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OS DOZE ANJOS 

 

Karine Lorraine Chagas de Oliveira, 14 anos 

Rafael Pereira da Silva, 14 anos 

Milena dos Santos Nascimento, 14 anos 

Mariana Rocha de Souza, 12 anos 

Larissa dos Santos Atanásio, 13 anos 

Bianca Rocha Tavares, 13 anos 

Luiza da Silveira Machado, 14 anos 

Laryssa Silva Martins, 13 anos 

Géssica Guedes Pereira, 14 anos  

Samira Pires Ribeiro, 13 anos 

Ana Carolina Pacheco da Silva, 13 anos 

Igor Moraes da Silva, 14 anos  
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Apresentação  

 

Sete de abril de 2011 era pra ter sido um dia corriqueiro. Daqueles ditos como 
“mais um dia” ou “menos um”, para os mais desgostosos. Era mais um dia de 

Educação Física para a turma 1803 ou mais um dia que o porteiro, seu Joaquim, 

ia habitualmente carimbar as cadernetas de presença dos alunos da Escola 
Municipal Tasso da Silveira, no tradicional bairro carioca do Realengo. Um dia 

ensolarado tipicamente carioca. Uma quinta que antecede o último dia de aula 

da semana, um encontro no bar com os amigos ou uma viagem pra visitar 

alguém querido, de modo que se espera que passe rápido.  

Hoje, seis anos depois, quando se digita “7 de abril de 2011” em algum site de 

busca online, automaticamente aparecem como sugestão de pesquisa as 

palavras “Realengo”, “massacre” e “Wellington Menezes de Oliveira”. 

Foi uma quinta-feira que não passou rápido. Um dia que, para as vítimas, não 

terminou. Como também ainda não terminou para alguns que ficaram, vítimas 

de sequelas físicas, assombrados pelas lembranças das cenas de terror ou 
devastados pela dor da saudade.  

Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, foi aluno da Escola Municipal Tasso 

da Silveira entre os anos 2000 e 2003. Ele tinha escolhido a semana perfeita 

para cometer o massacre contra os alunos. A escola completava 40 anos de 
fundação em 2011. O diretor, Luís Marduk, planejava uma série de eventos 

comemorativos. Entre eles, a vinda de ex-alunos bem-sucedidos para dar 



palestras motivacionais. Wellington entrou na escola de camisa verde, barba 

bem feita, coturno e mala preta. Quem passava por ele, dentro da escola, ligava 
sua aparência à de um soldado. Coincidentemente, o ex-aluno escolhido para 

realizar a palestra era militar, e talvez fosse dar a palestra fardado.  

O dia 7 de abril de 2011, hoje considerado o Dia Nacional de Combate ao 
Bullying, destruiu vidas, interrompeu sonhos e alterou metas e destinos. O 

massacre, ocorrido por volta das 8:15 da manhã, deixou 12 mortos e 12 feridos. 

A Tasso tinha 999 matriculados, dos quais 400 eram do turno da manhã, 514 à 
tarde e 85 à noite. O presente livro é a compilação de sete relatos de pessoas 

que percorreram o mesmo caminho do atirador. Desta forma, os relatos a seguir 

recriam o passo a passo da tragédia que vitimou doze estudantes e chocou o 

país. Seu Joaquim, o merendeiro que era responsável pelo portão de entrada, 
por onde Wellington passou duas vezes. Gildete, a dona da barraquinha de 

doces que acompanhou o segundo passo de Wellington, na sala de leitura. A 

professora Leila, da primeira sala atacada. Rafaela, representando os alunos 
que ficaram na primeira sala lutando pela vida. Luíza, da segunda sala atacada 

por Wellington, onde morreram nove crianças. O policial militar Márcio Alves, que 

impediu que a tragédia fosse ainda pior. E o diretor Luís Marduk, que conta a dor 
de ver um sonho destruído e as estratégias para juntar o que sobrou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM 

 

O MERENDEIRO QUE VIROU PORTEIRO 

 

Seu Joaquim tem a voz rouca e fraquinha. Tem de chegar perto para ouvi-lo. 

Mas no meio de um monte de criança que entrava e saía pelo barulhento portão 

de tinta verde descascada da “Tasso”, como o colégio é chamado, a voz não era 
um problema. Joaquim Vitorino Pinto repreendia com os olhos.  

– Deixa eu sair, seu Joaquim, rapidinho? 

Ele nem respondia. Olhava pra rua, ranzinza, e logo a criança desistia. Mas 
dizem que criança enxerga o coração das pessoas. E este senhor de 64 anos só 

ganhou amor daquela criançada. Ele mexia com todo mundo e as crianças 

também não deixavam por menos. Como ele mesmo diz, no portão da Tasso 
“levava a vida na flauta”. Uma das alunas que morreram, Milena dos Santos 

Nascimento, era uma que seu Joaquim sempre incomodava. No dia mesmo do 

massacre, falou com ela: 

– Milena, cadê meu bolo? 



– Ih, seu Joaquim, eu fiz e o bolo solou! Amanhã eu trago de cenoura com 

chocolate. 

 

 

Seu Joaquim.  Arquivo pessoal de Joaquim Vitorino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os 11 anos de dedicação à Escola Municipal Tasso da Silveira renderam ao seu 

Joaquim muitos netinhos, como gostava de chamar. Os quais ele via  todos os 
dias, chamava pelo nome e mandava ir pra casa quando via muita algazarra.  

A vida do seu Joaquim nas escolas municipais do Rio de Janeiro começou como 

merendeiro, em 1984. Passou no concurso para merendeiro municipal e, um ano 
depois, em 1985, estava trabalhando na Escola Municipal Anna Amélia Queiróz 

Carneiro de Mendonça, no bairro Bangu. Com oito meses de casa, pediu 

transferência após a diretora obrigá-lo a dar banho no filho dela.  

E seguiu pelas escolas municipais Dias Martins, Coronel Corsino do Amarante e 

Guimarães Rosa. Até chegar à Tasso da Silveira, no ano 2000. Enquanto 

trabalhava na Tasso, terminou a faculdade de História, em 2002, na 

Universidade Simonsen. Na mesma ocasião, após dois anos preparando a 
merenda da Tasso, seu Joaquim passou mal na cozinha e foi diagnosticado com 

diabetes e hipertensão. Marina de Carvalho, diretora da época, ofereceu-lhe a 

vaga no portão. E seu Joaquim ficou até 2015, carimbando as cadernetas de 
presença dos alunos e atendendo a portaria. 

Seu Joaquim conviveu dois anos com o rapaz manco, de calça pescando e 

tímido que hoje chamam de assassino.  

– Não tem como não lembrar dele...  

Muitas foram as vezes que Wellington foi carregado pelos colegas para o 

banheiro, saindo minutos depois, completamente encharcado. Outras vezes era 

jogado na lixeira. Era muito perseguido. Passava resmungando, contra os 
próprios agressores, que não se comoviam com os pedidos de trégua do rapaz 

de 13 anos. Mas Wellington nunca denunciou os agressores, mesmo incentivado 

por seu Joaquim.  

No dia 31 de março de 2011, seu Joaquim estava sentado no banco, juntamente 

com outra merendeira, de frente para o portão de entrada da escola, quando 

Wellington chegou. O portão estava encostado e seu Joaquim deu permissão 
para que o ex-aluno entrasse. Fazia muito calor e os dois comentaram sobre a 

camisa preta de manga longa e calça comprida que o rapaz usava, juntamente 



com um coturno militar. No dia, usava a mesma bolsa que levou na quinta-feira 

do massacre. 

– Seu Joaquim, se eu pedir a segunda via do meu certificado, a diretora me dá? 

– Espera aqui, eu vou lá falar com ela.  

A vice-diretora, que neste livro será chamada de Ana Albuquerque, apesar da 
boa vontade, não pôde dar o certificado a Wellington devido à falta de papel 

específico para o item, que só chegaria no final do ano de 2011. Wellington fez 

menção de sair, mas, insatisfeito, perguntou sobre a possibilidade de reaver o 
histórico escolar, justificando tê-lo perdido na sua casa inundada pela chuva. Seu 

Joaquim orientou Wellington a solicitar à funcionária da secretaria, na janela de 

atendimento, toda em vidro, localizada na ala de entrada no prédio da escola. O 

acesso às escadas e salas de aula era separado da ala de atendimento ao 
público por um portão sanfonado de cor cinza, que ficava constantemente com 

cadeado, fechado por seu Joaquim.  

Carla, a funcionária da secretaria, respondeu a Wellington que o ideal seria ele 
voltar na terça-feira, dia 5 de abril, quando o histórico escolar estaria pronto.  

Wellington não retornou na terça-feira. Somente na quinta, dia 7, por volta das 8 

da manhã. Trajava o mesmo estilo das roupas da semana anterior: calça 
comprida social, blusa de manga longa na cor verde e a bolsa preta carregada 

lateralmente no lado direito. Apertou a campainha. 

Seu Joaquim estava carimbando as cadernetas, dentro da secretaria. Foi 

avisado por Aninha, como era carinhosamente chamada a vice-diretora.  

– Olhe, o Wellington chegou.  

Chegando ao portão, havia quatro pessoas. O filho de uma das professoras da 

escola, que aparentava ter uns 20 anos de idade. Um serralheiro contratado  
para fazer a cerca da quadra de esportes, o professor de Geografia, Luciano 

Pessanha, e Wellington Menezes.  

Seu Joaquim autorizou que o serralheiro fosse para a quadra de esportes, com 
acesso lateral à entrada principal, antes da ala da janela de vidro da secretaria. 

Naquele momento, a professora de Educação Física , Bete Py Klem, estava na 



quadra de esportes e terminava de dar aula para a turma 1801, a segunda turma 

atacada por Wellington.  

O professor Luciano pegou seu material na sala dos professores, deu a mão a 

uma aluna deficiente visual e subiu para a sala, pois daria aula às 8h15, para a 

turma 1805,  no primeiro andar da escola. Seu Joaquim levou o filho da 
professora até a mesma, que já o aguardava, e, quando voltou, Wellington ainda 

estava na janela de vidro da secretaria. Ao ser questionado por não ter vindo na 

terça, respondeu que ficou muito cansado depois do serviço e que Sepetiba, 
onde morava, era muito longe.  

Enquanto Wellington conversava com a funcionária da secretaria, seu Joaquim 

foi até o portão verde, de entrada, e o fechou, sem cadeado. O mesmo foi feito 

com o portão cinza sanfonado, que dava acesso às salas de aula, mas esse 
sempre ficava com cadeado. Seu Joaquim o trancou na mesma hora.  

Com o histórico escolar nas mãos, era hora de Wellington fazer o que realmente 

tinha ido fazer. Mão direita sobre a alça da bolsa preta que carregava, pendurada 
também do lado direito do corpo. Chamou seu Joaquim na porta de estilo 

sanfonado e perguntou pela professora de Português, Maria  Dorotéia Azevedo.  

– A professora Dorotéia ainda está dando aula aí? 

– Dando aula não. Ela vai se aposentar, agora trabalha na sala de leitura.  

Fez que sim com a cabeça, como se já soubesse que ela estava na sala de 

leitura. 

Na hora, ocorreu em pensamento o porquê de Wellington ter perguntado se ela 
estava dando aula, se na verdade sabia que não mais estava. Mas seu Joaquim 

entendeu apenas como a forma que usou de pedir para vê-la.  

– Ah, é que eu estou com uma saudade... Queria dar um abraço nela.  

– Se quiser subir pra vê-la, vai ter que falar com a Aninha. Não mando nada aqui 

não.  

Aninha, que ouviu a conversa, por trás da janela de vidro, fez um sinal afirmativo 
para seu Joaquim. Como quem diz “deixa, deixa”. Em seguida virou pra 

Wellington:  



– Sabe onde encontrá-la? 

– Sim, na sala de leitura.  

Não havia nada em Wellington que fizesse com que Aninha e seu Joaquim 

desconfiassem de sua conduta. Era ex-aluno, não deu trabalho no passado, e 

não aparentava estar com tudo aquilo na bolsa, como granada, dois revólveres, 
e munição. Simplesmente não imaginaram o absurdo que estava prestes a 

acontecer.  

Abriu o portão para Wellington entrar, e, em seguida, apenas pendurou o 
cadeado na grade, sem trancar. A emoção toma conta ao falar que foi Deus que 

o iluminou para não trancá-lo. O portão sem cadeado deu a liberdade que Allan 

Mendes da Silva precisava para chamar a polícia, no momento do ataque.  

Seu Joaquim retornou para as cadernetas de presença. Na secretaria, 
acompanhado por Aninha, fazia sua tarefa diária. Foi Aninha que se deu conta 

primeiro. 

– Seu Joaquim, isso não é tiro? 

– É... deixa eu ir lá fechar o portão e a grade de uma vez, pra ninguém entrar. 

Joaquim e Aninha acharam que os tiros vinham de fora da escola. 

