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Introdução

A Escola Estadual Prof. Raul Brasil, localizada no mu-
nicípio de Suzano, Região Metropolitana de São Paulo, foi a 
primeira pública inaugurada na cidade, na década de 1950. 
No passado, foi considerada uma boa instituição de ensino, 
de acordo com indicadores coletados em 2017. Segundo os 
dados da plataforma QEdu, que compila informações do en-
sino no país, a escola teve, naquele ano, a terceira maior nota 
no Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) nos pe-
ríodos finais do ensino fundamental.

Por ser uma das escolas mais antigas da região, o 
ensino na Raul Brasil é muito valorizado. Tornou-se re-
ferência, pois, além da educação básica, oferece cursos de 
idiomas por intermédio do CEL (Centro de Estudos de Lín-
guas), algo que a faz receber alunos de bairros distantes e até 
de cidades vizinhas, como Ferraz de Vasconcelos, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes e Poá.

O dia 13 de março de 2019 seria mais uma data co-
mum no calendário letivo da escola, mas durante o intervalo 
das aulas, a dupla de atiradores Guilherme Taucci Monteiro 
e Luiz Henrique de Castro invadiu as instalações do colégio 
e matou cinco alunos e duas funcionárias. Em seguida, um 
deles executou o colega e cometeu suicídio. Minutos antes de 
entrar na Raul Brasil, Guilherme também havia disparado 
contra o tio em uma loja próxima do local do massacre.

Além dos mortos, os dois deixaram mais de dez feri-
dos e milhares de suzanenses traumatizados com tamanha 
violência em um ambiente escolar. Este livro-reportagem 
apresenta relatos de personagens que tiveram suas vidas 
transformadas após o tiroteio na escola Raul Brasil e que 
experienciaram a dor do luto ao perderem amigos e familia-
res. Traz também depoimentos de pessoas que atuaram de 
forma direta na assistência aos feridos da tragédia. Os tex-
tos vão além do dia do massacre, mostram como as vítimas 
estão se recuperando do atentado e o que planejam para o 
futuro, após um ano do ocorrido.
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Em busca de boas histórias sobre o fatídico dia, os es-
tudantes de jornalismo Gabrielli Lima, Mariana Garcia e Mu-
rilo Coelho saíram de São Paulo e foram até Suzano procu-
rar por pessoas que vivenciaram de perto o acontecido. Sob 
sol forte, caminharam pelas ruas próximas à escola, tocando 
as campainhas das casas, conversando com moradores e co-
merciantes. Dormiram em hotel e participaram da missa de 
um ano do ataque. O resultado desse esforço de reportagem, 
o leitor encontra neste livro. Vale ressaltar que a família de 
Guilherme Taucci chegou a ser contatada pessoalmente para 
participar da obra, mas preferiu não falar sobre o caso.

Outra observação refere-se à forma como as conver-
sas para este livro aconteceram. Após a visita in loco para a 
cidade de Suzano em duas ocasiões, o governo do Estado de 
São Paulo decretou a quarentena em todos os municípios 
paulistas por causa da chegada e expansão do novo corona-
vírus no Brasil. Assim, os três estudantes autores desta obra 
tiveram que realizar as entrevistas por chamadas de vídeo, 
áudio e texto, adaptando todo o processo de produção do 
livro-reportagem. Apesar do distanciamento, conseguiram 
depoimentos detalhados e repletos de emoção, concedidos 
com muita gentileza e carinho. Que essas narrativas funcio-
nem como uma homenagem, in memoriam, às pessoas que 
foram vítimas da tragédia e hoje são lembradas com muito 
amor por seus familiares e amigos. Desejamos a todos uma 
ótima leitura!



Agentes públicos
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Eduardo Andrade Santos
Autor: Murilo Coelho

“Eu, muitas vezes, consegui vencer a morte,
 e aqueles alunos também venceram.” 

Iniciamos nossa viagem rumo à cidade de Suzano em 
busca de pessoas que vivenciaram o atentado ocorri-
do na Escola Estadual Prof. Raul Brasil. Utilizamos a 

linha 11 Coral, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos), que sai da Estação Luz, no centro de São Paulo, 
com destino à Estação Estudantes. Uma hora depois, chegamos 
ao município que virou notícia em todo o país e no mundo em 
13 de março de 2019. O dia estava ensolarado e o termômetro 
marcava 30 graus.

Após caminhada atrás de caminhada, encontramos um 
pet-shop na Av. Rio de Janeiro, próximo à escola Raul Brasil. A 
dona da loja, que não quis se identificar, atendia uma senhora as-
sim que chegamos à porta do estabelecimento. Atenciosa, a mu-
lher resolveu nos ajudar. Ela nos indicou pessoas que poderiam 
entrar em nossa lista de entrevistados, entre elas Eduardo, um 
policial que está afastado do cargo. Toda semana Eduardo leva 
seu cachorro para banhos no pet-shop, chamando-o carinhosa-
mente de “filho”, nos conta.

— Bem em frente da casa dele, tem uma placa em que 
está escrito “Adega”. Vocês vão perceber. Depois que foi afas-
tado, ele ajuda no comércio, que é da ex-mulher  — indica a 
dona do estabelecimento.

Sem perder tempo, agradecemos e partimos em direção 
à casa de Eduardo. Foram apenas cinco minutos de caminha-
da, mas que sob o sol ardente, tornaram-se cansativos. Quan-
do finalmente chegamos à residência do policial afastado, 
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vimos um homem de cabelo curto, sem camisa, que esta-
va manobrando seu Pálio na calçada ao mesmo tempo em 
que íamos tocar a campainha. Reconhecemos nossa fonte. 
Eduardo Andrade Santos, de 36 anos. Após estacionar seu 
carro na rua, saiu do veículo e nos encontrou na porta de 
sua casa alugada, com uma expressão assustada no rosto. 
Prontamente nos identificamos.

— Somos estudantes de Jornalismo da Universidade 
São Judas, no Butantã, em São Paulo. Estamos fazendo um 
livro sobre o atentado na Raul Brasil, achamos sua casa por 
recomendação da dona do pet-shop — explicamos.

— Ah, sim! Desse jeito vocês me assustam, pô! — dis-
se Eduardo, agora sorrindo.

Suado, o PM aposentado vinha da academia. Ele mora 
bem ao lado da Escola Estadual Prof. Raul Brasil.

Disposto e com olhar atento, Eduardo perguntou a fi-
nalidade do nosso projeto.

— Como é esse trabalho de vocês? — questionou.
— É um livro-reportagem sobre o massacre que acon-

teceu aqui na escola. Viemos para encontrar pessoas que vi-
veram o ocorrido — dissemos.

 Em seguida, nos convidou para entrar em sua casa. 
Saímos da calçada e fomos até o quintal, onde Eduardo 
começou a nos oferecer detalhes sobre aquela manhã. 
Olhava de cima para baixo, lentamente, para buscar re-
cordações daquele dia, embora tenha começado falando 
sobre sua carreira. 

— Sou policial militar há dez anos... Estão gravando? 
— perguntou, e respondemos que sim.

Eduardo voltou a falar, gesticulando e usando alguns 
termos técnicos que demonstravam que, apesar de estar 
afastado, continua com trejeitos de um policial na ativa. 
Ele contava que sua formação na polícia sempre foi foca-
da em situações de choque, sendo preparado na escola de 
soldados e depois em seus treinamentos no COE (Cen-
tro de Operações Especiais) para os momentos de tensão. 
Prestou concurso em 2008 e assumiu no ano de 2009. Em 
dez anos de profissão, ele sempre atuou nas comunidades 
periféricas de São Paulo e nos explicou sobre a função dos 
policiais nessas regiões.
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— É ao contrário do que todo mundo pensa, que a 
gente chega na favela e maltrata os outros. O trabalho do 
PM na comunidade é comunitário e sofrido.

E continuou, em tom de indignação:
— Você vê criança passando fome, mãe usando droga 

e largando o filho de sete meses dentro de casa, sem comer. 
É terrível! A gente arromba a porta e dá o leite (para a crian-
ça), entendeu? É um trabalho que coloca o policial bem per-
to da comunidade.

Eduardo revelou que durante sua experiência nas re-
giões periféricas, sua postura como ser humano foi moldada 
para a que ele tem atualmente. Após contar que ficou durante 
cinco anos atuando em Pirituba, distrito situado na zona no-
roeste da capital paulista, ele revela como chegou à Suzano.

— Me mudei para cá, se não me engano, em janeiro 
de 2018. Foi aí que começaram diversos acontecimentos es-
tranhos na minha vida.

O suor escorria pela testa de Eduardo enquanto ele 
falava sobre sua carreira e demonstrava entusiasmo pelo ex-
cesso de gesticulações.

— Em novembro (de 2018), eu quebrei esse osso 
chamado “rádio” — contou colocando a mão na região 
do antebraço, para que víssemos. — E acabei sendo afas-
tado do serviço.

Enquanto falava, o f luxo de veículos em frente à 
sua casa era constante. Os olhos do policial acompanha-
vam cada carro ou moto que passava pela lombada da 
rua, que fica a cerca de três metros do portão. Alguns 
motoristas, com a janela da frente aberta, olhavam para 
nós com curiosidade.

— Aluguei essa casa, quase em frente à escola Raul Bra-
sil, no dia 5 de janeiro de 2019. Aí, no dia 10 de janeiro, minha 
arma disparou na minha cintura, por causa de um defeito de 
fabricação. Na hora, eu a soltei no chão e acabou disparando de 
novo. Aconteceu isso, porque tinha uma peça quebrada dentro 
dela. O último disparo entrou aqui em cima (cintura) e saiu 
aqui embaixo (panturrilha) — relembra e sinaliza os locais.

Após o acidente, o PM precisou ficar dois meses em re-
cuperação. Sentar-se na cadeira e colocar a perna para cima 
em seu quintal, era a única coisa que podia fazer para ob-
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servar a movimentação na rua no decorrer das semanas. Os 
episódios excêntricos em sua vida não tinham terminado por 
aí. Um acontecimento marcante estaria prestes a acontecer. 

O atentado à Raul Brasil

Eduardo começou a descrever o início do fatídico dia. 
Tinha levado a filha para a escola às 7 horas da manhã, depois 
ficou sentado ao lado de fora de sua casa, até que começou a 
ouvir os estouros.

 — Logo percebi que eram tiros. A gente trabalha com 
isso, né? É fácil de identificar — conta.

Em poucos minutos, ele viu muitos alunos saindo de-
sesperados da escola, pulando o muro pela Rua José García 
de Souza. Eles viravam à esquerda, na Rua Alameda Celes-
tino Rodrigues, onde fica a casa de Eduardo. Ele percebeu 
que alguns estavam machucados, então o policial saiu para 
a calçada e perguntou:

— O que está acontecendo aí? Quem está dando tiro? 
Os jovens, no entanto, não respondiam. Estavam apavora-

dos e só queriam fugir. Mas de repente, um deles resolveu falar.
— Tem dois caras de preto e de máscara, estão matan-

do todo mundo na escola!
Ainda em recuperação, Eduardo pegou seu distintivo 

e a arma, que estavam em cima da mesa da cozinha, e partiu 
em direção à escola.

— Eu estava de regata e bermuda, mas fui daquele jei-
to mesmo — diz. 

Mancando e com a “adrenalina lá em cima”, nada impe-
diria Eduardo de entrar em ação. Ao chegar ao portão de trás da 
escola Raul Brasil, oposto à entrada principal, ouviu muita gri-
taria e mais disparos. Vários estudantes aflitos ainda se encon-
travam lá dentro, querendo sair. Eduardo se identificou como 
policial, então os orientou sobre como deveriam proceder. O 
agente afastado havia idealizado um plano em sua mente para 
combater Guilherme Taucci e Luiz Henrique de Castro, a dupla 
de assassinos. Ele pensou que sua entrada pelo portão oposto da 
escola seria uma má ideia, porque os dois criminosos estavam 
naquela região e poderiam voltar em direção aos outros alunos 
que corriam para a rua através do portão principal do colégio.
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— Eu pensei: “Eu não vou entrar aqui. Se eu entrar 
aqui armado, os moleques vão me ver e vão voltar para o 
outro lado. Vou esconder a arma”. Mandei eles (estudantes 
que estavam na porta) saírem, dei a volta no quarteirão e 
entrei pela entrada principal — relata ele.

Eduardo adentrou na escola com muita cautela. En-
quanto conversávamos, seus braços se juntaram para baixo 
como se estivesse segurando uma arma, os joelhos se curva-
ram e seu corpo alinhou-se. Tudo isso para nos exemplificar 
exatamente como foi a sua entrada no local.

— Tem um vídeo que mostra eu entrando. Bem na hora 
que eu vou, o Guilherme está vindo e tem uma aluna corren-
do dele, desesperada. Ela deu de cara comigo — lembra.

Espantada, a estudante levantou os braços e Eduardo 
a orientou para sair. Logo após, Guilherme o encontrou.

— Polícia, polícia! O prédio está cercado. Perdeu. Lar-
ga a arma, larga a arma — disse Eduardo ao adolescente.

De costas, enquanto corria para dentro, o ex-aluno 
apontou a arma para a direção de Eduardo, sem ter uma 
visão clara. O disparo acertou a parede próxima ao PM, que 
estava prestes a reagir também.

— Quando eu ia atirar nele um aluno passou bem na 
frente, então eu não atirei. O Guilherme fugiu para o pátio e 
depois para o Centro de Estudos de Línguas, e ficou. Nesse 
momento, quando ele chegou lá, ficou aquele silêncio, uma 
coisa assim, bizarra — conta o soldado.

A tensão predominava na escola. Enquanto do lado 
de fora as pessoas saíam de suas casas para ajudar os estu-
dantes e funcionários, dentro da escola se ouvia os gritos de 
Eduardo para Guilherme e Luiz Henrique se renderem.

— Fiquei fazendo aquele trabalho persuasivo, tentando 
intimidá-los psicologicamente. Na verdade, a escola não estava 
cercada como eu havia dito, mas eles não estavam vendo, não 
tinham como saber, por isso eu ficava usando essa intimidação.

No pátio do colégio, próximo ao espaço no qual o po-
licial estava, encontrava-se uma das vítimas com ferimentos 
graves, ela estava vivendo seus últimos momentos. 

— Eu parei bem do lado dela. Não dava pra ver o 
rosto direito, porque tinha muito sangue, mas ela estava 
agonizando, não ia sobreviver.
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A mulher ferida se tratava de Eliana Regina de Oli-
veira Xavier, de 38 anos, inspetora da Escola Estadual Prof. 
Raul Brasil. A funcionária foi baleada por Guilherme e mor-
reu no local. Conforme Eduardo caminhava em busca da 
dupla que cometeu o crime, avistava corpos no chão. Com 
o colégio quase vazio, silencioso e repleto de apreensão, era 
comum que os alunos gritassem ao passarem correndo na 
frente do PM, que se identificava e dizia para saírem.

— Eles tinham medo de sair, aí eu falava: “Vai, vai, 
vai! Os assassinos estão aqui ainda. Vai, vai, vai”.

A Força Tática da Polícia Militar chegou ao colégio 
poucos instantes depois. O sargento Anderson Camargo foi 
um dos primeiros oficiais a entrar na escola. Após Eduardo 
se identificar, ele perguntou:

— Cadê os caras? 
— Estão aqui dentro — respondeu Eduardo.
— Então fica aí que eu vou entrar, eu estou com o es-

cudo — decidiu Anderson.
A posição de Eduardo não era benéfica, pois ele po-

deria virar o corredor e encontrar os atiradores à sua espera 
no meio do caminho. Então o sargento teve a rápida ideia 
de realizar o chamado “cone da morte”. A estratégia seria 
concretizada da seguinte maneira: Camargo utilizaria o es-
cudo, enquanto atravessasse o corredor e faria a cobertura 
para Eduardo efetuar os disparos atrás do objeto de defesa, 
pegando Guilherme e Luiz de surpresa. Assim que o sar-
gento Anderson Camargo e Eduardo ficaram prontos para 
executar o plano, foram ouvidos mais disparos.

— Escutei dois tiros: “PAU, PAU”, e logo pensei: “Os 
disparos não vieram do sargento, porque eu estou aqui ven-
do ele. Ou eles mataram mais alguém, ou... não sei”. A gente 
não imaginou que eles poderiam ter se matado, mas foi o 
que aconteceu. Os estampidos que ouvimos foram do ho-
micídio e do suicídio. Um deles matou o amigo e depois se 
matou — diz Eduardo. 

Após a morte dos autores do crime, o PM aposentado 
priorizou o cuidado, pois a ocorrência poderia não ter ter-
minado ainda. Ele vasculhou cômodo por cômodo da es-
cola Raul Brasil, em busca de outros criminosos ou algum 
tipo de armamento explosivo dentro das salas ou corredo-
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res, além de ajudar a prestar atendimento às vítimas feridas 
e libertar os alunos que estavam escondidos.

— Uns ficaram felizes querendo me abraçar e dando 
graças a Deus, e outros não queriam sair até que eu mos-
trasse o distintivo. Aí eles percebiam que estavam seguros 
e saíam da escola. Depois, chegou o SAMU, o resto do poli-
ciamento e a imprensa — detalha. 

Com a chegada das viaturas, outros policiais encon-
traram Eduardo para orientá-lo, mas se assustaram por 
causa de um sangramento em sua perna. O PM afastado 
relembra o momento com tom de humor.

— O engraçado é que o meu ferimento na perna co-
meçou a sangrar com a correria, por isso os oficiais chega-
ram e disseram: “Nossa! Você está baleado, senta aí, vamos 
te socorrer”, aí eu respondi: “Não, isso foi um acidente que 
eu tive em janeiro” — brinca Eduardo, ao recordar os ins-
tantes que poderia ter se ferido durante a ação.

— Parecia que eu tinha vida de gato dentro da esco-
la, porque umas três ou quatro eu perdi ali. Os criminosos 
poderiam ter me matado, aquele tiro do Guilherme poderia 
ter me acertado. A Força Tática teria sido capaz de me ma-
tar, porque o policial chega para a ocorrência e encontra um 
cara de regata, bermuda, boné para trás e com arma croma-
da, poderiam ter dado ordens para me executar. Ainda bem 
que estive com o distintivo o tempo todo.

A força da determinação

Com anos de experiência em sua carreira, Eduardo 
diz que os policiais militares vivem momentos muito agita-
dos em seu dia a dia, atendendo ocorrências uma atrás da 
outra. Contudo, para ele, o oficial é treinado e preparado 
justamente para enfrentar essa intensidade. 

— Um ano na escola de soldados é o mesmo que um 
ano no inferno. Você precisa acompanhar as matérias, ti-
rar boas notas, mas sendo colocado em circunstâncias de 
estresse o dia inteiro, desde o momento que toma café até a 
ida para casa. Isso é precisamente uma preparação para um 
dia de polícia — conta, exemplificando sua vivência na área 
com situações fortes.
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— Tem dia que é tranquilo. Agora, vai lá trabalhar 
nos lugares mais requisitados para policiamento. O po-
licial inicia o expediente com um cadáver para preservar, 
depois vai para uma casa em que o cara tá enforcado e a 
mãe chorando, tentando desgrudar o filho da parede, mas 
logo desmaia. Em sequência, o policial sai para patrulhar 
e é chamado para verificar uma troca de tiros perto de um 
bar. Assim que chega ao local, o dono do bar está morto, aí 
espera mais uma vez a perícia chegar. Quando você imagina 
que vai acalmar, ouve: “Viatura, averiguar na casa da rua 
tal”. Aí o oficial chega lá, encontra um feto em óbito dentro 
da privada e a mãe com hemorragia. Você imagina que será 
um dia tranquilo, com uma simples preservação de um cor-
po, mas pode acabar ocorrendo tudo isso.

Questionamos Eduardo sobre a melhor forma de lidar 
com toda essa pressão. Religioso, ele expressa que é necessá-
rio ter apreço pelas vidas das pessoas, e que a fé em Deus é 
determinante para o equilíbrio emocional.

— É Deus, cara. Se o policial não tiver fé, ele se mata. 
Entra no alcoolismo, ingressa no mundo das drogas, fica 
em estado de decadência e é assim que definha. Só os fortes 
sobrevivem. Tem pessoas que falam que eu tenho um para-
fuso a menos, mas eu respondo: “Véio, vai buscar a Deus”. 
Se eu não achasse que foi Ele que desviou aquele disparo 
no acidente, não estaria aqui — assegura, movendo o olhar 
desde seu ferimento na perna até o céu.

Vivendo por pouco tempo em Suzano, Eduardo não 
pensa em se mudar tão cedo, ainda colocando-se à disposi-
ção para próximas eventuais situações na escola Raul Brasil 
ou na região de Suzano.

— Eu vejo alunos tristes, pais preocupados por causa 
do atentado e os digo para ficarem tranquilos, porque eu 
continuo no mesmo lugar. A escola está na esquina aqui de 
casa e estou ao lado — garante o policial, com entonação 
bastante confiante e olhando para a instituição de ensino.

 Após o massacre, Eduardo diz que foi à escola diver-
sas vezes. Deu palestras, conversou com alunos, orientou e 
os tranquilizou. Ele reconta uma de suas falas para os estu-
dantes: “Vocês não têm do que reclamar. O maior defeito da 
vida é a morte, e vocês superaram a morte”. O PM ergue o 
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braço direito para frente, a fim de se referir a uma de suas 
tatuagens que possui o significado de superação.

— Essa tatuagem aqui é uma filosofia militar, significa 
vencer a morte. Eu, muitas vezes, consegui vencer a morte e 
aqueles alunos também venceram — diz.

Em dezembro de 2019, Eduardo foi convidado pelos 
estudantes para participar da formatura. Conta com orgu-
lho que foi nomeado paraninfo na cerimônia, além do sar-
gento Anderson Camargo e a merendeira Silmara, também 
homenageados. Ele recorda-se da emoção de presenciar a 
superação dos alunos, dizendo que conseguiram passar por 
tudo e chegar até ali. 

Perguntamos se o caso de Suzano foi uma das expe-
riências mais intensas que ele já viveu em sua carreira.

