e reescrever a história. Poderia ser útil também para garantir a volta dos generais ao 

Planalto sem o trauma de um golpe clássico, como ocorreu em 1964. 
Acreditaram poder controlá-lo. Deveriam ter ouvido um general mais experiente antes de se meter na perigosa 

aventura bolsonarista. Em 1993, em entrevista aos pesquisadores Maria Celina D´Araújo e Celso Castro, o general 

Ernesto Geisel, quarto militar a presidir o Brasil durante a ditadura, afirmou: “Não contemos o Bolsonaro, porque o 
Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar”. 

Marielle Franco foi morta neste novo Brasil, por este novo Brasil escancarado pelo crime de Bolsonaro ao votar 
pelo impeachment. Este novo Brasil é velho, mas também é novo. Porque o novo não é sinônimo de bom. E o velho 

não é sinônimo de ruim. A serviço do que há de mais arcaico e viciado na história do Brasil, Bolsonaro é novo. A 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/opinion/1461595521_717873.html
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serviço do que há de mais cínico na história do Brasil, o fundoportunismo evangélico das lideranças neopentecostais é 
novo. 

Já o novo que vem das raízes, representado por Marielle, o que vem da insurreição dos negros aquilombados, da 
resistência quase transcendental dos povos indígenas, das mulheres que amam suas bucetas, daqueles que não se 

encaixam na normatização dos corpos, é este que está sendo esmagado. Precisamos saber: Quem mandou matar 

Marielle? E por quê? 
Seja qual for a resposta objetiva, concreta, que já tarda um ano, Marielle também foi morta por carregar no seu 

corpo o levante dos Brasis periféricos que nos últimos anos vêm reivindicando o lugar de centro. Ela era a expressão 
cheia de curvas de tudo aquilo que aqueles que só conseguem conviver com ângulos retos sentem compulsão por 

exterminar. Não apenas porque são incapazes de lidar com outras formas geométricas, mas porque quando os 
excluídos do Brasil ocupam as tribunas pelo voto, aqueles que acham que o poder é parte do seu destino hereditário 

temem por seus privilégios. 

Desde que a primeira mulher presidenta foi arrancada do Planalto por um impeachment descabeçado, a violência 
nas periferias da floresta, do campo e das cidades recrudesceu. A percepção era de que algo represado, contido com 

muito esforço, se liberava. E de fato se liberava. Todo o desejo de destruição recalcado pelo que chamam de 
“politicamente correto”, mas que é outra coisa, emergiu. E da forma violenta como irrompe o que é controlado com 

esforço, o que é empurrado para o fundo, sem trabalho de elaboração tanto na esfera pública quanto na privada. 

Ainda assim, as Marielles seguiram. 
É de desejo de destruição que falamos. E minha interpretação é que majoritariamente é um desejo de destruição 

dos corpos das mulheres e dos LGBTI, dos corpos que se recusam a ser normatizados, como Jair Bolsonaro e seus 
seguidores deixaram claro na campanha de 2018. Acrescentaria ainda nesta lista os corpos dos que praticam as 

religiões de origem africana, barreira ao crescimento das evangélicas neopentecostais, que por isso precisam ser 

demonizadas. 
Quando Bolsonaro invoca a tortura do corpo da presidenta ao votar pelo impeachment, é a vontade de 

destruição do corpo de Dilma que reafirma. Como antes já havia feito a apologia do estupro ao agredir a deputada 
federal Maria do Rosário (PT). 

É importante lembrar de Luana Barbosa dos Reis Santos, negra, periférica e lésbica, que foi assassinada por 
policiais em 2017. Assim como lembrar que foi uma mulher, Amélia Teles, torturada por Ustra, aquela que foi 

agredida mais uma vez pelas redes sociais ao ser ameaçada de morte por apoiadores de Bolsonaro durante a 

campanha. Também Amelinha foi torturada duas vezes, a segunda por ousar contar a violência que sofreu pelas mãos 
e ordens do herói de Bolsonaro. Como vale a pena lembrar ainda, os agentes do Estado, além de usarem os 

equipamentos clássicos de tortura, como os choques elétricos, costumavam também torturar as mulheres 
introduzindo ratos e baratas em suas vaginas, ampliando o componente misógino do sadismo. 