Permaneceram, portanto, calmos, e seu Joaquim levantou para fechar o portão 
e a grade.  

Quem sai da secretaria em direção à saída da escola, tem como primeira 

imagem, em frente, as escadas de acesso às salas de aula e o refeitório, à 

direita. Assim que seu Joaquim andou em direção à saída, deparou-se com 
vários alunos do oitavo ano descendo as escadas, o pavor estampado nos rostos 

e os uniformes sujos de sangue.  

– Que “sangreira” é essa aí?  

– Corre que tem um pai de aluno lá em cima matando todo mundo.  

A confusão tomou conta. Seu Joaquim não conseguia entender que pai de aluno 

estava lá dentro se nenhum pai tinha passado por ele no portão. Começou a 
mandar as crianças feridas irem pra casa. 



– Vai! Corre pro hospital, ou vai pra casa de vocês. Tá tudo aberto. 

Começou a ligar para o 190, telefone da Polícia Militar, que respondia que já 
tinha mandado as viaturas. Encontrou o professor Luciano correndo em direção 

à secretaria. Luciano havia apagado as luzes e trancado os alunos dentro da 

sala 6, no primeiro andar. Assim Wellington pensaria que não havia ninguém.  

Correu pra casa da dona Zilnéia, que era funcionária residente da escola. 

Apenas um murinho baixo de cor azul separava os terrenos. A casa ficava 

localizada à direita do portão principal, de cor verde descascado. Pensou que ali 
estaria protegido. No local, encontrou a professora de Português, Leila D’Ângelo, 

que tinha acabado de sair da primeira sala de aula que Wellington atacou. Da 

casa da dona Zilnéia, seu Joaquim avistou o sargento Alves, da Polícia Militar, 

juntamente com o cabo Edinei Feliciano. Os dois entrando com as armas em 
punho. Apenas o sargento Alves entrou no prédio. Gritou para que o cabo 

entrasse também, mas recebeu a resposta de que o assassino passaria por ali.  

Seu Joaquim ouviu os disparos do Sargento Alves. O portão da escola já estava 
tomado de pais, mães e curiosos. Assim que a notícia da morte de Wellington 

chegou escada abaixo, todos invadiram o prédio. A sensação foi de que nada 

seria como antes. A começar pela sua função de fechar o portão e controlar a 
entrada e saída da escola. Seu Joaquim não podia controlar nada ali, o caos 

tinha tomado conta.  

Os dias seguintes ainda foram de incredulidade. Teve que acompanhar a 

lavagem das salas, que mais pareciam ter sido pintadas de  vermelho, e recolher 
as mochilas, também sujas de sangue, que estava tão acostumado a ver nos 

ombros daquelas crianças. Na semana seguinte, teve que devolvê-las aos pais 

ou aos alunos.  

Guardas municipais passaram a ficar no portão de entrada com ele. A escola era 

constantemente fotografada. Tinha perdido aquele clima “família” que fazia os 

alunos se sentirem tão abraçados.  

Em conversa com o prefeito da época, Eduardo Paes, seu Joaquim desabafou 

e disse que se sentia culpado por tê-lo deixado entrar. Em resposta, o prefeito 

disse que até se fosse um batalhão do Exército, ele entraria. Porque era ex-



aluno, e precisava pegar documentos. Foi quando começou a se sentir melhor. 

Hoje não carrega mais a culpa no peito, mas a dor ainda machuca quando 
lembra das cenas. Sonhos que ficaram pra trás, sorrisos que foram forçados a 

se apagar. E o bolo de cenoura com chocolate da Milena, um dos muitos que 

foram impedidos de ser feitos. Trabalhou na portaria da Tasso até final de 2015, 
juntamente com os guardas municipais. Hoje está aposentado.  

– Foram 12 netinhos que me tiraram.        
 

 FOTO: Jorge Lourenço, Jornal do Brasil 
Seu Joaquim, no portão da Tasso da Silveira  

 

 

Em  2011, a Tasso já com guarda-municipal. Seu Joaquim molhando as plantas.  

Foto: José Lourenço, Jornal do Brasil 

 

 

 



DOIS 

 

A TIA DA LARANJINHA 

 

Para os muitos alunos que passaram pela “Tasso”, a barraquinha de doces da 

Gildete Antunes era considerada uma extensão da escola. Ficava localizada 

exatamente em frente ao portão de entrada. Bastava atravessar a rua. As 

crianças se aglomeravam, apressadas, em volta de uma variedade de balas, 
pirulitos e biscoitos. Mas todo mundo era viciado mesmo na laranjinha, um suco 

congelado, de variados sabores, comportado em uma embalagem de plástico 

em formato de garrafinha, com uma extremidade comprida para sugar. Ninguém 
sabe realmente por que o nome era esse. Mas era saboroso, tinha de comprar 

logo, antes que acabasse ou antes que o sinal tocasse para o início da aula. E, 

mesmo depois, no intervalo, as crianças davam um jeito de pedir a iguaria pela 
grade do portão, quando seu Joaquim saía de perto. E lá ia a dona Gildete, levar 

rapidamente ao meliante o item solicitado.  



Gildete no portão, onde a barraquinha de doces ficava. Foto: arquivo pessoal de 

Gildete Antunes   

 

 

 

 

 



 

Gisele ainda bebê, na barraquinha de doces. Ao fundo, alunos da Tasso aguardando comprando 
as guloseimas. Foto: arquivo pessoal de Gildete Antunes 

 

 

 

 

 

 

A Gildete, 50 anos de idade, foi aluna da Tasso, dos 7 aos 13 anos. Praticamente 

nasceu com a escola, que tem 46 anos de fundação. Com moradia ali, em frente 
à instituição de ensino, acompanhou algumas gerações de alunos crescerem, 

incluindo seus filhos, Everton, de 25 anos e Gisele, 17 anos, também ex-alunos 

da Tasso. Uma das professoras do Everton foi também sua professora, algo 



comum no bairro Realengo. Alguns dos primeiros alunos da escola ainda moram 

lá perto.  

Era como se a Tasso fosse uma segunda mãe para ela e para os filhos. Era 

como se a escola, por meio do time de professores que conhecia e confiava, 

fosse seus olhos quando não estivesse por perto.  

Jamais poderia imaginar o que iria presenciar. Sua filha, Gisele, aos 11 anos, 

cursava o quinto ano do ensino fundamental e estava em aula quando Wellington 

entrou na escola. Felizmente, ele não teve tempo de chegar ao quarto e último 
andar da escola, onde o quinto ano estava.  

Gildete também era voluntária na Tasso. Começou em 2008 e ficou até o ano de 

2015. Ajudava a professora de Português, Maria Dorotéia Azevedo, e a 

coordenadora Mariza Ferreira na organização da sala de leitura. Um pouco antes 
das 8 da manhã, Gildete avisou o marido, Hercilei Antunes, que fecharia a 

barraquinha de doces pra ir até a sala de leitura conversar com a professora 

Dorotéia sobre as mudanças que ocorreriam no serviço voluntário que fazia. 
Hercilei avisou que iria tomar banho.  

Passou por um Joaquim sorridente, entrou na escola e virou imediatamente à 

esquerda, onde ficavam as escadas de acesso ao segundo andar. Dois lances 
de escada, em trajetória de letra U, e a primeira porta dupla à esquerda, na cor 

salmão, informava que tinha chegado ao destino. Dorotéia e Mariza estavam em 

reunião.  

“Bom dia, bom dia”. Gildete entrou cumprimentando e as três engataram uma 
conversa sobre catalogação e registro de entrada e saída dos livros. Foram 

interrompidas por Wellington.  

Estava calmo, entrou simpático, e foi em direção à professora Dorotéia. Ele a 
abraçou, beijou, e perguntou se ela lembrava dele.  

– Claro que sim! Você foi meu aluno. Eu só não lembro o seu nome... 

Em seguida, Wellington cumprimentou Mariza e também estendeu a mão para 
cumprimentar Gildete, em um sereno “bom dia”. Ao que Gildete correspondeu, 

apertando a mão de Wellington.  



A professora Dorotéia pediu ao rapaz que aguardasse dez minutos, enquanto 

terminava a conversa com a coordenadora. Wellington, com as mãos 
sobrepostas sobre a alça de uma bolsa preta, que pendia para o lado direito do 

seu corpo, apenas ouviu. Gildete, então, pediu que Dorotéia repassasse as 

novas diretrizes mais tarde, porque não queria atrapalhar a conversa. Enquanto 
saía da sala, pôde ouvir a professora Dorotéia perguntar que profissão 

Wellington tinha seguido e se ele tinha vindo dar a palestra de ex-aluno.  

Foi o tempo de Gildete descer, trocar a bermuda que vestia e sentar na 
barraquinha de doces, que neste momento tinha uma grade de aço na cor musgo 

a separando da rua. Toda a conversa na sala de leitura aconteceu muito rápido. 

Quando voltou pra casa, seu marido Hercilei ainda estava no banho.  

Sentada, Gildete pôde ver as primeiras crianças saindo pelo portão do colégio, 
correndo em direção a ela. O primeiro, um menino com o rosto coberto de 

sangue, o que a assustou e a fez fechar o portão. Mais tarde saberia que era 

Alan Mendes. Pareceu destino, porque isso fez Alan seguir até a Piraquara e 
encontrar o policial militar que pararia Wellington, o sargento Márcio Alexandre 

Alves.  

Gildete abriu o portão. As crianças invadiram. Falavam ao mesmo tempo, a 
grade verde foi retirada à força. Hercilei, que saía no portão no momento, foi 

agarrado e arranhado pelas crianças, umas sujas pelo sangue de quem foi 

atingido, outras realmente feridas pelos tiros do dois revólveres calibres 32 e 38.  

Gildete, antes de ver o sangue nas crianças, dizia pra que se acalmassem 
porque era “bombinha”. As crianças mais travessas costumavam levar bombas 

de pólvora cinza, composto de queima rápida, utilizada em fogos de artifício.  

Entretanto, ao ver tanto sangue e tanto desespero, percebeu que se tratava de 
algo mais grave. Começou a ajudar os mais feridos a deitarem no chão enquanto 

aguardavam a ambulância. Em poucos minutos, a rua estava o caos. Mães e 

pais dos alunos, desesperados, atrás dos filhos.  

Em nenhum momento pensou em Wellington quando disseram que havia um 

louco atirando em todo mundo dentro do colégio. Mas seu pensamento se voltou 

para Gisele.  



Hercilei, imediatamente, correu em direção à escola. Precisava pegar a filha o 

quanto antes. Entretanto, parou na entrada quando ouviu mais tiros. Mais tarde, 
saberiam pelo policial Márcio Alves, que foi a melhor decisão. O sargento da 

Polícia Militar entrou na escola pra abater dois atiradores, não um, seguindo a 

orientação equivocada de uma professora. Se Hercilei tivesse entrado, e Alves 
o encontrasse  correndo nos corredores, não daria tempo de explicar.  

Assim que se soube da morte de Wellington, Gildete e o marido subiram atrás 

de Gisele. Ela estava dentro do auditório, junto com todos os outros alunos do 
segundo andar para cima. Pegou a filha e os três saíram daquele inferno. 

Passaram pelo corpo de Wellington, ao lado da sala de leitura, e não o 

reconheceu. Apenas pensou: “Mataram um policial”. Somente depois que viu a 

foto de Wellington na televisão, relacionou os fatos. Lembrou dele criança, 
quando passava na rua com os pais, indo para o Salão do Reino das 

Testemunhas de Jeová.  

Refletindo sobre bullying, Gildete lembra de um episódio que ocorreu com seu 
filho, Everton. Havia um professor na escola que só chamava os alunos por 

apelido, nunca pelo nome. Everton chegou cabisbaixo e Gildete logo percebeu. 

Questionou o que havia acontecido, mas Everton não quis contar. Insistiu mais 
e o filho contou que, durante a chamada, o professor substituiu seu nome por 

“gordinho”. Imediatamente ele respondeu: “Professor, meu nome é Everton”. O 

professor foi além: “Mas eu te chamo de gordinho. Chamo todo mundo aqui pelo 

apelido.” Everton não discutiu mais.  

Gildete e Hercilei foram até a direção da Tasso. O professor avisou que sempre 

chamou seus alunos pelo apelido e que continuaria chamando. A discussão 

acabou ficando mais acalorada. Na semana seguinte, o professor avisou, muito 
contrariado, que passaria a chamar os alunos pelo número.  

Gildete considera muito importante que os pais observem seus filhos em casa. 

E qualquer reclamação e comportamento diferente deve ser levado à 
coordenação escolar. Assim muitos casos extremos como o de Wellington, 

podem ser evitados. Ela conta que a própria diretora atual da Tasso da Silveira 

considera que alunos uniformizados fazendo coisa errada na rua, ainda é 



responsabilidade da escola. E muitas vezes a viu dando incertas nas redondezas 

da escola para repreender atos ilícitos.  