— Não tem como eu falar que teve outra. Essa foi 
muito frenética. Eu estava sozinho, sem ninguém ao meu 
lado, podendo levar um tiro a qualquer momento, isso que 
eu estava sangrando. Ainda teve a repercussão da mídia, as 
entrevistas que concedi aos canais. Essa foi a experiência 
mais louca que eu tive — conclui o policial.

Em seguida de sua resposta, comunicamos que não 
tínhamos mais perguntas e dissemos que queríamos tirar 
uma foto sua. Ainda sem camisa, ele disse:

— Assim não, pô — respondeu, indo até o interior da 
casa para pegar a peça de roupa. Depois de tirarmos a foto, 
ele nos revelou que recebeu uma proposta para ingressar na 
política. Tendo analisado a possibilidade por um bom tempo, 
ele decidiu aceitá-la e se tornar pré-candidato a vereador da 
cidade de Suzano para expandir seus serviços à comunidade.

Após a longa entrevista, com o sol o tempo inteiro 
presente, percebemos que havíamos conseguido um grande 
personagem para o nosso livro. Despedimo-nos do policial 
aposentado Eduardo com apertos de mãos, e saímos com 
destino à estação de trem.
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Assim como todos os dias, Vanessa acordou às 
7 horas da manhã na casa onde vive com seu 
marido e os três filhos. Em uma hora ela pre-

cisaria estar no hospital em que trabalha como enfermei-
ra, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano. 
Como mora perto de lá, aproximadamente 15 minutos a 
pé, não teve pressa. Vestiu seu uniforme de trabalho com-
posto por uma blusa branca, calça da mesma cor, jaleco 
azul marinho sem mangas e sapatos brancos, tomou um 
gole de café e saiu pelo portão.

Enquanto caminhava, reparou que o tempo estava 
meio estranho, diferente dos dias anteriores da semana. 
Chovia fraco e o céu estava bastante nublado. Porém, seus 
pensamentos não deram muita atenção a isso e logo via-
jaram para a correria que aquele dia prometia, já que às 
quartas-feiras são realizadas muitas cirurgias ortopédicas 
na Santa Casa. Ao chegar lá, poucos minutos antes das 8 
horas, a enfermeira bateu o ponto e entrou para conversar 
com a equipe.

O prédio da Santa Casa parece mais uma grande re-
sidência do que um hospital. De médio porte e aparência 
antiga, a construção possui dois andares, tinta bege nas 
paredes externas, janelas quadradas, além de um esta-

  Vanessa Mendes Silva
Autora: Mariana Garcia

“A cada pessoa que vinha falar comigo 
para me dar os parabéns, 

eu chorava.”
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cionamento cercado por árvores e gramado verde. À es-
querda da entrada fica o Pronto Socorro, uma instalação 
mais moderna e que foi construída anos depois do prédio 
principal. No interior do hospital público, em seu andar 
térreo, logo se percebe o piso gasto de cimento queimado 
ou “vermelhão”. Encontra-se também a recepção, a área de 
Recursos Humanos, o Almoxarifado, a Sala de Transporte 
e a de Manutenção. 

Vanessa trabalha na Central de Material e Esteriliza-
ção da unidade, por isso normalmente chega procurando 
se inteirar sobre como está o setor: o andamento dos mate-
riais, se o os colegas estão precisando de alguma ajuda com 
urgência e tudo o que se relaciona aos itens essenciais para 
os atendimentos médicos.

— Olá, pessoal! — cumprimentou com um sorriso no 
rosto. — Podem deixar que eu pego os materiais que estão 
faltando. Eu vou ao almoxarifado e busco enquanto vocês 
esterilizam esses instrumentos cirúrgicos — sugeriu para a 
equipe depois de verificar as necessidades do departamento.

Para Vanessa, uma mulher branca, de cabelos curtos, 
ondulados e com mechas loiras, sobrancelhas finas, olhos 
castanhos e óculos arredondados, o expediente não seria 
como qualquer outro. Aquele 13 de março era demasiado 
especial, pois se tratava de seu aniversário de 38 anos. Cada 
colega que sabia disso, e passava pela enfermeira, a cumpri-
mentava de forma carinhosa e discreta: “Parabéns, muitos 
anos de vida e felicidades!”. Vanessa agradecia brevemente 
entre abraços e beijos.

— Era uma manhã comum. Todos me davam para-
béns de praxe com um gesto simples, mas atencioso. Não 
tinha nada de extravagante. Depois, quando a notícia da 
tragédia chegou, a rotina de todo mundo lá dentro mudou. 
Dava para notar o pesar nos olhares das pessoas — comenta 
a enfermeira enquanto conversávamos por meio de mensa-
gens de áudio no aplicativo WhatsApp.

 Passadas as felicitações e a primeira reunião do dia 
com os membros do setor, Vanessa encaminhou-se para 
providenciar os materiais mais urgentes, como havia se 
prontificado a fazer. Por volta das 9h30, ela fez um rápido 
intervalo de 15 minutos para um café. Na verdade, o horário 
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da pausa começava sempre às 9 horas em ponto, mas Vanes-
sa não gosta de aglomerações e criou o costume de esperar 
um pouco para que o movimento na copa do hospital dimi-
nuísse. O lugar não era muito espaçoso, por isso ficava cheio 
rapidamente nos horários das refeições.

Terminando o lanche, ela seguiu para o almoxari-
fado a fim de buscar outros utensílios e distribuí-los pelas 
alas do hospital, dando continuidade às suas tarefas. Pegou 
compressas, ataduras, fitas crepe, gaze, aparelhos cirúrgicos 
e diversas coisas utilizadas pelos profissionais da saúde na 
rotina de trabalho. 

— A minha função, de suporte de materiais, é muito im-
portante para agilizar o procedimento médico. Porém, infeliz-
mente, algumas pessoas só se lembram de valorizar quando eles 
acabam na hora do atendimento — desabafa a enfermeira em 
meio aos detalhes que me conta sobre o dia em questão.

Como o movimento de pacientes e procedimentos agen-
dados ainda não havia iniciado, Vanessa decidiu passar no RH 
para conversar com a sua colega Simone sobre as mudanças 
administrativas que aconteciam. Entre os tópicos, estavam os 
prós e contras da troca de responsável técnico da Santa Casa. 
As duas amigas encontravam-se em pé na área externa, embai-
xo de um telhado entre a porta automática e o estacionamento 
do hospital. Lá ficaram por alguns minutos, até que avistaram 
Fábio, marido de Simone e funcionário administrativo, atraves-
sando o estacionamento com passos largos em direção a elas.

Fábio é um homem de meia idade, baixinho, gordo e com 
cabelos castanhos. Antes mesmo de dar bom dia, ele anunciou 
algo inesperado por todos que estavam ao redor. A notícia era 
tão chocante e fora do comum que ele não conseguiu esperar 
chegar mais próximo aos colegas para poder falar.

— Nossa! Balearam várias crianças na Raul Brasil. Tem 
um monte de gente morta! — exclamou em tom de voz alto. 
Vanessa e Simone se entreolharam com expressões confusas, 
sem conseguir acreditar no que acabaram de escutar.

— É mentira, é mentira — repetia Vanessa com a es-
perança de ser uma notícia falsa ou uma brincadeira de mau 
gosto da parte dele.

— É verdade! — assegurou Fábio. — Pelo que eu ouvi, 
uns bandidos invadiram a escola e renderam todo mundo. 
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Vai chegar bastante gente aqui, precisamos nos preparar — 
completou enquanto se voltava para a esposa Simone, mur-
murando sobre como havia sabido da história.

Vanessa estava relutante em acreditar naquela in-
formação, pois casos de extrema violência eram raros em 
Suzano, ainda mais dentro de escolas. Porém, mesmo que 
tivesse suspeitas, a enfermeira as deixou de lado e começou 
a espalhar a notícia pelo hospital junto aos outros funcioná-
rios. O difícil era saber de qual forma deveriam ficar pron-
tos, porque ninguém tinha noção das circunstâncias e do 
tamanho da tragédia. Poderia haver dez pessoas baleadas 
ou 50, ferimentos leves ou muito graves.

Quando pensou em todas as possibilidades, Vanes-
sa ficou atordoada. Mas, como não havia tempo a perder, 
a enfermeira fez o possível para colocar suas emoções em 
segundo plano e agir. Ela voltou ao seu setor com o objetivo 
de verificar se tinha notícias sobre a tragédia na internet, 
pensando que um detalhamento maior do caso poderia au-
xiliar na preparação dos atendentes. Vanessa viu que deze-
nas de matérias já estavam saindo nos principais veículos 
da mídia, postagens sendo feitas no Facebook e mensagens 
circulando por seu WhatsApp. Entretanto, ainda não havia 
nenhuma informação mais específica que pudesse ajudar.

A enfermeira não conseguia raciocinar direito, ape-
nas sentiu que o dia havia ficado escuro, apesar do sol estar 
aparecendo lá fora.

— Geralmente, a gente vê a data do nosso nascimento 
como sendo o nosso dia, mas eu acabei esquecendo total-
mente que era o meu aniversário. Parecia que aquela quarta-
-feira tinha ficado totalmente sombria, porque o desespero e 
a tristeza tomaram conta de tudo — lembra, transparecen-
do tremores em sua voz.

Primeiro contato

Vanessa Mendes Silva é uma simpática mulher de 39 
anos que nasceu e viveu até a adolescência em Várzea Paulis-
ta, interior de São Paulo. Isso mudou quando ela começou a 
namorar um rapaz que, futuramente, se tornaria seu marido 
e pai de seus filhos. Depois que eles se casaram, decidiram ir 
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para Suzano, onde morariam atrás da casa de dona Edna, sua 
sogra, lugar em que continuam vivendo há 21 anos.

Vanessa nunca havia dado entrevistas sobre o ataque 
na Escola Estadual Prof. Raul Brasil. Eu a encontrei por acaso 
em uma publicação da página “Suzano Hoje” no Facebook, 
que falava sobre a efeméride de um ano do massacre. Passei 
os olhos pelos comentários da postagem e encontrei o exten-
so relato da enfermeira. Em síntese, ela dizia que o dia 13 de 
março de 2019 havia sido muito difícil para ela e para todos 
os profissionais que prestaram socorro às vítimas. “Estarei 
eternamente de luto”, escreveu, encerrando o comentário. 

O depoimento chamou a minha atenção, então resolvi 
enviar-lhe uma mensagem privada com a expectativa de que 
ela aceitasse me detalhar o fatídico dia sob sua perspectiva. 
Ela respondeu poucos minutos depois, aceitando na hora. 
Sem ao menos dar tempo de eu terminar a explicação sobre 
como era esse projeto, Vanessa compartilhou comigo o nú-
mero do filho, Rodrigo. 

— Manda mensagem pra ele também, o Digo estudou 
na escola e conhece pessoas que estavam no dia. Ele pode te 
ajudar — oferece, colocando-se à disposição para que fizés-
semos a entrevista. — Pode ser por ligação? Porque aí você 
iria me perguntando o que fosse ficando em dúvida, senão, 
vamos ver o jeito que ficar melhor, não tem problema ne-
nhum — disse ela, em seguida.

Vanessa parece ser uma pessoa proativa e que solu-
ciona as coisas na hora, sem postergar e enrolar ninguém. 
Essa impressão deve ter ficado por causa de seu jeito rápido 
e atropelado de falar, acompanhado de respostas pratica-
mente instantâneas para as minhas questões. Ela demons-
trou essas características durante todo o tempo em que in-
teragimos. A enfermeira se abriu sobre o triste aniversário 
de 2019, respondeu a cada uma das minhas perguntas da 
forma mais completa possível, foi extremamente solícita e 
incentivou o trabalho.

A linha do tempo de seu perfil no Facebook contém inú-
meras postagens diárias, sendo a maioria vídeos de animais 
fazendo coisas fofas ou engraçadas. Vanessa também utiliza a 
rede social para estender o trabalho como profissional da saú-
de. Constantemente, ela estimula seus amigos a cumprirem a 
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quarentena recomendada pelas autoridades brasileiras, evi-
tando maior disseminação do novo coronavírus. Em uma 
de suas várias fotos de perfil, estão escritas as palavras em 
branco dentro de uma faixa azul: “Não faça o vírus circular, 
proteja quem você ama”.

A chegada

Com poucos minutos desde o anúncio de Fábio, Va-
nessa ouviu sirenes se aproximando. O som distante estava 
prestes a confirmar oficialmente a notícia que recebeu. Tudo 
o que ela conseguia pensar era: “Meu Deus, é verdade mes-
mo!”. A enfermeira começou a pensar em seu filho Rodrigo, 
de 18 anos, que fazia curso de Espanhol no Centro de Estu-
dos de Línguas da escola Raul Brasil, às sextas-feiras. Se não 
fosse pelo mínimo detalhe do dia da semana, ele também 
poderia estar entre as vítimas. Dava-lhe angústia e arrepios 
só de cogitar a possibilidade.

— Quando tragédias acontecem e envolvem crianças, 
mexe diretamente comigo, porque eu tenho três filhos. Não 
acho que precisa ser pai ou mãe para sentir, mas quando se tem 
filhos atinge a gente com muito mais força — diz.

Seu instinto materno era maior que o lado de profissio-
nal da saúde, algo que a tornou mais sensível do que alguns co-
legas de trabalho ao ver jovens em tamanha situação traumá-
tica. Enquanto relembrava os acontecimentos para me contar, 
suas emoções afloraram diversas vezes.

Após as primeiras ambulâncias estacionarem no Pron-
to Socorro, dois helicópteros começaram a sobrevoar a San-
ta Casa de Misericórdia, trazendo mais pacientes. No mesmo 
instante, praticamente todas as pessoas que estavam dentro do 
prédio foram para as janelas observar a grande movimentação.

O hospital em que Vanessa trabalha é uma entidade 
a parte do pronto atendimento, sendo assim, um funciona 
com independência do outro, embora se localizem no mes-
mo endereço. No entanto, em 13 de março de 2019, essa se-
paração não existiu.

A enfermeira largou o celular, depois de se comunicar 
com a sua família, e correu para transportar todos os equi-
pamentos disponíveis na Santa Casa. Ela os levava para que 
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os profissionais do Pronto Socorro pudessem utilizá-los no 
atendimento emergencial dos feridos. Foram diversas idas e 
vindas com os braços carregados de materiais como AMBU 
(reanimador manual), fio guia (utilizado para intubação de 
pacientes infantis e adultos), inalador, umidificador, curati-
vos, entre vários outros. 

— Eu juntei todos os itens possíveis para ajudar o pes-
soal, fiz o que consegui para que eles pudessem prestar so-
corro da forma mais completa. Nessa hora, a gente se uniu 
de uma forma muito bonita. Se não tivesse essa união, eu 
não sei o que poderia ter acontecido — relata Vanessa que, 
dessa vez, falava pausadamente.

Em uma de suas viagens para o pronto atendimen-
to, a mulher deparou-se com um senhor sendo levado na 
maca por dois funcionários e mais três ao redor para dar 
suporte. Ele havia sido entubado, porque seria transferi-
do para outro hospital em um helicóptero. Vanessa não 
pôde deixar de notar que sua aparência era extremamente 
pálida. O homem tinha um semblante carregado e estava 
coberto até a altura do peito com um lençol. Para abrir 
mais espaço, a enfermeira encostou-se junto à parede e 
eles passaram por ela. Só pelos poucos segundos em que 
seus olhos pousaram sobre o homem, ela soube que ele não 
iria sobreviver e isso lhe deu um calafrio.

— Eu tive essa sensação por causa do tom de pele dele 
e o estado de choque em que ele estava. Acredito que, bater 
o olho e saber que o paciente está beirando o fim da vida, 
seja algo que nós da enfermagem conseguimos sentir — ex-
plica, quando lhe pergunto a origem do pressentimento.

Infelizmente, a intuição de Vanessa estava correta e 
o paciente morreu antes mesmo de fazer a transferência. 
Ele era Jorge Antônio de Moraes, o primeiro alvo fatal do 
adolescente Guilherme Taucci Monteiro, um dos autores do 
massacre ocorrido na escola e sobrinho de Jorge.

Fim de expediente

Depois de passar pelo senhor, a enfermeira continuou 
o trajeto em direção ao Pronto Socorro, um ambiente fe-
chado em que mal se podia ver a luz do dia. Lá pôde avistar 
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uma jovem menina, mais uma das vítimas do atentado. A 
estudante de cabelos cacheados, pele morena e olhos esver-
deados olhava de um lado para o outro em silêncio, como se 
estivesse registrando cada procedimento lhe sendo feito. Ela 
havia recebido um tiro no pulmão e estava deitada na ala de 
observação utilizando um dreno (tubo que serve para fazer 
coleta de secreções).

Ao ver essa cena, Vanessa ficou ainda mais triste com 
a situação e sentiu vontade de prestar solidariedade à garo-
ta, mas teve receio de ser invasiva, já que ela estava acompa-
nhada dos pais. Isso se somou ao fato dela e outros enfermei-
ros, médicos e técnicos auxiliares em enfermagem estarem 
em meio a uma grande correria para suprir as necessidades 
dos pacientes, fazendo com que não existisse uma brecha de 
tempo. A enfermeira deixou os materiais que trazia em cada 
leito do PS e deu meia-volta para buscar mais.

— As crianças que ajudamos a socorrer não demons-
travam estar em pânico, estavam até calmas, mas sem en-
tender direito o que estava acontecendo. A maioria delas já 
chegava com algum acompanhante e isso foi o que me dei-
xou mais tranquila para continuar fazendo meu trabalho de 
fornecer todos os utensílios possíveis — explica.

— Foi um dia no qual vimos quase tudo. Médicos 
fazendo reanimação em uma criança que teve parada 
cardíaca, garotas baleadas sendo levadas para fazer exa-
mes e até funcionários chorando, assim como eu. Vi um 
menininho que passou mancando, porque tinha machu-
cado o pé, ele ficava abraçado com a mãe, se apoiando 
nela. É algo que ficou tão registrado em mim que lembro 
até hoje — descreve ela quando pergunto sobre os cená-
rios que presenciou.

A maioria dos feridos que chegou ao hospital naque-
la manhã acabou sendo transferida para outras unidades 
de saúde mais apropriadas para cada quadro. Por esse mo-
tivo, Vanessa conseguiu ir para casa em seu horário nor-
mal, às 17 horas. Quando chegou, após o dia tão intenso 
que tivera, conversou com a família durante horas sobre o 
ocorrido. Foi o primeiro momento em que ela conseguiu 
se inteirar dos detalhes da tragédia e quanto mais ela des-
cobria, mais horrorizada ficava.
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— Depois que anoiteceu, meus parentes e alguns 
amigos ligaram para me cumprimentar pelo meu aniver-
sário, mas eram felicitações com gosto de sangue. Não ti-
nha alegria nenhuma nesse dia. A cada pessoa que vinha 
falar comigo para me dar os parabéns, eu chorava — diz 
entre suspiros e se emocionando novamente. Foi possível 
ouvir o som do elevador em que ela estava enquanto gra-
vou a mensagem de voz.

No começo de 2020, Vanessa já lembrava com tristeza 
aos conhecidos que o massacre estaria prestes a completar um 
ano em seu aniversário. 

— Todo ano eu vou me lembrar desse acontecido, 
ainda mais por ter sido no meu dia de nascimento. Pode 
ser que, no futuro, eu sinta menos, afinal a vida acaba se-
guindo e a rotina consome nosso tempo, mas hoje ainda 
está sendo complicado, pois constantemente relembro 
cada detalhe do que vi. Se para mim, que não presenciei, é 
difícil falar, imagina para quem viveu.

O fim da nossa entrevista chegou e a despedida foi afetuosa.
— Ótimas respostas, Vanessa. Muito obrigada por se 

disponibilizar em me ajudar! — eu disse para ela.
— Por nada. É um assunto delicado para falar, mas o li-

vro de vocês vai ficar maravilhoso. Boa sorte, qualquer dúvida 
me chama! Beijos — respondeu a enfermeira carinhosamente.
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Sexta-feira, 13 de março de 2020. Saí do trabalho 
mais cedo para chegar à Suzano um pouco antes do 
horário da missa de um ano do atentado na esco-

la Raul Brasil, que começaria às 19h30. O trajeto entre a Faria 
Lima, zona oeste da capital paulista, até o centro de Suzano é 
demorado. Cheguei às 18h03 ao Hotel Metrópole Palace, no 
qual eu e meu grupo de TCC (Trabalho de Conclusão de Cur-
so) passaríamos a noite.

Resolvemos dormir na cidade, porque a missa termi-
naria tarde e no dia seguinte procuraríamos por mais in-
formações e personagens para este livro. O hotel fica a dois 
minutos da Paróquia São Sebastião, onde aconteceria a ce-
lebração. Quando cheguei, Mariana e Murilo já estavam lá. 
Conversamos e descansamos um pouco. Minutos antes do 
horário da missa, fomos comer um lanche, em seguida, nos 
direcionamos para a igreja. 

A Paróquia São Sebastião fica no centro de Suzano, lo-
calizada na Praça João Pessoa, uma igreja grande e bem ilu-
minada, ao entrar já é possível ver pelo menos quatro fileiras 
de bancos. O piso era claro e as paredes laterais revestidas 
de tijolinhos de tonalidade bege escuro e alguns em tons de 
marrom. Nessas mesmas paredes ficavam alguns quadros e 
imagens de santos reconhecidos pela Igreja Católica.

 Havia muitos amigos, familiares e conhecidos das pes-
soas que perderam a vida na Escola Estadual Prof. Raul Brasil. 

  Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Autora: Gabrielli Lima

“Um massacre como esse, que acaba afetando 
em maior ou menor grau toda a população da cidade, 

eu nunca imaginaria enfrentar.”
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Também estavam presentes autoridades da cidade, incluindo 
o prefeito Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, de 40 anos, um 
homem com traços orientais, cabelos pretos bem cortados, e 
que costuma usar um topete feito com gel. Ele estava acompa-
nhado da esposa, Larissa Ashiuchi.

Sentei-me em um banco lateral da igreja que me permi-
tia ver bem as pessoas. Após a cerimônia, que relembrou todos 
os falecidos no massacre em 2019, algumas das autoridades 
foram convidadas a subirem ao altar para falar. Entre elas, Ro-
drigo, que está à frente da administração da cidade desde 2017 
e na política de Suzano há mais de 16 anos.