Os atuais donos do poder deflagraram uma guerra pelo controle dos corpos, aquilo que Jair Bolsonaro pregou 

como o fim das minorias, que devem “se curvar diante da maioria”. O “menino veste azul, menina veste rosa”, da 
ministra da Mulher, Damares Alves, não é uma distração ou um factoide – e sim a mais exata tradução de uma 

disputa de poder muito profunda. 
É necessário prestar atenção em quem foi obrigado – até agora – a deixar o país para salvar a sua vida: 

publicamente, um gay assumido e duas feministas conhecidas. Mas há mais gente. A violência não é sobre quaisquer 
corpos, mas sobre corpos específicos. O que se disputa, vale repetir, é o controle sobre os corpos que se insurgiram – 

o das mulheres, dos negros, dos indígenas e dos LGBTQI. Também não foi qualquer imagem que Bolsonaro escolheu 

para tentar desqualificar o Carnaval de 2019, mas uma relação sexual entre dois homens. Bolsonaro se descontrolou 
um pouco mais porque o Carnaval mostrou, apesar de toda a violência pregada pelo presidente, que o levante 

continua vivo. E muito vivo. 
É urgente parar de fingir. Não vivemos numa democracia. Desde que assumiu, Bolsonaro passou a usar seu 

poder de presidente a serviço de sua máquina de produzir linchamentos e desqualificar opositores, que trata como 

inimigos. A estratégia de sua ação na redes sociais, assessorado pelo filho zero dois, é a de manter a população em 
suspenso. Bolsonaro e zero dois vão controlando os dias e os espasmos, disseminando mentiras e direcionando 

ataques. 
Sejamos claros: Bolsonaro está controlando o cotidiano do país. Não pela administração pública, mas pela 

administração do ódio. O que vai acontecer neste país com um presidente que usa o poder e a máquina do Estado 

para destruir uma parcela cada vez maior da população? 
Parar de fingir que existe uma normalidade democrática é uma medida urgente para manter a sanidade mental 

da população. O Brasil pode explodir em ódios a qualquer momento. São grandes as chances de Bolsonaro provocar 
uma tragédia. Ele está fora de controle, se é que algum dia teve algum controle. E as instituições não se movem para 

proteger a população e a Constituição. 
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Vivemos no Brasil um cotidiano de exceção. Desde o voto de Bolsonaro. E rumamos para um Estado de Exceção, 
desde o voto em Bolsonaro. 

A destruição do corpo de Marielle Franco, o corpo político que se recusava a ser subjugado, é até hoje o mais 
violento ataque. É por dignidade que se grita “Marielle Presente”. É por responsabilidade coletiva. Mas também é pela 

convicção de que manter viva a memória de Marielle e tornar cara a sua morte é o que possivelmente já tenha nos 

salvado de outros corpos arrebentados à bala pelas ruas do Brasil. Esse grito persistente é o que talvez tenha nos 
tenha salvado do descontrole total. 

Este Brasil que matou Marielle já era o Brasil de Bolsonaro mesmo antes de ele ser eleito. Era o Brasil em que os 
filhos de Bolsonaro vestiam uma camiseta com a inscrição “Ustra Vive” para disputar votos. Em que o atual 

governador do Rio aparece junto com dois brucutus, que depois se tornariam deputados eleitos pelo PSL. Na imagem, 
eles se orgulham de arrebentar a placa de rua com o nome de Marielle Franco. E atravessam seu nome com os 

próprios corpos, como numa espécie de estupro simbólico. 

A apuração do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes está em curso. O fato de um ano após sua 
morte o Brasil ainda não saber quem ordenou o crime e por que razões ordenou o crime é uma vergonha para os 

responsáveis, em todas as instâncias – e uma vergonha para o Brasil. Mas não só uma vergonha. O que a demora em 
solucionar o crime expõe é a convulsão do país em que uma polícia precisa investigar por que razões a outra polícia 

não investiga. Um país em que os suspeitos que acabaram de ser presos eram policiais militares. 

