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Professor:

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas pertinentes 

para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os temas foram 

discutidos em encontros semanais, envolvendo público e convidados 

especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os professores, 

fornecendo sugestões para a preparação de atividades e sendo um facilitador 

das discussões. Não pretende esgotar as possibilidades de abordagem dos 

conteúdos, e sim instigar o professor a buscar encaminhamentos diferentes, 

criativos e atraentes, oferecendo-lhe um material que proponha reflexões e, 

ainda, sugira novas formas de desenvolver o conhecimento em sala de aula, 

independentemente da matéria lecionada

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade para 

estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática ideias 

criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes diante dos 

obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da base de criação 

artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Light e a Secretaria Estadual de 

Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você aproveite 

bem, junto com seus alunos!

 INTRODUÇÃO 
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 PARA COMEÇO DE CONVERSA

Pergunte a qualquer morador de uma grande cidade do Brasil quais são as 

suas principais preocupações. Sem medo de errar, podemos afirmar que a 

dupla “Segurança Pública” e “violência” estará na lista de praticamente todos 

os entrevistados. É fácil entender o motivo: o Brasil apresenta estatísticas 

comparáveis a países em guerra, em número de mortos e feridos. Mas, afinal, 

o que é Segurança Pública – assim mesmo, com letra maiúscula?

Usando um conceito bem enxuto e objetivo, é tudo aquilo que é feito pelo 

Estado com o objetivo de dar segurança ao cidadão. E isso não é pouca coisa! 

Vai desde prender os criminosos e garantir que eles fiquem na cadeia até 

manter as ruas iluminadas, criar redes de informação entre União, Estados e 

Municípios, investir em educação e programas sociais, apoiar e re-socializar o 

jovem infrator e o egresso do sistema penal, garantir um número suficiente de 

juízes e funcionários do Judiciário, equipar as polícias Civil e Militar, capacitar 

policiais e funcionários das Secretarias de Segurança em Tecnologia da 

Informação, punir desvios de conduta, etc, etc, etc... Segurança Pública não é 

apenas um problema de

polícia, e uma boa política pública de segurança é – ou deveria ser - uma rede 

de proteção em torno da sociedade, para garantir sua defesa contra as 

diversas manifestações de violência.

Contudo, quando todos os outros pontos dessa rede, em maior ou menos 

grau, falham, a população acaba vendo exclusivamente na atuação da polícia 

um sinônimo de “Segurança Pública”, e cobrando mais policiais nas ruas, 

mais prisões, mais ações espetaculares, mais medidas duras, tudo se 

resumindo ao combate das consequências, e não à prevenção das causas.

Uma política de Segurança Pública ineficiente é uma porta aberta para todas 

as manifestações de violência – aquela promovida pelos marginais, 

obviamente, mas também a protagonizada pelos agentes do Estado. O 

Estado tem o que se chama “monopólio da violência” e a polícia é parte desse 

aparelho repressivo. Sua atuação é baseada neste uso consentido da força, 

ou seja, a polícia tem a função de manter a ordem, mas tem que atuar sob a lei, 

respeitando os direitos do cidadão. Em outras palavras, para manter a paz e a 

ordem, o Estado tem o direito de usar armas, privar os indivíduos de liberdade, 

confiscar bens, etc., mas seus representantes (as Forças Armadas, a Polícia 

Civil, a Polícia Militar, as Guardas Municipais, etc) devem agir dentro da lei. Os 

limites desse modelo, contudo, são frequentemente desrespeitados, e o uso 

abusivo da violência policial é uma triste realidade. Este desrespeito 
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constante deve ser encarado como um grave problema – e não apenas como 

uma sequencia de fatos isolados - porque a violência praticada por agentes do 

Estado acaba por se tornar uma ameaça ao Estado de Direito, com graves 

violações aos direitos humanos e à cidadania.

