
NOTA DE REPÚDIO À VIOLÊNCIA QUE ENVOLVEU O 

ASSASSINATO DE MARIELLE FRANCO E ANDERSON GOMES 

 

 

Marielle Franco e Anderson Gomes foram executados a tiros. Um crime bárbaro que 

sugere motivação política, com o objetivo de silenciar uma lutadora que nunca se calou 

frente ao genocídio da população negra e que desde 28 de fevereiro era relatora na 

Comissão para fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. 

 

Anderson Gomes, motorista de Marielle, casado, pai, trabalhador, fazia ‘bicos’ para 

complementar sua renda familiar. Quem executou Marielle pouco se importava com 

quem a acompanhava. A morte de Anderson é mais uma demonstração da banalização da 

violência e das vidas trabalhadoras em nosso país. 

 

Mulher, negra, feminista, militante do movimento LGBT, vereadora mãe, nascida na 

favela da Maré no Rio de Janeiro, Marielle teve uma vida de militância ativa em que a 

luta veio por necessidade. Percebe-se esta força neste relato da vereadora “Iniciei minha 

militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder 

uma amiga, vítima de bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo 

da Maré”. 

 

Graduou-se em Ciências Sociais na PUC, e concluiu o mestrado e Administração Pública 

na UFF, com a dissertação intitulada "UPP - A redução da favela a três letras: uma análise 

da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro".  
 

Foi a quinta mais votada ao cargo de vereadora pelo PSOL no município do Rio de Janeiro 

e atuava principalmente nas comunidades, em defesa dos direitos humanos e das minorias 

oprimidas. A responsabilidade política da morte de Marielle é resultado daqueles que são 

protagonistas dos ataques ao Estado Democrático de Direito, os retrocessos que são 

chamados de 'reformas' a 'escola sem partido', os mesmos, que fortalecem o tráfico, a 

intervenção militar, as milícias armadas e o genocídio a população negra em nosso país. 

 

Vem acontecendo pelo Brasil e em vários países muitas mobilizações em memória de 

Marielle, Anderson e contra a intervenção armada no Rio de Janeiro. Nos últimos dias 

ocorreram mobilizações e muitas ruas foram ocupadas por centenas de milhares de 

pessoas que exigiam justiça e o fim da intervenção militar. 
 

Marielle vive e resiste em nossas lutas. 
 

E nós, Educadores e Educadoras, temos a responsabilidade ativa e combativa e um 

compromisso social de agir ativamente nas ruas, salas de aula e nos movimentos sociais 

de modo a não deixar que sua vida e luta contra as desigualdades, injustiças e opressões 

desapareça. 

 

MARIELLE, PRESENTE! ANDERSON, PRESENTE! 

HOJE E SEMPRE! 

NEM UM MOMENTO DE SILÊNCIO, MAS TODA UMA VIDA DE LUTA  
 


