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anhã de 7 de abril, quinta-feira. Wellington Menezes de 
Oliveira, de 24 anos, entra na Escola Municipal Tasso da 
Silveira, zona oeste do Rio de Janeiro. Tomado por delírios 
condizentes com o possível diagnóstico de esquizofrenia 
paranoide - cogitado por alguns profissionais, após sua 

morte - atirou contra os alunos, matando 12 deles, antes de cometer suicí
dio. Em textos e imagens resgatados pela polícia durante as investigações, 
o atirador fala em vingança pelos maus-tratos sofridos quando estudou na 
instituição e detalha seus planos de assassinato. O crime causou enorme 
impacto emocional mesmo naqueles que acompanharam as cenas apenas 
pelos noticiários - e não só pela extrema violência e pelo fato de esse tipo de 
crime ser incomum no Brasil, mas pelas perguntas que ficaram no ar. Até que 
ponto a crueldade de ex-colegas e a indiferença de professores contribuíram 
para esse desfecho? A tragédia poderia ter sido evitada? 



Populações de outros países onde esses casos 
são mais frequentes também se questionam. Em 
uma imagem gravada há cinco anos em Hillsbo-
rough, Nova Carolina, Estados Unidos, Alvaro 
Castillo, de 19 anos, volta os olhos arregalados 
para a câmera e parece cuspir as palavras para 
dentro dela: "Talvez eu seja um louco ou um 
monstro, mas eu tentei fazer a coisa certa! Eu 
tentei, de verdade!". O jovem havia acabado de 
matar seu pai. No final do vídeo, ele insinua que 
está planejando um massacre em sua antiga es
cola. Alvaro envia a fita para um jornal diário local 
e escreve um e-mail para o diretor da Columbine 
High School, no Colorado, no qual anuncia o 
tiroteio que pretende realizar. Ele chega a ir até 
a entrada da escola, onde dá oito tiros a esmo, 
ferindo duas pessoas. Quando a polícia chega, 
entrega-se sem resistência. 

Três meses depois, em Emsdetten, na Alema
nha, Sebastian Bosse, de 18 anos, posta um vídeo 
na internet, no qual diz: "Eu mal posso esperar 
para atirar em cada um de vocês". Depois vai 
para sua antiga escola com bombas feitas por 
ele mesmo e armas de fogo. Ele atira indiscrimi-
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nadamente em alunos e professores antes de se 
trancar em uma sala de aula e se matar. 

Casos de atiradores em escolas se multiplica
ram na última década na Alemanha, no Canadá 
e nos Estados Unidos. Cerca de 100 "school shoo-

tings" - alguns mais, outros menos sangrentos 
- são hoje mundialmente conhecidos. O maior 
massacre até agora ocorreu em abril de 2007, no 
campus da Universidade de Blacksburg, Virgínia, 
Estados Unidos, quando Cho Seung-Hui, de 23 
anos, deixou 32 mortos e 21 feridos. Em 1999, 
na Columbine High School, no Colorado, dois 
adolescentes, Eric Harris e Dylan Klebold, assas
sinaram 14 colegas, um professore feriram mais 
de 20 pessoas antes de dar fim à própria vida. So
mente o tiroteio de Robert Steinhauser, no Ginásio 
Gutenberg, em Erfurt, Alemanha, em 2002, e o de 
Blacksburg causaram mais vítimas. 

Como é explicada essa onda de tiroteios em 
escolas? Alguns fatos podem ser considerados. 
Wellington enaltecia ataques terroristas. Alvaro 
e Sebastian enfatizaram muitas vezes o quanto 
admiravam Harris e Klebold. Robert também ha
via baixado da internet imagens do massacre na 



escola de Columbine; Cho até mesmo os chamou 
de "mártires". Ao que tudo indica, crimes contra 
vítimas indefesas despertam reconhecimento e 
admiração por parte de determinados jovens, 
servindo até mesmo como modelo para alguns 
deles. Em páginas de fãs na internet, Harris, por 
exemplo, é comparado a "Deus" e o carro de 
Klebold foi leiloado por um valor muito acima do 
de mercado, como "relíquia". 

PELA "JUSTIÇA" 
Trabalho há muito com jovens e adultos violentos 
e há cinco anos fundamos em Berlim o Instituto 
de Prevenção à Violência e Criminologia Aplica
da (GaK, na sigla em alemão), com o objetivo 
de pesquisar - e evitar - casos desse tipo em 
escolas. Atualmente, conhecemos importantes 
sinais de alerta e sugerimos medidas para evitar 
esses crimes. 