 



 
O presidente do Brasil e sua família deveriam ser os primeiros a querer que o assassinato de Marielle Franco 

fosse esclarecido. E imediatamente. Deveriam ser os mais interessados em provar que as coincidências e os vários 
cruzamentos da família com suspeitos de terem executado o crime são apenas isso: coincidências. Não é possível 

governar um país sem que essas coincidências sejam esclarecidas. A cada nova coincidência, cresce na população o 

sentimento de descontrole. 
Só a dois dias de completar um ano das mortes é que finalmente a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do 

Rio prenderam os ex-PMs Ronie Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Lessa foi preso na casa de 280 metros quadrados 
onde vivia com a família, na mesma rua e no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. Da varanda da casa de Lessa é 

possível ver o quarto da filha de Bolsonaro. Segundo o delegado Ginilton Lages, a filha de Lessa namorou um dos 
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filhos de Bolsonaro. Na casa de um amigo de Lessa, a Polícia Civil encontrou 117 fuzis incompletos, do tipo M-16: é a 
maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. 

Ninguém é responsável pelos atos de seus vizinhos nem pelos atos dos sogros dos filhos. Mas, enquanto os 
mandantes do crime não forem descobertos e as motivações esclarecidas, também não há como provar que 

coincidências são apenas coincidências. E isso é ruim para o Brasil. É por isso que o clã Bolsonaro deveria ser o maior 

interessado em desvendar o assassinato de Marielle . Para o bem do Brasil. 
Porque há outras coincidências. O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), escreveu numa rede social que um 

dos cinco presos na operação “Os Intocáveis”, de janeiro deste ano, uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério 
Público, era suspeito de envolvimento nas mortes de Marielle e de Anderson. O ex-capitão da PM Adriano Magalhães 

Nóbrega, hoje foragido, foi apontado pela operação como um dos líderes da milícia de Rio das Pedras, que opera um 
esquema de grilagem de terras, entre outros crimes e contravenções. Nóbrega também seria chefe do grupo de 

extermínio Escritório do Crime, suspeito de estar associado à execução de Marielle e de Anderson. Este mesmo 

Nóbrega foi celebrado pelo hoje senador Flávio Bolsonaro, o zero um, com moção de louvor por seu “brilhantismo e 
galhardia”, em 2003, e com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

em 2005. 
 





As coincidências não param aí. Até novembro de 2018, a mãe e a mulher de Nóbrega trabalhavam no gabinete 
de Flávio Bolsonaro. O zero um atribuiu as contratações a seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, amigo de longa data do 

presidente da República. Queiroz, que foi policial militar, é suspeito de comandar rachadinhas no gabinete de zero 
um. O esquema retém parte dos salários de funcionários nomeados de um gabinete. Queiroz também é o autor do 

depósito de um cheque de 24 mil reais na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. 

No final de 2018, a Polícia Federal entrou no caso Marielle para descobrir o que estava barrando a investigação 
do caso Marielle. “Uma investigação sobre a investigação”, como definiu o então ministro da Segurança Pública, Raul 

Jungmann. Quando a Polícia Federal precisa ser acionada não para desvendar um caso, mas para descobrir por que o 
caso não é desvendado, é compreensível e mesmo esperado que a população comece a entrar em pânico. 

Jungmann disse mais: o processo de apuração do crime é “uma aliança satânica entre a corrupção e o crime 
organizado”. O então ministro já havia descrito o caso Marielle com as seguintes palavras: “Fica claro que existiria 

uma grande articulação envolvendo agentes públicos, milicianos, políticos, num esquema muito poderoso, que não 

teria interesse na elucidação do caso Marielle, até porque estariam envolvidos nesse processo, se não tanto na 
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qualidade daqueles que executaram, na qualidade de mandantes”. Ele era o ministro da Segurança e tudo o que 
afirmava era sua impotência para elucidar o crime. 

Bolsonaro entra no terceiro mês de governo. Já mostrou que governa pela administração do ódio. E que essa 
administração é estratégica e calculada para cumprir pelo menos dois objetivos: desviar o foco das atenções sobre as 

suspeitas envolvendo o filho zero um, que podem atingir mais membros da família, inclusive o próprio presidente, 

assim como manter o país em guerra civil não declarada nas redes sociais, de forma que Bolsonaro possa escolher o 
inimigo a ser linchado antes que o ódio se volte contra ele. 