No mesmo dia do atentado, várias emissoras utilizaram a casa de Gildete para 

cobrir a reportagem sobre o ocorrido. Nos dias que se seguiram, a equipe de 

reportagem da TV Globo solicitou ao casal que cedesse o terraço do imóvel com 
exclusividade para a emissora.  

Gildete levou mais de um mês pra voltar sentir o gosto dos alimentos. Comia por 

comer, e as cenas de horror voltavam constantemente aos seus pensamentos. 
Para ela e os que presenciaram o acontecimento, o sentimento ainda é de não 

pertencimento, de negação do fato mesmo. Como se não tivesse sido na Tasso 

a tragédia. As pessoas ainda passam pela rua olhando tudo com curiosidade. O 

memorial de bronze localizado atrás da escola fez do local um ponto turístico. 
Anualmente, todo dia 7 de abril, ocorrem passeatas e reuniões. Gildete prefere 

não ir.  

É uma lembrança que preferia não ter.  

 

 

TRÊS  

SUJEITO SIMPLES OU INDETERMINADO? 

 

A gramática da vida real da professora de Português Leila D’Ângelo mostrou que 

identificar o sujeito responsável por uma ação nem sempre é tão fácil. As 
inúmeras aulas de classificação do sujeito que lecionou nas escolas municipais 

do Rio de Janeiro lhe trouxeram a experiência de apontar com facilidade os 

autores de um ato. Na teoria, dizer em sala de aula que Pedro é o sujeito simples 
da oração – “Pedro estragou a vida de Ana” – é fácil e não traz nenhuma 

consequência. Na prática, não foi bem assim que aconteceu. 

Wellington Menezes de Oliveira é o sujeito simples do ato contra a Tasso. Mas 
aceitar isso, pura e simplesmente, trazia ódio, tristeza e rancor. Era doloroso e 

incompreensível que ele tivesse agido assim, apenas porque quis. Demorou um 



pouco pra professora Leila deixar a raiva secar. Começou a tentar entender que 

o sujeito simples na verdade poderia ser um sujeito indeterminado. 
Espiritualmente falando, Leila acredita que Wellington não era o Wellington 

naquele dia. Fizeram uma barbaridade contra a escola. Mas quem? 

Em se tratando de fatores terrenos, ou o bullying ou a esquizofrenia pode ser o 
sujeito deste caso. Ou ambos. Mas o fato é que o sujeito pode ser indeterminado. 

E deixá-lo assim, omisso, é dar chance para que ele aja de novo.  

Quando Leila entendeu que a raiva que sentia de Wellington só fazia mal a ela 
mesma, as peças do quebra-cabeça ficaram mais nítidas. Quase um ano depois 

do massacre, Leila perdoou. Hoje não sofre ao pensar em Wellington. Acha que 

foi lamentável, não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. A hora agora 

é tirar lições disso tudo. 

Em meio à confusão mental para achar um culpado, tanto dela quanto dos outros 

afetados pelo 7 de abril, Leila também virou alvo. No início de 2012, um pouco 

antes do aniversário da tragédia, resolveu falar, em entrevista a Roberto 
Canázio, na Radio Globo, que havia perdoado Wellington. O que não sabia, 

entretanto, é que, durante a gravação via telefone, estava também Adriana 

Silveira, mãe de Luíza Paula, morta naquela quinta-feira.  

A equipe de reportagem tinha decidido confrontar as duas. O que se ouviu aquele 

dia foi uma briga, ao vivo, de duas pessoas que lamentavam e sofriam a mesma 

dor. Leila enviou um e-mail a Roberto Canázio, agradecendo por ele ter 

estragado sua Páscoa. Ele se desculpou, dizendo que não tinha sido essa a 
intenção. A partir daí, os ataques começaram. As mães dos alunos que 

morreram passaram a persegui-la, por meio de recados na redes sociais e, 

algumas vezes, invadiram a sala de aula para agredi-la fisicamente.  

Diziam que a Leila deveria ter ficado em sala, protegendo os alunos, e que ela 

falava em perdão porque não tinha perdido um filho. Após a tragédia, a direção 

da escola teve uma flexibilidade grande no sentido de dar apoio aos familiares 
das vítimas. Oor isso, permitia que, principalmente as mães, entrassem para 

conversar.  



Pouco antes do episódio da Rádio Globo, no carnaval de 2012, os professores 

foram convidados para desfilar pela Escola de samba Grande Rio, cujo tema 
daquele ano era “Superação”. E foram, vestindo calça e blusa brancas, com o 

emblema da escola no peito. Na noite do desfile, em entrevista ao Jornal Hoje, 

Leila disse que os professores estavam tentando melhorar, sem procurar 
culpados. Isso também foi motivo de muitas brigas por parte dos familiares 

inconformados.  

Com tantos ataques, a saúde psicológica da professora Leila deteriorou muito. 
E a permanência na Tasso, que era uma certeza antes, ficou comprometida. Em 

2012, pediu à Prefeitura do Rio de Janeiro uma cessão ao município de 

Resende, localizado no sul do estado, onde mora desde 2002. O pedido foi 

aprovado no mesmo ano, precisamente no mês de outubro. Leila ficou longe da 
Tasso até início de 2017, quando voltou às salas de aula da escola de Realengo. 

Decidiu que não tentaria um novo contrato – válido durante o mandato do prefeito 

Eduardo Paes – porque queria fechar o ciclo de sua trajetória como professora 
dando aula na escola que tem tanto significado.  

Quem assiste a uma aula da Leila pensa que ela não poderia ter feito outra coisa. 

Tem paixão, tem vontade e tem comprometimento. Ela sempre soube que queria 
trabalhar com pessoas, mas não sabia em quê. Prestou vestibular para 

Jornalismo, em 1980, mas acabou passando pra Letras pela Universidade 

Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.  

Gostou do curso, mas tinha em mente que faria Jornalismo ou Biblioteconomia, 
posteriormente. Até que a sala de aula arrebatou seu coração. Aos 20 anos de 

idade, fazia estágio em um colégio da prefeitura, no bairro Piedade. A professora 

responsável pelo estágio entrou de licença devido a um problema de saúde e a 
diretora entregou a turma da antiga sétima série do ensino fundamental em suas 

mãos. Nunca tinha dado aula, só o que sabia era o que via sendo feito pela outra 

professora. Leila conta que tudo ocorreu naturalmente. Após um mês de aula, 
tinha encontrado seu lugar.  

Em 1984, terminou a faculdade de Letras e em 1990 prestou concurso para o 

cargo de professora de português do estado. Começou a lidar com alunos do 
ensino médio. Concomitantemente, corrigia redações dos vestibulandos do 



Colégio Curso Martins. Três anos depois, em 1993, prestou o concurso da 

prefeitura do Rio de Janeiro. Queria experimentar novas idades.  

Em 1994, após aprovação no concurso, apresentou-se à Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE), para saber a escola municipal onde daria aula. 

Estava grávida do seu primeiro filho, Daniel. No local, entre as várias funcionárias 
atendendo, foi chamada pela esposa de um professor de Matemática da Tasso 

da Silveira. Leila informou que não tinha preferência por escola nenhuma, pois 

não conhecia a região da 8.ª CRE – bairros da Zona Oeste. Ali teve a primeira 
boa impressão da Tasso da Silveira: 

– Vou te mandar pra uma escola ótima. Meu marido trabalha lá há muitos anos. 

Essa escola é tão boa que as vagas que têm lá não aparecem no sistema. 

Tantos professores queriam dar aula na Tasso, que a estratégia para manter a 
seleção de bons professores era esconder as vagas. A Tasso tinha índices 

quase zero de rotatividade de professores. Daí a manutenção da qualidade do 

ensino. Coincidência ou não, a professora de Português estava para se 
aposentar, de modo que a notícia sobre a vaga a ser preenchida ainda não tinha 

vazado.  

Leila foi encaminhada para a Tasso da Silveira. Conheceu os outros professores, 
que seriam amigos de uma vida inteira, e encontrou na Tasso uma família. Como 

tinha experiências com alunos mais velhos, trabalhou com os alunos da antiga 

sétima e oitava séries, por seis anos. Em 2000, pediu à diretora, Marina 

Carvalho, uma experiência com os mais novos, da quinta e sexta séries.  

De tanto insistir, ganhou a quinta série: turmas 501 e 502. Um episódio que 

marcou foi a primeira prova da turma 501: os alunos começaram a chorar. As 

provas da professora Leila não costumavam ser fáceis. Habituada a pressionar 
alunos mais velhos, Leila fez o mesmo com os recém-chegados ao “ginásio”, 

que ainda chamavam a professora de tia. Teve que chamar a professora da 

turma no ano anterior. Sandra Regina acalmou a classe e prometeu para uma 
Leila incrédula que não contaria o cômico episódio à diretora. 

Em janeiro de  2002, saiu da Tasso e foi morar em Resende para acompanhar o 

marido transferido pelo Banco Bradesco, onde trabalhava. Deu entrada na 



chamada Licença sem vencimento, direito dado aos servidores da prefeitura. 

Como a licença durava até janeiro de 2006, retornou para a Tasso. Ate hoje, sai 
de Resende até o Rio de Janeiro na quarta-feira e retorna na sexta-feira, após a 

aula dada no turno da manhã.  

A lei que permitiu o processo de aprovação automática nas escolas municipais, 
instaurada pelo ex-prefeito César Maia, em 2007 – o sistema de avaliação dos 

alunos deixou de ser seriada (ano a ano) e passou a ser a cada ciclo de três 

anos – tinha deixado a direção da Tasso com poucas possibilidades de filtrar os 
alunos sem capacidade pedagógica e educacionais dos alunos que tinham 

condição de progredir no processo de aprendizagem. Não havia reprovação, 

logo, era comum encontrar estudante de níveis muito discrepantes ocupando a 

mesma turma.  

Em 2009, o prefeito récem-eleito Eduardo Paes, determinou o fim da aprovação 

automática, garantindo que em 2010 turmas novas, com alunos em nível de 

aprendizado equivalente, começassem a ser restabelecidas. Na semana do 
atentado, Leila comentava com o professor de Artes, Carlos Pimentel, sobre 

como fazia tempo que não tinha turmas tão tranquilas. No ano anterior, a escola 

enfrentou sérios casos de bullying, entre eles o de alunas que tiveram os cabelos 
cortados como forma de punição [punição de quem? Deixar mais claro]. Este e 

outros casos de crueldade, Leila enfrentou com a turma 1703. Com o fim da 

aprovação automática, a turma 1703 se transformou em uma 1803 tranquila e 

fácil de lidar. Ao que Pimentel concordou dizendo: “A escola inteira está tranquila. 
Este ano parece que está uma coisa”.  

A turma 1803 realmente estava uma graça. Por toda a dificuldade que tinha 

enfrentado com a turma 1703, Leila pensava estar no paraíso. A grande maioria 
dos alunos começou a ter aula com ela na quinta série, com 11 anos de idade. 

De modo que a relação com eles, após três anos seguidos juntos,  era próxima 

e amorosa. Leila fala com carinho de Laryssa Martins, uma das meninas mortas 
em sua sala. A menina tinha uma alegria peculiar. Falava o que queria, mas tinha 

uma leveza que encantava. Em um episódio em sala, Laryssa teve um dos seus 

ataques de opinião. Ela não falava para ofender, apenas era o jeito dela.  

– A senhora está muito feia com esse cabelo dividido ao meio. Uma cafona. 



– Eu não esperava que você falasse outra coisa pra mim, Laryssa... Você tinha 

que falar que eu tava feia? Porque você não fala “Parte o cabelo de lado, 
professora, vai ficar melhor” ? 

– É. Pode ser. Mas tá feio.  

Leila daria a próxima aula pra turma 1803 na quinta-feira, 7 de abril, às 07h50. 
Naquele ano, as turmas de oitavo e nono ano, que normalmente pertenciam ao 

terceiro andar, passaram a ter aulas no primeiro andar, em apoio à professora 

de Francês, Maristela Marques Leite, que  não podia subir tantas escadas por 
problemas de obesidade. Assim, o segundo andar comportou o sexto e sétimo 

anos, e o terceiro andar recebeu os menores, do quinto ano. Após a tragédia, se 

deram conta de que estrago teria sido muito maior caso as crianças do quinto 

ano estivessem no primeiro andar. Haveria um número maior de vítimas, visto 
que as crianças do quinto ano, entre dez e onze anos tem menos força e 

agilidade para se defender. 

 Na véspera do massacre, dia 6 de abril, a professora de Matemática, Sônia 
Machado, contou a Leila que estava saindo de carro, do estacionamento da 

escola, quando um homem debruçou e deu um berro na janela. Era Wellington 

Menezes, já rondando a escola.  

