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A biografia era de um jovem normal e trabalhador, mas Lindemberg recorreu ao crime para 
confrontar Eloá. Entre dois pólos, ele buscava um destino 
 
O desenrolar e o desfecho da tragédia de Santo André têm no centro a crise social da nossa 
modernidade inconclusa e inviável. A sociedade poderia ter salvo tanto Eloá quanto 
Lindemberg não fossem os imprevistos da cultura da espetacularização de fatos como aquele e 
os elementos de ficção que, com freqüência cada vez maior, constituem a referência das 
condutas coletivas. O que ali ocorreu pode ser visto na polarização que moveu e aprisionou os 
personagens da ocorrência. 
 
De um lado, o grupo de referência de Eloá, a família formalmente estruturada, enquanto 
família, até com valores evangélicos de orientação. Embora após a consumação da tragédia se 
tenha descoberto que seu pai era foragido da polícia de Alagoas, acusado de crimes de morte, 
nem por isso os fatos ocultados, de quando Eloá era muito criança, afeta-ram a organização da 
família com base em valores familistas. Evidência desses valores na organização familiar de 
Eloá foi o fato de que, quando da invasão de sua casa por Lindemberg, ela e um pequeno 
grupo de amigos estavam reunidos para preparar um trabalho escolar. 
 
HAVIA PERDIDO NÃO SÓ ANAMORADA, MAS A INSERÇÃO NA FAMÍLIA DELA 
 
De outro lado, a ambivalente situação social de Lindemberg, carente da referência e da 
autoridade paternas, buscando com freqüência a função de família substituta na família de 
Eloá, cuja casa freqüentava, amigo de seu irmão, o próprio pai de Eloá lhe dizendo, na 
negociação, que o tinha como filho. No entanto, o grupo de referência para compreender as 
anomalias e desencontros deste caso é o grupo invisível que lhe forneceu as armas e a 
munição com as quais o crime foi consumado. Mesmo que os elementos da biografia de 
Lindemberg o apontassem como um jovem normal e trabalhador, no mínimo sabia ele o 
endereço de pessoas vinculadas à criminalidade, às quais recorreu para ter as armas das 
ameaças que fez. 
 
Entre um pólo social e outro, Lindemberg movia-se cotidianamente como personagem trágico 
dessa história, em busca de um destino. Como declarou, ele queria casar, ter filhos, ter 
família, ser" pai, em outras palavras, consertar no seu futuro seu involuntário passado de 
órfão de pai vivo. Eloá, ao romper o namoro, ao recusá-lo, o fez, tudo indica, em nome de 
outra concepção de mulher, para quem amor e dominação não combinam, para quem tapas, 
socos e pontapés não cimentam uma relação nem fundam uma família. Nessa recusa, Eloá fê-
lo órfão da família de adoção que era a dela. Entre os fatores do ocorrido não se pode deixar 
de ter em conta que ele havia perdido não só a namorada, mas também a inserção na família 
dela. 
 
Esta é uma sociedade minada por fatores de desagregação que puxam as pessoas para 
direções opostas e contraditórias. O grupo de referência invisível de Lindemberg representava 
aquela sociedade que combate e destrói a sociedade de gente como Eloá. Numa das conversas 
com o negociador, mencionou ele o diabinho que o puxava para um lado e o anjinho que o 
puxava para o outro. Esse demônio demolidor tem sido visto com freqüência na sociedade 
brasileira, em particular nas grandes cidades e sobretudo em metrópoles como São Paulo e 
Rio. Esteve na cena em que um rapaz, dentro de um cinema, metralhou e matou várias 
pessoas, esteve nos vários casos de matança de pais, caso do Maníaco do Parque, casos de 
pais que matam os filhos, como o de Ribeirão Pires. Para muitas pessoas a vida acabou 
reduzida ao acaso do instante, do momento. Esse é o tempo da modernidade, do súbito, do 
urgente, do inesperado, da improvisação, da encenação. 
 
É o que nos leva ao lado de fora do pequeno apartamento em que se deu o crime. Ali, o que 
era inicialmente corriqueira ocorrência policial foi juntando gente, representantes da mídia, 
policiais de uma polícia em crise que nos mesmos dias se confrontaria com policiais em greve e 
armados nas proximidades do palácio do governo, em direção ao qual um deles chegou a 



desfechar um tiro, uma polícia amotinada, desfigurada, dividida, travando a própria guerra 
particular em frontal desprezo pela sociedade. A transformação do episódio de Santo André em 
espetáculo antes mesmo de seu desfecho fez de Lindemberg personagem de teatro, 
entrevistado por rádio e televisão, como se ali não estivesse ocorrendo um caso policial, com 
vítimas inocentes em risco de morte. Ele se sentiu quixotesco herói quando se proclamou "eu 
sou o príncipe do gueto, eu mando aqui" e, mais adiante, "eu sou o cara", ao ver o cerco da 
polícia, quando atirou num sargento. 
 
MUITOS NA FILA DO VELÓRIO QUERIAM SER COADJUVANTES DA DIVERSÃO 
SANGRENTA 
 
A fabulação da teatralidade em que se viu envolvido fez do ninguém um alguém, anulou a crua 
realidade da vida e da circunstância, a sociedade e seus poderes. A sociedade foi reduzida aos 
simplismos de uma sociedade de gueto, em que a violência é a lei. Nesse enredo ele se 
comportou como ator, dando a entender que a posse das armas o tornava diretor da cena e 
uma vez conseguida a dominação de Eloá tudo tornaria ao que ele supunha serem as coisas de 
antes, reconciliado com a namorada, anulados os tiros que supostamente não foram para 
valer, consagrado como ator de "reality show". A teatralidade em que setores da mídia 
transformaram a ocorrência anulou as condições sociais da negociação, tornou-a inútil e 
ineficaz, porque o roteiro teatral de Lindemberg era diferente do roteiro do interlocutor da 
polícia. Ali não havia nenhuma possibilidade de entendimento. 
 
Seu comportamento não foi muito diferente do comportamento de muitos na imensa fila do 
velório, tentando fazer fotografias de souvenir antes que o teatro acabasse, tentando* se 
propor como coadjuvantes finais de uma diversão sangrenta. Em contraste com a apreensão, 
sobretudo, das jovens de mesma idade de Eloá que compareceram ao velório, como uma delas 
declarou, porque se sentia, com razão, como se tivesse sido ela própria vítima da violência. 
Uma consciência tensa das ameaças de uma sociedade em crise que para as novas gerações 
reduz o direito ao destino ao mero instante e inconstante como tempo da vida, à dor como 
usurpadora do amor. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 out. 2008, Aliás, p. J4-J5. 