O prefeito agradeceu a visita do bispo de Mogi das Cru-
zes, dom Pedro Luiz Stringhini, responsável pela celebração 
da missa, e agradeceu a todos que estavam lá. Citou algumas 
ações que a cidade fez naquela data para homenagear as víti-
mas da tragédia e, por fim, recebeu uma salva de palmas. 

Observei aonde ele iria sentar. Rodrigo estava um 
pouco longe, mas não poderia perdê-lo de vista. Ao final, 
falei com algumas pessoas sobre o livro que estávamos 
escrevendo, enquanto o prefeito conversava com o jorna-
lista de uma emissora afiliada da TV Globo.

Eu, Mariana e Murilo resolvemos, depois de falar 
com algumas pessoas, nos aproximarmos dele. A entre-
vista com a emissora acabou, e ele percebeu que nós três 
estávamos o esperando. Foi aí que perguntou, sorrindo:

— Olá! Querem tirar uma foto comigo?
— Não, gostaríamos de conversar — respondi.
— Tudo bem, aguardem só um instante — disse ele.
Esperamos mais alguns minutos, e finalmente, ele 

veio ao nosso encontro, já se desculpando pela demora.
— Imagina, sem problemas — dissemos.
Apresentei-me, falei sobre o nosso livro-reporta-

gem, dizendo que gostaríamos de conversar com ele para 
entender melhor como foi aquele dia na cidade, e quais 
medidas foram tomadas. Simpático, Rodrigo aceitou, e 
chamou a esposa Larissa para passar o telefone dela, para 
depois entrarmos em contato.

Larissa, uma mulher loira, que aparentava ter 35 
anos, bonita e muito arrumada, nos cumprimentou sor-
rindo, e passou seu número. Eu disse a ela que, em breve, 
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mandaria uma mensagem para marcarmos de ir até o ga-
binete do prefeito para uma entrevista.

Infelizmente, poucos dias depois, os casos do novo co-
ronavírus aumentaram muito no Brasil, e o governo do Estado 
decretou quarentena em todos os municípios de São Paulo, o 
que tornou impossível a missão de sair de casa para nos encon-
trarmos pessoalmente com o prefeito. 

Entrei em contato com Larissa que, em seguida, me pas-
sou o contato do jornalista Paulo Pavione, que trabalha na as-
sessoria da prefeitura da cidade. Mandei uma mensagem pelo 
WhatsApp perguntando se conseguiríamos agendar uma cha-
mada de vídeo com Rodrigo, já que não conseguiríamos ir até 
ele. Paulo disse que não, pois seria difícil por causa da grande 
demanda que o novo coronavírus estava impondo à Prefeitu-
ra. Perguntei se ele poderia gravar as respostas e mandar em 
áudio, mas novamente o assessor negou e disse que seria mais 
fácil ele responder em forma de texto. Concordei. As respostas 
para os questionamentos demoraram a chegar, mas, para mi-
nha alegria, finalmente vieram, e bem detalhadas.

O inesperado dia

Naquela quarta-feira, Rodrigo tinha um compro-
misso no Ministério da Saúde, em Brasília. Logo cedo, 
acordou e se preparou para o dia corrido, sem imaginar 
o que estaria por vir. Pegou o seu voo e foi até a capi-
tal brasileira. Desembarcou por volta das 10 horas e, ao 
reestabelecer a conexão do celular, recebeu as mensagens 
sobre o ocorrido.

Imediatamente cancelou os compromissos, sem sa-
ber exatamente a gravidade do problema, Rodrigo viajou 
af lito e só retornou à cidade, por volta das 13h30. Após 
chegar em Suzano, conversou com sua equipe e esposa, 
recebeu todas as informações sobre o ocorrido, na se-
quência, precisaria dar a primeira coletiva sobre o caso.

Sensibilizado por toda a situação, ele relembra a 
quantidade de jornalistas que estavam próximos à escola, 
por isso a coletiva aconteceu ali perto. Mesmo com o sol 
que fez naquela tarde, o prefeito vestia um paletó de cor 
chumbo, camisa branca e gravata cinza. Estava rodeado por 
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câmeras, microfones e os profissionais de comunicação que 
buscavam atualizações sobre o caso. O prefeito dizia que a 
situação era muito dolorosa não só para a cidade, mas para 
todo o país. Tentava responder a todas as perguntas, uma 
delas feita por uma repórter que questionava a quantidade 
de casos de violência nas escolas na cidade:

— Os índices da cidade estão melhorando muito. Nós 
estamos trabalhando firmemente nisso, não só na parte emer-
gencial, mas principalmente na parte preventiva. Com a Guar-
da Municipal, nós temos o projeto GUARD, o Proerd da Po-
lícia Militar, que conversa com as crianças. Nós temos vários 
projetos, mas é um negócio que ninguém aqui poderia imagi-
nar que iria acontecer na nossa cidade. (...) É uma situação fora 
da curva e da realidade — disse o prefeito. 

Eram muitas perguntas. Com olhar triste, ele afirmou 
que as motivações ainda estavam sendo investigadas e que 
iriam muito além da segurança nas escolas. Também envolve-
riam bullying e “falta de Deus no coração.”

Logo depois do massacre, equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Cidadã, da Secretaria de Saúde, da 
Secretaria de Transporte e da Secretaria de Mobilidade Ur-
bana, foram acionadas para irem ao local prestar apoio ime-
diato. As ruas próximas à escola foram fechadas e algumas 
tendas colocadas para acolhimento dos pais que buscavam 
informações sobre os filhos. 

— A correria era grande, a cidade estava um caos. 
Titulares das principais pastas foram convocados para 
uma reunião emergencial no gabinete do Paço Municipal. 
A reunião definiu estratégias de atendimento às vítimas e 
familiares. Em seguida, as equipes da Defesa Civil, Assis-
tência Social e do Fundo Social de Solidariedade, também 
chegaram ao local para dar suporte às famílias dos envol-
vidos — lembrou Rodrigo.

Veículos da mídia, de diferentes locais do país, já 
estavam na cidade. A Prefeitura decidiu entrar em conta-
to com a diretoria da Associação Cultural Suzanense para 
fazer uso voluntário do espaço como ponto de acolhimen-
to de familiares e amigos das vítimas. Aproximadamente, 
150 funcionários e voluntários da Prefeitura se reuniram ali 
para prestar atendimento, com psicólogos, assistentes so-
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ciais, médicos, enfermeiros e terapeutas. Uma equipe ficou 
na unidade da escola Raul Brasil, junto ao governador João 
Doria (PSDB-SP), e outra, na Associação para o acolhimen-
to emergencial dos familiares e amigos.

Após algumas horas do início do atentado, Rodrigo en-
trou na escola. Já havia recebido os dados atualizados sobre 
as vítimas e detalhes do ocorrido. Se deparou com marcas de 
sangue, roupas, sapatos e objetos deixados pelos alunos que só 
pensaram em fugir do local. A visita dentro do local foi rápi-
da, saiu daquele ambiente de guerra, como ele definiu, e em 
seguida, foi até a Associação, onde o governo do Estado e a 
Prefeitura falariam com os familiares, separadamente, sobre as 
mortes e os feridos. Todos no lugar estavam sendo cuidados 
pelas equipes de saúde mental.

No local, respondeu a mais perguntas, dessa vez atendeu 
a equipe da rádio Jovem Pan. Conversou e relatou as medidas 
que estavam sendo tomadas naquele dia, respondeu a algumas 
perguntas sobre a situação que encontrou quando chegou à 
Raul Brasil.

— É um verdadeiro pesadelo. Se vocês, olhassem a es-
cola como eu olhei, veriam que era um cenário de guerra — 
afirmou.

O dia chegava ao fim, todos estavam cansados e tristes 
pelo ocorrido, mas o trabalho ainda não havia acabado. À noite 
iniciou a organização de um velório coletivo, que aconteceria 
no dia seguinte na Arena Suzano. O planejamento e a organi-
zação terminaram quase 1 hora da manhã.

Os dias após o massacre

No dia seguinte, o velório coletivo começou às 6 horas. 
Era um dia cinza e com muita chuva em Suzano. O clima pa-
recia refletir a tristeza, que tomava conta da cidade. A Arena 
estava lotada, repleta de familiares, amigos, vítimas e equipes 
de Jornalismo. Grades dividiam a população, que ia até o lo-
cal prestar apoio, das famílias que ficavam perto dos caixões. 
Cada um era separado por fileiras de cadeiras brancas. Mais 
de 50 funcionários de saúde atuavam de forma intensa para 
atender os familiares. Aproximadamente 15 mil pessoas pas-
saram por lá nesse dia. 
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Rodrigo recebeu em seu gabinete, o então Ministro 
da Educação, professor Ricardo Vélez Rodríguez, e o Se-
cretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, para uma 
reunião em que discutiram sobre medidas de segurança 
que tomariam nos próximos dias.

Os cortejos e enterros foram no período da tar-
de, a maioria em cemitérios municipais. A Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), em conjunto com o Conselho Tutelar, acom-
panhou e realizou atendimento técnico aos alunos me-
nores de idade que prestaram os primeiros depoimentos 
na Delegacia de Polícia Central de Suzano para o inqué-
rito policial sobre o caso.

Foi decretado luto oficial de três dias na cidade, 13, 
14 e 15 de março, em razão da tragédia. As aulas na rede 
municipal de ensino foram suspensas na quinta e sexta-
-feira seguintes, em memória às vítimas do massacre.

No segundo dia, após o atentado, Rodrigo acordou 
cedo e percebeu que as noites já não eram mais tranqui-
las como antes e o trabalho era cada vez maior. Naquela 
manhã, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma 
videoconferência com toda a equipe escolar para definir as 
ações junto aos 26 mil alunos das escolas públicas munici-
pais, para conscientizar e combater a violência e o assédio 
moral, com o intuito de estabelecer uma cultura de paz. 

Após a semana do dia 13, foi anunciado um pacote 
de intervenções na segurança das escolas municipais, com 
a contratação de 92 agentes de segurança escolar e a colo-
cação de alarmes com o objetivo de aumentar a sensação 
de segurança nas unidades e preservação do patrimônio. 
Também foram instalados “botões de pânico”, para pos-
síveis emergências. Ambas as medidas foram integradas à 
Central de Segurança Integrada (CSI) da Prefeitura. 

A rede municipal de educação passou a reforçar tam-
bém os trabalhos contra o bullying e orientou os profissio-
nais para identificação de casos de depressão. Outra ação 
foi uma cerimônia voltada à cultura de paz. O “Suzano 
Pela Paz” teve objetivo de reunir famílias no Parque Mu-
nicipal Max Feffer para reforçar a importância da união. 
Mais de 20 mil pessoas participaram do ato.
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Rodrigo conta que o massacre acabou funcionando 
como um gatilho para o desenvolvimento de problemas psico-
lógicos em muitos suzanenses.

— Depois disso, tivemos uma grande procura por aten-
dimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Foi uma 
tragédia que abalou muita gente, mesmo quem não estava en-
volvido com o caso — destaca ele.

Até dezembro de 2019, os índices de atendimentos 
de psicologia na Atenção Básica em Suzano chegaram a 
13.684 individuais; 2.912 atendimentos em grupo; 6.282 
ações comunitárias e 843 articulações de rede e de Edu-
cação Permanente.

A escola Raul Brasil é da rede estadual, portanto, não 
está sob a tutela da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura. Porém, mesmo assim, o ocorrido fez com que a 
gestão municipal tomasse algumas providências preventi-
vas nas escolas que estão sob sua tutela. 

— Aperfeiçoamos a infraestrutura dos colégios liga-
da a parte de segurança, com a instalação de portões com 
grades secundárias, controladas por agentes de segurança 
escolar — conta Rodrigo.

Além desses investimentos, a Secretaria Municipal de 
Educação implantou o Projeto “Prevenir a Violência Escolar” 
em 33 escolas de Ensino Fundamental I, em parceria com o 
Instituto Cultiva, que promove a capacitação de funcionários 
da rede municipal de Educação para avaliar, acompanhar e 
identificar possíveis casos de vulnerabilidade social, bullying 
e outros fatores de violência em ambiente escolar. Os profis-
sionais capacitados realizam a visita domiciliar, para diag-
nosticar possíveis problemas sociais ou de saúde.

Segundo Rodrigo, também foram contratados mais 
de 20 agentes de segurança escolar, chegando a 92 profis-
sionais. A medida veio preencher o quadro desta função, de 
modo a contemplar todas as unidades escolares. 

— Assim, foi feita a implantação de pelo menos um 
agente de segurança escolar por unidade no horário ad-
ministrativo e quando se dá as atividades didático-peda-
gógicas. Além disso, foi feito um curso de capacitação aos 
agentes de segurança escolar pela CIPA e pela Guarda 
Municipal — explica.
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O prefeito diz que, quando assumiu o cargo, jamais 
imaginou que enfrentaria tamanha tragédia, muito menos 
em uma escola da cidade.

— Quando assumimos uma cadeira no Executivo, 
nossas equipes de segurança e atendimento a emergências 
já nos apresentam uma série de cenários emergenciais que 
poderiam ser enfrentados pela Prefeitura, como enchentes. 
Mas um massacre como esse, que acaba afetando em maior 
ou menor grau toda a população da cidade, eu nunca ima-
ginei ter que enfrentar.

Além de prefeito, Rodrigo é engenheiro de Controle 
de Automação e empresário. Já trabalhou no Departamen-
to de Engenharia da Telefônica e administrou um colégio 
particular, da família. Também trabalhou como diretor de 
Marketing na Associação Comercial e Empresarial (ACE) 
de Suzano. Em 2016, se candidatou ao cargo de prefeito e foi 
eleito aos 37 anos para o mandato 2017/2020, tendo recebi-
do 82.912 votos.

Ele acredita que, para melhorar a vida da população, é 
preciso estar na política. Por isso fez essa opção.

— É a única forma de trazermos as mudanças neces-
sárias, de agir efetivamente e assim melhorar a vida de todos 
nós. Sempre tive essa convicção, desde muito jovem e foi exa-
tamente por isso que entrei na vida pública antes dos 25 anos.

Rodrigo finaliza suas respostas para este livro com 
um desabafo, em forma de agradecimento:

— Agradeço a Deus por nos dar, a mim e a toda equi-
pe da Prefeitura de Suzano, sabedoria e serenidade para to-
marmos as decisões que julgamos mais acertadas naquele 
triste dia e, na medida do possível, superar esse episódio 
que, sem dúvida, foi o pior na história de Suzano.



  Sobreviventes
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Até as 9h30 daquela manhã ensolarada, a Escola 
Estadual Prof. Raul Brasil vivia mais uma habi-
tual quarta-feira. O sinal do intervalo soou e os 

alunos saíam das salas para um breve período de relaxamento 
antes das próximas aulas do dia. Alguns apressados para comer 
um lanche, encontrar com colegas de outras turmas ou simples-
mente conferir as redes sociais, outros empolgados para poder 
conversar de forma descontraída com os amigos. Jenifer, uma 
jovem aluna do primeiro ano do ensino médio com cabelos 
castanhos e cacheados que chegam à altura dos ombros, rosto 
redondo, pele negra, lábios rosados e aparelho nos dentes, sen-
tou-se à uma das pequenas mesas quadradas do pátio arbori-
zado da escola, que fica a céu aberto. A amiga de classe, Bianca, 
lhe fazia companhia. 

— Vamos tirar uma selfie? — sugeriu Bianca enquanto 
posicionava o celular.

 Mais cedo havia chovido um pouco, mas naquele mo-
mento o tempo não poderia estar mais bonito. As meninas 
tiveram que se esforçar para olhar a câmera do celular sem 
cerrar os olhos, por causa do brilho do sol. Depois da foto, 
elas começaram a conversar sobre filmes de super-heróis, 
tema que gostam muito.

— Nossa, a Jean Grey é a melhor heroína de X-Men! 
— disse Jenifer para a amiga em tom de empolgação. Antes 
que Bianca pudesse tecer um comentário, elas ouviram um 

  Jenifer Silva Cavalcanti
Autora: Mariana Garcia

“Por um instante eu cheguei a acreditar 
na possibilidade de que iria morrer.”



| 40 |

estouro. Não parecia ser nada demais, porque o som se asse-
melhava ao de bombinhas. Deram de ombros e não se impor-
taram muito.

— Então, Bianca, vamos combinar de ir juntas assis... 
— prosseguia Jenifer, quando foi novamente interrompida por 
um barulho. Dessa vez, ele estava mais alto e acompanhado de 
muitos gritos dos estudantes. As amigas começaram a achar 
estranho e se levantaram dos pequenos banquinhos gelados 
de cimento para tentar ver o que estava acontecendo. Os olha-
res de curiosidade se transformaram em preocupação quando 
avistaram um rapaz branco, magro, de mais ou menos 1,75m 
de altura e que vestia a cor preta dos pés à cabeça. 

Ele usava boné com a aba virada para trás, máscara es-
tampada com uma caveira, deixando apenas os olhos à mos-
tra, camiseta, luva sem dedos na mão direita, relógio, calça, 
cinto que sustentava uma machadinha e um par de coturnos 
nos pés. Porém, o olhar de medo das duas amigas e dos ou-
tros adolescentes não foi apenas por causa das vestes de Gui-
lherme Taucci. Ele carregava uma arma nas mãos e estava 
indo na direção delas.

Quando se está em uma situação de perigo, normalmen-
te o nosso instinto de sobrevivência é ativado. Seja você um ser 
humano ou um animal. Nós não precisamos de muitos detalhes, 
não precisamos saber cada informação daquela circunstância 
que estamos vivendo, basta nos sentirmos ameaçados. Foi como 
Jenifer se sentiu antes de começar a correr para escapar de um 
risco que ela ainda mal sabia qual era. Apenas tinha certeza de 
que não se tratava de uma brincadeira.

Em meio à confusão, com dezenas de alunos gritando e 
fugindo cada um para um lado, a menina de 15 anos acabara 
se perdendo de Bianca. Por isso, Jenifer precisou agir sozinha 
e ir para o lugar onde achava que ficaria mais segura: o CEL 
(Centro de Estudos de Línguas) da escola, próximo ao pátio em 
que elas estavam.

Chegando ao corredor que dava acesso à várias salas de 
aula e ao CEL, a garota, que vestia uma blusa branca na qual 
se podia ler “New York” com detalhes em vermelho e preto, 
calça jeans com as laterais listradas de branco, azul e vermelho 
e tênis vinho monocromo, deparou-se com uma pequena aglo-
meração e a porta fechada. Ela e outros alunos tentaram bater 
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e abrir, mas de nada adiantou. Desnorteada e sem saber o que 
fazer ou para onde ir, deu meia-volta. Aquele momento, depois 
de se virar e perceber o que estava diante de seus olhos, durou 
somente uma fração de segundo. Ela havia dado de cara com 
Guilherme. O garoto armado, vestido de preto e com olhar va-
zio estava agora a menos de dois metros de distância dela. A 
menina mal teve tempo de raciocinar, apenas olhou para baixo 
na tentativa de não o encarar e sentiu cada músculo de seu cor-
po ficando mais e mais fraco.

Conhecendo Jenifer

Firme e forte, Jenifer Silva Cavalcanti me relata esse mo-
mento de sua vida um ano depois dele acontecer. A garota tem 
uma voz suave e madura. Apesar de ser uma jovem de apenas 
16 anos, possui grande desenvoltura com as palavras. Ela re-
vela um leve senso de humor ao relembrar coisas específicas 
sobre aquela quarta-feira. Uma delas é a falta que sente das pe-
ças de roupa que usava, porque foram rasgadas ao ser atendida 
pelos paramédicos na ambulância.

— Um minuto de silêncio pela minha blusa e meu tênis, 
eu os adorava — brinca a menina.

É fácil encontrar reportagens sobre Jenifer no Goo-
gle e os três primeiros resultados são de grandes veícu-
los: G1, Veja e Folha de S. Paulo. Todas essas matérias têm 
em seus títulos a palavra “sobrevivente”. Já em seu perfil 
do Instagram, não há postagens. A rede social é privada e 
requer uma solicitação para quem desejar segui-la, o que 
demonstra que a jovem não usa da situação que viveu para 
atrair o público. 

A biografia do perfil dela não contém palavra alguma. Se 
você estiver tentando aprender sobre como é a personalidade e 
os gostos da adolescente apenas acessando sua conta, não vai 
ter muito sucesso. Para quem tiver a solicitação aceita por ela, 
como eu, e quiser se empenhar um pouco mais nessa missão, 
encontrará duas fotos nas quais ela foi marcada: uma com dois 
amigos e outra com seu primo. Jenifer tem pouco menos de 
cem seguidores e há algo curioso sobre o perfil da jovem: ela 
segue diversas marcas de luxo, como Chanel, Saint Laurent, 
Dolce&Gabbana, Versace, Gucci e Prada.
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Minha entrevista com Jenifer aconteceu por texto e áudios 
no WhatsApp, embora seu número tenha sido obtido a partir de 
contatos que eu e meus colegas de reportagem fizemos nas idas 
a campo para o município de Suzano, até sermos surpreendidos 
pela chegada do novo coronavírus ao Brasil. Embora sempre 
muito simpática, Jenifer se mostrou um tanto monossilábica 
no começo da nossa conversa. Pelo jeito direto e sintético que 
ela falava, pensei que não fosse oferecer os detalhes que eu pre-
cisava sobre a sua história, entretanto fui surpreendida depois 
que cobrei o relato que ela havia prometido. Jenifer foi presta-
tiva e se esforçou para relembrar cada passo daquele trágico 
dia em sua vida. Eu enviava diversas questões e as respostas 
chegavam poucos minutos depois.

Após me contar tudo o que viveu em 13 de março de 
2019, procurei aprender sobre quem ela era e nossas trocas de 
mensagens se tornaram uma conversa agradável. Jenifer che-
gou até mesmo a me fazer perguntas sobre a carreira jornalísti-
ca, questionando como eu tive a certeza de que queria ter essa 
profissão. Respondi com um grande “textão”, mas resumida-
mente, citei um prático e determinante conselho que eu havia 
recebido na idade dela.