Mas os estudos sobre atiradores em esco
las ainda são recentes. Segundo os primeiros 
trabalhos americanos, os criminosos são quase 
sempre jovens introvertidos com relações sociais 
bastante fracas que praticamente não veem 
nenhuma perspectiva para o futuro. Frequen
temente sofrem nos meses ou anos anteriores 
ao massacre ofensas psíquicas. Wellington, por 
exemplo, deixou vídeos em que afirmava ter 
sido "vítima de bullying". Grande parte desses 
rapazes foram punidos pela direção da escola, 
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sentiam-se pressionados pelos professores e, 
principalmente, rejeitados e atormentados pelos 
colegas. Antes do tiroteio, a maioria havia tido 
experiências intensas com armas de fogo e se 
preparou cuidadosamente para o ato durante 
longo tempo. 

Porém, os indícios mais interessantes 
daquilo que se passa na cabeça de atiradores 
adolescentes parecem ser fornecidos por uma 
análise de suas fantasias violentas, cultivadas 
durante anos, antes de serem colocadas em 
prática. A fantasia é indispensável para o de
senvolvimento psicológico saudável de crianças 
e adolescentes: ela possibilita o pensamento 
antecipador e a criatividade. É também um 
importante motivo para a ação. Assim, é normal 
que um jovem, vez por outra, adoce uma aula 
monótona sonhando com aventuras de amor. 
Não raro, no entanto, as cenas também adqui
rem tom sombrio e violento, sendo marcadas 
por sentimentos de vingança. "Quase todas as 
pessoas podem experimentar eventualmente, 
após uma vivência frustrante, uma fantasia 
de violência, marcada por ideias de morte", 
observa o psicólogo americano David Buss, da 
Universidade do Texas em Austin, que estuda 
o tema. Essas fantasias servem para diminuir 
a tensão e, portanto, para a "higiene psíquica". 
Talvez por isso o psicanalista americano de 
origem austríaca Theodor Reik (1888-1969) 
tenha afirmado: "Um assassinato pensado por 
dia nos mantém longe do psiquiatra". 

O que, então, é diferente no caso dos ati
radores? Frequentemente, adolescentes muito 
agressivos se negam a compartilhar seus 
pensamentos com psicólogos. E raramente há 
como acompanhá-los depois do crime, já que a 
maioria comete suicídio. Portanto, para recons
truir suas fantasias destrutivas, os pesquisadores 
se apoiam em registros de diários, desenhos, 
redações ou outras formas "criativas" que esses 
jovens encontram para lidar com seu mundo 
interior. O sociólogo Jack Katz, da Universidade 
da Califórnia em Los Angeles, estudou intensa
mente as fantasias violentas de criminosos. Em 
seu livro Seductions of crime (Basic Books, 1988, 
sem edição em português) ele descreve com 
eloquência a teoria do "massacre justificado". 
Os poucos documentos disponíveis até agora 
sugerem que tanto o brasileiro Wellington quan
to o americano Alvaro tinham fantasias dessa 



espécie. A ebulição descontrolada do desejo 
de destruição não teria sido decisiva para seus 
crimes: os assassinatos surgiram da sua ânsia 
apaixonada por colocar em prática a própria 
visão de "justiça ampla e irrestrita". 

Nas imagens divulgadas de Wellington 
exibindo-se com armas ou falando de sua "mis
são", transparece o ressentimento, há a certeza 
da morte e de que não é um criminoso comum 
e sim um ser "puro" - e como tal seu corpo 
deveria ser tratado com extrema consideração, 
recomenda em sua carta. O rapaz faz referências 
a grupos religiosos extremistas, no entanto, não 
há prova de que tenha pertencido a algum deles: 
ele parece mais ter distorcido informações em 
sua mente delirante. 

No caso de Alvaro, quando descreve em vídeo 
como foi castigado pelo pai, batendo na câmera, 
agitado, e criando hipóteses para os motivos de 
seu crime, sempre com o olhar petrificado, é 
possível perceber seu ódio mal reprimido. Um 
sentimento que o fez abandonar todas as consi
derações racionais sobre custo e benefício. 