Quando a aula começou, na quinta-feira, Leila conversava com os alunos sobre 

a possibilidade de fazer a revisão de prova e, caso a turma se comportasse bem 

e a revisão fosse satisfatória, ia liberá-los mais cedo porque precisaria comprar 

o bolo da festa de despedida da professora de Inglês, Célia Maria. Foi quando 
Wellington bateu à porta. Leila abriu e ele entrou, sem pedir licença.  

– Vim dar uma palestra.  

Leila ficou extremamente contrariada. Primeiro, pela falta de educação do rapaz. 
Segundo, porque as palestras de ex-alunos estavam previstas para outro dia. 

Passou por ela, após entrar, e colocou a bolsa preta que carregava em cima de 

uma mesa ampla, em frente ao quadro negro. Havia muito a professora pedia 
para essa mesa ser retirada. De costas para ela, que ficou parada, próximo à 

porta que tinha acabado de abrir, Wellington puxou dois revólveres.  

– Como assim palestra? 



Wellington se virou. Deu o primeiro tiro. Leila pôde ouvir o barulho de um peso 

caindo sobre a mesa. Quase imediatamente após o primeiro, mais dois tiros, um 
com cada revólver. Seus olhos viram, mas não quiseram crer. Em fração de 

segundos, agarrou dois ou três alunos que estavam na fileira colada à parede da 

porta, enquanto gritava: 

– Corram! Ele vai matar todo mundo.  

Passou descontrolada pela porta, seguida por uns quatro alunos que também 

conseguiram correr. Enquanto corria pelo corredor, em direção às escadas de 
acesso à saída, gritava para que os alunos fossem para a rua e chamassem a 

polícia. Não conseguia pensar direito. Simplesmente correu em direção à casa 

da dona Zilnéia [tem de deixar mais claro onde fica essa casa. Do lado da 

escola?]. E lá ficou, sem conseguir assimilar o tamanho do estrago que acabara 
de presenciar. Sem conseguir mensurar as consequências que ainda estariam 

por vir. A dor já se fazia presente, num misto de medo e desespero.  

Durante o final de semana posterior ao massacre, Leila esteve em casa, com os 
filhos e o marido. Acompanhou tudo pela televisão. Viu sua sala suja de sangue, 

juntamente com seus pertences e as mochilas dos alunos. Teve o apoio das 

famílias e dos amigos. Logo no dia seguinte, começaram os assédios dos 
jornalistas, ávidos por maiores informações. Mas nem ela mesma sabia o que 

tinha acontecido.  

Na segunda-feira posterior, retornou à escola. Mas o reencontro com os alunos 

só aconteceu quase duas semanas depois, no dia 18 de abril. Não tiveram 
conteúdo programático de Português, apenas se reencontraram. Leila deixou a 

aula livre para falarem o que quisessem. Eles falaram sobre como reagiram, o 

que fizeram para escapar. Cada aluno contou sua visão sobre o que ocorreu. 
Sentaram em círculo na sala, e puderam ver nos olhos um dos outros, 

sofrimento, sim, mas também um sentimento de gratidão por estarem vivos. 

Nenhum aluno nunca a culpou, não diretamente ou que ela tenha sabido. Leila 
permitiu que eles falassem no assunto o quanto quisessem ou se sentissem à 

vontade. Um dia, em um processo natural, pararam de perguntar.  

Em meio às reuniões que decidiriam o caminho pedagógico a ser traçado para 
recuperar a escola, veio a notícia da reforma na estrutura física do prédio. A 



prefeitura achou por bem fazer algo novo, que ocultaria as paredes e salas que 

foram palco do massacre e que dificultavam o esquecimento das cenas que as 
crianças tinham visto. Para Leila, a obra tirou a naturalidade do recomeço. Salas 

tiveram que ser adaptadas na quadra de esportes, enquanto as obras eram 

feitas. Era um desconforto, além da frequente presença de repórteres, que 
abordavam os alunos solicitando entrevistas. A vontade dos professores era a 

de que a Tasso voltasse a ser o que era. Que tudo fosse resolvido entre eles, a 

família que sempre foram. Mas nunca perguntaram o que eles queriam.  

 

Os ataques dispensados pelos parentes dos alunos mortos impulsionaram Leila 

a fazer um acompanhamento psicológico, antes de ser transferida para 

Resende, em 2012. Mais especificamente, em dezembro de 2011, quando a irmã 
de Géssica Guedes, uma das vítimas da turma 1803, foi até sua sala de aula, na 

Tasso, e começou a gritar que ela era uma assassina e que deveria ter saído 

algemada da escola. Mas Leila acredita que deveria ter procurado ajuda desde 
o início. Antes falava pouco sobre o ocorrido, e se tivesse pedido ajuda antes, 

talvez não tivesse sido tão afetada pelos ataques.  

A terapia a fez entender que falar era o caminho da superação. São lembranças 
que nunca vão morrer, mas aprendeu a aceitá-las , porque são parte da sua 

trajetória como ser humano, infelizmente. Assim, são lembranças que não 

machucam mais como antes. Hoje, na Tasso, a atual diretora não permite que o 

dia 7 de abril seja falado dentro da escola. Para Leila, transformar o assunto em 
tabu significa jogar a sujeira para debaixo do tapete. Significa deixar de evitar 

que algo ocorra novamente.  

Hoje, a mágoa que carrega no peito é em relação às mães que a fizeram tanto 
mal. É uma mágoa que assume que tem, mas tenta esquecer. O máximo de 

compreensão que consegue ter hoje é pelo fato de que são mães que perderam 

seus filhos. Mais do que isso não consegue, porque acha que não mereceu tanta 
injustiça. [dê um pouco mais de ênfase no que as mães alegam para culpar Leila. 

Em ter aberto a sala?] 

Da Tasso, fica a saudade de uma família que não existe mais. Sente que a escola 
mudou totalmente, em todos os sentidos: na sua forma física, social e humana. 



Mas mesmo assim, seis anos depois da tragédia, quis retornar à Tasso pra 

escrever o capítulo final de uma história que, apesar de tudo, foi de amor. 
Aguarda, em 2018, a aposentadoria.  

 

Leila e a ex-diretora Marina Carvalho. Foto: arquivo pessoal de Leila D’Ângelo  

 

 

 

 



Leila D’Ângelo Foto: arquivo pessoal de Leila D’ Ângelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leila e a professora de Educação Física Elisabeth Py Klem  

Arquivo pessoal de Leila D’Ângelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GALERIA 

Portão de grade que separa a secretaria do acesso às salas de aula. Foto:  
Leila D’Ângelo 
 



Início das obras em 2011. À esquerda, salas improvisadas na quadra de 
esportes. Foto: Leila D’Ângelo 
 
 
 
 
  



QUATRO 
 
VIVER PARA RECOMEÇAR  

Quando combinei minha primeira conversa com Rafaela Monteiro da Silva, hoje 

com 20 anos, marcamos de nos encontrar na minha casa, em Realengo. Achei 

que não precisaria explicar o caminho, afinal moramos na mesma rua durante 
alguns anos. E inúmeras foram as vezes que ela foi até a minha casa, devido ao 

fato de que nossas mães são amigas de longa data. A mãe da Rafaela, Valéria... 

também trabalhava na padaria da esquina da nossa rua.  

– Eu continuo morando na vila mesmo, onde você morou. Perto da padaria onde 

sua mãe trabalhou.  

– Eu não lembro direito onde morei. Nem de alguns lugares. Eu vou te explicar 
e você vai entender.  

Rafaela foi aluna da Tasso do primeiro do ensino fundamental até o nono ano, 

cursado em 2012. Pertencia à primeira sala atacada por Wellington, a 1803, da 

professora Leila. O choque causado pelo que vivenciou aquela manhã fez 
Rafaela esquecer quase tudo que viveu antes de 2011. Mas as cenas de horror 

do dia 7 de abril de 2011 ainda estão dolorosamente nítidas em sua memória, 

infelizmente.  

Eram 6 horas da manhã quando ela acordou para a aula. Naquela quinta-feira, 

entretanto, não queria ir pra escola. Simplesmente não estava com vontade. 

Pediu à avó, com quem mora até hoje, que a deixasse faltar. “Você falta muito. 
Vai pra aula hoje”, falou dona Ivanir Pereira da Silva, em tom de quem encerra o 

assunto.  

Percorreu, desanimada, o caminho até a escola. Rafaela morava a dois 

quarteirões da Tasso, e levava uns dez minutos a pé até lá. O trajeto passava 
pela casa da sua melhor amiga, Adelina, também aluna da turma 1803. Enquanto 

esperava a amiga se arrumar, os dez minutos se transformavam em 20. Mas as 

duas seguiam juntas todos os dias. Já na escola, as duas encontraram os amigos 
e seguiram para a aula de Artes Cênicas, ministrada no auditório, pelo professor 

Carlos Pimentel, no quarto andar da escola.  



A turma estava estranhamente quieta. Apresentaram uma peça de teatro na 

aula, cujo gênero era comédia, mas a turma aquele dia simplesmente não estava 
para graça. O que se via, normalmente, durante o tempo em que os alunos da 

1803 estavam juntos, eram risadas soltas e bolinhas de papel voando. Mas 

sentados nas cadeiras da plateia do auditório, o clima era de tédio, com alguns 
alunos com a cabeça apoiada no ombro de outro colega, ou outros abraçados 

olhando em silêncio. Até o professor parecia entediado. Enquanto desciam as 

escadas, rumo à aula de Português, na sala quatro, os próprios alunos 
comentaram sobre o clima estranho que estava no ar.  

– Gente, tava engraçado! Por que ninguém riu? – falou um dos colegas.  

– Nossa, tá um clima muito esquisito.  

– Achei que era só eu. – acrescentou Rafaela.  

Chegando ao primeiro andar da escola, o grupo se uniu à turma 1801 que 

também chegava para a aula de Português, mas com a professora Patrícia, da 

sala em frente. Eles vinham da aula de Educação Física. Como era de hábito, 
tanto os alunos quanto as duas professoras engatavam em conversas calorosas, 

mas que levavam o tempo das professoras abrirem as salas.  

A porta abriu e Rafaela se acomodou na segunda dupla de carteiras que ficavam 
coladas na mesma parede da porta, atrás da mesa da Leila. Sentou sozinha, o 

que nunca ou raramente acontecia. As amigas ocuparam a primeira dupla de 

carteiras, a sua frente, e as outras, sentaram nas duplas de trás.   

Enquanto ouvia Leila falar, acomodou os pés, confortavelmente, na cadeira 
desocupada ao seu lado. A empolgação habitual da turma, que naquela quinta 

não se via, deu o ar da graça quando Leila anunciou que a turma seria liberada 

mais cedo. Era despedida da professora de Inglês, Célia Maria.  

A porta da sala estava aberta. Wellington apareceu, com blusa de manga longa 

na cor verde, calça comprida preta e coturnos nos pés. Parecia um soldado. Não 

se deu ao trabalho de pedir licença. Entrou sem dar bom dia e passou na frente 
da Leila, que, abruptamente parou de falar sobre a liberação da turma e se dirigiu 

ao rapaz.  

– Bom dia, meu querido... – em tom de quem cobra educação.  



– Vim dar uma palestra.  

Wellington virou as costas para os alunos e, sobre uma mesa deslocada em 
frente ao quadro negro, colocou uma bolsa preta.  

Rafaela permaneceu olhando, assim como os outros colegas. Palestra militar, 

pensou. Wellington virou de frente para a turma, atirando. O primeiro tiro atingiu 
a cabeça de Samira Pires Ribeiro, de 13 anos. Ela estava sentada na primeira 

fileira de carteiras, bem em frente ao quadro de giz. Rafaela viu a cabeça da 

colega pender primeiro para trás e depois para frente, caindo em seguida com a 
testa na mesa.  

Não houve sangue, não parecia real. Era uma simulação. Fazia parte da 

palestra. Ficou sentada, esperando o próximo ato. Os colegas também não se 

moveram. Exceto Alan Mendes. Sentado mais próximo de Samira, o menino 
levantou imediatamente e começou a atirar cadeiras e objetos em cima de 

Wellington, enquanto gritava sem parar. O atirador nem sequer desviava das 

cadeiras arremessadas porque simplesmente elas não acertavam ele. Sorriu. 

Outros colegas, sentados também na frente, seguiram o exemplo de Alan. Eles 

viam algo que Rafaela e os de trás não conseguiam ver. Enquanto cadeiras eram 

arremessadas, Wellington dava mais tiros. Géssica Guedes estava com a 
cabeça baixa, apoiada sobre os braços em cima da mesa. Levantou a cabeça 

no momento em que um tiro a atingiu. O impacto do projétil manchou os alunos 

de vermelho. Não era uma simulação. Nenhum palestrante estouraria a cabeça 

de um aluno em uma simulação.  

– Corre! Não é simulação. – Rafaela ouviu os colegas gritarem. Estavam, até 

então, pensando o mesmo que ela.  