— Eu escolhi fazer esse curso, pois nele eu consegui de-
senvolver habilidades que já tinha. Se fosse um que exigisse ca-
racterísticas que não possuo, poderia ter me frustrado. 

— Geeente, que incrível, decisão certinha — respondeu 
empolgada, incluindo dois emojis de mãos batendo palmas 
ao final da frase.

  A menina, natural do município de Suzano, é filha úni-
ca e mora com os pais em Itaquaquecetuba, a 42 km da capital 
paulista. Ela e sua família são testemunhas de Jeová.

— Vou à igreja com bastante frequência, porque gosto 
muito das atividades que tem lá. Dentre elas, a pregação é uma 
das mais importantes para mim — conta.

O que Jenifer mais gosta de fazer em seu tempo livre é ou-
vir música, além de ler livros dos gêneros suspense e romance.

— Sempre gostei muito de ler, adoro os sentimentos que 
esses estilos literários me transmitem.

Quando está em sala de aula, suas matérias preferidas 
são Biologia, História, Química e Português. Essa última ela 
fez questão de ressaltar que talvez gostasse ainda mais do que 
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Química. Atualmente, ela está cursando o segundo ano do en-
sino médio na escola Raul Brasil, a mesma em que viveu mo-
mentos de horror há poucos meses.

— Não tive medo de continuar estudando lá. Ficava uma 
situação delicada sempre que se tocava no assunto no começo, 
até porque foi algo muito marcante, mas acredito que, com o 
tempo, as pessoas vão se acostumar melhor com o fato.

De frente com o assassino

Jenifer sentiu seu corpo ficando quente e amolecendo 
aos poucos, como se a gravidade da Terra estivesse a pu-
xando cada vez mais para o solo. Tudo aconteceu tão de re-
pente em frente ao CEL que a jovem apenas se deu conta de 
que estava ferida quando colocou a mão na blusa e percebeu 
que ela estava molhada. A aluna havia sido atingida por um 
tiro de Guilherme. Jenifer abaixou o olhar assustada e viu 
o sangue em sua própria mão. Ele saía do lado esquerdo do 
abdômen e consumia cada vez mais o branco da blusa que 
tanto gostava.

Ela estava cambaleando, quase se entregando à força 
da gravidade, quando o adolescente de rosto pálido efetuou 
mais um disparo. O alvo havia sido Letícia, outra garota de 
sua turma. O projétil atravessou o corpo da menina e acertou 
Jenifer novamente, que estava bem atrás. O segundo tiro re-
cebido por ela foi de raspão e transpassou o ombro esquerdo. 
Contudo, o impacto que a jovem sentiu havia sido maior do 
que o anterior, o que a fez cair com todo seu peso diretamente 
naquele chão frio e banhado com o sangue de outros adoles-
centes. Nesse momento, Guilherme, de 17 anos, e o parceiro 
Luiz Henrique, de 25, se distanciaram para as demais depen-
dências da escola.

Os disparos não doeram tanto quanto ela pensou 
que fossem doer, segundo suas próprias palavras. Mesmo 
sendo uma menina de muita fé, Jenifer confessa que, na-
queles minutos em que permaneceu deitada, pensamentos 
ruins passaram por sua mente.

— Eu não estava totalmente em pânico, mas tive medo. 
Por um instante eu cheguei a acreditar na possibilidade de 
que iria morrer ali — revela, se recordando do momento.
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Seus olhos estavam perdidos e procuravam algum ros-
to conhecido em meio a tantas pessoas feridas que corriam 
desesperadamente. Por sorte, avistou Beatriz, mais uma cole-
ga de classe que, assim como Jenifer, também havia sido atin-
gida de raspão pelo mesmo tiro que Letícia recebera. Beatriz 
parecia não sentir dor alguma, apesar do sangue que saía de 
seu braço. Ela apenas demonstrou estar preocupada quando 
viu sua colega daquela forma e imediatamente abaixou-se 
para falar com ela.

— Você está bem? — questionou Beatriz nervosa, segu-
rando o rosto de Jenifer com as duas mãos.

— Uhum — assentiu a garota, mesmo que não fosse 
verdade. Ela percebeu que a amiga estava assustada, en-
tão quis acalmá-la.

Antes que alguma das duas pudesse notar, Guilherme 
Taucci estava novamente chegando perto das amigas. Ele an-
dava tão tranquilamente que parecia estar fazendo um passeio 
no shopping. A mesma calma se estendia para sua voz, quando 
raramente dizia algo.

Enquanto avistava o garoto se aproximar, Beatriz come-
çou a orar pedindo proteção divina para ela e todos os seus co-
legas. As três garotas do primeiro ano estavam justamente no 
local mais perigoso da escola, expostas à linha de frente dos ati-
radores. O mais novo deles e a estudante de pele branca e cabe-
los pretos e cacheados se entreolharam por poucos segundos, 
antes que ele começasse a arquitetar o seu próximo disparo. 
Percebendo a intenção dele, Beatriz se levantou e o confrontou.

— Por favor, para de fazer isso! Ela precisa de ajuda, 
porque tem problema no coração — gritou ela para o ado-
lescente referindo-se à Letícia, garota baleada depois de Je-
nifer e que estava caída perto delas. Enquanto enfrentava 
Guilherme, Beatriz rapidamente entrou na frente da colega 
sobre quem falava com a intenção de protegê-la.

Sem demonstrar qualquer tipo de comoção com 
aquelas súplicas, Guilherme atirou duas vezes contra Bea-
triz. Um dos tiros atingiu seu ombro, também de raspão, e o 
outro perfurou o maxilar. 

Tendo feito seu último ataque contra as amigas, o ra-
paz se afastou novamente para o lado oposto da escola. Nesse 
mesmo instante, Jenifer ouviu a porta do CEL sendo aberta 
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e os estudantes correndo para se esconderem no local, estan-
do entre eles Beatriz e Letícia. No entanto, a garota não teve 
forças para se levantar e ir junto, por isso continuou deitada 
e quieta. Jenifer me diz que não guardou mágoas por ter sido 
deixada para trás por suas colegas. 

— Eu simplesmente queria que todos pudessem so-
breviver, então fiquei aliviada quando vi aqueles alunos 
entrando. Elas não tentaram me levar junto, mas não te-
nho nenhum sentimento ruim em relação a isso — afirma 
ela e, na sequência, me atualiza sobre sua relação com as 
meninas. — A Beatriz e a Letícia também continuam estu-
dando lá, somos muito amigas até hoje.

Notando a correria dos jovens, Guilherme e Luiz 
Henrique retornaram ao corredor de acesso ao CEL. 
A dupla começara a verificar se as pessoas no chão es-
tavam realmente mortas, dando chutes e até golpes de 
machadinha para garantir. Por ventura, o instinto de 
sobrevivência de Jenifer estava af lorado nesse dia. A 
garota fechou os olhos e ficou imóvel enquanto os cri-
minosos estavam ao seu redor. Ela decidiu se fingir de 
morta para tentar evitar o que poderia ser seu golpe fa-
tal e foi o que a salvou.

Os dois passaram reto pela garota, com a convic-
ção de que ela não tinha mais vida. Porém, o estudan-
te que estava ferido atrás de Jenifer não teve a mesma 
sorte. Samuel Melquíades acabou fazendo um pequeno 
barulho involuntário, mas que não passou despercebido 
por Guilherme.

— Não atirem, por favor! — implorou Samuel, com um 
tremor em sua voz.

— Se você pedir com jeitinho, talvez — respondeu 
Guilherme.

— Pede com jeitinho — repetiu Luiz Henrique. O tom 
deles era baixo, embora transmitisse puro sarcasmo, como 
se fossem donos do lugar e estivessem de fato em uma brin-
cadeira. Em seguida, Guilherme não pensou duas vezes e 
atirou contra a cabeça do menino sem dar-lhe chance para 
qualquer reação.

Uma vez que se certificaram do número de vítimas fatais 
alcançado, Jenifer espiou de rabo de olho e viu os atiradores se 
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direcionarem para dentro do centro de línguas. Essa foi a deixa 
para que ela conseguisse reunir forças e escapar dali correndo 
rumo ao portão preto que separava a escola da rua. 

— Eu tinha ouvido eles se reaproximando ainda com o 
meu rosto colado no chão e fiquei em silêncio. Eu pensei que, pelo 
fato de estar coberta de sangue, eles não me perceberiam, foi nesse 
momento que começaram a falar com o Samuel. Depois que ati-
raram nele, eu senti que já tinham se afastado o suficiente e me le-
vantei para fugir o mais rápido que pude em direção ao hall da es-
cola — recorda quando lhe pergunto os detalhes desse momento.

Durante o percurso, a jovem viu cenas que nenhum ado-
lescente deveria ver. Corpos no chão, pessoas agonizando e muito 
sangue. Em meio às cenas de terríveis, ela só conseguia se pergun-
tar mais quantas pessoas haviam morrido. Pouco antes de chegar 
à calçada, Jenifer se deparou com um homem baixo, de meia ida-
de e armado. Ele era um policial à paisana e perguntava para ela 
o lugar em que os assassinos estavam. A garota apenas disse “lá 
dentro” e sinalizou em direção ao CEL da Raul Brasil. Quando 
finalmente conseguiu sair, a jovem olhou para seus pés e só então 
percebeu que estava sem um dos tênis. Não fazia ideia do momen-
to em que o havia perdido. 

Colocou a mão na barriga e ergueu a cabeça em busca de 
descobrir o que deveria fazer em seguida, já que estava muito fraca 
e precisando de cuidados médicos. A jovem viu o portão de um 
dos moradores da rua aberto e de imediato entrou na casa. O que 
ela não esperava é que lá reencontraria a sua amiga Bianca, com 
quem estava no intervalo das aulas.

Ela e mais alguns estudantes, que o dono da casa abri-
gava, se assustaram ao ver Jenifer. Embora a menina estivesse 
conseguindo manter a consciência e se locomover, o sangue 
estava em toda parte de seu corpo. Os alunos se sentaram no 
chão para aguardar a chegada dos primeiros socorros e, em 
uma espera de menos de dez minutos, eles escutaram sirenes 
se aproximando. A essa altura, a rua se encontrava repleta de 
viaturas da polícia militar e, ao ver a garota ferida, um oficial 
se dispôs a ajudá-la a se acomodar na maca de uma das ambu-
lâncias, na qual Jenifer foi levada para o hospital mais próximo 
junto de Bianca. Durante o percurso, a amiga ligou para a mãe 
da estudante baleada, que ainda não sabia o que teria acabado 
de acontecer com a sua única filha.
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Recuperação

A jovem passou por diversas avaliações médicas, porém, 
devido à seriedade dos machucados, ela precisou ser transferi-
da para outra unidade que pudesse melhor atendê-la. Enquan-
to era recolocada em uma nova ambulância, Jenifer pôde avis-
tar de longe os pais chegando para acompanhá-la.

— Eu não me lembro de muita coisa sobre esse momento 
que encontrei meu pai e minha mãe, apenas me lembro da sen-
sação estranha de ficar deitada e coberta até o pescoço com um 
lençol térmico — comenta durante nossa conversa.

Quando a família chegou ao Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, localizado em Mogi das Cruzes, o cli-
ma era apressado e Jenifer precisou responder a uma série 
de questões. Entre elas, se aceitaria receber sangue durante 
a cirurgia, caso necessário. 

— Não aceito por causa da minha posição religiosa — foi 
o que ela falou assertivamente. 

Ao final das inúmeras perguntas, uma enfermeira a pre-
parou para realizar uma bateria de exames pré-operatórios e 
nesse meio-tempo, em que a menina mal tivera oportunidade 
para digerir tudo, Jenifer fechou os olhos e se perdeu em seus 
pensamentos. Ela se negava a acreditar no que havia ocorrido 
com ela e seus colegas, apenas desejava com todas as suas for-
ças que tudo não passasse de um grande pesadelo. Mas, infeliz-
mente, ela foi trazida para a realidade segundos depois de seu 
devaneio ao ouvir o som de uma máquina apitando ao lado.

O tiro que ela recebeu no abdômen causou-lhe uma per-
furação no intestino, resultando na implantação de uma bolsa 
de colostomia. Todavia, o projétil não foi retirado inicialmente, 
ficando alojado na região da coluna durante dois meses. O pro-
cesso de recuperação de Jenifer durou de março até dezembro 
de 2019. Longos meses de inúmeras limitações, nos quais ela 
precisou dar continuidade aos seus estudos em casa.

Atualmente, pouco mais de um ano depois da tragé-
dia, ela ainda sente algumas dores nas costas, mas se diz 
totalmente recuperada.

— Creio que lido com tudo psicologicamente bem, até 
porque não precisei de nenhum tratamento nessa questão. 
Quando paro para refletir sobre o que passei, vejo apenas como 
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um acontecimento infeliz que tive que viver e não como uma 
situação que possa me impedir de fazer algo — explica depois 
que a perguntei sobre as consequências emocionais que o mas-
sacre teria deixado em sua vida.

Em função do triste ocorrido em 13 de março, a esco-
la Raul Brasil passou por grandes reformas a fim de estimu-
lar seus alunos e funcionários a deixarem essas memórias 
no passado. Jenifer ainda não teve a oportunidade de voltar 
lá depois das mudanças, pois o fim das obras coincidiu com 
o início da quarentena estipulada para frear a disseminação 
do novo coronavírus, contudo ela acredita que a nova etapa 
será algo importante.

— Vai ser um pouco diferente com a reforma, mas 
não acho que apagará nossas lembranças. Quem viven-
ciou aqueles momentos terá que lidar com eles para sem-
pre, porque, infelizmente, é impossível excluí-los de nos-
sas vidas. Acredito que a repaginada vá trazer novos ares 
para aqueles que têm real dificuldade de voltar para a 
escola — diz no mesmo tom pacato que demonstrou en-
quanto nos falamos.

No que se refere às expectativas para o futuro, a 
adolescente já faz planos. As diversas idas ao hospital 
para fazer exames, consultas e cirurgias, despertaram em 
Jenifer grande admiração pela área e um desejo: seguir 
carreira como uma profissional da saúde para que possa 
cuidar das pessoas.

— Meu maior sonho atual é terminar esses traba-
lhos enviados pela escola, mas fora isso é iniciar o curso 
de Enfermagem. No entanto, confesso que ultimamente eu 
também tenha começado a achar Fisioterapia interessante.

Com isso, nossa conversa terminava e eu a agradeci 
por seu relato.

— Obrigada por compartilhar sua história comigo, 
Jenifer, ela merece ser contada.

— De nada, fiquei feliz em poder ajudar. Quando sair 
sua nota eu vou querer saber — envia ela, em meio a risos e 
emojis de coração.
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Basta uma simples busca no Google para encon-
trar o nome da menina que lutou com Luiz Hen-
rique de Castro, um dos assassinos no massacre 

da Escola Estadual Prof. Raul Brasil. Rhyllary Barbosa de 
Sousa, agora com 16 anos, é popular no Instagram e reúne 
quase sete mil seguidores. A adolescente recebe muitas cur-
tidas e comentários positivos em suas fotos.

A descrição no perfil da rede social diz “Futura dele-
gada”, “Jiu-jitsu @projetobonsaijj”, “16 | SP” e indica o tele-
fone de sua assessora. Mesmo com o número à disposição, 
decidi mandar uma mensagem direta, até hoje não visua-
lizada. Só consegui o seu número de telefone após alguns 
dias, pois uma de suas amigas gentilmente me passou.

Apresentei-me por WhatsApp e a resposta veio pron-
tamente:

— Boa noite! Um minuto.
— Tudo bem — respondi. 
Aquele minuto demorou, na verdade, 38 horas. Vendo 

que ela havia se esquecido de me responder, mandei uma 
segunda mensagem:

— Oi, Rhyllary. Tudo bem? Você acha que consegue 
nos ajudar?

Dessa vez, a resposta foi rápida e positiva. O convite 
foi aceito.

Combinamos de fazer uma chamada de vídeo, já que 
em tempos de pandemia a recomendação era que evitásse-
mos o contato físico entre as pessoas. Marcamos para um 

  Rhyllary Barbosa de Sousa
Autora: Gabrielli Lima

“O meu maior sonho é fazer algo bom no mundo, 
algo que fique marcado.”
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domingo, às 12 horas. Às 11h39, mandei uma mensagem 
confirmando se podíamos fazer a ligação no horário com-
binado. A resposta veio quase meia hora depois, pedindo 
um instante, pois ela estava organizando algumas coisas. O 
tempo passou e a nossa conversa só aconteceu às 18h10.

Finalmente conseguimos nos falar. Os três integrantes 
do grupo estavam ansiosos pela história da menina, que de for-
ma corajosa, lutou com um dos atiradores e conseguiu sair ile-
sa do massacre na Raul Brasil. Também estávamos orgulhosos 
por tê-la em nosso livro.

Rhyllary é uma adolescente que mora com os pais e a 
irmã de dez anos no bairro Jardim Revista, também em Su-
zano. Ela atendeu a chamada de vídeo na cozinha. A geladeira 
branca atrás dela era visível. O tempo não era dos mais quen-
tes em São Paulo e provavelmente na cidade de Suzano tam-
bém, já que ela usava uma blusa de moletom cinza. O cabelo 
de Rhyllary estava solto e liso, chegava à altura dos ombros. 
Alguns fios loiros se misturavam com os castanhos.

Em pé, com o celular carregando e usando fones de 
ouvido, a jovem nos cumprimentou com um sorriso tími-
do e a agradecemos por poder nos atender. Depois de nos 
perguntar se estávamos conseguindo ouvi-la bem, começou 
a nos revelar os detalhes do dia que ficará marcado para 
sempre em sua vida.

Lutando como uma garota

Aquela quarta-feira, era mais um dos dias em que Rhyllary 
se atrasava para ir à escola. Morando a cerca de 20 minutos da 
Raul Brasil, ela saiu de casa às 6h50, após tomar o seu café da 
manhã, colocar um cropped branco, blazer bege, calça cinza e 
o par de tênis. A maioria dos estudantes não ia uniformizada, 
pois não era uma exigência da escola. Os passos apressados não 
negavam o atraso para o início da aula, que começaria logo. Fi-
nalmente chegou à escola e encontrou a inspetora Eliana Regina 
de Oliveira Xavier. “Tia”, como era carinhosamente chamada, 
Eliana foi uma das vítimas do massacre.

— Eu cheguei e ela me viu, fez aquela cara de tipo: 
“Você está chegando atrasada de novo?”. Pedi pra ela não 
fazer aquela cara — disse Rhyllary sobre Eliana.
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— Eu não me atraso, eu faço suspense, tá bom? — 
completou a entrevistada, brincando. 

A jovem entrou na escola e cumprimentou Marilena 
Ferreira Umezu, coordenadora pedagógica, uma das pri-
meiras vítimas a ser morta no atentado. Rhyllary não lem-
bra qual a matéria que teve na primeira aula, mas recorda 
que quando chegou à sala, falou com Caio Oliveira, outra 
vítima fatal do massacre.

Às 9h30, o sinal bateu indicando o horário do inter-
valo. Os alunos foram para o pátio da escola, ela foi com 
as amigas e conversou por um tempo, em seguida, chamou 
Maria Eduarda para ir até a cantina comprar um lanche.

A menina estava de costas para a diretoria, em frente 
à cantina, quando ouviu barulho de tiros. Os alunos come-
çaram a gritar e a correr para se esconder, foi quando ela 
decidiu ir para o refeitório e ficar por lá. 

Já no refeitório, Rhyllary viu Guilherme Taucci an-
dando e colocando a máscara preta em seu rosto. Depois, 
começou a dar alguns disparos pela escola. O pensamento 
rápido de sair dessa situação fez com que ela chamasse algu-
mas pessoas para fugirem de lá juntos, mas não foi seguida 
por ninguém.

O ato valente da jovem, que na época tinha 15 anos, 
foi mundialmente reconhecido pela mídia. Rhyllary saiu do 
refeitório correndo em direção à porta principal.

— Ou era uma tentativa de me salvar ou eu ficava lá 
para morrer — lembra.

Às 9h42, ela correu pelo pátio até chegar à diretoria. 
Avistou a porta que dava acesso à entrada da escola. Foi 
quando ela viu Luiz Henrique, que tinha acabado de entrar 
no local e se preparava para iniciar o ataque.

— Eu o vi abaixado, pensei que fosse mais um aluno, 
mas não era.

Luiz estava mexendo em alguma coisa na bota que 
usava, como se estivesse arrumando-a. Ele percebeu que 
Rhyllary vinha em sua direção para fugir e a agarrou pelos 
cabelos e pelo braço. Os dois iniciaram um confronto cor-
poral. Luiz dava sequências de socos e murros na cabeça da 
jovem. Os golpes duraram cerca de 6 segundos, mas para 
ela, pareciam horas.
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— Eu imaginei: “Se eu recuar, ele vai me matar”. En-
tão mais uma vez eu pensei na tentativa de sair. Mas eu pe-
dia para ele parar e perguntava o porquê de ele estar fazen-
do isso. Só que ele estava com tanto ódio que eu não sei de 
onde saía. Estava exposto no olhar dele — recorda.

Rhyllary conseguiu lutar com Luiz, que era dez anos mais 
velho que ela. A estudante pratica Jiu-jitsu há três anos. Pergunto 
se ela usou uma técnica específica para conseguir manter-se de 
pé, mesmo após receber algumas rasteiras de Luiz.

— É a base que a gente usa no treino: não ficar com 
os pés muito juntos nem muito separados. Ficar com os joe-
lhos alinhados aos ombros e com o tronco duro também.

Luiz continuava agredindo Rhyllary quando perce-
beu que um grupo de alunos surgiu tentando escapar. Nas 
imagens disponíveis na internet, percebemos o desespe-
ro do agressor ao ver que vários alunos estavam fugindo. 
Com isso, ele soltou a menina, que conseguiu abrir a por-
ta e correr para fora da escola. Luiz tentou agarrar alguns 
estudantes, mas não conseguiu. Assim, mais de 20 alunos 
conseguiram fugir.

Ele, então, pegou o machado que havia deixado no 
chão quando chegou ao hall de entrada, e golpeou o ombro 
de um dos estudantes que mesmo ferido, conseguiu escapar.