A alusão de Alvaro ao massacre de Columbine 
parece forçada. Provavelmente, ele queria, na 
verdade, criar um mito em torno de si mesmo 
após o assassinato do pai. Ele não queria ser 
visto e tratado "apenas" como patricida, mas 
como uma espécie de anti-herói. Afinal, Klebold 
e Harris já haviam dado o exemplo: eles apare
ceram em capas das revistas durante semanas. 
Alvaro estabeleceu paralelos com o atentado em 
Columbine pela escolha de suas roupas, armas 
e do procedimento. Mesmo a caminho do carro 
da polícia, ele ainda gritou para as câmeras: "Co
lumbine! Lembrem-se de Columbine! Eric Harris, 
Dylan Klebold!". Mas atirou "somente" oito vezes 
na direção da escola, do lado de fora do prédio, 
antes de se deixar prender. 

O assassinato de alunos ou professores não 
parecia ser o foco de seu interesse. O que queria 
era ser lembrado. Sua última gravação de vídeo 
antes do atentado à escola, Alvaro finalizou 
com as patéticas palavras: "Preciso ir. É hora de 
a história ensinar uma lição". Anotações nos 
diários de Klebold e Harris que foram publicadas 

Câmeras e 
detectores de 
metal podem 
satisfazer 
inicialmente a 
necessidade 
de segurança 
de paise 
educadores, mas 
esses recursos 
não impedem 
atos de violência 

em julho de 2006 revelaram fantasias muito 
diferentes. Jack Katz os inclui na categoria do 
"perverso primordial". 

IDENTIFICADOS COM O MAL 
Muitos especialistas acreditam que os criminosos 
baseiam sua autoimagem não no desejo de serem 
amados, mas sim temidos. Em extrema oposição 
à realidade, Klebold e Harris, em suas fantasias, 
estavam muito acima da sociedade e escapavam 
completamente ao seu controle. No final, eles 
demonstraram seu "poder" ao se elevarem a se
nhores da vida e da morte. Essas fantasias foram 
resultado de um longo processo. Um ano antes da 
catástrofe, Klebold escreveu no anuário da escola: 
"Minha vingança será como a de um deus". 

Entrevistas do FBI com assassinos em massa 
presos mostram que as fantasias violentas surgem 
em diversos níveis e, com o tempo, envolvem 
cada vez mais o criminoso. No início é como um 
passatempo inocente e controlado, mas em al
gum momento se transforma em ideia obsessiva. 
Nessa fase, a proposta ainda não é transformá-la 
em ato; imaginar detalhes da execução serve mais 
para despertar sentimentos de prazer. Somente 
mais tarde, quando a fantasia passa a determinar 
cada vez mais os pensamentos, surge a vontade 
de colocá-la em prática. 

Para fortalecer a autoimagem do criminoso, o 
assassinato não pode ocorrer de forma aleatória: 
deve corresponder exatamente à cena imaginada. 
E as escolas não são escolhidas por acaso como 
local do crime. Ali, o adolescente em geral viveu 
suas piores tormentas, fazendo com que seja o 
cenário preferido para o enredo. Sebastian Bosse 
certamente também já tinha encenado tudo em 
sua mente quando escreveu em seu diário, dois 
meses antes do tiroteio: "Imagine que você está 
em sua antiga escola, imagine que o casaco escon
de todas as suas ferramentas da justiça, e então 
você joga o primeiro coquetel molotov, a primeira 
bomba. Você manda o lugar que mais odeia para 
o inferno!". 

Filmes, jogos e páginas da internet oferecem 
acesso fácil a material violento que incrementa 
seus sonhos. Quanto mais detalhes eles ganham, 
mais forte se torna o impulso de misturá-los à rea
lidade. No início, ele oculta sua fantasia destrutiva 
por medo da rejeição e a desenvolve em segredo. 
Com o tempo, porém, a necessidade de mostrá-
la aumenta, por exemplo, na forma de desenhos, 



poemas ou insinuações em conversas. Se esses 
indícios não são claramente rejeitados pelas pes
soas de referência ou até mesmo se são aceitos 
com entusiasmo - por exemplo, em fóruns sobre 
otema na internet-, rapidamente adquirem outra 
dinâmica, tornando-se, pelo menos subjetivamen
te, mais factíveis. 