Rafaela levantou. Mas ficou imóvel, sem saber o que fazer, ou se devia correr.  

– Corre, Rafaela... –  Mateus, um dos colegas sentados mais atrás, passava por 

ela em direção à porta.  

Todas as amigas estavam em sala. Como poderia sair e deixá-las ali? Em meio 
aos tiros, os pensamentos sobre o melhor a se fazer foram interrompidos  

quando se deu conta de que os olhos do assassino pararam nos seus. Travou, 



assim como as amigas, agora ao seu lado. O próximo movimento de Wellington 

decidiria tudo.  

Ele ainda atirava, sem olhar, para o outro lado da sala. Mas seus olhos ainda 

estavam nela. Ergueu a outra mão, em direção ao seu rosto, sorrindo. Rafaela 

mergulhou de cabeça sobre as cadeiras espalhadas à frente. Ao mesmo tempo 
em que o barulho do revólver anunciava que ele tinha atirado. Seus pés se 

ergueram no ar acompanharem o movimento do seu tronco em direção ao chão. 

A ardência na pele provava que tinha sido atingida. Somado a isso a dor do 
impacto da cabeça, braços e tronco sobre as carteiras de ferro. Seu corpo foi 

acertando tudo que estava pelo caminho.  

Reergueu-se, desequilibrada, em direção à porta, aproximando-se da mesa da 

Leila. A única saída disponível estava pequena demais para a quantidade de 
alunos que se afunilavam no mesmo rumo. Os que estavam nas extremidades 

do bando ficavam mais expostos aos tiros, que não paravam de ecoar. No meio 

do caminho, uma mesa caída se tornou obstáculo. Pulou novamente, mas em 
meio ao tumulto, perdeu o equilíbrio e caiu agachada, ao mesmo tempo em que 

Wellington também seguia em direção à porta.  

Ainda agachada, pôde ver que o homem recarregava a arma. Mas ele estava 
perto demais. Tinha caído em cima dos pés do assassino. Olhou pra cima e seus 

olhares se encontraram pela segunda vez. E, de novo, ele estava rindo. Um 

sorriso aberto, de felicidade. Sem tirar os olhos dela, terminou de alimentar a 

arma. Os gritos dos amigos foram abafados pela tensão de ver a morte de perto, 
pela segunda vez, em menos de cinco minutos. Fechou os olhos. Pensou na 

irmã que tinha acabado de nascer.  

Rafaela sentiu seu corpo sendo impulsionado porta afora. Quem decidiu o 
desfecho foi Renan Bley, seu amigo desde a época de creche. O amigo a tinha 

empurrado pelas costas, fazendo-a sair desengonçada para o corredor. 

Levantou correndo em direção às escadas.  

Lembrou das amigas que ainda tinham ficado na sala. Parou no início da descida 

da primeira escada. Renan, que acabara de salvar sua vida, corria junto. Parada, 

tentou argumentar com o amigo sobre as amigas que ficaram. Renan a mandou 
correr e puxou-a pelo braço. Rafaela levava seu terceiro tombo, agora rolando 



escada abaixo. Levantou novamente, iniciando nova corrida rumo à saída. Pôde 

ver as paredes e o chão das escadas tomados de sangue. Seu tênis, de estilo 
skatista, passavam sobre as poças de sangue em derrapagem, enquanto descia. 

Não se lembra quantas vezes caiu, ainda nas escadas que levavam à saída.  

Quando finalmente estava livre, não sabia para onde ir. Tentava, sem sucesso, 
lembrar onde morava. Sua memória dava os primeiros indícios de sequela. 

Avistou Gildete, a tia da barraquinha de doces. Agarrou a grade verde que 

separava a barraquinha da rua.  

– Deixa a gente entrar. Um homem atirou em todo mundo dentro da escola 

As crianças entraram na casa de Gildete, que, em desespero, gritava o marido 

Hercilei. Gildete não conseguia discar os números da polícia. Gritava também 

pela filha, que assistia à aula no quarto andar naquele momento.  

As crianças foram para o quarto de Gildete. De lá, os sobreviventes escutavam 

os tiros e os gritos dos alunos que não escaparam da mira de Wellington. Era o 

momento em que a segunda turma era atacada, da professora Patrícia. Mesas 
e cadeiras sendo arrastadas, gritos de socorro e desespero, faziam Rafaela e os 

colegas chorarem juntos. Um colega da sala da professora Patrícia desceu. 

Estava completamente coberto de sangue.  

– Eu não consegui salvar ela, não consegui salvar!  

Ele se referia a Laryssa Atanázio. Ao ouvir o colega pronunciar o nome da amiga, 

Rafaela sentiu a dor de quem começa a entender a dimensão da tragédia. 

Rafaela foi retirada da casa de Gildete pela enteada de sua mãe. Ao chegarem 
em casa, sua mãe só sabia chorar pela quantidade de sangue que via. 

Desesperada achando que Rafaela tinha tomado muitos tiros, rasgava seu 

uniforme em busca dos machucados. Conforme as horas foram passando, 
Rafaela começou a ter momentos de delírio, gritando por Samira e Géssica, as 

duas amigas assasinadas na sua frente. Foram direto para o hospital. Tentaram 

fazê-la dormir, a base de remédios, mas nenhum fez efeito. Rafaela conseguia 
ver os amigos entrando, sujos de sangue, e ficava mais nervosa por não saber 

de toda a situação.  



Os dias seguintes foram a base de calmantes. Quando Rafaela conseguia 

dormir, tinha pesadelos, nos quais escutava os barulhos dos tiros. Agia com 
muita agressividade quando a mãe tentava impedi-la de ver as notícias sobre a 

Tasso. Os amigos de fora da escola, que iam visitá-la, Rafaela nem sequer 

olhava. Continuava com o olhar fixo, para a televisão, enquanto os amigos 
tentavam, sem sucesso, puxar conversa. Ao ver os nomes das vítimas na 

reportagem, a situação piorou, quando se deu conta de que metade dos amigos 

que andavam com ela tinham morrido.  

Valéria Monteiro, mãe de Rafaela, se mudou, ainda de resguardo, para a casa 

da avó de Rafaela. Precisava cuidar da filha, que só chorava o dia inteiro. 

Rafaela só passou a sair de casa, quando voltou para a escola, quatro meses 

depois. Tinha receio de chegar na Tasso e não encontrar os amigos que 
restaram. Felizmente, todos os amigos tiveram a mesma decisão: a de que 

tinham que superar juntos. Vê-los na escola, mesmo que não fossem todos, foi 

a força que Rafaela precisava para se reerguer. A maioria tinha crescido junto, 
colegas de classe desde o primeiro ano do ensino fundamental, com 6 anos de 

idade. Em momentos de choro, os amigos a abraçavam em sinal de apoio e 

carinho. E ela fazia o mesmo quando era outro amigo que fraquejava. Não estava 
sozinha, afinal. Fizeram o nono ano, último do ensino médio, juntos.  

A primeira semana na escola foi bastante difícil. No primeiro dia, tiveram que 

assistir a uma palestra em uma sala do mesmo corredor onde sofreram o ataque. 

Até hoje não lembra o que foi falado na palestra. Suava frio com a possibilidade 
do palestrante não ser realmente um palestrante. Foi permitido também, que 

alguns repórteres entrassem para pedir entrevistas. No meio do pátio, os alunos 

eram cercados de perguntas e câmeras, e muitas vezes Rafaela teve que ser 
rude.  

Ainda naquela semana, os professores reuniram os alunos no refeitório e 

disponibilizaram cartas recebidas do mundo inteiro. Quem quisesse, poderia ler 
e responder de volta, em agradecimento. No entanto, nem todas as cartas eram 

de apoio aos alunos. Os alunos começaram a achar muitas cartas de apoio à 

Wellington. Diziam, entre outras coisas, que os alunos mereciam a morte e o 
sofrimento. Quando os professores se deram conta da quantidade de cartas mal 

intencionadas, recolheram todas elas e acabaram com a atividade.  



Após os eventos das cartas, Rafaela passou a receber mensagens pelas redes 

sociais e mensagem de texto. A mãe confiscou seu celular por dias, tendo que 
apagar mensagens de ódio e ligar pra operadora de telefonia para bloquear os 

números que escreviam para ela. Por fim, mudou de número. O chip foi entregue 

à polícia, na esperança de ser alguma pista que levasse a um possível cúmplice 
de Wellington. Entre as mensagens que recebia, a maioria dizia que aquilo ia se 

repetir porque tinham que terminar o trabalho que Wellington começara.  

A obra na escola atraiu ainda mais repórteres e curiosos. O pátio onde os alunos 
ficavam, no intervalo, perdeu o muro, e no lugar foi colocada uma grade verde 

que cercava toda a parte frontal da escola. Constantemente um jornalista 

aparecia pra perguntar algo, do lado de fora mesmo da grade, causando 

bastante desconforto nos alunos. A direção, sempre que via, por meio das novas 
câmeras de segurança implantadas, saía em defesa do aluno, avisando o 

repórter que eles não iam dar entrevistas. A isso, somava-se o desconforto das 

salas improvisadas na quadra de esportes. Não tinha telhado e as paredes 
balançavam muito, causando brigas entre os alunos de turmas diferentes.  

Após o fim do nono ano, Rafaela teve transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT). Sem os amigos que a compreendiam, viu-se sozinha. Desenvolveu 
depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Ainda perdeu toda a memória da 

infância. Percebeu que não lembrava de algumas  pessoas que a 

cumprimentavam na rua ou de algum parente que sua mãe ou avó citavam. A 

sugestão do médico foi que fizesse reconstrução de memória. Mas não foi 
possível devido ao alto custo do tratamento.  

Passou a tomar muitos remédios e se afastou de todos os amigos. Virou uma 

adolescente muito fria e não tinha sentimento e empatia pelo outro, seja ele 
parente ou desconhecido. Em um episódio, sua mãe quebrou a porta do seu 

quarto, fechado há dias. Entrou e, enquanto chorava pedindo para ela tentar 

superar, Rafaela não conseguia sentir nada. Começou o tratamento com 
psicólogos, que passavam remédios tão fortes que a única coisa que Rafaela 

fazia era dormir.  

O ensino médio foi feito em uma escola particular, o Centro Educacional 
Piraquara. Na mentalidade de Rafaela, tinha a aparência mais segura. Fora a 



curta distância, que era de apenas dez minutos de casa. Durante as aulas, 

dormia muito, por efeito dos remédios e também como sintoma pós-traumático. 
As amigas tinham que levantar para explicar a situação para alguns professores. 

Nem todos aceitavam a situação. Por fim, a diretora entrava em sala e, 

compreensivamente, ligava para casa para que Valeria fosse buscá-la. O colégio 
inseriu dependências em disciplinas em seu currículo, para ter que reprová-la.  

Além das alucinações que passou a ter com mais frequência, Rafaela começou 

a  fazer pequenos cortes nos pulsos. O mais forte deixou uma marca visível, que 
ela cobriu com uma tatuagem, posteriormente. Com o tempo e com a ajuda de 

um amigo de classe que já a conhecia desde pequena, começou a conhecer 

outras pessoas e se readaptar socialmente. Em meio às crises, teve um dia que 

pensou no futuro. Pensou que, se não tinha morrido naquele dia 7 de abril, era 
porque havia muito a ser feito. Foi como se tivesse acordado de um pesadelo. 

Ela lia o livro Quem é você, Alaska?, de Jonh Green. Um livro que, dentre outras 

coisas, fala sobre as últimas palavras que grandes pessoas disseram antes de 
morrer. Foi quando percebeu que, se não parasse, se não se esforçasse, 

também morreria. 

Passou a sair mais, ir ao shopping e se reunir com os amigos. O que ainda resta 
de tudo que sofreu são as crises de ansiedade e a variação hormonal, que a 

obriga a tomar anticoncepcional contínuo para estancar a menstruação. Quando 

fica muito ansiosa, tem queda de pressão e diarreia. O excesso de tombos que 

levou nas escadas da Tasso também fizeram Rafaela desenvolver uma 
inflamação prolongada na coluna e nas pernas que a deixou sem andar por um 

mês. Uma inflamação que se agravou por não ter sido diagnosticada à época do 

incidente. Ainda hoje, as pernas doem e tem que ser imobilizadas.  

Rafaela diz que não sente raiva de Wellington. Não tem sentimento nenhum por 

ele, nem pelo episódio na Tasso da Silveira. Por não conseguir identificar os 

motivos que o levaram a fazer aquilo, não consegue entender, e por isso não 
tem o que aceitar ou não. A parte mais dolorosa foi o que vivenciou depois, no 

pós-trauma e o que continua sendo obstáculo diariamente, como a ansiedade e 

os traumas físicos.  



A saudade também é muito presente, principalmente de Laryssa Atanázio. Ainda 

lembra de Géssica Guedes, a primeira aluna morta por Wellington. Elas 
brigavam muito, por vários motivos. No dia anterior à tragédia, ela tinha feito as 

pazes com a menina, durante a atividade de Educação Física. Géssica deu um 

abraço nela, e se desculpou por ter brigado.  