O garoto que ficou com o machado cravado no corpo 
é José Vítor Ramos, que tinha 17 anos. Rhyllary viu o meni-
no ferido e o acompanhou até o Hospital Santa Maria, que 
fica próximo da escola.

— Eu estava com medo de acontecer alguma coisa 
com ele. Eu só falava: “Calma, calma, anda”.

Após acompanhar José Vitor até a calçada do hospital, 
Rhyllary se sentiu perdida. Acabou chegando até uma dis-
tribuidora de água que fica próxima da escola. Desesperada 
e muito assustada, recebeu ajuda dos homens que trabalha-
vam no local. Um deles emprestou o celular para ela fazer a 
ligação para a mãe, já que o seu havia ficado na escola.

Quando a mãe, Marilene, atendeu o telefonema, 
Rhyllary não conseguia falar, porque chorava muito. O ho-
mem pegou seu celular e explicou o que aconteceu. A mãe 
e o irmão da jovem estavam em Poá, município vizinho a 
Suzano, mas chegaram seis minutos após a ligação. 
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Pergunto sobre as inúmeras entrevistas que já conce-
deu para grandes veículos e ela explica que, depois de todo 
o ocorrido, começou a ser convidada para ir a programas 
de rádio e TV. Foi quando percebeu que precisaria de uma 
assessora para organizar sua agenda.

Efeitos de um massacre

Embora estivesse com o semblante já um pouco cansa-
do, Rhyllary volta a lembrar mais detalhes do dia da tragédia. 
A adolescente conta que ficou sensível depois do ocorrido.

— Eu não era muito de me emocionar, sabe. Depois 
disso, parece que eu me tornei uma florzinha sensível, qual-
quer coisa me deixa triste e com uma sensação de ser insu-
ficiente, querendo chorar. Qualquer palavra é motivo para 
eu ficar para baixo.

Nesse momento nossa entrevista, que já havia sido in-
terrompida algumas vezes para Rhyllary atender a vizinha 
Maria que apareceu em sua casa, volta a ter uma interrup-
ção. Dessa vez a irmã mais nova da jovem aparece e pede 
para ela dar um remédio em sua boca.

— Gente, eu vou dar dipirona para a bonequinha — 
Rhyllary brinca. 

A irmã, claramente com vergonha, responde:
— Para, Rhyllary!
— Abre a goela, vai. Abre a goela, toma — diz, pegan-

do a colher com o remédio. 
Peço para ela falar mais sobre a difícil decisão que tomou.
— Na vida a gente corre riscos toda hora, mas tem mo-

mentos que você precisa tomar uma atitude um pouco mais 
radical — e completa — Foram inacreditáveis as coisas que 
aconteceram ali, um segundo que ele estava abaixado, sem o 
machado, eu apareci... Se não foi Deus, eu não sei o que foi.

Hoje, Rhyllary está cursando o segundo ano do ensino 
médio e estuda no Colégio Lumbini, no qual ganhou uma 
bolsa de estudos, após participar de uma palestra na Funda-
ção Pitágoras. Ela considera que a escola Raul Brasil tem um 
bom ensino, mas é insuficiente no quesito segurança. Achava 
os muros baixos e, segundo ela, o portão principal sempre 
estava aberto.
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A jovem faz tratamento psicológico, mas sem remédios. 
Ainda não superou tudo o que aconteceu naquela quarta-fei-
ra de março de 2019, mas o Jiu-jitsu a ajuda no tratamento. 
Também gosta de capoeira e iniciará no Muay Thai.

Encerro minha conversa perguntando o que ela espe-
ra do futuro e como toda adolescente, ela tem sonhos. Um 
eles é cursar Direito ou Educação Física, nesse caso, para ser 
professora de Jiu-jitsu.

— Quero ter uma vida estabilizada e dar uma vida 
melhor para geral. Fazer algo bom no mundo, algo que 
fique marcado.

Com a assessora e seu professor de Jiu-jitsu, Rhyllary 
está montando um projeto que se chamará “Paz nas esco-
las”. O intuito é dar palestras e propor que as artes marciais 
sejam disciplinas obrigatórias, para que todos possam estar 
preparados em qualquer ocasião.

— Eu sou uma sobrevivente e preciso passar a força que 
eu tive adiante. Se você constrói algo bom para o outro, você 
constrói para você também — diz, encerrando nossa conversa.
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O alarme do intervalo na escola Raul Brasil to-
cou, os alunos saíram de suas respectivas salas 
de aulas e caminharam por outros locais do 

colégio. Amanda, uma jovem de olhos castanhos, pele par-
da, cabelos longos e cacheados, deslocou-se para a secretaria 
da escola, pois teria que assinar algumas papeladas. Muito 
conhecida no colégio, ela cumprimentava seus colegas que 
estavam nos corredores próximos à secretaria. A amiga, 
Mayara Gonçalves, disse que poderia lhe fazer companhia 
até lá, mas Amanda respondeu que não seria necessário.

— Não, amiga. Pode ir lá para a biblioteca, depois eu 
te encontro. 

Enquanto Amanda estava na sala da secretaria e espe-
rando ser atendida, Guilherme Taucci entrou na Raul Brasil 
e iniciou seus primeiros disparos contra os alunos no hall de 
entrada da escola. O barulho deixou Amanda assustada, 
mas ela imaginou que seria apenas uma brincadeira de al-
guns estudantes. Até que um vidro da sala em que estava 
estourou. Em choque, Amanda imediatamente deitou-se 
no chão e se arrastou até a sala da vice-diretora da escola, 
Lilian Lima.

— Vi uma parte da parede quebrar. Foi a hora em 
que eu me joguei no chão e saí me arrastando até a sala 
da Lilian. Entrei e fiquei debaixo da mesa, apavorada, sem 
saber o que estava acontecendo — relembra.

Lilian chegou ao local e vendo Amanda debaixo da 
mesa, perguntou o que estava acontecendo.

  Amanda Nunes dos Santos
Autor: Murilo Coelho

“Esse fardo não é mais meu,
 eu já sofri o que tinha que sofrer.”



| 56 |

— Estão atirando aqui na escola! — respondeu a me-
nina, agitada. 

A vice-diretora abriu uma porta e ambas correram 
juntas até um depósito que existia ao fundo da diretoria. 
Ao chegar nele, esconderam-se, ficando em total silêncio. 
Movida pelo pânico, Amanda mal conseguia se comunicar 
e percebendo isso, Lilian tentou acalmá-la. Os tiros começa-
ram a ser ouvidos por elas dentro da escola. A incerteza do 
que ocorria tornou o clima ainda mais tenso.

— Quando deitei no chão e me arrastei, o celular voou 
da minha mão. Eu não lembrava o número de ninguém — 
relata Amanda, depois de um ano da tragédia.

A diretora e a aluna ficaram por bastante tempo no 
depósito, protegendo-se do ataque. O sinal correspondente 
ao fim do intervalo foi tocado. Nesse momento, os alunos 
deveriam estar retornando para suas determinadas salas, 
mas tudo o que eles queriam fazer era fugir da escola. De-
sesperados, eles se esforçavam para salvar suas vidas.

Entrevista com a ex-aluna

Combinamos a nossa conversa depois das 12 horas, 
na tarde de um sábado, dia 21 de março de 2020, um ano e 
oito dias depois do atentado à escola Raul Brasil, em Suza-
no. Mandei mensagens para Amanda.

 — Oi, Amanda. Tudo bem? Como combinado, nossa 
entrevista vai ser hoje, né? Temos dois horários: 13h00 ou 
13h30. Qual você prefere? 

Ela logo me responde:
— Então, eu estou na rua... Só vou chegar umas 14h30. 

Fica muito tarde pra você? — pergunta a ex-aluna.
— Pode ser, Amanda — respondo. 
Educadamente ela responde a minha mensagem:
— Ok, obrigada.
Assim que Amanda avisou já estar em casa e disponí-

vel para a entrevista, eu e minhas colegas de grupo prepara-
mos a chamada de vídeo. 

Amanda Nunes dos Santos, moradora de Itaquaque-
cetuba, tem 18 anos. No Instagram, ela se identifica como @
mandaaenunes e possui 1.051 seguidores. Em sua conta, ela 



| 57 | 

destaca hobbies como escrever e desenhar. A jovem tam-
bém tem um segundo perfil intitulado “Atração de 1998” (@
atracao_de1998), com 210 seguidores, para fazer postagens 
sobre artes e poesias.

Formada no ensino médio no fim de 2019, ela nos rece-
be muito bem ao abrirmos a chamada de vídeo. Empolgada, 
porém um pouco tímida, pergunta o nome de cada integrante 
do grupo. Bem arrumada, Amanda inicia a conversa sentada 
no sofá de sua casa. Ela conta os detalhes da fatídica manhã 
que viveu, fazendo-nos enxergar as cenas angustiantes, que 
abrem esse texto, como se estivéssemos junto a ela.

— Estudava na escola Raul Brasil há oito anos. Eu es-
tava vivendo meu dia normalmente, até o momento em que 
fui à secretaria e ouvi os disparos. Teve uma hora que os 
tiros pararam, então a Lilian ligou para a mãe dela, para que 
buscasse os filhos na escola. Nessa hora eu falei: “Lilian, eu 
quero sair daqui, quero ir embora dessa escola” — recorda 
a adolescente.

A vice-diretora tranquilizava a aluna até que olhou 
pela janela e percebeu que os policiais tinham chegado, li-
berando o resto dos estudantes que ainda estavam dentro. 
Lilian gritou para os oficiais, avisando que ainda havia uma 
aluna na escola, a Amanda. Eles foram até o local e coloca-
ram um pano na cabeça da menina, orientando-a a olhar 
para baixo quando saísse.

— Abaixei a cabeça, mas fiquei com os olhos abertos. 
Acabei vendo muito sangue, mas nenhum corpo — diz ela.

Do lado de fora da escola Raul Brasil, Amanda pre-
senciou o movimento de diversas pessoas indo para o CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social) próximo ao colé-
gio, na Rua Portugal Freixo. A garota perguntou a um policial 
se seria possível que pegasse seu telefone celular, que estava 
na escola, e ele respondeu dizendo que só poderia recuperar 
seus pertences após a perícia. Sem dar-se conta da dimensão 
que o caso havia tomado, Amanda procurava um meio para 
entrar em contato com seus pais e dizer que estava bem. 

Com a cabeça atordoada, ela só se recordava do ca-
minho para o shopping, que fica na Rua Sete de Setembro. 
Seu destino foi caminhar para lá, achando que teria maio-
res chances para conseguir se comunicar. Próximo da Igreja 
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Bola de Neve, Amanda acabou encontrando um lugar onde 
pôde tentar contato com sua família. Ligou para sua casa, 
mas ninguém atendeu. Em seguida, fez uma tentativa para 
o número de seu avô, mas novamente não conseguiu obter 
resposta. Decidiu, então, ir embora sozinha até sua morada. 
Por sorte, viu uma van que ia sentido a estação de trem da 
cidade. Sem dinheiro e desesperada, explicou sua situação 
ao motorista do transporte.

— Moço, eu não tenho dinheiro, eu não tenho 
nada. Sou aluna da escola Raul Brasil e acabou de ter 
tiros dentro da escola.

— Tudo bem, moça, entra aí — permitiu o motorista. 
Enquanto estava no veículo, ela via helicópteros da 

polícia rondarem pelo céu da cidade. Chegou à estação e 
correu para um ponto de táxi, com o destino a Itaquaque-
cetuba. São 10 km de distância entre Suzano e o município 
onde mora, o que levaria em média, 20 minutos de viagem.

— Quando cheguei na minha casa, vi meu padrasto 
no ponto de ônibus. Ele já estava indo para Suzano. Nessa 
hora eu desabei. Comecei a chorar sem parar. Até então eu 
não tinha chorado. Não tinha forças nem pra me levantar, 
fui praticamente carregada para casa — explica Amanda 
durante a entrevista.

A chegada da jovem foi um alívio para todos da família, 
principalmente para ela mesma. Na mídia, só se falava do mas-
sacre. Amanda não conseguia acreditar que ela era uma das que 
presenciaram aquela tragédia, tampouco uma sobrevivente.

— Entrei em choque quando os vídeos passaram na te-
levisão. Como fiquei presa com a Lilian, eu não tinha visto os 
assassinos. Vi o começo de uma das gravações e percebi que, 
se eu tivesse pegado meu celular quando ele voou, eu seria 
vista e poderia ter sido atingida, porque tudo aconteceu mui-
to próximo do lugar que eu estava — conta a menina.

Volta às aulas

Dois dias depois do atentado, na sexta-feira, a jovem vol-
tou à escola para recuperar seu celular e ficou sabendo que o apa-
relho tinha sido levado para a delegacia, local em que ela teria de 
prestar depoimento. Cansada, Amanda decidiu voltar para casa.
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A escola Raul Brasil retornava aos poucos suas ativi-
dades com apoio e terapia para os alunos, porém o clima era 
muito pesado. Ainda com o psicológico conturbado, Amanda 
foi para as aulas durante duas semanas. No decorrer de um de 
seus dias no colégio, a jovem descobriu, por meio de notícias, 
que um ex-amigo, com o qual mantinha muito contato, teria 
conexão com o crime executado por Guilherme e Luiz Hen-
rique, sabendo de todo o plano do massacre ocorrido na Raul 
Brasil. Abalada por essa informação e pela convivência que 
teve com o ex-colega, Amanda deixou de ir à escola por um 
determinado período. Percebendo a ausência dela, a vice-dire-
tora Lilian entrou em contato com a aluna e lhe fez um pedido.

— Amanda, fica pelo menos para as três últimas aulas 
— sugeriu Lilian. Ao ouvir o pedido da vice-diretora, que 
esteve com ela no momento do atentado, a estudante voltou 
a ir, porém com muito medo.

A aluna nos relata que ia para as últimas aulas, mas 
ficava nervosa, tinha crise de ansiedade e não conseguia estu-
dar. Só permanecia por dez minutos e ia embora. Quando ou-
via barulhos de cadeira no andar de cima, ficava em pânico, 
imaginando coisas. Popular na escola, ela destaca que tinha 
amizade com algumas vítimas do ataque. Em pausas maiores 
durante algumas frases, Amanda se emociona ao lembrar-se 
de uma das pessoas com quem teve mais proximidade.

— Eu era muito amiga da tia Eliana. Eu estava lá há 
muitos anos, então eu tinha contato com todos, e... pera aí 
— pede a jovem, que olha em direção ao teto de casa para se 
recuperar da crise de choro. 

Após a pausa, a próxima questão era se ela estava 
psicologicamente melhor do trauma, depois de 12 meses. 
Amanda responde que a terapia fez com que ela ganhasse 
forças para superar a perturbação que vivenciou no dia, 
além de evoluir seus pensamentos e ações. A jovem sempre 
quis fazer um acompanhamento, porém nunca teve a ini-
ciativa de procurar participar. Além do auxílio da família, o 
apoio profissional foi crucial para sua melhora.

— Eu sempre gostei de terapia, mas precisou acontecer 
isso para eu começar a fazer. Agora eu me sinto bem, não tenho 
crise por causa disso há muitos meses. No dia que completou 
um ano do atentado, eu fiquei abalada e chateada, mas tentei 
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dar o máximo para ficar bem. Esse fardo não é mais meu, eu já 
sofri o que tinha que sofrer — desabafa a ex-aluna.

— Melhorei minha forma de pensar sobre as coisas 
da vida. Querendo ou não, mesmo sendo por um método 
muito ruim, eu amadureci muito — avalia Amanda. O in-
centivo de Lilian, que sempre esteve ao seu lado desde o dia 
da tragédia, também foi crucial para sua recuperação. 

Depois de ouvirmos os relatos referentes à supera-
ção de seu passado turbulento, perguntamos se ela tem 
amigos que conseguiram progredir no aspecto emocio-
nal, assim como ela.

— Tenho amigos que têm muitas dificuldades no dia a 
dia. A sensação de desconforto para eles, que ainda frequen-
tam a escola, volta sempre. Se sentem perdidos e presos, mas 
não por causa do que aconteceu e sim por consequência do 
luto. É o vínculo que tinham com o pessoal que morreu. 
Amigas minhas precisam de terapia, mas ainda não fize-
ram, porque são pessoas que têm mais dificuldade para fa-
lar sobre — revela Amanda, que completou dizendo que o 
motivo de suas amigas não fazerem tratamento é a negação 
em abordar novamente o assunto bastante delicado, prefe-
rindo lidar com a dor de uma forma mais solitária.

— Sempre converso com minhas amigas e as apoio a 
todo o momento. Cada um tem seu tempo de recuperação, 
então digo para elas que estou sempre aberta a dar conse-
lhos, que estou disposta a ajudar. Guardar sentimentos é 
muito ruim, porque você vai desenvolvendo mais mágoas e 
pode piorar a situação — conclui a jovem. 

Já na reta final de nossa entrevista on-line, quisemos 
saber curiosidades sobre sua personalidade, fazendo-a algu-
mas perguntas em sequência.

— Amanda, o que você mais gosta de fazer em seu 
tempo livre? 

— Desenhar, escrever e assistir séries — diz.
— O que você mais gosta de fazer com os amigos?
— Sair, aproveitar um final de semana indo ao Parque 

Ibirapuera, por exemplo.
— Qual é o seu maior sonho?
— Conseguir um emprego e começar minha facul-

dade de Design de Interiores. Pode parecer besta, mas eu 
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quero ser independente. Pretendo ter meu próprio dinheiro 
para pagar a faculdade e minhas coisas.

— Como estava sua rotina antes do isolamento social 
começar e agora?

— Para ser sincera, agora está muito parada, pois não 
tem o que fazer. Antes da quarentena começar, eu estava 
procurando trabalho, fazendo entrevistas de emprego, indo 
à terapia e pensando em fazer algum curso técnico antes de 
entrar na faculdade — responde. 

Após todas as perguntas, informamos à Amanda que 
tínhamos conseguido o que precisávamos. Visualmente ali-
viada, a jovem abriu um sorriso, parecendo estar contente 
por ter vencido sua dificuldade em relembrar todos os mo-
mentos traumáticos que viveu. Ela havia nos alertado que 
seria complicado falar e poderia precisar parar a conversa 
algumas vezes para se recuperar das difíceis memórias. En-
tretanto, ela certamente demonstrou ter superado essa eta-
pa. Eu e minhas colegas nos despedimos da jovem.

— Amanda, muito obrigado por nos conceder essa 
entrevista. Você foi excelente!

— De nada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente!



    A perda
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O dia começou cedo na pequena casa da famí-
lia de João Antônio Ribeiro, no bairro Mon-
te Cristo, em Suzano. Ele e a esposa, Marlene 

Santana Ribeiro, acordaram por volta das 6 horas daquela 
manhã, pois iriam até a loja de material de construção esco-
lher um piso para a cozinha. A família estava reformando 
uma parte da residência, porque no fim do ano iriam fazer 
uma pequena comemoração para o filho, Cleiton Antônio 
Ribeiro, que faria 18 anos e se formaria no ensino médio. 
Um mês antes, o menino avisou ao pai que não queria uma 
festa grande, como João planejava. Pensava em algo menor, 
apenas para os amigos e familiares.

— Não quero festa no salão não, pai. Vamos fazer uma 
festa mais íntima, em casa, com cerveja e churrasco.

Cleiton percebeu que para fazer uma comemoração em 
casa, ela precisava de alguns reparos.

— Pai, vamos fazer um banheiro aqui fora para as visitas?
Muito esperto e bom de matemática, o menino tirou as 

medidas e desenhou o projeto do banheiro para o pai começar a 
construir o cômodo, na parte de fora da casa.

João aproveitou e reformou outras áreas da residência, 
mas a cozinha acabou ficando sem piso por um tempo.

— Pai, vamos ter que comprar um piso para a cozinha. 
Se nós formos fazer a festa aqui em casa, vai ficar feio sem piso.

João concordou com a ideia. Aproveitou a fase de re-
forma e disse que providenciaria os materiais necessários 

  João Antônio Ribeiro
  Autora: Gabrielli Lima

 “Eu choro não só pelo meu filho, mas por outros jovens que se 
foram, inclusive no massacre de Realengo.”
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para dar o acabamento no cômodo. O dia 13 de março che-
gou e o piso seria comprado. Todos os dias, antes de sair 
para ir à escola, Cleiton pedia a benção aos pais.

— Bênção, mãe!
— Deus te abençoe, meu filho!
— Benção, pai!
— Deus te abençoe. Vai com Deus.
Algumas vezes os pais levavam o filho para a escola. 

Em outras, ele ia com um pequeno grupo de amigos, que 
também estudava na Raul Brasil. O caminho até lá ficava 
mais divertido com a turma.

João e a esposa se preparavam para ir à loja de ma-
teriais, que fica a 15 minutos de casa. Próximo de lá tam-
bém está a Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Durante 
o caminho, o casal conversava sobre como ficaria a nova 
cozinha com o piso. Perto do estabelecimento, João e Mar-
lene perceberam uma movimentação estranha nas ruas: he-
licópteros sobrevoavam o céu, policiais e pessoas agitadas 
caminhavam pelo bairro.  O casal chegou à loja e comentou 
sobre o dia atípico que Suzano vivia, nesse momento, foram 
informados pelo dono do estabelecimento que havia acon-
tecido um ataque a tiros na escola Raul Brasil.

— Meu Deus, o meu filho estuda lá! — disse 
Marlene, assustada.

João e a esposa ignoraram completamente o que foram 
fazer na loja e seguiram direto para a escola procurar por 
Cleiton. Eram 12 minutos até a Raul Brasil, mas para uma 
mãe e um pai em desespero, os minutos viraram horas.

João estacionou o carro na rua, que estava repleta de 
alunos, vizinhos, bombeiros, policiais e curiosos. Também 
era possível ver veículos do SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). O casal foi até a porta da escola, mas 
foi avisado que não poderia entrar, mesmo alegando que o 
filho estudava ali. João e Marlene decidiram sair daquele 
movimento todo e procurar Cleiton nos hospitais de Suza-
no. Seguiram para a Santa Casa, onde só conseguiram in-
formações desencontradas. João ligou para o Hospital Santa 
Maria, também localizado próximo à escola, mas não teve 
notícias sobre o filho. A segunda chamada foi para o Hos-
pital São Paulo. Novamente, as informações eram confusas.



| 65 | 

O dia se arrastou e a preocupação aumentava. Os 
familiares do casal já sabiam o que tinha acontecido na 
escola, a imprensa começava a noticiar e os helicópteros 
não paravam de rondar a cidade que seguia tumultuada.