O presidente dedica grande parte do seu tempo a manter suas milícias digitais ocupadas, destruindo as 
reputações de seus críticos, e sem tempo para prestar atenção em como são tratados os assuntos urgentes do Brasil. 

Como já se viu, a produção de linchamentos seguidamente tem como alvos jornalistas que investigam tanto as 
milícias do Rio quanto o caso Queiroz. 

Jair Bolsonaro transformou o Brasil em um laboratório de administração do ódio e de seus efeitos sobre a 

população. É um “case”. E é muito perigoso. Quem percebe já começou a adoecer. Outros deixaram o país para não 
virarem mártires. O pior que podemos fazer neste momento é fingir que isso é normalidade. Ou que há normalidade 

possível com um presidente que controla os dias do Brasil pela administração do ódio nas redes sociais. A pressão 
está crescendo. As coincidências precisam ser esclarecidas o mais rapidamente possível. As instituições devem 

acordar. 

Quando finalmente for descoberto quem mandou matar Marielle Franco – e por quê –, não será apenas um crime 
que vai ser elucidado. É a anatomia do Brasil atual que poderá ser desvelada em todo o seu espantoso horror. Mas os 

mandantes – e os motivos – só serão revelados se continuarmos a perguntar: “Quem mandou matar Marielle? E por 
quê?” Marielle Presente! 

 

ELIANE BRUM é jornalista, escritora e documentarista. Ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de 
reportagem. É autora de um romance – “Uma Duas” – e de três livros de reportagem: “Coluna Prestes – O Avesso da 

Lenda”, “A Vida Que Ninguém Vê” (Prêmio Jabuti 2007). Site: desacontecimentos.com. Site do Jornal EL PAÍS 
(http://brasil.elpais.com), Março de 2019. 

 

 

Uma geração perdida (LUIZ FELIPE PONDÉ) 

 

A universidade está gestando jovens que não vão prestar para muita coisa 

 
O mercado de trabalho que se prepare porque as universidades estão gestando uma geração mimimi raivosa, 

que não vai prestar para muita coisa. Esse diagnóstico é feito por especialistas americanos sobre universidades 
americanas. Mas, como toda moda americana pega, ela já chegou aqui. 

O fetiche com relação aos jovens serem “mais evoluídos” continua em ação. Um pouco pela vaidade dos pais, um 

pouco pelo marketing das escolas e universidades, um pouco porque pessoas mais velhas querem fazer sexo com 
esses jovens, e o blábláblá de que são legais funciona melhor quando você quer levar um deles ou uma delas para a 

cama. 
Greg Lukianoff, psicólogo cognitivista, e Jonathan Haidt, psicólogo social, escreveram um livro em 2018 que está 

impactando não só o mundo acadêmico como o mundo corporativo. “The Coddling of the American Mind” (Mimando a 
mente americana, Penguin Press) é de urgente leitura para quem trabalha com jovens. Mas, se fôssemos medir o 

nível de leitura de quem trabalha em escolas e universidades, provavelmente não passariam de 10% aqueles que 

ainda têm tesão pelo estudo.  
 “Coddling” significa mimar. A realidade desse processo já foi apontada, de formas diversas, por especialistas 

como Jean Twenge e Frank Furedi em livros recentes. Ela com o “iGen”(traduzido no Brasil) em 2017, ele com 
“What’s Happened to the University?” (sem tradução por aqui) em 2018. 

A obra descreve casos recentes e escandalosos de universidades americanas que mergulharam no caos e na 

violência estudantil de esquerda a partir de emails nada especiais, enviados por seus professores, alunos ou por 
membros da administração. 