Ela e os colegas da turma entendem que não tiveram culpa, mas carregam com 

eles uma pontinha de remorso por não terem pensado em ajudar a sala da frente. 

Pensam que, se tivessem avisado enquanto saíam da sala, teriam evitado mais 
mortes. Não conseguiu ir aos velórios e sepultamentos. Frequenta a Tasso ainda 

hoje porque seus tios trabalham como caseiros da escola. Mas ao memorial de 

bronze, localizado ao lado, não consegue ir. Considera que construí-lo foi um 

egoísmo com as crianças que ainda estudam lá e com as crianças que viveram 
o dia da tragédia, que olham para os rostos das estátuas e são obrigadas a 

reviver o dia 7 de abril.   

A peça que Rafaela considera ter sido fundamental na sua recuperação foi a 
mãe. Acha que quando a mãe não desistiu dela, passou a não querer desistir de 

si mesma. Hoje cursa o terceiro período de Administração nas Faculdades 

Integradas Simonsen. Prefere que os novos amigos não saibam pelo que ela 
passou. Desta forma, é mais fácil esquecer também.  

 

 

Da esq. para a direita: Patrick, Liliane, Renan Bley, Rafaela e Alan Mendes. De volta à Tasso em 2012, 
nono ano.  



Foto: arquivo pessoal de Rafaela Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINCO 

O QUINTETO DESFEITO 



Luíza Ferreira Aguiar fazia a aula de Educação Física, da professora Bete Py 

Klem, muito contrariada naquele 7 de abril.  Seu pé estava machucado, mas a 
mãe insistiu em obrigá-la a fazer. Durante o alongamento pós-jogo de basquete, 

estava ao lado de Bianca Rocha, Stephany Mendes, Brenda Rocha e Milena dos 

Santos, as amigas que não desgrudavam nunca. Faltava pouco para acabar a 
aula, quando a professora Bete interrompeu o alongamento. Wellington estava 

parado no pátio da escola, mais especificamente na grade que separava a 

quadra de esportes. Olhava os alunos, apenas.  

– Que cara estranho. – a professora comentou 

Voltou a atenção para a turma 1801,  que agora já tinha aproveitado a pausa pra 

relaxar a postura e começar o falatório.  

– Faltam 5 minutos ainda, pessoal. Quem já acabou, pode seguir pro vestiário. 
Ou se não for tomar banho, pode subir.  

Enquanto terminavam o alongamento, Luíza e as amigas acompanhavam 

Wellington com os olhos. O rapaz se afastou, entrou no vestiário masculino. 
Depois se aproximou do feminino, sumindo em seguida.  

Seguiu para a aula ao lado das amigas. O segundo lance de escadas, chegando 

ao primeiro andar, desemboca quase em frente à biblioteca, localizada do lado 
direito. A turma 1803 vinha descendo do auditório, deixando o corredor do 

primeiro andar extremamente lotado. Ainda teria a turma do professor Luciano 

Pessanha, que dava aula na última sala do canto esquerdo do andar. Mas 

aparentemente a turma já tinha entrado.  

A sala de leitura estava com as portas abertas. O rapaz estranho, que tinham 

visto na quadra, conversava lá dentro. Continuaram andando para a sala cinco, 

localizada do lado direito do corredor.  

A sala era composta de várias fileiras de três carteiras ao meio e duplas de 

carteiras nas pontas. Luíza, Bianca e Stefany correram para pegar a segunda 

fileira de três carteiras, localizada no meio da sala, bem em frente ao quadro. A 
professora começou a chamada, enquanto elas retiravam o material da bolsa.  

Um barulho de tiro fez a professora parar. Os colegas em volta ficaram em 

silêncio, apurando os ouvidos. Alguns levantaram a hipótese de ser briga entre 



alguns alunos da Tasso e da Escola Municipal Ramiz Galvão, localizada também 

em Realengo, a algumas quadras da Tasso. Outros concordaram, afinal as 
escolas quase sempre se enfrentavam por motivos banais.  

– É briga. – um deles falou.  

A porta da sala cinco estava aberta. A professora Patrícia decidiu descer para 
verificar. Tão logo a professora deixou o ambiente, alguns mais curiosos, a 

maioria meninos, levantaram e foram para a porta. No segundo seguinte 

estavam gritando para os demais: 

– É um cara atirando na outra sala. 

Não voltaram para dentro. Outros também levantaram correndo em seguida e 

saíram. Luíza e os demais levantaram em direção à porta. Chegaram próximo 

da saída a ponto de ver Wellington saindo devagar da sala quatro, olhando pra 
baixo enquanto recarregava a arma. Decidiram voltar e se esconder. Era o que 

dava tempo de fazer. Para fugir, teriam que passar pelo atirador.  

Lado a lado, Bianca, Milena e Brenda se amontoaram no canto direito da sala, 
na mesma parede da porta. No mesmo canto, Luíza abaixou, aninhando-se entre 

as pernas das amigas e a mesa da professora, que ocultava seu corpo.  

– Todo mundo quieto. – ele disse. 

Luíza não conseguia vê-lo. Tão logo acabou de falar, os tiros começaram, o 

barulho dos revólveres se misturando aos gritos da turma. Algumas pessoas 

caíram em cima dela, pressionando seus ombros e sua lombar. Afundou o rosto 

nas mãos, tentou ficar imóvel. Algo úmido escorrendo no seu pescoço indicava 
que poderia estar ferida. Não conseguia pensar na dor.  

Ouviu os passos de Wellington se afastando. Levantou a cabeça, e avistou a 

amiga Luíza Paula pegar o celular e tentar fazer uma ligação. Segundos depois, 
o celular toca. Mais tarde saberia que era Adriana Silveira, mãe de Luíza Paula, 

retornando a ligação.  

Os passos novamente. Desta vez seus olhos avistaram a entrada de Wellington. 
Os coturnos do homem vinham decididos na direção em que ela estava. Tentou 

ficar imóvel de novo. 



– Vocês estão de brincadeira com a minha cara?! 

Mais tiros. Mais gritos. Wellington saiu de novo. O celular tinha parado de tocar. 
Luíza ouviu a voz de Milena. Foi quando se deu conta que a amiga era uma das 

pessoas em cima dela. Levantou a cabeça e não a viu. Mas conseguiu ver 

Bianca em cima de sua lombar e pernas. As duas amigas a escondiam do 
assassino.  

– Luíza? Eu tomei um tiro. Mas fala para minha mãe que eu amo ela e minha 

família.  

– Milena? 

A amiga não respondeu. Percebeu que alguém segurava sua mão. Era seu 

colega Hiago Barra. Um outro menino a chamou.  

– Larissa? Você é a Larissa? – O menino se referia a Larissa Atanázio, uma das 
12 vítimas.  

Os passos do atirador informavam que ainda não tinha acabado. O menino não 

parava de chamá-la de Larissa. Nervosa que o atirador pudesse vê-la, soltou a 
mão de Hiago e bateu no rosto do colega, na intenção de avisá-lo que poderiam 

ser descobertos.  

– Eu não sou a Laryssa. 

Wellington chegou bem perto. Luíza sentiu alguém se mexendo em cima dela. 

Não sabia se era Bianca ou Milena. Em seguida, o barulho do tiro foi  tão alto e 

próximo, que a fez ter certeza que Wellington tinha atirado na direção dela.  

Wellington saiu da sala pela terceira vez. Luíza sentia seu corpo todo úmido. 
Agora já tinha certeza que era sangue, mas não era o dela.  

– Luíza, cadê a Bianca?  

Era Brenda, irmã gêmea de Bianca.  

– Tá aqui, mas acho que ela morreu. – Luíza respondeu, lembrando do último 

tiro dado por Wellington.  

Brenda começou a gritar. A sirene indicava a chegada da polícia.  



– Fica quieta, Brenda! Ele vai voltar para ver quem tá vivo! 

Poucos minutos depois, um tiro, seguido de outro. Luíza pensou que o atirador 
poderia ter matado o policial. Afundou o rosto no chão novamente. De esguelha, 

viu o coturno entrar na sala. Perguntou se havia alguém vivo. Ninguém 

respondeu.  

– Gente, pode levantar. Aqui é o sargento Alves.  

Os colegas começaram a levantar em volta. Luíza olhou para Alves, sinalizando 

que as meninas estavam em cima dela. Ele avisou que Luíza  poderia tirá-las. 
Luíza pegou Milena pelos braços e a encostou sentada na parede. A amiga tinha 

a têmpora desfigurada. Fez o mesmo com Bianca, colocando as duas lado a 

lado.  

Chegando à porta, Luíza parou.  

– Cadê o cara? – perguntou para Alves.  

– Tá logo na frente, ele tá morto. Pode ir. 

– Posso te dar um beijo? 

Correu até Alves e lhe deu um beijo na bochecha. Desceu correndo em seguida, 

acompanhada da amiga Stefany. A Rua General Bernadino Mattos, onde ficava 

a escola, estava lotada de pessoas. Luíza estava completamente suja de 
sangue. As pessoas a olhavam perplexas enquanto corria pra esquina da escola. 

Stefany avistou sua mãe e acenou, avisando que Luíza estava junto.  

Rosilene Ferreira, mãe de Luíza, chegou perto. Arrancou quase toda a roupa da 

filha, à procura de ferimentos. Escorria sangue do seu tênis, ao virá-lo de cabeça 
pra baixo. Os repórteres puxavam Luíza pelo braço, pedindo que ela falasse. Ela 

só chorava e pedia que a mãe fosse buscar Bianca.  

Ao chegar em casa, Luíza não falava. Sentada na cama, após o banho, o suor 
escorria dos seus braços, mesmo estando parada. Seguiram para o hospital. A 

médica, vendo o estado de choque de Luíza, pedia que falasse pelo menos um 

palavrão. Mas Luíza nem sequer mostrava que tinha compreendido o pedido. 
Dizia que queria embora para casa. A médica ficou tão incrédula que chegou a 

sacudir seu corpo, na esperança da menina reagir.  



No sábado seguinte, 9 de abril, não quis ir ao velório de Bianca. Faltando poucos 

minutos para o sepultamento, Luíza chamou a mãe e disse que queria ir. 
Rosilene decidiu ligar para o psicólogo, que instruiu que a levasse, porque pelo 

menos era uma reação.  

No cemitério do Murundu, no bairro Padre Miguel, descobriram que Milena 
estava sendo velada também, junto com Bianca. Luíza viu a mãe de Milena e 

deu o recado que a amiga pediu antes de morrer. Até hoje, sempre que Luíza 

vai à casa da família da Milena ou frequenta algum evento em comum, a mãe de 
Milena a puxa pra um canto e faz as mesmas perguntas.  

O único comentário de Luíza em relação ao velório foi que Bianca estava 

maquiada. Rosilene ficou apreensiva que o impacto de ver os corpos de novo 

deixasse Luíza pior. Na mesma semana, a prefeitura mandou muitos psicólogos. 
Todos os dias, Luíza conversava com algum. Chegou a falar com três no mesmo 

dia. Após, no máximo duas semanas depois do atentado, os psicólogos já não 

apareciam. Os custos posteriores do tratamento foram dos pais de Luíza. 

Somente este ano Luíza voltou a dormir no seu próprio quarto, sozinha. Os pais 

reformaram o local, que estava com as paredes completamente rabiscadas, da 

época em que Luíza recebia os psicólogos, mas não falava nada, apenas 
escrevia.  

O Colégio Couto, do Rio de Janeiro, disponibilizou 20 bolsas de estudo aos 

alunos do oitavo ano da Tasso, para que pudessem terminar o ensino 

fundamental. Luíza foi com Stephany. Posteriormente, o colégio postergou o 
auxílio, e Luíza pôde terminar o ensino médio na mesma instituição. A escola 

mudou alguns procedimentos em função dos novos alunos. A sala de aula foi 

colocada no térreo, porque alguns não conseguiam subir escadas. Várias 
reuniões foram feitas com os pais dos alunos da sala de Luíza e Stephany, para 

que fosse instruído que não comentassem sobre o assunto em sala.  

Até hoje, nos ambientes fechados que fica, Luíza senta perto da porta. Em um 
episódio na escola nova, os amigos estouraram um saco de pipoca na sala. 

Luíza começou a gritar que Wellington estava vindo e a bater no professor, que 

não queria deixá-la sair correndo naquele estado. 



Luíza só entrou na Tasso uma vez após o massacre, na festa junina da escola, 

em 2012. Foi convidada pelo policial Márcio Alexandre Alves, o policial militar 
que atirou em Wellington. Márcio manteve proximidade com a escola nos anos 

seguintes. Até hoje, Luiza só tem coragem de entrar lá se for com o policial. A 

família de Márcio e Luíza viraram muito amigas. Quando tira férias, o policial 
passa uns dias na casa da família, em Minas Gerais.  

