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Dois mil tiroteios fatais em escolas americanas desde 1989 

VIOLÊNCIA ESCOLAR CRESCENTE 

Estes foram alguns dos tiroteios registados em escolas dos Estados Unidos desde 1989: 10 de Janeiro de 1989: 
Stockton, Califórnia. Homem mata cinco crianças e fere 30 pessoas. 10 de Outubro de 1997: Pearl, Mississippi. Um 
adolescente mata dois estudantes e fere seis. Dezembro de 1997: Paducah, Kentucky. Um adolescente mata 11 
estudantes e fere cinco. 24 Março de 1998: Jonesboro, Arkansas. Dois adolescentes matam quatro alunos e um 
professor. 21 Maio de 1998: Springfield, Oregon. Um adolescente mata dois estudantes e fere 25. 20 Abril de 1999: 
Littleton, Colorado. Dois adolescentes matam 13 pessoas na sua escola, a Columbine High School. 10 Agosto de 
1999: Los Angeles, Califórnia. Homem mata duas crianças e dois adultos numa escola do pré-escolar. 21 de 
Novembro de 1999. Deming, Novo México. Um adolescente mata uma aluna. 25 Março de 2001. Santee, Califórnia. 
Um adolescente mata dois estudantes e fere 13 pessoas. 21 de Março de 2005. Red Lake, Minnesota. Um 
adolescente mata nove pessoas, incluindo cinco estudantes. 8 Novembro de 2005: Jacksboro, Tennessee. Um 
adolescente mata o vice-director da escola e fere duas pessoas. 27 Setembro de 2006. Bailey, Colorado. Homem 
faz seis estudantes reféns e mata uma aluna. 30 Setembro de 2006. Weston, Wisconsin. Um adolescente mata o 
director de uma escola secundária. 2 Outubro de 2006. Nickel Mines, Pensilvânia. Um homem mata cinco meninas 
numa escola amish. 16 Abril de 2007. Pelo menos 32 pessoas foram mortas no campus da universidade de Virgínia 
Tech, em Blacksburg. 7 de Fevereiro de 2008: Portsmouth, uma professora foi baleada pelo marido à frente dos 
alunos, suicidando-se depois. 8 de Fevereiro de 2008: Baton Rouge, uma estudante abre fogo num instituto técnico, 
matando duas colegas antes de se suicidar. Portugal importa docemente modelos de organização escolar em nome 
da eficácia. 
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