O casal foi orientado a ir para a Associação Cultu-
ral Suzanense, localizada na Avenida Armando Salles de 
Oliveira, local escolhido para ser ponto de acolhimento 
para os familiares das vítimas. O lugar é grande. Trata-se 
de um espaço em que são realizadas festas, formaturas e 
outros eventos, mas que, dessa vez, abrigava pais deses-
perados em busca de boas notícias sobre seus filhos.

Lá também chegavam irmãos, sobrinhos e outros 
familiares do casal, que estavam angustiados com a falta 
de informação. Às 14 horas, João e Marlene foram cha-
mados para dentro de uma das salas da associação. An-
tes disso, já tinham sido acalmados por um psicólogo. 
A pequena sala era composta por uma mesa e algumas 
cadeiras. O casal se sentou para ouvir as palavras mais 
duras de suas vidas:

— É uma notícia triste. O filho de vocês se foi nesse 
ato de violência.

— Meu filho querido se foi — pensou João, atônito.
O mundo desabou para ele e a esposa. As lágrimas 

eram incontroláveis e o choro alto e dolorido refletia o sofri-
mento do casal, jamais poderiam imaginar perder um filho 
em um ambiente que deveria proporcionar segurança.

A chamada de vídeo que fazíamos com João já che-
gava aos 50 minutos de duração. A história que ele acabara 
de nos contar, nos comovia e apertava o coração. Os olhos 
de João brilhavam, mas não era de felicidade. Estavam 
marejados por lágrimas. Impossível não sentir um nó na 
garganta naquele momento e não pensar na força daqueles 
pais para superar o ocorrido. Foi quando João e Marlene 
nos mostraram que eram muito mais fortes do que imagi-
návamos: eles já tinham perdido outro filho.

Anos antes de Cleiton nascer, João e Marlene tiveram 
uma menina, Claudilene Santana Ribeiro, que faleceu com 
sete anos de idade devido a complicações de uma pneu-
monia. O casal ficou sem tentar ter outro filho por alguns 
anos, até que em 2001, Marlene engravidou novamente.
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Um ano de saudades

Sentado no sofá, João prosseguia a história, enquanto, 
penalizados, não parávamos de pensar em todo sofrimento 
que aqueles senhores já tinham vivido. A câmera nos impe-
dia de enxergar João de forma detalhada. Só conseguimos ver 
seu rosto moreno, com algumas marcas de expressão. A tela 
estava dividida em quatro retângulos que mostravam João e 
os três integrantes do grupo de reportagem. A sobrinha Ro-
salina, que conhecemos na missa de um ano do atentado de 
Suzano, estava com ele. Lembro-me que, naquela sexta-feira, 
a Igreja Matriz da Paróquia São Sebastião estava lotada. 

A missa iniciou às 19h30 e resolvi ir para perto do altar, 
para procurar alguém que pudesse participar deste livro-re-
portagem. Durante a celebração, eu olhava as pessoas e suas 
reações durante as palavras do bispo de Mogi das Cruzes, 
dom Pedro Luiz Stringhini, que celebrou a cerimônia. Obser-
vei que no mesmo banco em que eu estava, havia uma mulher 
que chorava muito, ao seu lado um homem alto, provavel-
mente o marido, a quem ela estava de braços dados.

Ao final da missa, criei coragem para perguntar se 
ela era da família de alguma das vítimas e ela disse que era 
prima do Cleiton, mas que o pai dele também estava lá. Foi 
quando olhei para trás e vi um senhor de mais ou menos 
1,62m de altura, com alguns fios de cabelo brancos, barba 
feita, arrumado e que, mesmo com tanto sofrimento, era 
muito simpático e educado. 

Contei sobre o livro-reportagem que estávamos fa-
zendo e ele aceitou participar. Não conseguimos nos falar 
muito naquele dia, pois um repórter da TV Globo o chamou 
e ele teve que ir, mas consegui o contato de Rosalina que, 
dias depois, me passou o telefone do tio.

João continua a história:
— A gente não quer que se vá, né? Ainda mais assim 

com violência. Se fosse uma doença, como no caso da mi-
nha filha, dá até para aceitar. Mas assim, assassinato! Não 
concordo, porque é doloroso. Ninguém tem o direito de ti-
rar a vida de alguém.

João lembrou-se que no dia precisou tomar calmante 
para conseguir se manter firme e fazer o reconhecimento 
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do corpo do filho no Instituto Médico Legal (IML). Ele se 
enche de orgulho ao falar sobre a personalidade de Cleiton. 

— Ele era o filho que todos os pais desejam ter — 
assegura.

Atencioso, inteligente, educado, são algumas das quali-
dades que João relembra. O sorriso estampado ao falar do filho 
não nega a saudade dos bons momentos que viveram juntos.

Cleiton era estudioso. Fez cursos de contabilidade, 
computação, espanhol, praticava Jiu-jitsu e se preparava 
para entrar na faculdade com o curso pré-vestibular. Não 
costumava sair muito de casa ou brincar na rua. Gostava 
de ler a bíblia ou livros sobre filosofia e ciência que pegava 
na biblioteca da escola. Também tocava sanfona ao lado de 
seus dois cachorros nas horas vagas, tinha costume de jogar 
partidas de dominó com o pai.

João tem muito para falar sobre seu amado filho. No 
meio da conversa, relembra que quando Cleiton nasceu, o 
médico que fez o parto disse que o menino seria doutor. 
Aquela fala se estendeu até a adolescência de Cleiton, que 
pensava em cursar medicina veterinária ou ser um cientista.

A vida após a morte do filho

Turbulência. Essa é a palavra que define a vida de João 
após a morte de Cleiton. Ele ainda procura forças para su-
perar. Parece firme nas palavras, transmite paz e tranquili-
dade no que diz, percebemos que tem vontade de seguir a 
vida e reescrever sua história, mas tudo isso é um processo 
e cada avanço acontece aos poucos.

Marlene, com quem era casado há 34 anos, não con-
seguiu continuar na mesma casa sem o filho e decidiu se 
mudar no dia seguinte da morte de Cleiton. Agora, ela vive 
com as irmãs em Ferraz de Vasconcelos, cidade vizinha a 
Suzano. Teve que começar um tratamento com psiquiatra 
e psicólogo, João passou por tratamento com um psicólogo 
que o acompanha até hoje.

Ele respeita a decisão da ex-mulher de não querer mais 
morar na casa em que passaram boa parte da vida juntos e 
tenta contornar a situação, superar os problemas e viver a 
vida. Também optou por deixar a residência e vendê-la para 
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morar em Chapada Diamantina, sua cidade natal, na Bahia, 
junto com os dois cachorros, a herança que Cleiton lhe dei-
xou, diz brincando. Para ele será mais fácil assim, porque a 
lembrança do filho no imóvel ainda é muito forte.

Atencioso e educado, ele diz que, se precisarmos de 
alguma outra informação, é só mandar uma mensagem 
em seu WhatsApp que ele responderá. Peço alguma foto 
de Cleiton e ele não nega. Diz que vai pedir para sua irmã 
mandar, que era madrinha de Cleiton, pois ele deu todas as 
fotos que tinha do filho. Inclusive, doou as roupas e objetos.

Eu, Mariana e Murilo nos despedimos dele agrade-
cendo por sua atenção e a da sobrinha Rosalina que acom-
panhou toda a conversa. Desejamos muita força na nova 
vida que terá na Bahia. Nada melhor do que um local com 
boas lembranças para que se possa, de fato, recomeçar.
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João falava comigo e as demais autoras deste livro 
sobre seu filho Cleiton, vítima do atentado na Es-
cola Estadual Prof. Raul Brasil, quando, de repen-

te, resolveu passar o celular para sua sobrinha Rosalina Do-
lores Conceição, de 38 anos. 

Proprietária da loja de plantas Jardim Vitória, Rosali-
na mora em Suzano com o marido, Paulo Valencich Mon-
teiro, de 45 anos. O casal tem uma filha de 17 anos, Nicol-
le Conceição Berbel que estuda Engenharia de Energia na 
UNILA (Universidade Federal de Integração da América 
Latina), em Foz do Iguaçu, Paraná. 

Desde pequena, Rosalina tinha o costume de sempre 
visitar o tio João e a tia Marlene, de 59 anos.   

— Essa aí é minha sobrinha querida — diz João, ao 
passar o aparelho para Rosalina, que nos cumprimenta.

— Oi, gente. Tudo bem com vocês? 
— Tudo bem! Você estava na igreja no dia da missa, 

né? — perguntamos nos referindo à cerimônia de um ano 
do massacre na escola Raul Brasil.

Sentada no sofá, Rosalina já vinha acompanhando nos-
sa conversa ao lado do tio, ela começou a falar do primo sem 
nem perguntarmos, com o semblante tomado de emoção.

— Cleiton era o meu priminho mais novo. Era o me-
nino mais jovem da família. Todo mundo tinha muito cari-
nho por ele. Ainda é muito difícil falar sobre isso.

Sensibilizada, uma lágrima escorreu no rosto de Ro-
salina, que não olhava diretamente para câmera do celular, 

  Rosalina Dolores Conceição  
Autor: Murilo Coelho

 “Mandei a mensagem para o Cleiton na segunda. Na terça ele 
estava animado, com muitas ideias. Na quarta ele faleceu.”
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mas para os cantos do cômodo da casa de sua mãe, irmã do 
tio João. Parecia que dessa forma as recordações surgiam 
com mais facilidade, como se o jovem Cleiton estivesse ain-
da presente e andando pela casa.

Em nossa entrevista com João, ele havia contado so-
bre o desejo do filho em poder conseguir um emprego. A 
lojista ressaltou a vontade do jovem.

— Ele queria tanto trabalhar, então eu disse para ele 
que iríamos começar a trabalhar com brinquedos — lembra.

  Ansioso e percebendo que a prima demorava em 
chamá-lo, Cleiton se comunicou com Rosalina por uma li-
gação de celular e a aguardava para o início dos afazeres. 
Uma semana antes do ataque, a lojista tinha mandado uma 
mensagem para o aluno, explicando o motivo da demora.

 — Cleiton, eu só não comecei ainda porque eu estou 
com medo da sua segurança. Como vai ser a sua responsa-
bilidade com dinheiro? E se acontecer de alguém te seguir 
até sua casa? Primeiro vou pensar sobre essas situações e 
depois podemos começar — explicou ao adolescente.

Rosalina percebeu que o jovem havia ficado decepcio-
nado por ter que esperar mais algum tempo para ajudá-la 
no trabalho. Com o objetivo de ver o primo alegre, a co-
merciante organizou um momento de lazer para o fim de 
semana, com Cleiton e sua família. Em um domingo, três 
dias antes do atentado, ela foi ao cinema com o primo, seu 
marido Paulo, a filha Nicolle e o genro para assistir ao filme 
Capitã Marvel. Em seguida, eles jantaram em uma esfiharia.

— Foi bem emocionante, porque deixaram a sobre-
mesa do Cleiton por último e trouxeram uma esfiha enor-
me, cheia de doce de leite para ele. O garçom tinha falado 
que o dele seria bem especial, quando chegou, todos ali fica-
ram de olho — relembra a sobrinha de João.

No dia seguinte, todos estavam empolgados depois do 
agradável fim de semana, mas Rosalina deixou seu primo 
ainda mais feliz, após decidir que ele poderia começar a tra-
balhar com ela. Animado, Cleiton fez muitos planos para o 
início e pediu a permissão da prima para fazer a divulgação 
dos produtos em seu perfil do Facebook, recebeu um sinal 
positivo da lojista. Mas, nesse curto período, muitas coisas 
aconteceram, mudando a vida de todos.
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— Mandei mensagem para ele na segunda, na terça 
ele estava animado, com muitas ideias, na quarta ele faleceu 
— lamenta Rosalina, olhando para os lados.

Ela conta que o primo chegou a lhe revelar que um dia 
gostaria de estudar Medicina.

— Quero me tornar médico um dia, Rosalina — 
disse Cleiton, esperançoso e demonstrando muitos so-
nhos para o futuro.

— Para você seguir a carreira de médico precisa 
estudar muito viu, Cleiton? Não basta fazer um simples 
cursinho. Eu tenho um colega que ficou três anos se pre-
parando — alertou ela.

— É, eu sei... — respondeu o jovem. 
Cleiton teve uma criação muito próxima de Nicolle. A 

diferença de idade entre eles era de apenas oito meses. Ele 
nasceu em dezembro de 2001, enquanto Nicolle, em julho 
de 2002. Cheio de ideias, o primo mais novo de Rosalina 
contava com a ajuda das duas para alcançar seus objetivos 
no novo emprego.

 — Você (Rosalina) vai cuidar da empresa, a Nicolle 
vai ficar na administração e eu cuido da contabilidade — 
planejou o menino. 

— A Nicolle não vai querer trabalhar comigo, é mais 
fácil ser só eu e você, Cleiton — retrucou a lojista.

Falando sobre a importância dos pais de Cleiton em 
sua vida, Rosalina tem suas falas levemente pausadas por 
causa da emoção. Ela faz questão de dizer que seus tios são 
as melhores pessoas que já conheceu. 

— Não tinha festa e almoço de família se eles não es-
tivessem reunidos aqui com a gente. Os três sempre estavam 
conosco. Agora, o tio está aqui, a tia não está mais, porém 
ela continua amando a gente. Acabou a família — nos diz 
Rosalina, entre suspiros.

A lojista conta que o primo era bastante acanhado e fi-
cou mais extrovertido com o curso que fez antes de morrer, 
se comunicando melhor com a família e os amigos.

— Ele estava no melhor momento da vida, de-
monstrando evolução, se abrindo ao mundo e já fazen-
do suas escolhas. Mas conseguiram acabar com os so-
nhos dele — desabafa.
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Rosalina começou a recordar momentos de viagens 
familiares para ressaltar o quão agradável era a presença do 
priminho mais novo.

— Certa vez minha família foi para a Bahia, e como eles 
(João, Marlene e Cleiton) iam todo ano para lá, a gente acabou 
se encontrando. Brincávamos de jogar pedra no lago para fazer 
as ondas, sempre era muito divertido. É uma memória que não 
tem como apagar, nós relembrávamos isso antes e recordar ago-
ra, sem a presença dele, é complicado. Fica marcado.

Um dia, Rosalina notou que Cleiton parecia estar bravo. 
Ela havia dado um livro para o primo e, em seguida, teve uma 
conversa com ele e com Nicolle. Os dois começaram a conver-
sar sobre as lições escolares, ambos se empolgaram e se interes-
saram em aprender as matérias escritas no caderno de Cleiton. 
Após perceber a interação animada, Rosalina tirou a conclusão 
de que o garoto só estava um pouco “desconsertado” anterior-
mente. Mais tarde, naquele dia, o primo mandou uma mensa-
gem de texto para ela.

— Rosalina, não me lembrei de te agradecer pelo livro. 
Obrigado! Ele é muito bom. Eu já li. Obrigado por tudo que 
você faz por mim e por nós.

— Não precisa me agradecer, Cleiton. Eu gosto muito de 
você. O que você precisar, pode contar com a gente. Nós te ama-
mos muito — respondeu a prima.

Vivendo um pesadelo

Emocionada pelas lembranças, Rosalina entrou no as-
sunto sobre o dia do massacre.

— Fiquei sabendo do que estava acontecendo por volta 
das 10 horas. Eu só conseguia pensar no Cleiton. Pessoas me 
ligavam perguntando sobre a minha filha, mas ela estudava em 
Mogi. Eu estava preocupada com o meu primo. Minha família 
e os pais dele o mandavam mensagem, mas ele não respondia, 
então os meus tios foram procurar por ele.

Aflita por causa de Cleiton, a comerciante foi para a casa 
de seus pais chorando, pois pretendia que eles a levassem até a 
escola. Ela arriscou pegar o carro do pai para sair rumo à escola 
Raul Brasil, mesmo fazendo muito tempo que não dirigia. O 
desespero da filha fez com que Pedro Conceição, 69 anos, tives-
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se que a encontrar para buscar o veículo e levar Rosali-
na em busca do primo.

João, ao saber do atentado, saiu de um estabelecimento 
às pressas com Marlene e foi de carro rumo à escola. Depois de 
serem informados que não poderiam entrar no colégio, ambos 
seguiram à Santa Casa de Misericórdia, que fica próxima à re-
gião da instituição. As respostas variavam entre “pergunte para 
aquela pessoa” e “vá para outro lugar”. Os dois foram para a 
Associação Cultural Suzanense, onde encontraram uma vizi-
nha conhecida e, mais tarde, Pedro e Rosalina. A preocupação 
cresceu, porque ninguém sabia informar a respeito do adoles-
cente de 17 anos. Não havia nada de concreto sobre a situação 
do primo de Rosalina.

Depois de muita busca, chegaram os primeiros rumores 
sobre o estado de Cleiton. 

— A nossa vizinha tinha ouvido de alguns alunos sobre a 
morte de Cleiton e contado para a minha tia, mas ela não acre-
ditou. Ela imaginou que isso não passaria de um boato — recor-
da durante a entrevista on-line.

Horas depois da angústia de todos, entre 14 horas e 14h30, 
um representante do governo chamou a família de Cleiton para 
informar que ele estava entre as vítimas fatais. Rosalina nos de-
monstrou indignação pela forma que a notícia foi dada a eles.

— Não culpo a Prefeitura de Suzano, porque a escola 
era estadual, a prefeitura fez tudo o que poderia ser feito. Mas 
a frieza dos agentes do governador do Estado ao nos infor-
marem foi impressionante. Primeiro um deles deu a notícia, 
em seguida, todos os outros ficaram calados e chegou uma 
equipe de saúde para nos tirar do lugar. A impressão que dava 
era que “olha, já demos a notícia, agora vocês não podem ficar 
aqui, porque vamos noticiar para outra família”. Isso me deu 
muita raiva. Eu só notei um pouco de sentimento nos olhos 
da primeira dama da cidade, parecia que ela era a única que 
estava se importando.

Tudo pela união

Uma semana depois, a família tentava juntar forças 
para comemorar o aniversário de Lyra Lina de Novaes, avó 
de Rosalina, que completava 98 anos.
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— A gente precisa armar coisas até para isso, porque o 
Cleiton morreu no dia 13 e o aniversário dela era dia 19. Até 
hoje ela não sabe que ele se foi. Na comemoração dela, com-
pramos um bolinho e cantamos parabéns. Mesmo tristes 
com a perda dele, a gente teria que celebrar — diz Rosalina, 
antes de falar sobre a relação que Cleiton tinha com Lyra.

— Cleiton sempre deixava um creme para ela passar 
na perna, que era dolorida. Ela o tem até hoje e ainda fala: 
“Esse creme foi o Cleiton que me deu, mas está acabando, 
depois tem que falar para ele me dar outro” — conta o que 
dizia sua avó, que é cega, mas sempre gostou de saber como 
estava o jovem e seus familiares.

— Sua avó nunca perguntou o porquê de ele não ter 
mais visitado ela, Rosalina? — perguntamos.

— Não... Não, né, tio? — confirma com João, que esta-
va em pé mexendo em uma panela. 

— Não — disse ele. 
Na sequência, a lojista explica a situação.
— Na verdade, o tio fala que ele está em casa e que está 

bem. Da parte de pai e mãe, ela já perdeu todos os irmãos, 
mas ela não sabe. Então, a gente evita contar coisas tristes, 
porque não sabemos como poderia ficar o coração dela.

Além de ter sido uma perda gigante para os pais de 
Cleiton, a família de Rosalina sentiu bastante o golpe. Nicol-
le, que só tinha ido a um velório na vida, quis estar presente 
para se despedir de seu irmão de consideração.

Cleiton era muito dedicado, entretanto, o jovem 
também era precipitado para sua idade, querendo estudar 
e trabalhar simultaneamente. Isso fez com que sua prima 
sempre o orientasse.

— Certa vez ele queria fazer um curso durante o seu 
segundo ano e eu o questionei: “Cleiton, por que você quer 
fazer cursinho esse ano? Você poderia fazer jovem aprendiz 
agora e ano que vem fazer o cursinho” e ele disse: “Mas eu 
pretendo fazer o curso nesse ano mesmo” — conta, impres-
sionada com tamanha determinação do garoto.

Rosalina diz que o primo era um jovem exemplar.
— Ele não faltava na escola, não faltava no cursinho, 

não faltava no Jiu-jitsu. Era uma pessoa muito responsável.
Questionando sobre o seu cotidiano atualmente, ela 
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nos revela que, em certos momentos do dia, as lembranças 
aparecem em sua mente, fazendo-a chorar. A separação de 
João e Marlene, após a morte de Cleiton, é outro motivo 
para tristeza.

— Em minha infância eles sempre ficaram juntos, 
eram inseparáveis. Eu lembro quando morava aqui perto 
da casa deles e adorava visitá-los. Não existia um João sem 
Marlene e Marlene sem João. Essa parte foi bem difícil de 
lidar — admite Rosalina.

Após o divórcio dos tios, a comerciante decidiu 
se informar mais sobre relacionamentos e separações 
entre casais para entender o que ocorreu com eles. Ela 
acabou percebendo que o divórcio é algo comum entre 
casais depois da perda de um filho. A psicóloga que a 
atendia, ajudou-lhe a compreender essas situações, re-
sultando na melhora da lojista diante do descontenta-
mento com a separação.

Atualmente, Rosalina trabalha com algo que sem-
pre desejou se empenhar: uma loja de plantas, que fica 
em um estabelecimento, em Suzano. Para ela, esse tra-
balho faz com que se sinta em uma verdadeira terapia, 
deixando-a tranquila.

