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Thiago Marcelino dos Santos (01/06/1982 - 05/06/2021) foi um lutador do povo negro 
brasileiro que dedicou a sua vida para a manutenção da história negra através do samba. 
Construiu sua família e suas relações sociais sob os valores da solidariedade, do 
companheirismo e da humanidade. Pai de Rafaella Vieira Marcelino, Rayssa Vieira Marcelino 
Raphael Vieira Marcelino, Raquel Vieira (enteada), e Rebeca Vieira (enteada), esposo de 
Luana Vieira, Thiago faleceu em decorrência da Covid-19, em 05 de Junho de 2021, vítima da 
negligência do Estado Brasileiro, que não garantiu vacinas e nem condições de segurança para 
que a população não se contaminasse.  

Em 2015 fundou a Comunidade Roda de Samba Pagode na Disciplina, no bairro 
Jardim Miriam, na periferia da cidade de São Paulo. O Pagode na Disciplina era frequentado 
por moradores do bairro que encontravam nas rodas de samba um espaço de partilha, cultura 
negra e diversão, e chegava a juntar mais de 1000 pessoas em único dia. O local também 
abrigava um núcleo de cursinho popular comunitário para estudantes negros e de baixa renda 
da Uneafro Brasil, organização nacional do Movimento Negro Brasileiro.  

Desde o início da pandemia, o Pagode na Disciplina teve suas atividades suspensas, 
se transformando em um ponto de distribuição de alimentação e cestas básicas aos moradores 
do entorno que enfrentavam dificuldades em razão da pandemia. Durante mais de um ano o 
local distribuiu mais de 25 mil marmitas, beneficiando milhares de pessoas. Thiago 
protagonizava essas ações com sua companheira Luana Vieira, ajudando a carregar e 
descarregar caixas, organizar e entregar os alimentos.  

Thiago dizia que seu sonho era construir um centro de cidadania em seu bairro, 
reafirmando seu compromisso com o mundo. Compromisso que se expressou por todos os 
lugares por onde passou, no Samba da Laje, nas torcidas Fiel Diadema e Estopim da Fiel de 
Diadema e tantos outros caminhos por onde passou. Desafiou a ordem estabelecida por um 
estado que ainda executa corpos negros no Brasil, chegou aos 39 anos vivo, cuidando de sua 
família, amigos e comunidade, mas teve sua vida interrompida por uma doença para a qual já 
existia vacina.  

Thiago era um homem negro, consciente da sua condição racial e dedicado para que a 
sua família fosse um pequeno quilombo em meio a uma cidade tão racista e desigual. Sua 
família tem nome, endereço e atualmente luta para que sua morte não seja considerada menos 
valiosa que as outras. Retomamos seus nomes para que jamais lembremos de Thiago como 
um número:  

Luana Vieira Marcelino - Esposa  

Rafaella Vieira Marcelino - Filha  

Rayssa Vieira Marcelino - Filha  

Raphael Vieira Marcelino - Filho  

Raquel Vieira - enteada  

Rebeca Vieira - enteada  

Aparecida Maria Ferreira dos Santos - Mãe  

Norival Marcelino dos Santos - Pai  
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Tharcio Marcelino dos Santos - Irmão  

Tatiane Marcelino dos Santos – Irmã 
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