A Segurança Pública é um dos temas mais debatidos e pesquisados nos 

últimos anos no Brasil. Uma questão tão complexa não pode ser equacionada 

por apenas um de seus aspectos, e investir na ação policial tradicional como 

garantidora da Segurança Pública é apostar no fracasso. Existe uma 

demanda da sociedade por um aumento do aparato policial, e – embora seja 

difícil admitir – parte do senso comum apoia e estimula práticas violentas 

contra as “classes perigosas”. Bater, torturar e eliminar suspeitos são atitudes 

consideradas necessárias para a proteção e defesa da ordem social. Para 

encontrar um caminho, é importante, antes de tudo, que a sociedade 

descubra que tipo de polícia ela quer.
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Proponha uma pesquisa na Internet sobre dados referentes à criminalidade 

em sua cidade, no seu estado ou em todo o país. Sugira sites confiáveis, para 

que os números possam ser discutidos em sala depois. Pesquise também, em 

sites de notícias, estatísticas de mortos e feridos em países em guerra.

Sua escola fica em uma comunidade pacificada? Ou seus alunos residem em 

alguma área assim? Peça que os estudantes façam um texto opinativo sobre a 

experiência cotidiana deles em termos de Segurança Pública. Lembre a eles 

que este é um conceito muito amplo, e que não se refere apenas à presença 

policial.

Faça uma pesquisa com seus alunos: quem já testemunhou algum tipo de 

manifestação de violência? Deixe que eles sugiram livremente o que 

consideram “manifestações de violência”.

Monte uma tabela com os resultados, como, por exemplo:

Para saber mais: 

 Secretaria de Estado de Segurança - ttp://migre.me/m0O6U 

 Ministério da Justiça – Segurança Pública - http://migre.me/m0ObU 

 Polícia Civil do Rio de Janeiro - http://migre.me/m0PwJ

 Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do RJ - 

http://migre.me/m0PyH

 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - http://migre.me/m0PA2

 Unidade de Polícia Pacificadora -  http://www.upprj.com 

 EM AÇÃO

Atos considerados manifestações de violência Número de alunos %

Acidentes de trânsito XXXX 89% 

Bullying XXXX 85%

Uso de drogas XXXX 80%

Invasão de domicílio XXXX 65%

Violência contra idosos XXXX 65% 

Violência contra crianças e adolescentes XXXX 40% 

Furto XXXX 39%

Etc.....
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 BANCO DE ATIVIDADES

 Violência e Segurança Pública: uma “Faixa de Gaza” em cada esquina  

O cotidiano de algumas comunidades do Rio é de tal modo afetado 

pelos conflitos armados e pelas fronteiras imaginárias por eles 

criados que seus moradores se identificaram com um dos territórios 

mais conflagrados do mundo 
 
Diversos bairros e comunidades do Rio são cortados por fronteiras 

imaginárias e possuem “territórios proibidos”, apelidados de “Faixas de Gaza”. 

Frequentes confrontos armados, disputas territoriais entre facções e o 

bloqueio à livre circulação dos moradores e demais cidadãos despertam essa 

sensação de semelhança entre o cotidiano das comunidades e a guerra no 

Oriente Médio. 

A economista Joana Monteiro, o coronel da Polícia Militar Robson Rodrigues e 

Washington Rimas, o Feijão, ex-traficante e hoje funcionário do AfroReggae, 

debateram o assunto e apontaram algumas possíveis soluções. 

O primeiro comentário foi feito por Joana Monteiro, que ressaltou o impacto 

que as áreas e situações de conflito exercem sobre a rotina escolar e a 

aprendizagem de jovens.  

“Quando falamos em violência nas escolas, temos dois tipos de violência. Nos 

EUA, por exemplo, os alunos vão armados para as escolas, existem brigas, o 

que gera uma série de problemas para o aprendizado. Aqui no Rio isso 

também acontece, mas aqui temos uma coisa única, que é o contexto 

extremamente violento onde muitas escolas estão inseridas. O simples ir-e-vir 

da escola é extremamente prejudicado. A frequência de conflitos é tão grande 

que você começa a ter a interrupção de aulas, os alunos não vão, os 

professores não vão, as aulas não acontecem...“

Ela lembra que já é naturalmente difícil gerar ensino de qualidade em áreas de 

desvantagem social, situação agravada pela violência. Na opinião de Joana, é 

preciso reconhecer a existência dessa “guerra” em território fluminense, 

situação que teria evocado o uso da expressão “Faixa de Gaza”. 