A pesquisa também relata provocações de membros da direita agressiva off-campus e o comportamento canalha 
de colegas professores que, apesar de no particular se solidarizarem com os colegas levados à fogueira por esse 

alunos furiosos, no público juram pureza ideológica a favor dessas mesmas fogueiras (universidades são um dos 

espaços onde canalhas crescem aos montes). Os autores se referem a esse fenômeno como “caça às bruxas” —quem 
já viu ou viveu esse tipo de ataque por parte de alunos e redes sociais sabe o que é. 

http://brasil.elpais.com/
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Ilustração Ilustrada Cammarota - Ricardo Cammarota 
 

As universidades americanas estão se transformando em tribunais da inquisição, muitas vezes liderados por 
professores e justificados por uma teoria conhecida como “interseccionalidade”. Segundo esta teoria, existem dois 

grupos básicos no mundo, os opressores e os oprimidos. Mas o gradiente é móvel: ele vai do mais opressor ao mais 

oprimido. Na ponta do opressor, homens brancos, heterossexuais, bem-sucedidos. Na ponta do mais oprimido, 
encontramos um “mau infinito”: talvez uma mulher, negra, lésbica, pobre. Bruce Bawer, crítico literário americano, já 

havia apontado esse “mau infinito” na sua obra “Victims’ Revolution”, em 2012.  
Um traço dessa tese é que, mesmo que o “agressor” não tenha tido a intenção de cometer a “agressão” de que o 

acusam, se a “vítima” se sente agredida, ele deve ser demitido, execrado em praça pública, condenado ao ostracismo. 

A tendência a desconvidar pessoas para conferências em universidades nasce dessa tese. Um dos riscos desse 
fenômeno é que os alunos são estimulados a recusar o contato com questões das quais eles podem discordar, mas 

que deveriam ser estimulados a refletir e debater. As universidades mimam esses alunos, criando pequenos 
Torquemadas ofendidos. 

Na parte dedicada a investigar as causas que nos levaram a essa situação, os autores elencam: polarização 

política, pais paranoicos superprotetores, obsessão por um mundo mais justo, ansiedade, suicídio e depressão em 
crescimento, o declínio do brincar em espaços abertos, mídias sociais e a burocracia para construção de um mundo 

cada vez mais “seguro psiquicamente” nas escolas e universidades. Você reconhece algumas dessas causas perto de 
você?  

Segundo os autores, a única solução será as universidades que quiserem apoiar um viés político claro se 
tornarem instituições como as religiosas, que pregam ao invés de formar adultos livres, assim como faculdades de 

teologia que assumem sua denominação religiosa. E aquelas que quiserem formar jovens que pensem o mundo 

livremente devem abandonar o projeto de confundir filosofia e ciências humanas com uma igreja a favor dos 
oprimidos. Pensando nas universidades que conheço aqui no Brasil, só nos restarão as que optam por ser igrejas que 

se acham salvadoras do mundo. 
 

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, março de 

2019. 
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Qual é o ar dos tempos? (CONTARDO CALLIGARIS) 

 
Vivemos um clima de raiva e ódio, sem desejo de debater sobre as diferenças 

 
PARA UM psicoterapeuta, só é legítimo diagnosticar seus pacientes (e, em tese, esse diagnóstico é sempre 

confidencial). Casos extremos, aliás, colocam verdadeiros dilemas morais: se você fosse o psicanalista de Adolf Hitler 
em 1933, alguns diriam que você só poderia ficar calado; outros, que teria o dever moral de vir a público e anunciar 

que seu paciente sofre, sei lá, de um transtorno da personalidade esquizotípico, o que o torna estupidamente crédulo 

de teorias conspiratórias etc. 
Um debate parecido, aliás, aconteceu recentemente nos Estados Unidos, quando um grupo de 

psiquiatras publicou um livro explicando por que Trump é inapto para a função de presidente. Eu tendo a pensar que, 
de qualquer forma, o diagnóstico de Hitler teria um efeito mínimo na sociedade alemã dos anos 1930. 

Mariza Dias Costa/Folhapress 
 

Muitos (a maioria) estavam esperando justamente os latidos de Hitler para poder mergulhar na aventura coletiva 

que lhes permitiria destruir o mundo e a eles mesmos sem muitos problemas de consciência. Ao diagnóstico de Hitler, 
eles só reagiriam incluindo o terapeuta na lista dos inimigos. A psicanálise, de qualquer forma, não era uma ciência 

judia? 

