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Tânia tem 44 anos. Mãe de 2 filhos adolescentes. Tem 

construído sua vida e de seus filhos com muito trabalho.
Conseguiu comprar seu apartamento próprio. Teve seu carro 

roubado ano passado mas conseguiu comprar outro. Seus 

filhos já foram roubados 2 vezes no bairro onde moram. Ela 

semana passada, teve sua bolsa e seu celular roubados com 

violência.

Hoje, quando chegou em casa, soube que sua mãe, ao 

visitar os netos, foi roubada com violência.

Tânia está cansada de ser roubada e viver com medo.

Não acredita na JUSTIÇA.

Eu posso fazer justiça
com as próprias mãos ?? 

A Coleção CONVERSAS da Editora AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões;  é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar,  mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar sem 
amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês trataremos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org



Eu quero fazer justiça com 
As próprias
mãos. Posso?
Não!  

 Eu e Minha família estamos com medo.

 Temos sido roubados no bairro onde moramos e nada é feito. 

Estou farta de perder tudo que compro para bandidos que estão se 
espalhando pelas  ruas. 

A gente sabe que a violência está crescendo, mas o caminho

jamais poderá ser cada um fazer sua própria justiça.

Já imaginou se todos quiserem se tornar 

justiceiros e fazer justiça com as próprias 

mãos?

Você não pode e Não devE. 



Então eu e meus filhos
podemos ser roubados
e agredidos e não

podemos fazer nada?

Você e seus filhos não podem ser roubados. A 

insegurança que vocês vivem é muito séria.  Não 

discordamos disso. 

Tânia, esta pessoa que te roubou provavelmente fez uma má escolha. Todos 

nós erramos um dia e devemos receber uma nova oportunidade para fazer a 

escolha certa. 

Muitos jovens estão nas ruas por falta de uma oportunidade. Muitos não 

conseguiram permanecer na escola. É difícil encontrar um emprego nesta 

situação. Mais difícil ainda é enfrentar essa realidade sem o apoio da 

sociedade. 

Você não acha que ele merece uma chance? Ele merece, assim como você e 

todas as outras pessoas que cometem erros. 

Vocês precisam andar nas ruas com segurança e com paz, mas quem deve 

fazer a sua segurança, de seus filhos e vizinhos é a polícia e não você.

Você não está preparada para isso.  E o que você quer fazer, de fato, nada 

tem a ver com justiça.



Mas esta responsabilidade é do Estado brasileiro através dos governos.

Quando você acha que está fazendo justiça, na verdade você está 

querendo se vingar de quem roubou você e sua família e a vingança é o 

pior movimento para que uma sociedade construa uma cultura de paz.

Não tem a ver com Justiça? 
Claro que tem. 

Você não acha que eu quero justiça?

SIM! VOCÊ QUER JUSTIÇA

Mas é claro que eu quero me vingar 

destes bandidos. 
Por mim todos podiam morrer. 

Ou morrem eles ou meus filhos. 



Não estamos defendendo os bandidos e nem 

crimes. Estamos defendendo a justiça.

Se alguém cometeu algum crime como roubo, ele 

deve ser denunciado e julgado. Isso é justiça. Não 

cabe a qualquer cidadão executar a justiça da 

forma que se queira, pois isso, de fato, é vingança 

e não é desta forma que vamos ter paz e 

segurança.

Vingança que gera vingança é igual a contribuir 

para uma sociedade ainda mais violenta.

 Vocês estão defendendo os bandidos?

NÃO! CLARO QUE NÃO!



Aquele jovem errou. Isso é um fato! Mas uma sociedade que amarra 

pessoas em postes para serem espancadas está vivendo no limite da 

barbárie.

Aquele jovem deve responder pelos seus atos na justiça.

Nenhum cidadão tem o direito de amarrar um jovem no poste e se 

vingar dele.  Voltamos a dizer que isso não é justiça e sim vingança.

Claro que a gente foi contra.

Então estes bandidos devem 
ficar soltos, nos roubando?

Então vocês foram contra aquele 
jovem amarrado no poste?

Não. Eles devem ser denunciados e julgados. Você, seus 

filhos, sua mãe e seus vizinhos tem todo direito a 

terem segurança, mas esta é uma responsabilidade do 

Estado e não do cidadão.



Esta conversa de vocês não leva a nada. 
vocês acham que a polícia vai dar 

conta desta violência toda?

Então tenho que confiar na Polícia?

A violência está crescendo. Você tem razão. O sentimento 

de insegurança também está crescendo, mas precisamos nos 

unir e apoiar os governos e as polícias para que este quadro 

possa mudar.

Nós precisamos apoiar e cobrar da polícia uma cultura de 

paz. Não podemos criar um atalho. A vingança é um atalho.

Sim. Você deve confiar e cobrar resultados da polícia. Deve usar 

todos os instrumentos legais para denunciar movimentos de 

violência e insegurança. Você deve cobrar do Governo Federal, 

Estadual e Municipal seguranca e paz.

Cobrar? De que forma? 
Como falar com o governo?

Tânia, procure conhecer na sua cidade, alguma ONG que defenda a 

cultura de paz. ONGs que defendam direitos humanos. Hoje, no 

Brasil, existem várias ONGs e vários movimentos que lutam por 

segurança e paz. Faça parte destes movimentos.

Faça parte desta cultura de paz. Acredite, a justiça deve ser tarefa do 

estado.



Eu e meus filhos estamos com muito medo. 

Devemos acreditar na justiça então?

Sim! Você deve acreditar na Justiça.
Você deve cobrar resultados da justiça e deve exigir que os governos 

cuidem da segurança e promovam ações que previnam crimes e 

violências.

Ao garantir que toda criança esteja na escola, estamos fazendo justiça 

e prevenindo à violência. 

Ao garantir que todo jovem esteja trabalhando, estamos fazendo 

justiça e prevenindo à violência. 

Todos os pais de família com renda e vendo sua família cuidada e 

protegida é fazer justiça e um ato de prevenção à violência.

Tânia, defender a justiça é entender que só teremos segurança e uma 

cultura de paz se um conjunto de proteções sociais, culturais e 

educacionais forem defendidas e alcançadas de forma plena por toda 

a sociedade.



Mas o que eu faço?

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org

Não quero mais me vingar. 

Vocês me ajudaram a entender o perigo da 

vingança. 

Chame seus amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho e venha 

ajudar a construir a cultura da 

paz.



O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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 Eu posso fazer justiça com as próprias mãos?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.
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