“Eu já vi algumas pessoas discutindo se o Rio vivia em guerra ou não, e 

dizendo “Ah, eu repudio contexto de guerra porque não quero legitimar a coisa 

de que muitas vezes a polícia entra no morro atirando, justificando que 

estamos vivendo uma guerra”. Mas se não reconhecermos que temos várias 

guerras acontecendo todos os dias, a gente nunca vai começar a resolver o 

problema.  
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Feijão, que já viveu a situação estando no coração do fogo cruzado, embora 

não negue a existência das fronteiras invisíveis e dos territórios interditados, 

não concorda com o uso da expressão, que acredita fortemente ligada ao 

fundamentalismo religioso e à política, mais do que ao problema social. 

Nascido e criado em Acari, e envolvido com o tráfico desde os 13 anos, ele 

conta sua primeira experiência com a interdição tácita das áreas em disputa:

“Na época houve um desentendimento entre a liderança em Acari, e eu fazia 

parte de um grupo que foi expulso da favela. Nós fomos para o Morro da Casa 

Branca, e foi a primeira vez que eu vi que existia uma fronteira imaginária. O 

morro é uma elevação só, e a fronteira é imaginária mesmo. Eu falava “mas 

onde divide? Até onde eu posso ir?” E os outros me avisavam... “Meu irmão, 

dali pra lá tu não vai não”. 

Ele reforça o anteriormente afirmado por Joana, sobre os efeitos danosos da 

violência no cotidiano da comunidade e o conceito de “guerra”:  

 “É uma guerra de verdade, e quem sofre não são só os traficantes. Os pais as 

mães, todo mundo sofre, é um toque de recolher, é uma pessoa que liga pra 

outra: “Não entra na favela hoje que o bicho está pegando”. Mobiliza toda uma 

sociedade ali dentro da favela, que se vê envolvida com aquilo. As escolas não 

abrem, o comércio é proibido de abrir e tudo o mais. É uma guerra de fato, e 

com armas poderosíssimas. Se a existência das “Faixas de Gaza” é um fato 

incontestável, vale a pergunta: como chegamos a este ponto? Joana e Feijão 

têm explicações que se complementam. Para este, as populações das 

comunidades sempre foram tratadas como “cidadãos de menor importância” 

pelos sucessivos governos, que deixaram estes territórios cada vez mais 

desassistidos. 

E assim, já segundo Joana, estas áreas carentes da presença do Estado se 

tornaram cenários ideais para a instalação dos grupos armados, que se 

tornaram assim novos “senhores” do território. 
 
“As drogas ilícitas não podem ser comercializados abertamente. Então onde 

fazer isso? Em áreas onde o Estado não entra. Então as comunidades são 

locais que apareceram como locais propícios para criar esses mercados. A 

explosão da violência no Rio ocorre nos anos 80, quando a cocaína chega ao 

Rio. Era uma droga extremamente lucrativa, e que deu oportunidade para as 

quadrilhas se armarem. Isso gerou mais disputa pelos pontos comerciais. As 

favelas começaram a ser locais adequados para isso, porque era fácil de se 

esconder e a polícia quase nunca estava presente. Você passa a ter territórios 
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da cidade que são extremamente estratégicos para se comercializar a droga, e 

as facções brigam intensamente para ver quem fica com aquilo ali.“

As Unidades de Polícia Pacificadora seriam, então uma solução para esta 

ausência do Estado? Para o coronel Robson, que já foi comandante das UPPs, 

elas não são “A” solução, mas uma das muitas soluções necessárias. “A 

questão das UPPs tem um fundamento que é muito interessante, de você jogar 

luz um pouco nessa penumbra, essa oficiosidade em que o Estado não 

penetra.“ 

“Fazer a UPP sozinha não vai resolver. Você resolve o conflito, mas a 

desigualdade social continua, que só vai resolver com escola e educação de 

qualidade. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser muito reconhecida é 

que enquanto o ir-e-vir dessas comunidades não for possível, a escola de 

qualidade não vai existir. A segurança vem primeiro, senão você não leva o 

professor, senão você não consegue ter uma aula em paz. Eu concordo que ela 

não é suficiente, mas ela é absolutamente necessária“. – complementa Joana.  