— Acho que foi bom para ela ter saído desse am-
biente de lembranças da tragédia. Esse lugar traz muitas 
tristezas para todos aqui. Parece que quando a gente sai 
da cidade, as nossas vidas se renovam e dá um grande 
alívio no coração. Infelizmente, eu não consigo deixar 
aqui ainda, porque minha família inteira está em Suza-
no, só tenho uma irmã que mora em São Roque, mas o 
resto mora aqui — conta a lojista, que pensa em se mu-
dar futuramente.

— Eu sei a vontade de meu tio de ir para a Bahia e o 
entendo. Nossas viagens para lá foram sempre marcadas 
por alegria. Inclusive, quando fomos fazer a inscrição da 
Nicolle em Foz do Iguaçu, aproveitamos para passear lá e 
vivemos momentos maravilhosos. Lugar bom de morar, 
né, tio? — pergunta ao João, sorrindo.

— É... Muito bom — respondeu ele que, mesmo 
sem estar totalmente visível para a câmera, se encontrava 
sentado no sofá ao lado da sobrinha. 
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Rosalina relembra a apresentação do TCC da filha, 
para a qual Nicolle havia convidado João. E, mesmo muito 
abalado pela perda de Cleiton, aceitou o convite com prazer.

— Ele foi por causa da minha filha, ele gosta muito 
dela. Mas dava para perceber que o tio ficava triste por ver 
muitos jovens contentes se formando, porque certamente 
ele ficava pensando: “Onde está meu filho? Ele deveria estar 
aqui”.
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Claudete preparava-se para iniciar a segunda 
parte das aulas do dia depois de tomar um café 
rápido na sala dos professores. Ela leciona Es-

panhol para as turmas do CEL (Centro de Estudos de Lín-
guas) da Raul Brasil. O CEL funcionava em horários dis-
tintos das aulas regulares, por isso, enquanto os professores 
de idiomas retomavam suas atividades, os alunos do ensino 
fundamental e médio, que ficavam do outro lado de um 
muro com um portãozinho, saíam para o intervalo.

Claudete vestia uma blusa rosa de manga curta, ber-
muda jeans, rasteirinha e avental rosa. Após entrar na últi-
ma sala de um longo e estreito corredor, a professora encon-
trou os estudantes a aguardando em seus lugares.

— Buenos días! — exclamou ela em espanhol. Os 
diálogos entre professores e alunos no centro de línguas 
são sempre feitos de acordo com o idioma estudado. — 
Hoy volveré a las actividades corregidas que ustedes hicie-
ron en la última semana (Hoje vou devolver as atividades 
corrigidas que vocês fizeram na última semana). A turma 
iniciante era formada por cerca de 20 jovens com idades 
de 12 a 13 anos, exceto por Lucas, que tinha 15. Antes que 
pudesse chegar à metade da pilha de trabalhos, uma das 
alunas se direcionou à Claudete sem obedecer à regra de 
falar em espanhol.

— Professora, eu escutei um tiro — disse, por causa 
de um estouro que teria vindo de fora.

  Claudete de Mattos Fratin de Oliveira  
Autora: Mariana Garcia

 “Era para ser o nosso último abraço, porque, na realidade, ela 
tinha ido naquela sala para se despedir da gente.”
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— Não é, tenho certeza de que são brincadeiras do 
pessoal do ensino regular, agora é o recreio deles — respon-
deu sem cogitar a possibilidade de aquilo ser realmente um 
tiro. Na verdade, a professora não escutou som algum devi-
do à grande distância entre a sala em que estava até o outro 
lado, onde ficam o ensino fundamental e o médio.

Claudete deu continuidade à entrega das atividades 
aos alunos e os orientou sobre seus erros nos exercícios. To-
davia, no meio de suas explicações, ela notou, através das 
janelas do fundo da sala, que muitos jovens estavam passan-
do do lado de fora. Dezenas deles. Estranhando tamanha 
movimentação, a professora avisou para a turma: 

— Gente, só um minutinho — e saiu da sala de aula 
para saber o que estaria acontecendo.

Quando abriu a porta em estado deteriorado, a mu-
lher viu diversos adolescentes gritando e pulando o muro 
que dividia as duas instituições, indo para o lado em que ela 
estava. Não conseguindo entender a razão para a correria, 
Claudete ouviu um dos jovens falar:

— Estão matando as pessoas! — quase no mesmo se-
gundo, a professora pôde escutar dois tiros que vinham da 
direção da qual os alunos fugiam. Imediatamente, ela vi-
rou-se, retornando para a sala em que dava aula. Fechou a 
porta e percebeu que duas meninas estavam com uma crise 
de ansiedade por medo do que estaria havendo.

— Fiquem calmas, estaremos seguras aqui na sala — 
disse para elas, demonstrando tranquilidade em seu sem-
blante e tom de voz. — Vamos apagar as luzes, fechar as ja-
nelas, as cortinas e todo mundo vai para o chão. Precisamos 
ficar todos abaixados e quietinhos — dessa vez, a professora 
se dirigia ao resto da classe.

Claudete pegou uma das carteiras da frente e começou a 
arrastá-la para formar uma barricada atrás da porta. Na hora 
em que estava fazendo isso, Lucas, o aluno mais velho da 
turma, se ofereceu para ajudá-la e como não dava para tran-
car a fechadura, os dois precisaram ficar segurando a mesi-
nha para evitar que alguém entrasse. Claudete ajoelhou-se 
de um lado e o adolescente do outro.

Em poucos instantes, ela e as crianças foram sur-
preendidas com muitos pedidos de socorro desesperados. 
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Tratava-se de um grupo de estudantes do ensino regular 
que havia aberto o portãozinho de acesso ao CEL. A von-
tade da professora de Espanhol em ajudar foi maior que o 
medo, por isso, abriu a porta e deixou que em média dez 
adolescentes entrassem na sala para se esconder.

— Eu fiquei chocada ao saber que, quando os alu-
nos abriram o portão, os dois assassinos vieram corren-
do e entraram atrás deles. Então, nessa hora que eu abri a 
sala, eles poderiam ter matado todo mundo, porque eu não 
pensei, agi por instinto — me conta enquanto detalha os 
acontecimentos que vivenciou com seus estudantes no mês 
de março de 2019.

Assim que o último jovem terminara de passar pela 
porta, Claudete retomou a posição de antes e deu os coman-
dos para todos mais uma vez.

— Eu não quero morrer hoje, professora — disse entre 
soluços um de seus alunos mais novos.

— Aqui ninguém vai morrer hoje — respondeu con-
victa. A professora sabia que se não demonstrasse calma e 
confiança para os estudantes, eles ficariam ainda mais de-
sesperados. — Essa porta só vai ser aberta novamente quan-
do os policiais chegarem. 

Uma fé grandiosa

Moradora de Itaquaquecetuba, Claudete de Mattos 
Fratin de Oliveira vive com o marido e leciona na escola 
Raul Brasil há 18 anos. Ela formou-se em Letras e Espa-
nhol em 2002, enquanto ainda trabalhava em um escritório 
como contabilista.

— No meu último ano da graduação, eu decidi que 
queria começar a dar aulas logo, porque ser professora sem-
pre foi o meu sonho — recorda durante a nossa conversa.

Embora eu já soubesse quem era Claudete, por cau-
sa das reportagens, consegui seu contato por acaso. A en-
fermeira Vanessa, que também teve o relato descrito neste 
livro-reportagem, foi uma peça fundamental para que eu 
chegasse até ela. Seu filho, Rodrigo, é ex-aluno de Claudete 
e ele me passou o número da professora. Enviei-lhe a pri-
meira mensagem no dia 25 de março, explicando o projeto 
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e perguntando se ela poderia me dar uma entrevista, mas 
não obtive resposta. Uma semana depois, enviei mais uma 
mensagem e nada. Tive certeza de que eu não poderia con-
tar com a narrativa dela para o livro. Porém, em 10 de abril, 
ela respondeu as minhas tentativas de contato.

— Bom dia, Mariana. Desculpe-me em te responder so-
mente hoje, eu estava corrigindo os trabalhos dos meus alunos. 
Em relação ao seu TCC, podemos sim marcar um dia para a 
entrevista on-line.

A professora, de 52 anos, me diz que em seus momen-
tos de lazer gosta de ir ao cinema, conversar com o marido, 
ler um bom livro e ficar de bobeira em casa assistindo a fil-
mes com temas leves. 

— Por enquanto, desde aquela época, eu não consigo as-
sistir coisas que tenham tiros, porque isso ficou muito demar-
cado para mim. Eu me assustava com qualquer barulho e ficava 
o tempo todo olhando ao redor — confessa Claudete. — Recen-
temente, uma semana antes da tragédia completar um ano, eu 
tive pesadelos todos os dias e fiquei com medo dos alunos. Mas, 
graças a Deus, estou melhorando.

Ela iniciou na escola no mesmo ano em que se formou, 
mas apenas dando aulas de recuperação de Língua Portugue-
sa. Em pouco tempo, recebera uma proposta para lecionar a 
mesma matéria no ensino regular, do sexto ano até o ensino 
médio, a qual ela aceitou. Anos depois, em 2008, ela resolveu 
se inscrever para dar aulas no CEL da Raul Brasil e foi apro-
vada, ficando dividida entre as duas instituições.

— Como no CEL a gente dá aulas falando somente em 
determinado idioma e nessa época eu me separava entre as 
duas disciplinas, acontecia de eu me atrapalhar e chegar às 
aulas de português falando em espanhol. Por isso, acabei op-
tando por lecionar somente no centro de línguas — diz ela 
com senso de humor e abrindo um sorriso.

Com cabelos castanhos escuros, pele branca, óculos 
com armação da cor vinho, lábios carnudos e batom verme-
lho, Claudete compartilha comigo, através de uma chamada 
de vídeo pelo WhatsApp, que não consegue mensurar o ta-
manho de sua fé em Deus. Ela é evangélica, faz parte da Igreja 
Presbiteriana Unida de Suzano e canta no coral dos cultos 
que acontecem aos domingos.
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— Eu tenho uma fé que move o monte. Por causa 
disso eu senti que não iria morrer e nem entrei em pânico 
na hora — ao ouvir essa frase, percebi que Claudete é uma 
mulher forte. Pelo menos, é o que aparenta ser por seu jeito 
sereno, didático e assertivo de falar.

A morte dos cinco jovens alunos e de duas colegas de 
trabalho, a deixaram muito abalada. A partida de Marilena 
Ferreira Umezu, sua amiga e coordenadora do ensino regu-
lar da escola, foi a mais difícil para que pudesse superar. As 
duas se conheciam há muitos anos e nutriam uma relação 
de grande carinho, fato que contribuiu para que Claudete 
se culpasse durante meses por causa dos últimos momentos 
que vivera com Marilena.

Mais cedo naquele dia

Acompanhada de outros três educadores, Clau-
dete estava sentada à mesa e aproveitava para conver-
sar e fazer um lanche durante o intervalo na sala dos 
professores. Em meio ao assunto que debatiam, a coor-
denadora Marilena chegava para dar um recado. Ela 
estar ali era algo estranho. Marilena nunca ia para esse 
lado da escola, pois sempre dava os avisos por mensa-
gem quando precisava.

— Bom dia, pessoal! — entrou sorrindo. — Vim 
dar um recado importante para a Monique — Marilena 
se referia à coordenadora do CEL e, enquanto falava isso, 
Claudete já se levantava para dar um abraço nela, como 
era de costume entre as duas sempre que se viam.

— Não, Clau, não precisa levantar. Pode ficar sen-
tadinha aí comendo a sua fruta, eu vou cumprimentar 
vocês — pediu Marilena, se direcionando a cada profes-
sor e lhes dando um beijo no rosto.

Claudete atendeu ao pedido e ficou em seu lugar.
— Dona Mari, a dona Monique está viajando, por-

que ela está de licença premium — explicaram eles.
— Ah! Eu esqueci que ela estava de licença, mas 

vou mandar uma mensagem pra ela, porque é uma coisa 
urgente — despediu-se com um aceno geral e voltou para 
a secretaria do hall de entrada da escola.
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Na época em que Claudete lecionava Língua Portu-
guesa, Marilena também era professora, o que fazia com 
que elas sempre se encontrassem e conversassem pelos cor-
redores e salas. As duas tinham muita afinidade e respeito 
uma com a outra.

— Um momento nosso que eu mais lembro com cari-
nho foi quando meu pai faleceu em 2017 e ela veio ficar no 
culto comigo. Ela me abraçava e falava que qualquer coi-
sa que eu precisasse, poderia falar com ela. Isso foi muito 
importante para mim. Todos os dias ela perguntava se eu 
estava bem e foi assim até que eu fiquei melhor — relata 
a professora com o mesmo tom de voz que falava durante 
todo o tempo em que interagimos. A tela do celular conse-
guia mostrar somente a cabeça dela e a parede rosada de um 
dos cômodos de sua casa.

— Hoje eu estou bem com relação a isso, mas eu me 
culpei durante meses por causa do último momento que 
tive com a dona Mari. Eu me sentia culpada por não ter 
levantado e ter dado aquele abraço gostoso nela, que sem-
pre dávamos. Era para ser o nosso último abraço, porque, 
na realidade, ela tinha ido naquela sala para se despedir da 
gente — lamenta Claudete.

Resistência

Todos continuavam trancados na sala de aula sob as 
mesmas condições que a professora do CEL havia imposto 
aos jovens. Os adolescentes falavam baixinho para que não 
fossem ouvidos, o que fez com que Claudete notasse a res-
piração ofegante de uma das alunas que estava ao seu lado e 
entrara por último.

— Professora, eu fui baleada aqui na frente e tô com 
falta de ar — murmurou a menina e apontou para o peito, 
onde estava ferida.

— Vamos dar uma respirada e daqui a pouco, quando 
a polícia chegar, nós vamos cuidar de você — disse, tentan-
do tranquilizar a aluna ajudando a menina a respirar deva-
gar e profundamente.

Sem ter mais o que fazer para garantir a segurança 
de todos, Claudete começou a orar. Ela não sabia o que es-
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tava acontecendo, se existia um alvo específico ou alguma 
motivação, mas tudo que passava por sua cabeça eram pe-
didos para que Deus afastasse as pessoas do mal de dentro 
da escola. Instantaneamente, após as orações, dois golpes de 
machadinha foram dados contra a porta da classe. 

— Eu não consegui ver direito o momento em que 
tentaram arrombar, mas quem estava lá no fundo disse que 
a parte de cima da porta se inclinou para dentro com a força 
dos golpes e depois voltou. Nessa hora, um silêncio, que eu 
nunca tinha visto igual na minha vida, tomou conta daque-
le espaço — me diz a professora em tom incrédulo.

Surpreendentemente, não houve mais nenhuma ten-
tativa para adentrar a sala, em vez disso mais dois tiros fo-
ram dados. Poucos minutos depois, uma voz feminina se 
direcionava ao lado de dentro da porta.

— Pode abrir!
— Não vou abrir — Claudete respondeu desconfiada. 
— Abre a porta, é a polícia!
Dessa vez, se tratava de uma voz masculina. A profes-

sora abriu apenas uma fresta para garantir se era verdade e 
a confirmação veio quando viu os dois uniformizados. Um 
peso saiu de suas costas e deu lugar ao alívio.

— Vocês vão passar por aqui, mas na hora que passa-
rem não olhem para baixo. Vocês precisam sair rápido — 
instruiu o policial militar para ela e os alunos, referindo-se 
à única saída possível: o longo e estreito corredor.

Os adolescentes foram primeiro, em pequenos grupos, 
e depois Claudete saiu com os últimos estudantes. Só que era 
impossível não olhar para o chão. O corredor era totalmente 
fechado e havia obstáculos para desviar, que não eram apenas 
objetos perdidos, mas pessoas desfalecidas. O primeiro cor-
po que a professora viu foi o de Guilherme Taucci, um dos 
responsáveis pelo massacre. Ele estava virado para o lado 
em que Claudete passava e, ao lado dele, o comparsa Luiz 
Henrique com uma balestra perto do corpo. 

A professora fez o possível para impedir que seus alu-
nos vissem aquelas cenas, porque, além dos mortos, o local 
estava tomado por sangue. Após ultrapassarem, entre pas-
sos acelerados, o corpo da inspetora Eliana, eles subiram 
três degraus para o hall, onde estavam mortos dois alunos e 
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a coordenadora Marilena. Esses cenários deixaram Claude-
te tão transtornada que ela nem percebera que sua amiga de 
tanto tempo era uma das vítimas caídas. Quando finalmen-
te chegaram à rua, o quarteirão estava lotado de policiais e 
bombeiros, então todos se dispersaram. 

— Depois que eu consegui sair da escola, encontrei a 
Silmara, que era a merendeira de lá, e ela virou para mim 
dizendo que tinham matado a dona Marilena. Fiquei com-
pletamente em estado de choque com a notícia e come-
cei a chorar muito. Não conseguia entender o que tinha 
acontecido — descreve, tentando não deixar suas emoções 
emergirem com as tristes lembranças.

Os policiais estacionaram uma viatura em frente ao 
portão, impedindo que alguém saísse ou entrasse na escola 
novamente. Nesse instante, um deles mostrou as identi-
dades dos assassinos para que Claudete dissesse se os re-
conhecia. Ela olhou bem as duas fotos e, para sua própria 
surpresa, lembrou-se de um deles. Luiz Henrique de Cas-
tro, de 25 anos, havia sido seu aluno no ensino fundamen-
tal, quando lecionava Língua Portuguesa na Raul Brasil.

— Eu tinha dado aulas de recuperação para o Luiz 
há muito tempo, ele deveria ter uns 11 ou 12 anos. Era uma 
criança ainda, se comportava normalmente, não dava para 
ter a menor ideia de que poderia fazer algo assim. Ele qua-
se não falava, mas era muito tranquilo — recorda quando 
lhe pergunto sobre os traços da personalidade dele.

Chegando ao final de nossa chamada, ela se abriu 
comigo a respeito de suas esperanças sobre o futuro da tra-
jetória como professora. 

— Não pensei em pedir remoção da escola, porque 
lá é como se fosse a minha segunda casa. Além disso, se 
eu saísse, os meus alunos, a quem tanto dei força, iriam 
desistir igualmente, então eu decidi enfrentar essa difi-
culdade para lhes dar apoio também. Atualmente, eles 
estão realizando trabalhos e atividades on-line por causa 
quarentena, mas eu desejo que com a reforma feita, as 
coisas voltem ao normal. A nossa escola sempre foi muito 
segura e eu quero sentir isso novamente. Quero entrar 
na minha sala de aula sem medo e poder deixar a porta 
aberta como sempre ficou.
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Em minha última questão para Claudete, eu quis sa-
ber de qual forma ela pensa que as famílias e instituições 
de ensino devem agir para evitar que os jovens se tornem 
pessoas violentas e tomem atitudes extremas. 

— Os pais precisam dar muito amor e atenção aos 
filhos. Um abraço, um beijo, perguntar como foi o dia na 
escola, procurar saber o que está acontecendo na vida do jo-
vem, ajudar na lição de casa, participar das atividades que o 
filho gosta e ter um diálogo. É necessário criar um ambiente 
familiar estruturado. Os pais precisam demonstrar que se 
importam. No que se refere à escola, é preciso ter o mesmo 
cuidado. Se preocupar em conhecer os alunos, observar e 
chamar os pais quando há algum problema de aprendizado 
ou de comportamento. A família e a escola devem se unir 
em auxiliar os jovens para que, no futuro, eles se tornem ci-
dadãos de bem — reflete a professora, antes da nossa cordial 
despedida.

— Agradeço muito pela sua disponibilidade, Claudete 
— falei, acenando para ela.

— Qualquer dúvida, pode me chamar novamente! — 
sorri e desliga a chamada.



   Posfácio
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Guilherme Taucci
Autora: Mariana Garcia

 “Estou considerando essa causa mais 
importante do que a minha própria vida. 

O que são as vidas de meros 
desconhecidos perto disso?”

Tem dias que eu acordo e, por alguns segundos, 
não reconheço o lugar onde estou. Parece que 
ainda estou sonhando, é muito estranho… Meu 

mundo fica tão pequeno que não consigo respirar. Foi assim 
que eu me senti antes de levantar de uma das camas do be-
liche em que durmo. 

Meu quarto quase sempre está uma tremenda zona. 
É um cômodo tão apertado que eu nem sei como pode ca-
ber tanto bagulho nele. Há móveis lotados de caixas, sacolas, 
roupas penduradas na cama, calçados largados no chão, sofá, 
banco, ventilador, televisão e várias outras coisas espalhadas.

Peguei meu celular para ver as mensagens no What-
sApp e o grupo do pessoal do Free Fire já estava a mil. Por 
lá e nas partidas do jogo eu era conhecido como Deploy. 
Mandei um “Hello, people!”, como de costume, e depois 
procurei pela conversa com o Luiz Henrique, meu parceiro 
desde a infância.

— Vamos pra lan house daqui a meia hora? — en-
viei para ele. Quando meu computador deu problema, pre-
cisei começar a frequentar a loja várias vezes por semana. 
Enquanto ele não respondia, fui tomar banho e me trocar. 
Vesti uma calça jeans escura, camiseta preta do Slipknot, 
uma das minhas bandas favoritas, coloquei meu colar com 
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o pingente da suástica nazista e um boné com a aba para 
trás. A notificação do Luiz chegou:

— Bora, te espero na calçada — visualizei e guardei o 
celular no bolso.

Fechei o quarto, que fica nos fundos e separado do 
resto da casa, passei pela lavanderia, na qual tem mais acú-
mulos: gaiolas de passarinho, bicicletas, estrado de cama, 
baldes, mangueira, máquina de lavar roupa, tanque e jor-
nais velhos. Atravessei o quintal e saí pelo portão. A mi-
nha rua é feita de paralelepípedos e é pouco movimentada. 
Tinha uns caras que andavam com a gente também, mas 
ultimamente era só eu e o Luiz. Precisávamos de liberdade 
para poder conversar sobre o plano.

Ele já me esperava perto da árvore em frente à sua 
casa, que fica ao lado da minha. Eu tive muita sorte em 
encontrar alguém para me ajudar em meu objetivo. Nem 
sempre ele gostou da ideia, contudo foi simpatizando com 
as minhas intenções aos poucos. Há um tempo, Luiz estava 
considerando desistir de fazer isso, sorte dele que apenas 
considerou, porque, se caísse fora, eu iria matá-lo.