Enfim, para entender o mundo, em vez de propor diagnósticos aventurosos de indivíduos que não são nossos 
pacientes, melhor tentar interpretar o que os franceses chamam de “l’air du temps”, ou seja, o ar ou o espírito dos 

tempos, algo que a gente, por assim dizer, respira, querendo ou não. O ar dos tempos é como um microclima que 
favorece certa vegetação — ou que, misteriosamente, faz com que ela vingue, sem que se entenda bem quem levou 

até lá tal ou tal outra semente. 
Vamos com calma. A constatação que segue vale sob todos os céus do Ocidente, incluindo o Brasil: à primeira 

vista, hoje, o ar de nossos tempos se apresenta como um clima de raiva e ódio, sem sequer o desejo de debater 

sobre as diferenças.  Fato marcante, essa raiva se declara sem freios morais básicos, sem falsos pudores. Ela é 
explícita: “concorde comigo ou morra logo” — as grandes empresas missionárias, islâmicas ou cristãs, eram assim: 

converta-se ou morra. 
O cara que festeja o exílio de um deputado ameaçado de morte ou o maluco que explica que é preciso combater 

pessoas e não ideias falam da boca para fora, como se diz? Ou perderam as estribeiras da decência? No fundo, para 

medir o ar do tempo, tanto faz. 
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Não importa muito saber o que o futuro candidato Bolsonaro pensava quando elogiou publicamente um 
torturador ou um miliciano. Será que ele desejava mesmo um câncer a uma adversária política? E, já eleito, o que ele 

pensava quando elogiava um ditador estuprador de meninas? Tudo isso era e é apenas um “discurso de campanha”?  
Tanto faz: o que importa, para entender o ar dos tempos, é que a raiva, justamente como discurso de campanha, foi 

coroada com sucesso. Declarações indecentes não produziram asco, mas ampla aprovação. 

A expressão de uma raiva sem inibições morais (ou seja, uma raiva psicopata) ganhou uma eleição. Pelo menos, 
enfim consigo entender o que meu pai, um liberal, queria dizer quando me contava que fora antifascista e resistente 

simplesmente porque achava os fascistas intoleravelmente vulgares. Mas voltemos. Raiva psicopata é apenas a 
descrição do sintoma, não é o diagnóstico, longe disso. Como a raiva que está no ar dos tempos escolhe seus 

inimigos? Será que a modalidade de escolha pode facilitar a quebra de freios morais? 
Ao longo dos últimos 30 anos, o debate entre ideias e posições políticas foi murchando. Os adversários são cada 

vez menos opositores políticos com pontos de vista diferentes: são inimigos ocultos, conspiradores. E, é claro, com 

quem trama nas sombras não há como discutir — só resta aniquilá-lo. 
As teorias conspiratórias existem desde quase sempre. Os totalitarismos do século 20, aliás, se serviram delas 

para que seus inimigos só merecessem ser aniquilados, por serem conspiradores ocultos. Mas, nos anos 1960, as 
teorias da conspiração se multiplicaram (um efeito talvez do longo inverno da Guerra Fria) e, a partir dos 1990, com a 

internet, elas se proliferaram. 

Então, para avançar no nosso diagnóstico, o que são as teorias conspiratórias? Será que elas só servem para 
transformar os adversários em inimigos que tramam nas sombras, em pessoas que precisam ser, portanto, 

liquidadas? Ou têm outra função? Volto ao assunto na semana que vem. 
 

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, março de 2019. 

 

Marielle: o que prova a sua morte? (IVANA BENTES) 
 

 
 (Arte: Feppa Rodrigues/Reprodução/Instagram) 

  