A participação da plateia trouxe um ponto importante para o debate: a 

descriminalização das drogas e do jogo. A necessidade de alteração da política 

de drogas foi consenso entre os participantes da mesa, assim como a certeza 

de que muitas dúvidas e detalhes precisariam ser discutidos antes de qualquer 

alteração na legislação. Quais drogas descriminalizar? Descriminalizar só o 

consumo? A produção para consumo próprio? A venda? 

Feijão lembra o aspecto econômico decorrente seja da legalização ou da 

regulamentação, indicando que isso representaria um golpe na estrutura 

financeira dos traficantes. Para o coronel Robson, é importante entender bem 

a diferença entre liberar e regular, para que a discussão e a tomada de 

posições seja clara e sem mal-entendidos: 

“Nós temos duas drogas lícitas – o cigarro e o álcool – e você vê uma regulação 

forte do mercado. O mercado regulado, com controle, é mais difícil de ser 

burlado do que algo que seja criminalizado e que, de fato, as pessoas não vão 

deixar de usar. Então descriminalizar qualquer tipo de droga ilícita requer que 

se pense o que você vai querer fazer com isso ... “– afirma o coronel.  

Para ele, a proibição não rendeu muitos frutos. “A gente não sabe como isso vai 

acontecer, mas da maneira como está, a proibição, a criminalização das 

drogas só tem produzido mais violência, violência policial, corrupção, em 

virtude desse mercado ilegal e altamente lucrativo, e que é explosivo em áreas 

mais pobres. Então é preciso repensar.“ 
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1) Veja a íntegra do debate em http://youtu.be/qi9WrDmmBV8

2)Pesquise na Internet exemplos de políticas de liberação, descriminalização 

ou regulamentação do uso de drogas e outros que se oponham às políticas 

de flexibilização. Apresente alguns textos aos seus alunos e discuta com 

eles. O que eles pensam do assunto? Têm opinião formada?  Se houver 

polêmica, divida a turma em dois grupos e peça que cada um defenda seu 

ponto de vista. Se houver unanimidade, sugira que cada aluno elabore um 

pequeno texto opinativo.  

 

3) Sua escola sofre os efeitos dos acontecimentos em torno dela? Tente fazer 

com os alunos uma “memória” dessas interferências – ocorrências desde 

falta de água e greve de ônibus até ocorrências policiais. Avalie com eles os 

prejuízos causados e se há alguma forma de contornar ou superar alguns 

desses obstáculos – mobilizando a Associação de Moradores, os 

comerciantes locais, etc.  

 

4) Faça, utilizando um celular, um filmete registrando os depoimentos de seus 

alunos sobre as situações envolvendo “Faixas de Gaza” que por ventura 

existam em sua comunidade. Divida a turma em roteiristas, câmeras, 

cenógrafos, etc.  

 PARA PENSAR 
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Violência policial – suas percepções e possibilidades de 

transformação 

Mesmo com as mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas 

nos últimos anos no Brasil, uma coisa permanece quase imutável: a 

violência policial. Por que bater, torturar e eliminar criminosos são 

atitudes ainda consideradas necessárias para a proteção e defesa da 

ordem? 

 

 

Estado de Exceção, Direitos Humanos, Auto de Resistência e Pacificação são 

algumas das palavras e expressões sempre empregadas quando se trata de 

analisar a relação da polícia com as classes menos privilegiadas. Segurança 

Pública e violência policial estão sempre perigosamente próximas, na medida 

em que se vê na sociedade um anseio cada vez maior pelo endurecimento das 

ações policiais. 