Atualmente, Luíza aguarda indenização da prefeitura pelos danos causados pelo 

dia 7 de abril. Até o fechamento deste livro, Luíza ainda não tinha recebido o 
dinheiro, seis anos após o ocorrido. Com o valor, pretende comprar o aparelho 

auditivo, no valor de 9 mil reais. Com os tiros dados por Wellington, 

principalmente o que possivelmente matou Bianca, Luíza teve o tímpano do 

ouvido esquerdo danificado. O do direito apresenta um ruído que, segundo os 
médicos, não tem cura. Além do ouvido, Luíza teve um tumor ósseo no joelho, 

em decorrência da pancada que deu na quina de uma das mesas da sala de 

aula. A cirurgia foi realizada dois anos depois do atentado. Ainda aguardam 
também que o valor seja ressarcido pela prefeitura. 

 

 

 



 

Stephany, Subtenente Márcio Alves e Luíza, na festa junina da Tasso.  

Foto: Arquivo pessoal de Luíza Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luíza visitando as estátuas das amigas Bianca e Milena, mortas no atentado. 

Arquivo pessoal de Luíza Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passeata de um ano do massacre de Realengo. Arquivo pessoal de Luíza Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEIS 

O HERÓI  

Antes de se tornar subtenente, Márcio Alexandre Alves, hoje com 45 anos, era 

o sargento Alves. Foi como sargento que foi baleado em operação no Morro da 
Rocinha, que prendeu oito bandidos no Morro do Vidigal e ajudou a resgatar um 

refém em assalto a banco no Leblon, quando era do Batalhão de Choque da 

Polícia Militar. E também foi como sargento que Alves passou pela experiência 
que o marcou e mudou sua vida para sempre: o de ser o herói do massacre 

contra a Tasso da Silveira.  

Nenhum evento, nem mesmo o do Morro da Rocinha, onde foi baleado, o marcou 

tanto como o da Tasso. Ainda se emociona ao lembrar das cenas. Na época, 
seu filho mais novo tinha 11 anos. Só o que pensava era que o menino poderia 

ser uma daquelas crianças mortas.  

O espírito corajoso, Alves sempre teve. Talvez por isso a vontade precoce de ser 
tornar militar. Tentou Aeronáutica, Exército, acabando por ficar na Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, em 1992. Após a adrenalina de fazer parte do 

Batalhão de Choque da PM, Alves fez curso e prova, dentro da PM, para fazer 
parte do Batalhão de Polícia Rodoviária, ingressando em 1996. É um batalhão 

mais tranquilo, longe dos riscos de subir favela e abordar bocas de fumo do 

tráfico. No Batalhão da Polícia Rodoviária, Alves trabalha com o Detro, 

responsável por fiscalizar e apreender as vans de transporte alternativo irregular.  

Era isso que fazia naquele 7 de abril de 2011. Inicialmente, na Linha Vermelha, 

passando para na Vila Kennedy, no mesmo dia. A maioria das cooperativas com 

vans ilegais já conhece as viaturas do Detro, e coloca olheiros para avisar outros 
que andam na ilegalidade. Diante da falta de apreensões na Vila Kennedy, o 

motorista da viatura sugeriu irem para as ruas próximas ao Cemitério Murundu. 

No caminho, encontraram duas vans irregulares, na Rua Piraquara. Mandou que 
rebocassem, sob os protestos e ameaças do motorista. Enquanto aguardava a 

finalização do reboque, Alves viu um menino andando rápido, uniforme escolar 



sujo de sangue, mãos que passavam sobre seu olho. Era Alan Mendes. 

Abordou-o imediatamente: 

— O que está acontecendo?  

Ao chegar mais perto, Alves reconheceu os ferimentos. Eram de tiro. Percebeu 

que a mão do menino também estava machucada. Próximo à orelha direita, tinha 
um caroço. Alves refez, mentalmente, a trajetória do projétil: provavelmente ele 

tenha tentado proteger o rosto com a mão, a bala desviou, entrou embaixo do 

olho e saiu próximo da orelha, daí o caroço.  

— Tem um cara dando tiro na escola! 

Alves pediu que um dos policiais da equipe colocasse Alan na viatura e levasse 

ao hospital. Saiu em disparada para a escola. Não conhecia a região. Foi 

perguntando para as pessoas na rua. Saindo do local que estava, no restaurante 
Peixe Frito da Rua Piraquara, Márcio seguiu em direção à Tasso, pegando a 

primeira à direita, na esquina de um hortifrúti, e depois a primeira à esquerda, 

num total aproximado de 300 metros de distância.  

Já conseguia ouvir os tiros antes de entrar na escola. A hipótese inicial era de 

que algum aluno teria levado uma arma para a escola e tenha resolvido se vingar 

de algo. Considerou Alan uma vítima de bala perdida, mas descartou a hipótese 
assim que ouviu a quantidade de tiros que estavam sendo desferidos.  

Dois colegas da PM tinham chegado, de moto. Entrou pelo portão verde 

principal, e avistou os dois parceiros, um da cada lado da porta da entrada do 

prédio, antes da janela de vidro da secretaria. Passou por eles, alertando: 

— Vambora! Tão dando tiro em criança. 

Não esperou para escutar a resposta. Entrou no prédio, deparando-se com o 

refeitório, bem em frente. Fuzil em posição de uso, virou-o para a direita, onde 
ficava a secretaria. Uma professora, uma criança e um gari, abraçavam-se em 

aflição com cada tiro que escutavam.  

— Quantos são? – perguntou à professora.  

Ela mal abriu a boca, tão nervosa. Alves fez a leitura labial: dois. Virou à 

esquerda, em direção às escadas. Havia um armário de cor cinza, localizado ao 



pé da escada, antes de subir. Colocou o boné do armário em cima do uniforme 

e seguiu.  

Os tiros estavam compassados: ele atirava um pouco, as crianças gritavam, e 

vinha o silêncio. Então Wellington fez um silêncio mais prolongado. Alves 

apurava os ouvidos para identificar se os passos do atirador vinham ao seu 
encontro. Ouviu o barulho das cápsulas dos projéteis caindo no chão. Tinha 

acabado de chegar no primeiro patamar das escadas. Mais um lance de 

escadas, e estaria no primeiro andar também.  

Subiu os primeiros três degraus do segundo lance. Conseguiu avistar o corredor. 

Foi o momento que Wellington saiu da sala quatro, da professora Leila. O 

atirador estava com a cabeça baixa, enquanto carregava o revólver. Usava 

protetor auricular e cinturão com carregadores e munição. 

Wellington levantou a cabeça e seus olhos se cruzaram. Veio correndo no rumo 

oposto. Mas ele estava colado à parede esquerda, a mesma da sala de leitura e 

sua direção indicava que ia subir as escadas para o segundo andar. A arma em 
sua mão acompanhava o movimento natural do braço enquanto corria.  

Na dúvida se a arma estava apontada para ele, preferiu atirar. Atirou uma vez, 

na perna de Wellington. Efetuou mais um disparo, que pegou no abdome. Teve 
certeza do acerto porque ouviu o gemido. Ele caiu na escada à esquerda, 

paralela à subida de Alves. Ainda alerta, Alves viu que seus pés apareciam, o 

resto do corpo oculto pela parede que os separava.  

— Se entrega, a escola tá cercada. 

Alves não sabia se Wellington estava sozinho. Seus olhos alternavam os pés do 

criminoso, que não podia perder de vista, e o corredor à frente, caso aparecesse 

outra pessoa armada.  

Como o homem não respondia, Alves colocou o fuzil para o lado da escada onde 

Wellington estava. No momento que fez isso, outro disparo, desta vez da arma 

de Wellington.  

— Você não vai me acertar, não. Entrega a arma. 



 De certo, Wellington assustou-se ao ver o  fuzil e disparou.  Alves começou a 

procurar em volta onde a bala tinha acertado. Não achou. Até que percebeu que 
os pés do atirador se debatiam. [alguma coisa está errada na frase] Alves 

recolheu o fuzil e atravessou a parede que os dividia. Em um movimento rápido, 

já apontando para o atirador caído. A arma de Wellington estava caída no chão, 
a cabeça sangrando. Tinha se suicidado.  

Recolheu a arma dele e seguiu em frente, pelo corredor do primeiro andar. Ainda 

com o fuzil pronto para uso, já que não sabia o que ia encontrar. Entrou na sala 
quatro, à esquerda. Era a sala da professora Leila. A cena era devastadora. 

Seguiu para a sala oito, em frente. Mais crianças baleadas, jogadas umas por 

cima das outras. 

Foi quando começou a ter uma noção do que se era aquilo. Percebeu que alguns 
estavam vivos. 

— Acabou, pessoal. Acabou. Tem alguém vivo aí? 

Nenhuma resposta. 

— Aqui é o sargento Alves, podem levantar.  

Alguns levantaram, expressão de pavor no rosto. Uma menina loira, 

completamente suja de sangue, pediu um beijo antes de sair da sala.  

Seguiu de sala em sala. As portas do segundo andar estavam trancadas ou 

escoradas por mesas e cadeiras. Ia avisando que os alunos e professores 

podiam sair. 

Subiu para o auditório e fez o mesmo. Tirou uma cortina usada para teatro, voltou 
até o primeiro andar e cobriu o corpo de Wellington. Em poucos minutos, a escola 

estava lotada de pais e mães à procura de seus filhos. Chegaram os reforços da 

PM. Na primeira oportunidade, Alves foi para o térreo, sentou um pouco e ligou 
para a esposa. Chorou pela primeira vez enquanto narrava tudo.  

O governador Sérgio Cabral chegou à escola. Chamou Alves, queria saber de 

tudo. Após dar parabéns, disse que precisavam descobrir como Wellington 
aprendeu a manusear armas. Ao que Alves respondeu que tudo isso estava na 

internet, para quem quisesse saber.  



O fuzil que Alves utilizou para efetuar os disparos foi apreendido pela Polícia. A 

caminho da delegacia, foi ordenado pelo governador que voltasse. Estava 
montado na quadra da escola uma mesa com microfones e câmeras. Foi quando 

deu a primeira entrevista.  

Alves só chegou em casa às quatro da manhã. Estava há 26 horas acordado, 
contando com o horário que iniciou o turno no Detro aquela quinta-feira. Passou 

no quarto da filha de 3 anos e a beijou. O filho de 11 anos acordou assim que o 

pai entrou. Disse que estava orgulhoso, tinha reconhecido a voz do pai na 
televisão.  

Às 6h30 da manhã o celular já estava tocando. O assessor de imprensa da 

Polícia Militar avisou que Alves daria uma entrevista no RJTV. E assim seguiu 

numa maratona de entrevistas que durou pelo menos 15 dias. Por, pelo menos 
um ano, Alves viajou quase todo o país para receber homenagens e medalhas. 

Uma que ostenta com orgulho, é a do Batalhão de anti-terrorismo dos Estados 

Unidos, enviada em sua homenagem.  

O primeiro contato com os pais dos alunos se deu na missa de sétimo dia das 

12 crianças mortas. Evitou o quanto pode esse contato porque tinha medo de 

como seria tratado pelos pais que tinham perdido seus filhos. Apenas uma mãe, 
ficou sabendo mais tarde, disse que ele não era herói coisa nenhuma, pois não 

havia salvo sua filha. Ao final da missa, fez um discurso. Lamentou pelos 12 

mortos. Pediu que não abandonassem a escola. E se desculpou por não ter 

chegado mais cedo.  

Alves não se considera herói. Enquanto subia pelas escadas, pensou em como 

seria se aquela operação desse errado. Em como seria hostilizado no mesmo 

nível de como estava sendo exaltado. Não havia cumprido o protocolo, que seria 
apenas chamar a supervisão e isolar a área.  

Em uma classe tão mal vista como a PM, Alves valoriza quando a população 

reconhece uma boa atuação. Mas ainda tendo sido uma operação bem 
executada, Alves ficou triste ao ver a mídia acusá-lo de ter negligenciado o 

sofrimento do menino Edson Clayton, que aparece agonizando nas imagens. 

Ainda dentro da sala da Leila, Alves conversou com o menino para que se 
mantivesse firme, que o bombeiro estava a caminho. Não quis tocar no menino 



porque ele tinha um levado um tiro próximo da coluna. Enquanto aguardava, o 

menino rastejou até o corredor e ficou embaixo das câmeras.  

Posteriormente, em entrevista, Edson desmentiu a reportagem que dizia que não 

havia sido socorrido. Alves observa também como a sociedade e a própria mídia 

exaltam o criminoso. O primeiro dia de capa e reportagens mostraram apenas a 
boa ação do policial. Nos dias posteriores, após a descoberta da identidade 

Wellington, somente o assassino estampava as capas dos jornais. Mesmo 

assim, sabendo dos riscos e do peso de representar uma instituição como a PM, 
Alves pensou que tinha que acabar com a agonia daquelas crianças. Não chegou 

a tempo de evitar o total de 12 mortos e 12 feridos, mas sabe que poderia ter 

sido muito pior. Emocionado, lembra um pedaço da oração do Policial Militar:  

“Permita Senhor que possa decidir com Justiça, 

Em frações de segundos 

... “ o que os outros levarão dias para analisar e julgar.” 