Marielle-Frida. Marielle se tornou um ícone e um símbolo de lutas vitais, para além das esquerdas. Porta-voz das 
mulheres, das periferias, das negras, dos LGBTs, ela explodiu os guetos e carrega na sua figura lindíssima, forte e 

pop, uma síntese de tudo que é contemporâneo. É emocionante perceber que este 14 de março em que se completa 
um ano da sua morte brutal é também a fixação de Marielle Franco em um imaginário político brasileiro e global que 

atravessa fronteiras. 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/lgbt
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Vendo a iconografia em torno do seu rosto e sorriso largo, seu cabelo vistoso, suas roupas enfeitadas, me dou 
conta de que Marielle se aproxima de uma figura como Frida Kahlo, no sentido dessas mulheres que suportam ou 

encarnam todas as dores do mundo com uma vitalidade e beleza que nos afeta e impacta. Mulheres que não 
vocalizam apenas ideias abstratas, mas performam uma trajetória e vida em que as causas estão encarnadas no 

corpo. No caso de Marielle, o fato de ter sido brutalmente assassinada no auge da sua potência e juventude, investida 

de um cargo de representação como vereadora, carregando um mundo em sua voz, produz um efeito de comoção e 
empatia gigantescos. 

Marielle se transformou em uma ideia e em uma linguagem. É a cara de uma nova esquerda pop e global, por 
isso é também odiada, porque era a cara de um futuro que precisava ser exterminado, como nesses filmes de ficção 

científica em que forças retrógradas e abissais enxergam o que chega produzindo uma colisão de mundos. 
A entrada da sua imagem, em bandeiras verde e rosa no desfile da Mangueira nesse carnaval, no samba enredo 

e em uma ala ao lado de  outros nomes e figuras de uma outra historiografia e de outros heróis (Dandara, Luísa 

Mahin, Carolina de Jesus e tantas outra e outros) foi comovente. Marielle, Marias, Mahins e malês no mesmo samba e 
na mesma linha evolutiva de um outro imaginário que atravessa o Brasil e que está vivo. 

O Rio de Janeiro que elegeu Marielle de forma consagradora em 2016 é o mesmo que elegeu nomes da extrema-
direita, mas não existe contradição. Existe uma disputa narrativa e de valores, uma disputa para efetivar mundos – e 

as eleições, o carnaval, os blocos nas ruas, as práticas religiosas, os partidos, movimentos e as universidades lutam 

em diferentes fronts nessa guerra cultural. O surpreendente é que as esferas que eram consideradas separadas 
explodiram: a política e o futebol, a política e o carnaval, a política e o cotidiano etc. 

O ativismo hoje no Brasil é um comportamento massivo, mas isso em um contexto conflagrado e de embate. 
Uma tempestade semiótica, uma guerrilha comunicacional que chegou no auge nas eleições de 2018. 

O caso do Rio de Janeiro é emblemático. Temos um alinhamento distópico e o assassinato de Marielle foi um 

momento radical para perceber essa conjunção infernal que se concretizou: um presidente da República de extrema-
direita, um governador saído do submundo do Whatsapp propondo premiar matadores, um prefeito evangélico que 

criminaliza a festa, o carnaval, as manifestações de rua. 
O Rio de Janeiro hoje é o cenário do apocalipse em que se trava um embate crucial: o Brasil do capitalismo 

mafioso, dos poderes fáticos e essas emergências como Marielle Franco e uma cultura das periferias exuberante em 
que todos são empreendedores da própria vida e inovadores em uma cidade que é laboratório e vitrine de uma 

disputa visceral. 

O Rio de Janeiro é hoje a vitrine do capitalismo mafioso, o laboratório de um capitalismo que precisa de violência 
e desigualdade para florescer. É o que a teórica mexicana Sayak Valencia Triana chama de “capitalismo gore” no 

contexto do México, mas que serve para o Brasil: 
“Esse termo se refere ao derramamento de sangue explícito e injustificado, à altíssima porcentagem de vísceras e 

desmembramentos, frequentemente mesclados com a precarização econômica, ao crime organizado, à construção 

binária do gênero e aos usos predatórios dos corpos, tudo isso através da violência explícita como ferramenta de 
‘necroempoderamento’” 