Em casos isolados, no entanto, os jovens tam
bém manifestam nessa fase pedidos concretos de 
ajuda. Assim, Sebastian, por exemplo, escreveu 
em um chat on-line dois anos antes de seu crime: 
"Eu engulo todo o ódio para dentro de mim para 
então deixá-lo sair em algum momento, e me 
vingar de todos os filhos da p** que acabaram 
com minha vida... Para aqueles que ainda não en
tenderam bem: sim, estou falando em tiroteio! Eu 
mesmo não sei mais em que pé estou, eu não sei 
mais nada, por favor, me ajudem". Infelizmente, 
os frequentadores do fórum não souberam dar 

• nenhuma orientação ao adolescente. 
À medida que a fantasia se torna cada vez mais 

importante para o futuro atirador, ele abandona 
gradativamente seus relacionamentos no mundo 
real. Os desencadeadores concretos do crime são 
novas e intensas frustrações, que surgem quando 
os últimos contatos sociais se rompem e o adoles
cente passa a se ocupar quase que exclusivamente 
do planejamento minucioso do tiroteio. Nessa 
fase misturam-se agressividade e sintomas de
pressivos. Assim, a alta incidência de suicídios em 
seguida aos tiroteios não se deve obrigatoriamente 
ao fato de o criminoso perceber as consequências 
terríveis de seu gesto. Pelo contrário: ele planeja o 
suicídio já desde o início. 

PARA SER O "MELHOR" 
Atiradores escolares costumam enviar, pouco 
tempo antes do crime, mensagens para colegas 
de escola e para a imprensa, ou publicam o con
teúdo de suas fantasias na internet. Wellington, 
porexemplo, deixou uma carta com instruções até 
mesmo sobre seu sepultamento. Cho enviou um 
pacote com vídeos feitos por ele mesmo, fotos e 
uma carta de várias páginas para a emissora de 
TV N BC. Sebastian mandou seu diário a vários de 
seus colegas de escola e escreveu em sua carta 
de despedida: "Sei que a polícia não vai querer 
publicar meus vídeos, cadernos e diários, por isso 
eu mesmo tomei essa iniciativa". 

Ao que tudo indica, o school shooter torna-se 
inevitavelmente um ícone. Imitadores escolhem 

roupas semelhantes e as mesmas armas para seus 
crimes. Muitas vezes, dizem que querem ser "me
lhores" que seu precursor - o que normalmente 
significa matar ainda mais pessoas. Sebastian 
formulou o cerne de seu desejo de imitação: "Eu 
não sou uma cópia... Por acaso, o padre de um 
pequeno vilarejo é apenas um "imitador" do Papa? 
Não! Claro que não! Ele acredita nas mesmas 
coisas que o Papa, mas não o imita. Ele tem a 
mesma visão das coisas. Ele é, como o m** do 
Papa, parte de um todo". 

Na medida em que se inserem na "história 
dos tiroteios", os adolescentes sentem-se parte de 
um grande espetáculo da mídia. Mas há possibi
lidades de quebrar esse círculo vicioso. Aprender 
desde criança as regras do cotidiano já dificulta que 
o adolescente se aproprie da fantasia assassina 
e, mais tarde, se torne um criminoso. Já a mídia 
ajudaria mais se, em vez de focar a cobertura no 
autor e nos detalhes do crime, mostrasse mais as 
consequências do ato. 

É decisivo, porém, o reconhecimento precoce 
dos sinais de alerta e a análise de risco. Eles se 
baseiam no fenômeno de leaking - o vazamento 
de fantasias violentas ou o conhecimento do 
plano de um atirador. Se os professores, pais 
ou colegas percebem que um aluno se entrega 
intensamente a fantasias destrutivas, precisam 
decidir, preferencialmente com a ajuda de um 
psicólogo, o quanto esses indícios devem ser 
levados a sério. Trata-se, nesse caso, de avaliar se 
são pensamentos passageiros ou fantasias com 
a intenção de serem realizadas. Isso, em geral, o 
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psicólogo detecta por meio de entrevistas com o 
estudante, parentes próximos e, se necessário, 
com professores e colegas de classe. A proposta 
é avaliar o estado psíquico do jovem e investigar 
se este sofreu recentemente graves tormentos ou 
perdas - e como lida com essas situações. Tam
bém é importante descobrir se o adolescente tem 
acesso a armas e se, na prática, teria condições de 
realizar suas fantasias de vingança. 