Um ano depois decidiu se candidatar a vereador. Assim que soube, Eduardo 
Paes o convidou a se filiar ao PMDB. Alves tinha pautas sobre melhorias na 

segurança das escolas. Logo depois que se filiou, a assessoria do partido nem 

sequer mais atendia seus telefonemas. Ia até o palácio, mas não era recebido. 
As promessas de suporte de campanha não se cumpriram. Em uma das visitas, 

um funcionário do PMDB, do Palácio Guanabara, contou a verdade: Alves seria 

uma ameaça ao partido porque caso se filiasse a um partido pequeno, teria muita 

chance de ganhar e tomaria uma cadeira do PMDB. Na verdade o convidaram 
para evitar que fosse eleito. 

Alves se frustra com as propostas de melhorias da segurança escolar que não 

se cumprem. Somente a Tasso da Silveira, dentre as escolas municipais, possui 
guarda municipal na entrada. As outras escolas também não possuem a 

secretaria separada do prédio escolar. Ainda hoje, qualquer ex-aluno que quiser 

retirar documentos, tem acesso aos alunos e outras dependências da escola.  

Dois anos após o ocorrido, Alves ainda visitava a Tasso. A intenção era dar força 

aos alunos do oitavo ano, para que fossem até o final e se formassem. Era uma 



festa quando ele chegava e ele sentia que estava ajudando. Ainda é reconhecido 

nas ruas, principalmente quando está fardado.  

Segue na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A aposentadoria, prevista para 2021, 

virá de bom grado. Hoje o sentimento é de que, até agora, a missão foi cumprida. 	

 

 

Foto1 Algumas das medalhas recebidas por Alves. Foto 2 Homenagem na 

festa de sessenta anos do jornal O Dia. Arquivo pessoal de Luís Marduk 



 

 

Medalha do Batalhão de Anti-terrorismo dos Estados Unidos.  

Foto: Arquivo pessoal de Márcio Alves  



 

Morador de Realengo beija a mão de Alves em agradecimento pelo ato 

heróico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SETE 

DESCONSTRUIR PARA RECONSTRUIR 

Os professores e amigos de Luís Marduk, hoje ex- diretor da Escola Municipal 

Tasso da Silveira, costumam dizer que tinha que ser ele a passar por isso. Tinha 

que ser ele o responsável por juntar os cacos e levantar a escola.   

Os destinos de Luís e da Tasso começaram a se cruzar em 1978. Luís tinha se 
formado em Educação Física, pela UFRJ, em 1976. Prestou o concurso do 

município e, em 1978 se tornou professor da escola que marcaria sua vida. 

Permaneceu por sete anos e, em 1985 foi seduzido pelo projeto de implantação 
do Ciep, de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro. Os Cieps eram popularmente 

chamados de “brizolões”, em referência ao ex-governador do Rio de Janeiro, 

Leonel Brizola, com seu primeiro mandato de 1983 a 1987 e o segundo em 1991 
a 1994.  

O objetivo do projeto educacional era oferecer ensino de qualidade em período 

integral, aos alunos da rede pública de ensino. Além disso, os Cieps 

disponibilizavam refeições completas para os alunos, além de tratamento médico 
e odontológico, com capacidade de mil alunos para cada unidade escolar. Era o 

sonho de qualquer educador. E não era diferente para Luís. Uma escola de 

altíssimo nível para todos. Assim, seguiu para o Ciep, até 1989, somente. Luís 
se decepcionou com o projeto, que foi sacrificado por vaidades políticas e 

interesses de poder.  

No mesmo ano que largou o projeto educacional que, a princípio, era dos 
sonhos, retornou para a Tasso. Ficou por mais sete anos, até 1996, quando foi 



atraído por outro projeto, desta vez relacionado à educação física, sua área de 

atuação. Era o projeto do Clube Escolar, que oferecia atividades físicas para 
alunos do município em determinados núcleos esportivos, fora o complemento 

de atividades artísticas. Novamente se decepcionou, porque o projeto não tinha 

sede. Era itinerante, ficava em busca de espaços dentro das Coordenadorias 
Regionais de Educação (CRE). Voltou para a Tasso em 2006, como professor 

de apoio à direção, ficando responsável pelo terceiro turno da escola. Após a 

morte de Marina Carvalho, em 2009, assumiu totalmente a direção da escola.  

Luís tem dois filhos. Luís Paulo, hoje com 18 anos, e Mariana, com 23. Quando 

aconteceu o atentado, Luís Paulo era aluno do 7.º ano, e estava no segundo 

andar do prédio. Às 7 da manhã, assim que chegou à escola, Luís acompanhou 

o hasteamento da bandeira e o canto do Hino Nacional. Às 7h30, saiu da escola 
para resolver algumas pendências na 8.ª CRE, em Bangu. 

 Ironicamente, naquele dia tinha esquecido o celular em casa. Após sair da 

coordenadoria, passou no mecânico do seu carro e pediu que o levasse até a 
escola, para em seguida levar seu carro para a vistoria. A Rua Piraquara, 

próxima à Rua da Tasso, estava estranhamente movimentada às 9 da manhã, 

quando retornava para a escola.  

Conforme iam chegando mais perto da escola, Luís e o mecânico viam carros 

de policia, ambulância e uma aglomeração de pessoas que diziam que alguma 

coisa não ia bem. Assim que Luís fez a curva, pôde ver a porta da Tasso. A 

quantidade de gente o assustou. Não só era na rua da Tasso, era na própria 
Tasso. Estacionou o carro na garagem dos fundos e seguiu em direção à 

entrada. Funcionários e alunos, do lado de fora da escola, ao verem Luís, 

começaram a gritar para que não entrasse, pois havia um maluco atirando em 
todo mundo lá dentro.  

O pensamento foi um só: Luís Paulo. Sentiu que estava mergulhando em um 

filme de terror. Não tinha como não subir. Subiu as escadas, em direção ao 
segundo andar. Já no terceiro lance, encontrou um policial. Identificou-se como 

diretor do colégio, e ouviu do homem que o rapaz já tinha se suicidado. Pôde ver 

Wellington no chão, muito sangue em volta. Mas quem, afinal, era esse rapaz? 



Prosseguiu em direção ao segundo andar. Estava ofegante, mas não queria 

imaginar o pior. Ao verem que Luís ia em direção às salas de aula, as pessoas 
avisaram que os alunos do segundo e terceiro andares tinham subido para o 

auditório. Subiu correndo. O auditório, maior cômodo de ensino da escola, estava 

pequeno para tantos rostos que olhavam, assustados, sem entender o que 
estava acontecendo. Os professores dos outros andares também lá dentro, 

conversando sobre a melhor atitude a ser tomada.  

Assim que avistou Luís Paulo, o diretor agarrou o filho e o colocou embaixo de 
sua blusa, na intenção de filtrar todo aquele pavor. Decidiu com os professores 

que o ideal seria descer em fila indiana. Assim o fizeram. Os alunos, 

completamente apavorados com o que viam, desciam as escadas como se 

estivessem passando por um ambiente de guerra. Enquanto protegia seu filho 
da visão que não gostaria de ter tido, Luís viu alguns alunos, desnorteados, 

cobrindo os olhos de duas meninas que, na verdade, eram deficientes visuais.  

Luís assistia ao sepultamento da escola bem diante dos seus olhos. O 
sepultamento de sonhos e de uma família da qual sentia orgulho. Foi preciso sair 

da escola, ver o problema de fora, para decidir o que fazer. Contava com a 

equipe docente mais unida e integrada que conhecia. E a ideia inicial seria 
manter o grupo unido, para que as consequências de um ato tão cruel não os 

atingissem além do que já não podia ser evitado.  

Mesmo assim, as reações dos professores foram imprevisíveis. Alguns 

sucumbiram no início, outros que se mostravam mais fortes sucumbiram mais 
tarde. E Luís teve de ficar de pé. Apesar de tudo, reitera que nunca esteve 

sozinho. A parceria com a coordenadora Marisa Ferreira e a vice-diretora Daisy 

Carvalho foi um ponto primordial.  

Os dias que se seguiram foram de pouco sono, pouco alimento e muita tensão 

e sofrimento. As reuniões entre os professores e a prefeitura do Rio chegaram à 

pauta de demolição da escola. A ideia era construir um centro cultural ou um 
memorial para os alunos mortos. A direção e os professores, em desacordo com 

o que tinha sido proposto, formaram um centro de resistência a favor da 

instituição. Por ironia, o apoio de ex-alunos foi fundamental para mostrar o 
quanto ainda havia amor naquele lugar e o quanto era importante tentar 



recuperar o que, em apenas um dia, tinha sido destruído. Por meio de mutirões 

nos fins de semana, os ex-alunos e a comunidade ajudaram a pintar, limpar e 
tirar do ambiente aquele sentimento de tristeza que havia se instaurado.  

O planejamento de retorno dos alunos foi feito em conjunto com a CRE. Decidiu-

se que a volta seria por série escolar: primeiro os alunos do oitavo ano, cuja 
resposta pelo que tinham presenciado era a mais importante. Após o período 

inicial de readaptação, surgia outro problema na equipe docente: a direção 

apoiava a decisão de mudar o método pedagógico na intenção de não reprovar 
os alunos envolvidos com a tragédia. Somar ao trauma uma reprovação não 

seria justo. Alguns professores não concordavam. 

As ajudas de apoio e solidariedade começaram a vir de todos os cantos do 

mundo. Luís era o responsável final por selecionar o que seria bom ou não para 
o grupo, naquele momento. Eram recebidos desde ofertas de hotel em Portugal 

até desfile de escola de samba para alegrar as crianças. Oficinas passaram a 

ser dadas nos fins de semana.  

Até que o projeto de demolição se transformou em um projeto de reforma. Uma 

reforma física, com a proposta de uma escola nova, com outra cara. Luís se viu 

com a máquina administrativa da prefeitura nas mãos. De repente, tudo que não 
era permitido, por embargos políticos e questões financeiras, passou a ser 

possível. O que ouviu foi: “Tudo o que vocês quiserem, será feito.” 

Luís resolveu, como ele mesmo disse, “tirar o bônus do ônus”. Já que não 

tiveram a opção de escolher se queriam passar por aquilo e, de qualquer 
maneira, a Tasso nunca mais seria a mesma, Luís decidiu tirar algo de bom. 

O projeto da escola nova era fabuloso. Muito além da modernidade que se vê 

hoje, após a construção. A dificuldade passou a ser a seleção, no meio dos 
delírios da Secretaria Municipal de Educação, do que estaria de acordo com a 

realidade da escola, da comunidade e dos alunos. Ainda assim, o que se viu 

foram espaços físicos enormes e exagerados que o diretor não conseguiu 
otimizar. Laboratórios de informática e Ciências, por exemplo, que não seriam 

usados porque a prefeitura não tinha pessoal especializado para os ambientes.  



Foi triste ver um processo inverso acontecer: antes a Tasso tinha pessoas, 

projetos e força de vontade, mas não tinha espaço. Hoje há espaço, mas não há 
pessoas nem projetos. A escola continua capenga. Costuma dizer que “foi 

destruída uma escola feita de sonhos para no lugar construir uma escola dos 

sonhos, mas onde na verdade não existem as pessoas que a idealizaram.”  

Luís enxerga o que foi construído como apenas um pedaço do que a Tasso foi. 

Um pedaço de seu sonho, de vários sonhos. Não precisava ter sido tão dolorido.  

Ao final, entretanto, considera que a obra foi um ponto positivo, e que veio no 
momento certo. O barulho das máquinas de obra de certa forma amenizou a dor 

e o medo do espaço físico. Foi um recomeço, uma esperança a qual puderam 

se apegar naquele momento. Luís permaneceu na Tasso até abril de 2013, 

quando se aposentou.  

Sobre Wellington, teria acontecido em qualquer lugar, tamanho foi o seu 

planejamento e mente sequestrada por sabe-se lá o quê. Seria covardia creditar 

no projeto de visita de ex-alunos, planejado para a semana de aniversário da 
Tasso, algo que foi planejado maquiavelicamente. Quanto ao bullying, apesar de 

ter sido uma questão muito evidenciada, não credita a causa só a isso. Foi um 

conjunto de fatores que o levaram a fazer o que fez. E a destruir, para sempre, 
sonhos que não voltam mais.  

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luís em casa.  Arquivo pessoal de Luís Marduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confraternização na Tasso. Fonte: Arquivo pessoal de Luís Marduk 

 



 