E o que é esse “necroempoderamento” no Rio de Janeiro, um Estado em que a relação entre política, polícia e 
milícia se tornou indissociável? Valencia Triana fala de “processos que transformam contextos e/ou situações de 

vulnerabilidade e/ou subalternidade em possibilidade de ação e auto-poder” a partir de práticas distópicas e de 
autoafirmação perversa. Fala de  práticas violentas rentáveis dentro das lógicas da economia capitalista.” E o que 

mais importa em um contexto em que os “os corpos são concebidos como produtos de intercâmbio que alteram e 

rompem o processo de produção do capital, já que subvertem os termos deste”. 
Por isso falamos de uma necropolítica como diz o teórico negro Achille Mbembe, em que a vida e os corpos são o 

objeto de extermínio e destruição.  O uso de violência extrema, as execuções, os assassinatos, a tortura, o sequestro, 
a venda de órgãos humanos, tudo entra nesse contexto do capitalismo gore em que uma Marielle Franco pode ser 

executada pelo que significava politicamente e pelo que encarnava no seu corpo. As emergências e os corpos 

disruptivos, que abalam a lógica do sistema. 
Ou seja, no México ou no Brasil e em muitos outros contextos, em uma epidemia global, o que vemos são a 

popularização de práticas criminosas e a violência como ferramenta de enriquecimento rápido que permitirá sustentar 
não apenas bens comerciais mas que produz valorização social: narcocultura e milícias. 

Como compreender o que representa a morte da vereadora Marielle Franco? Prenderam os executores de 

Marielle, mas quem mandou matar? Essa é a pergunta que importa agora. Os policiais militares suspeitos do 
assassinato de Marielle Franco foram presos dois dias antes do 14/03, um ano de sua execução bárbara, talvez para 

neutralizar os atos em sua memória que acontecerão no Rio, no Brasil e pelo mundo. 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/frida-kahlo
https://revistacult.uol.com.br/home/marielle-operacoes-de-midia-necropolitica/
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Como Frida, Marielle se transformou em uma ideia e em uma linguagem (Reprodução) 
 

É difícil imaginar que dois milicianos resolveram matar Marielle de forma “abstrata” por causa da agenda que ela 
defendia simplesmente. Mas não é difícil imaginar o mandante ou os mandantes do crime como parte da agenda 

desse “capitalismo gore” que precisa de ações concretas de extermínio de vidas para florescer. 
E, nesse sentido, a cultura das milícias que matou Marielle é a mesma da família Bolsonaro, é a mesma 

professada por parte do grupo político que chegou ao poder com o Presidente da República. O sargento Ronnie Lessa, 
apontado como o executor e atirador que matou Marielle mora no mesmo condomínio de luxo da Barra da Tijuca em 

que mora Jair Bolsonaro. O problema não é apenas factual, apesar da nefasta coincidência. 

A família Bolsonaro não precisa estar envolvida diretamente no assassinato de Marielle Franco para ficarmos 
escandalizados, por exemplo. Estão envolvidos com a cultura das milícias e dos grupos de extermínios, a cultura dos 

torturadores, como expressam publicamente e como ficou provado com os milicianos que empregam nos seus 
gabinetes e prestam homenagem na Alerj. Ou com seus aliados políticos que quebraram a placa em homenagem a 

Marielle em um ato de vandalismo e tantas outras relações de proximidade com o Escritório do Crime no Rio de 

Janeiro. 
PMs, milícias e a família presidencial defendem esses valores mais nefastos e antidemocráticos e não se 

comovem com o horror da execução de uma mulher extraordinária e uma vereadora do Brasil. O caso Marielle se 
tornou hoje algo muito maior, no contexto da eleição de Bolsonaro e de ascensão da extrema-direita, no cenário da 

eleição do governador Witzel no Rio de Janeiro, um “descolhecido” que, associado a Bolsonaro, saiu do submundo do 

Whatsapp para o governo de um dos mais importantes estados do Brasil. 
Marielle ganha um significado gigantesco porque encarna hoje todos os discursos de resistência a esse estado de 

coisas. Uma onda global diante de um assassinato real e simbólico, que mata valores que prezamos. Marielle morta e 
tudo em torno desse assassinato talvez seja a maior força para o início de uma derrocada de Bolsonaro e da cultura 

de extrema-direita que foi vocalizada e visibilizada pós-eleições. Marielle é uma peça chave para sairmos do modo de 
operação das milícias reais e simbólicas. O que prova sua morte? A ascensão de um Estado miliciano no Brasil? 

Esperamos um dia poder dizer: prova o triunfo da beleza e da justiça. 

 

IVANA BENTES é articulista titular desta publicação. Revista CULT, março 2019. 