O psicólogo americano Al Carlisl, que estuda 
o funcionamento mental de assassinos em série 
e jovens violentos, afirma que adolescentes são 
especialmente suscetíveis a intensas fantasias 
criminosas, principalmente quando já foram 
confrontados com a brutalidade e a morte na 
infância. Nesses casos, é comum que acreditem 
só conseguir reconhecimento social por meio da 
violência. Assim, o mais importante é oferecer 
a eles ajuda de forma clara e inequívoca. Não 
se trata apenas de mostrar opções para obter o 
reconhecimento, mas também de criar uma nova 
ligação social. Uma postura que exalta a vida e 
os relacionamentos de amizade que oferecem 
apoio são dois dos mais importantes fatores de 
proteção para impedir a concretização de fantasias 
de assassinato. 

Infelizmente, no entanto, não podemos partir 
do princípio de que os sinais de alerta sempre 
sejam descobertos e comunicados a tempo a 
profissionais capazes de intervir. Portanto, é 
aconselhável que toda escola tome medidas pre
ventivas. As câmeras de vigilância e os detectores 
de metal podem satisfazer a necessidade inicial de 
segurança de famílias, funcionários e direção da 
instituição. No entanto, eles não conseguem im
pedir atos meticulosamente planejados. Até hoje, 
os criminosos sempre entraram no local do crime 
com a arma já empunhada - e o apito dos detec
tores não conseguiu impedi-los. Já as imagens 
das câmeras de vigilância de Columbine foram 
encontradas depois do crime no disco rígido de 
inúmeros criminosos imitadores e aparentemente 
lhes serviram de inspiração. Robert Steinhauser, de 
Erfurt, por exemplo, gravou uma série de imagens 
com o título "Perspectiva!". Câmeras e detectores 
têm mais uma desvantagem: lembram os alunos 
de um perigo que os ronda constantemente, quan
do seria mais saudável que a escola transmitisse 
a sensação de acolhimento. 

Uma estratégia eficaz costuma ser a discus
são do tema em palestras e dinâmicas de grupo 
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firmadas por integrantes da comunidade escolar. 
Em relação aos estudantes, mais especificamente, 
seria muito útil se os ensinássemos a lidar de for
ma crítica com conteúdos que cultuam a violência, 
como jogos eletrônicos e filmes. É interessante 
ainda que educadores criem uma "pasta de emer
gência" junto com a polícia local. Devem constar 
desse arquivo telefones de órgãos especializados 
em violência e de psicólogos, médicos, seguranças 
e especialistas em substâncias perigosas.Também 
é importante que seja feita uma divisão de tarefas 
e que constem orientações comportamentais para 
os funcionários do colégio em caso de crise, para 
possibilitar uma atuação mais objetiva e segura 
no meio do pânico. 

AFETO E COMPROMISSO 
O melhor caminho para impedir esse tipo de 
tragédia, porém, é adotar uma "prevenção primá
ria à violência": programas que estimulem nos 
estudantes competências sociais básicas, como 
a empatia, e apresentem opções de ação em 
conflitos, ensinando-os a lidar com frustrações. 
Psicólogos e educadores são figuras-chave na 
tarefa de mostrar aos jovens desesperados ou 
resignados demais suas perspectivas dentro 
da sociedade. Uma boa política do mercado de 
trabalho certamente facilitaria essa tarefa, ainda 
que isso nem sempre seja possível. Antes de 
mais nada, o adolescente precisa reconhecer 
que dispõe de certo status - ocupa um lugar, 
tem perspectivas e pode ser útil a outras pessoas. 
Quando se dá conta disso, em geral ele percebe 
o que teria a perder ao cometer um ato crimi
noso. Em muitos casos, participar de trabalho 
voluntário costuma abrir perspectivas, mas essa 
atividade deve ser acompanhada e contextualiza
da afetivamente. 

Ao mesmo tempo, é importante que ado
lescentes se integrem com grupos e que sejam 
estimuladas atividades educativas e de lazer. Um 
bom clima na sala de aula e a presença atenta de 
professores compromissados com a tarefa de 
oferecer exemplos positivos têm valor inestimável 
nesses casos. Afinal, a criminologia já sabe desde 
o final dos anos 1960 que a ampliação e a manu
tenção dos relacionamentos com pessoas social
mente aceitas é o melhor caminho para prevenira 
violência-e funciona como proteção. Na maioria 
dos casos, somente quando esse escudo se quebra 
a fantasia destrutiva se estabelece. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 221, p. 44-51, jun. 2011.