— E aí, Taucci, tranquilo? — me cumprimentou es-
tendendo a mão.

— De boa, mano — apertei a mão dele e logo come-
çamos a caminhada em direção ao local. — Tô surtando de 
tanto esperar, mas pelo menos vou ter bons momentos de 
prazer antes do fim.

— Você só pensa nisso, hein, cara. O que mais falta 
pra gente arrumar? — questionou ele.

— Falta muito, esse ato precisa entrar pra história. A 
gente vai trazer uma revolução a esse país medíocre. Se as 
coisas não mudam por bem, vão mudar por mal. Não pode-
mos deixar que o nosso futuro seja uma miséria e, se conti-
nuar piorando nesse padrão, com certeza vai ser — respon-
di com firmeza. Parecia que eu constantemente precisava 
relembrar ao Luiz a grandiosidade do que iríamos fazer.

Chegando à lan house, notei que alguns funcionários 
ficavam me encarando e na hora não entendi o motivo, mas 
me lembrei do pingente em meu pescoço. Que se fodam 
eles. Pessoas para mim são apenas recursos estratégicos e 
nada mais, por isso nunca dei importância para opiniões 
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alheias. Escolhi a máquina de número nove e me sentei com 
o meu companheiro ao lado. Não era nem questão de aquele 
ser um computador melhor, eu gostava de usá-lo, porque ele 
ficava em uma área mais reservada do estabelecimento, o 
que me dava maior privacidade para jogar e acessar o fórum 
da Dark Web, ambiente em que obtivemos muitas orienta-
ções para poder executar tudo da melhor maneira.

No fim da tarde, precisei sair novamente. Dessa vez, 
para ir trabalhar em um quiosque de cachorro quente da re-
gião. É inaceitável que alguém tão inteligente quanto eu pre-
cise se rebaixar a tal condição. Pelo menos, com esse bico eu 
alcançaria os recursos necessários para realizar meu plano de 
julgamento. Posso ter largado a escola para arrumar um em-
prego e ter sido um pouco frustrado, mas não me arrependo 
disso. A educação brasileira é deplorável. Nós moramos em 
um país no qual os estudos e a dedicação não são valorizados.

Quando voltei à noite, nem fui para casa. Chamei o 
Luiz para ficarmos conversando sentados debaixo da ár-
vore do portão dele. A gente faz isso quase todos os dias. 
Mesmo que fôssemos direto um para a casa do outro, esse 
era o nosso lugar preferido. É um dos poucos onde não 
precisávamos nos preocupar com pessoas ao redor ouvin-
do nossos assuntos, que uns anos atrás eram totalmente 
diferentes. Gostávamos muito de falar sobre futebol e vi-
deogame, porém esses temas foram dando cada vez mais 
espaço a tudo que se relaciona ao massacre.

— Mal posso esperar pelo dia que eu vou me li-
vrar de tudo e controlar a vida e a morte. Caralho, eu 
já começo a me sentir como um Deus só de pensar nis-
so! — eu disse para Luiz com uma grande excitação me 
consumindo por dentro. Confesso que, apesar de não 
ser meu objetivo real, não me arrependerei dos efeitos 
colaterais que esse evento irá causar na vida de pessoas 
aleatórias. Eu não conseguia ter sentimento de culpa 
por mais nada que fizesse.

— Vai ser muito louco, é como se a gente fosse virar 
herói — retrucou, rindo. Ele tem oito anos a mais do que 
eu, mas eu o conheço desde criança e posso dizer que 
quando falou isso, Luiz sonhava acordado com cenário 
em que tudo ocorreria.
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— Exato! Está perto agora, vai ser como ir pra guerra, 
só que muito mais fácil e divertido.

Passamos uma hora na calçada, nos despedimos e en-
trei. A minha cachorrinha, chamada Princesa, é uma das 
únicas coisas ali dentro que me trazem alegria. Assim que 
fechei o portão, ela veio me receber e fiz muitas brincadei-
ras e carinho nela. Eu me sinto revoltado quando vejo os 
animais, que são seres inocentes, experimentando vidas las-
timáveis por causa da imbecilidade humana. Se eu tivesse 
condições financeiras, gostaria de ajudar instituições que se 
preocupam com o bem-estar dos animais. Esse é um hobby 
que eu gostaria de adotar.

A minha história

Meu nome é Guilherme Taucci Monteiro, nasci em 
5 de julho de 2001, na cidade de Mogi das Cruzes, em São 
Paulo. Eu morava com o meu avô, duas irmãs mais novas, 
minha mãe e o meu padrasto em uma pequena residência no 
município de Suzano. Cresci desde bebê com meus pais se-
parados, então eu nunca soube o que é viver em uma família 
tradicional. E, se isso tivesse acontecido, não faria diferença 
alguma, porque sempre tive a certeza de que nenhum deles 
ligava para mim. Apesar de conviver com a minha mãe sob 
o mesmo teto, era como se fôssemos dois estranhos. Não 
havia sequer uma conversa, quanto mais qualquer tipo de 
intimidade entre nós.

Você já deve ter ouvido por aí que eu sou filho de uma 
dependente química. Gostaria de desmentir isso, pois entre as 
coisas que eu mais odiava nesse mundo estão as drogas. Porém, 
infelizmente, é verdade e o ódio no meu coração só aumentava 
a cada vez que eu a via comprando ou usando essas porcarias.

Se eu falasse com o meu pai biológico umas cinco 
vezes por ano ainda seria muito. Na verdade, se você quer 
saber, eu nunca o considerei meu pai, por isso o termo “bio-
lógico”. Quem merece esse título é o meu avô, o único que 
cuidou e se importou comigo. Com a morte da minha avó, 
ficou ainda mais difícil para ele dar conta de tudo e, embora 
eu tenha ficado depressivo, para mim se tornou mais fácil. 
Assim, ela não precisaria passar pelo que eu planejei.
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Desde pequeno eu sabia que teria algum destino des-
se tipo. Eu sabia que a minha existência ia causar algo no 
mundo, que ia marcar meu lugar na história. Eu apenas sen-
tia. Sentia que não ia conseguir segurar essa vontade latente 
dentro de mim para sempre.

Concluí o ensino fundamental na Escola Estadual 
Antonio Rodrigues de Almeida. Nesse período, em meu 
nono ano, eu conheci um caso que me fascinou durante a 
adolescência: o massacre de Columbine. Quanto mais eu 
descobria sobre esse ocorrido, mais eu queria saber, me tor-
nando obcecado. Comecei a enxergar em Eric e Dylan uma 
coragem enorme por terem feito aquilo em sua escola. Ad-
mirei também a forma que eles executaram tudo, as armas 
que usaram e o legado que construíram. Afinal, os caras ga-
nharam fama ao redor do mundo inteiro e isso me pareceu 
extremamente instigante.

Em 2016, eu iniciei o ensino médio na Escola Estadual 
Prof. Raul Brasil, onde eu fiz o primeiro e o segundo ano. 
Entretanto, quis desistir em dezembro de 2017, antes mesmo 
de iniciar o último. Até tive uns amigos nesse meio-tempo, 
com os quais eu falava muito sobre o meu deslumbramento 
por armas de fogo e o ataque de Columbine, mas no geral 
eu me mantinha mais quieto e na minha. Sempre abominei 
idiotas e o mundo está repleto deles, então evitei convivên-
cias sociais ao máximo.

Nossa condição financeira era baixa, mas, apesar dis-
so, meu avô fazia o possível para me oferecer de tudo. Ele 
me deu um celular, um computador e pagou por um tra-
tamento de acne, uma coisa que eu tinha demais no rosto 
e nas costas. Detestava. Inclusive, usei esse pretexto para 
abandonar a escola, eu disse para ele que não aguentava 
mais ser zoado por causa das minhas espinhas.

Ao decorrer do ano seguinte, me dei conta de que per-
di um dos maiores gostos que tinha. Eu sentia um prazer 
enorme em aprender coisas novas, dominar e saber tudo so-
bre um assunto, mas percebi que não adiantaria mais nada. 
Virou uma perda de tempo. Independente de estudar ou 
não, o meu destino não seria diferente. Eu já sabia que não 
teria a chance de conquistar uma casa própria, que teria um 
emprego horrível e me mataria para pagar aluguel. 
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No fim, só me levantaria de manhã para proporcio-
nar mais dinheiro aos porcos inferiores que usam gravatas 
e participam de reuniões. Ridículo. Para quem tem mais de 
40 anos é muito fácil falar, pois dificilmente o sistema afeta-
rá sua vida restante. Os alvos mais prejudicados somos nós, 
os jovens, nossos futuros e nossos sonhos.

Já reparou que os dados de homicídio por ano no Bra-
sil são alarmantes? Milhares de pessoas morrem por cau-
sa da violência e o governo não faz nada. Eles tiraram as 
nossas armas, mas não têm a capacidade de nos proteger. 
Eu não queria que a minha vida dependesse desses vermes. 
Se defender é um direito humano e eu espero que as pes-
soas saibam que esse é o real propósito do grande ato. Antes 
de querer tomar nossas armas, primeiro garantam que não 
precisaremos delas, filhos da puta.

Última noite antes do fim

A noite caiu em 12 de março e eu pude fazer a minha 
última refeição com comidas que eu adoro: arroz, feijão e 
hambúrguer preparados pelo meu avô. Porém, não conse-
gui comer direito devido à tamanha ansiedade que eu nun-
ca havia sentido em minha vida. Faltavam apenas algumas 
horas para o momento que eu finalmente poderia libertar 
tudo o que eu sou por natureza. Estou cansado de manter o 
verdadeiro eu trancado dentro desse corpo.

Depois do jantar, fui para o meu quarto, no qual con-
tinuei a registrar o meu legado, escrevendo e desenhando 
em um caderno. Quis fazer isso por me inspirar no diário 
deixado por Eric Harris, um dos autores do massacre de 
Columbine. Nele, anotei táticas de jogos, citei a bíblia sa-
tânica, escrevi frases como “Leave me alone” e “Can’t run”, 
desenhei símbolos e muito mais. Eu risquei com tanta força 
que as folhas quase se rasgaram.

Em seguida, tive vontade de ouvir as minhas músicas 
favoritas. Coloquei meus fones de ouvido e reproduzi em 
volume alto: This Is My World (Esterly), Sonne (Ramms-
tein) e Pumped Up Kicks (Foster The People). Adoro ouvi-
-las, porque me fazem imaginar coisas, como maneiras de 
matar alguém. Cada uma mais criativa do que a outra.
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Com a trilha sonora de fundo, coloquei meu boné, 
amarrei uma máscara de caveira no rosto e comecei a tirar 
várias fotos para que a mídia pudesse veicular. Fotos em que 
apareço apontando a minha arma para a câmera do celu-
lar, exibindo o revólver calibre 38 em diversos ângulos, na 
frente do espelho do banheiro, mostrando o dedo do meio e 
variações nesse estilo.

O que você faria em seu último dia completo de vida? 
Durante essa madrugada, que passei em claro, eu aprovei-
tei para me satisfazer comendo cinco caixas inteiras de BIS 
branco. Comi até não aguentar mais, já que seria impossível 
fazer as loucuras que sempre tive vontade. A maior delas 
estava por vir, então era o suficiente.

Durante a chegada da manhã, vesti uma roupa toda 
preta, casaco azul e branco por cima para ninguém ver meu 
cinto com a arma e os coldres, calcei coturnos e terminei de 
arrumar a mochila com os materiais. Chequei meu celular e 
vi que tinha uma mensagem do Luiz Henrique.

— Mano, acho que tem um arranhão no espelho do 
Ônix — disse, demonstrando preocupação.

— E daí? Quando o carro for recuperado pela segu-
radora a gente já vai estar morto — respondi. — Em cinco 
minutos te encontro lá fora — enviei logo depois.

Antes de sair do quarto, procurei uma foto dos meus 
“pais”, acendi o isqueiro, queimei-a e joguei no chão. Eu não 
poderia morrer sem antes expor para esses babacas como eu 
me sinto. Se eu pudesse deixar uma mensagem no mundo, 
seria essa: o amor não existe. Mate quem não te traz be-
nefícios e sim problemas, aí se livrará. Mas mate de forma 
emocional, porque essa é a pior das mortes.

O dia de glória

Acomodei-me no carro com o Luiz, que ficou no vo-
lante, e seguimos em destino à casa de um cara que seria 
nosso primeiro alvo. Na realidade, cada um de nós tinha 
um acerto de contas para fazer antes de chegar à escola Raul 
Brasil. Esse era o dele. Luiz queria se vingar do sujeito, pelo 
fato dele ter se intrometido em uma discussão familiar que 
havia protagonizado certa vez em nossa rua. O cara aca-
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bou dando um soco no Luiz para apartar a confusão, exi-
gindo que ele respeitasse seu pai, algo que o deixou fora de 
si. Sem ter tido a chance para revidar do jeito que gostaria, 
fomos encontrá-lo para, enfim, fazê-lo. No entanto, como 
ainda estava cedo, ninguém atendeu aos nossos chamados. 
Precisávamos dar continuidade ao plano e eu já não conse-
guia controlar a inquietação.

Chegou a minha vez de acertar as contas. Eu quis 
me vingar do meu tio, dono de uma loja de automóveis. 
O motivo? Ele me demitiu quando eu trabalhava com ele 
e não quis nos emprestar um carro para que usássemos 
nessa ocasião tão esperada. Tivemos que gastar dinheiro 
para alugar um, além de pagar estacionamento durante 
semanas para guardar e transportar nossas armas. Isso 
não ia ficar barato. 

Luiz estacionou o Ônix branco em uma esquina dis-
tante do estabelecimento. Antes de dar início à missão, pu-
bliquei todas as fotos que eu havia tirado na madrugada 
passada em meu perfil do Facebook. Saí sozinho, virei a rua 
e caminhei até o local. Tudo aconteceu muito rápido. No 
momento em que cheguei, chamei seu nome e, quando ele 
apareceu, efetuei três disparos. Depois, escondi o revólver 
no bolso e voltei correndo pela calçada.

— E aí, meu? Conseguiu? — perguntou Luiz agitado 
quando me viu.

— Lógico, agora não tem mais volta. Vamos rápido 
— respondi ofegante quando entrei do lado do passageiro e 
fechei a porta do carro.

Rodamos por poucos minutos e logo chegamos à 
Raul Brasil. Meu dia de glória finalmente está acontecen-
do. Isso será a batalha que irei travar contra esses imun-
dos. O sistema será culpado pelo sangue derramado, por 
sua ganância, injustiça e incapacidade de atender às ne-
cessidades de sua nação. Eu jamais perdoarei o governo 
pela sua incompetência, portanto, se eu tenho essa chance 
para me vingar, não hesitarei. Vale mais a pena existir pela 
eternidade na mente das pessoas do que apenas viver uns 
70 anos e ser insignificante.

Estacionamos no portão de entrada, retirei-me do 
carro e fiquei em pé ao lado dele para repassar todo o plano 
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e estratégias com o Luiz, ainda sentado no banco do mo-
torista. Peguei as coisas que precisava, as coloquei em uma 
mochila nas costas e levei um caderno na mão. Quando 
atravessei para a calçada, abandonei o Ônix aberto no meio 
da rua. A essa altura, eu não me preocupava com mais nada 
além da minha meta. Dei mais algumas orientações ao Luiz 
Henrique e entrei primeiro.

Antes de conseguir passar pelo segundo portão do 
lado de dentro da escola, olhei para trás, checando se ele 
estaria vindo, e me anunciei no interfone.

— É o Guilherme, eu estudava aqui e vim fazer a mi-
nha rematrícula — falei e a passagem se abriu em instantes. 
Como foi fácil.

Adentrei no hall, deixando a porta aberta para que 
o meu aliado entrasse também, e fui direto para o canto 
esquerdo, me posicionando de costas para as pessoas que 
estavam ali. Larguei o caderno no chão, saquei minha arma 
de dentro da calça e, rapidamente, virei-me, atirando várias 
vezes no grupo de alunos. Infelizmente, errei meu primeiro 
alvo e uma das balas acabou atingindo o vidro da secretaria, 
mas foi até melhor assim, pois o cenário de uma guerra é o 
mais lindo que eu posso admirar. Consegui fazer minhas 
três primeiras vítimas fatais: dois garotos e a coordenadora. 
A sensação de poder que me invadiu foi inacreditável.

A primeira reação que um animal selvagem tem 
quando se sente ameaçado é matar, isso é normal, faz parte 
da natureza. Então, por que quando acontece entre nós pre-
cisa ser tratado como algo tão horrível? Não somos melho-
res que as outras espécies.

Quando perceberam meus tiros, uma parte do grupo 
fugiu para dentro do pátio a fim de se esconder. Otários, 
era o que eu queria. Deixei a mochila perto dos corpos e 
desci os degraus que davam acesso à área que eles foram. 
Aproveitei para recarregar o calibre 38, tirar o casaco e co-
locar a máscara cobrindo meu nariz e a boca, ficando igual 
aos personagens dos jogos Free Fire e PUBG (PlayerUnk-
nown’s Battlegrounds), que serviram de inspiração até 
para nossas armas.

Era o horário do intervalo, por isso os estudantes 
estavam espalhados em volta do pátio. Assim que dei o 
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primeiro passo, vi a inspetora e prontamente disparei nela. 
Todos os outros já começaram a fugir em total desespero por 
me ver. Que coisa maravilhosa de experienciar. O som da 
arma, os gritos e o medo, chega a ser melhor do que mú-
sica! Passei distribuindo tiros enquanto corria pelas de-
pendências da escola, até que cheguei aos fundos e abri 
fogo contra alvos extremamente fáceis que nem tentaram 
se salvar. Alguns duvidaram que eu tivesse coragem de ir 
até o final quando a hora chegasse. Um erro estúpido. Se 
eu estava considerando essa causa mais importante do que 
a minha própria vida, o que são as vidas de meros desco-
nhecidos perto disso?

Pelo tanto de gente que eu sabia que estaria na área ex-
terna aquele horário, eu deveria ter atingido uma quantidade 
muito maior. Perdi muitas oportunidades por causa dos segun-
dos em que a arma descarregava e eu a recarregava, algo que 
lhes deu vantagem para escaparem de mim. Fiquei enfurecido.

 Dada a primeira volta pelo pátio, encontrei Luiz 
Henrique e, como tínhamos combinado, nos encaminha-
mos à entrada da escola para buscar as armas brancas. Po-
rém, ouvi um barulho atrás das árvores e dei meia-volta, 
atirando nos que se escondiam ali. Por ora, não pude me 
certificar da morte deles, porque tínhamos que nos apres-
sar para cumprir o planejado. Ao retomarmos o trajeto, 
nos deparamos com um homem que vinha em nossa dire-
ção, falando no celular.

— O que você está fazendo aqui? — perguntei cal-
mamente antes de lhe apontar o revólver e tentar disparar, 
só que a arma não funcionou pela falta de munição e o 
sujeito fugiu ileso.

Chegamos ao hall de entrada e, enquanto Luiz pega-
va a balestra, eu chutei e atingi novamente os três corpos 
caídos em uma piscina de sangue. Procurei pela câmera de 
segurança do local e mostrei o dedo do meio. Eu sabia que 
esses gestos iriam repercutir.

— Perdeu, é a polícia, tá cercado! — escutar isso me 
deixou puto. Como eles já tinham chegado com menos de 
dez minutos de ataque? Não estávamos nem perto do nú-
mero de vítimas desejado. Tentei atirar no policial, que es-
tava do lado de fora, e falhei.
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— Porra, não consegui acertar esse desgraçado! Vamos 
lá pra dentro, não vou ceder até que eu não tenha saída 
— falei para o Luiz, que concordou. Com os artefatos em 
mãos, nós dois voltamos ao pátio com o objetivo de conti-
nuar o extermínio. Reparei que a inspetora em quem dis-
parei no início ainda tinha vida e dei-lhe um tiro na cabe-
ça. Apareceu mais um em meu caminho querendo bancar 
o herói e também atirei nele sem titubear, mas a parte mais 
divertida foi fazê-lo acreditar que tinha chances de sobre-
viver. Fiz o mesmo com outro insolente que relutava em se 
entregar à morte.

Corremos para dentro do Centro de Estudos de Lín-
guas, onde eu e Luiz tentamos arrombar as portas das sa-
las de aula, dando machadadas, mas não conseguimos por 
causa dos outros malditos policiais que entraram junto 
com o primeiro. Não teve jeito, o ato havia chegado ao fim. 
Olhei para o meu companheiro e ele também tinha perce-
bido que era a hora.

Não pensem que tive medo da chegada desse momen-
to, pois eu vejo a morte em minha frente e debocho dela. Ela 
não me assusta. Eu sou um soldado e um soldado sempre 
faz o que tem que ser feito.

Trocamos nossas últimas palavras e atirei contra 
Luiz Henrique, perfurando a lateral de sua cabeça. Obri-
gado por tudo, parceiro.

Na sequência, apontei a arma para a minha própria 
cabeça, na região da têmpora.

A humanidade é uma raça desprezível e eu não mere-
ço fazer parte dessa espécie. Fodam-se sozinhos com a mer-
da que deixaram o governo construir diante de seus olhos.

Adorarei ser odiado por vocês para sempre.
Apertei o gatilho.

*Essa crônica foi produzida com base em conversas 
dos autores do livro com fontes próximas a Luiz Henrique 
de Castro (que preferiram não se identificar), reportagens so-
bre a vida de Guilherme Taucci, relatos de seus familiares 
e amigos concedidos à mídia, imagens de câmeras de segu-
rança, conversas de WhatsApp divulgadas pela polícia e em 
diversas publicações que o adolescente fazia em suas redes 
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sociais. A narrativa foi construída através da interpretação 
da autora acerca dos fatos e as vivências dele. Os diálogos e a 
forma demonstrada de como ele teria agido em 13 de março 
de 2019 podem não ser totalmente fiéis à realidade, afinal 
há relatos controversos e imagens daquele dia que não foram 
divulgadas até a presente data. No entanto, as opiniões e os 
sentimentos de Guilherme expostos no texto foram compar-
tilhados pelo próprio.
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