 

Para falar disso, o psicólogo Luiz Alberto, o coronel da Polícia Militar Robson 

Rodrigues, Diego Santos, jornalista e ativista social, e a assistente social 

Priscila Martelo estiveram diante de uma plateia de jovens estudantes.  

A política pública de segurança hoje virou ponto de debate em vários canais - 

está na mídia, nas universidades e nas queixas dos cidadãos. Segundo alguns 

autores, o Rio de Janeiro viveria hoje o chamado “estado de exceção”, 

situação em que, para alguns indivíduos, em determinadas situações, os 

direitos não são garantidos, a lei “não vale”. Quem explica é Luiz Alberto:  

- Significa que o sujeito é posto para fora do seu ordenamento jurídico, 

suspende-se todos os direitos relativos a esse sujeito. Ou seja: matar um 

sujeito que está fora do ordenamento jurídico, sem os seus direitos garantidos, 

não representa um homicídio.  

E quem são essas pessoas que veem seus direitos suspensos, que podem – 

sem justificativa - ser destituídos da proteção da lei? São aqueles que, por suas 

características externas, “parecem” ser mais propensos a serem criminosos. 

Luiz Alberto buscou as teorias de Lombroso para explicar:  

- O que Lombroso dizia? A criminologia positivista de Lombroso dizia que era 

possível identificar os criminosos pela feição do rosto. Hoje não é muito 

diferente: existe uma identificação dos criminosos não mais pelo porte físico, 

mas sim pela condição socioeconômica e pela cor da pele. A suspeita recai 
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sobre sujeitos que moram em áreas menos favorecidas, e que já são 

considerados, a priori, passíveis de cometer algum crime. Via de regra, o 

morador de comunidade estaria mais propenso a cometer um crime que 

qualquer outro.  

Este “suspeito padrão” poderia, por isso mesmo, ser privado de seus direitos, 

tratado em “estado de exceção”, e submetido a qualquer ato julgado 

necessário.  

- É difícil imaginar como o sujeito pode exercer a cidadania, justamente pelo 

fato de que morar na favela é morar num lugar onde a gente não sabe o que é o 

estado de direito. Os direitos são suspensos a qualquer momento por uma 

incursão policial ou qualquer outra coisa do tipo – completa o psicólogo.  

Some-se a isso a redação do Código Penal, que defende a propriedade, ou 

quem detém a propriedade. 

- O morador das favelas se inscreve totalmente na dimensão penal, e muito 

pouco na dimensão em relação aos direitos que ele tem. Eu sempre escuto as 

pessoas dizerem “Hoje o Estado recupera um lugar, hoje o Estado retoma uma 

favela”. Eu nunca achei isso. Eu sempre achei que o Estado sempre esteve 

presente nas comunidades. Só que de uma forma muito agressiva, muito 

penal. – afirma o psicólogo.  

Se Luiz Alberto fez um diagnóstico da situação, Priscila Martelo questiona 

quais seriam as propostas de solução para o quadro identificado. A pergunta é: 

tem jeito?  

- Alguns autores acham que tem jeito, sim, alguns falam de investimento na 

questão da formação dos policiais, falam no aumento de salários. Outros 

acham que não, a sociedade anda muito machucada com toda essa atuação. 

Alguns falam da desmilitarização da PM. É complicado você formar uma 

opinião sobre o que seria “jeito”. Acho que é experimentar um pouco de tudo o 

que vem sendo explanado por estudiosos e pela experiências como a UPP, por 

exemplo. 

Segundo Priscila, existe um esforço hoje para identificar corretamente as 

mortes ocorridas em confronto, diferindo-as dos assassinatos e justiçamentos, 

para a correta punição dos culpados. Hoje, praticamente todas atendem pelo 

rótulo de “auto de resistência”.  
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- Hoje o que se luta é para provar que muitos desses autos de resistência na 

verdade foram homicídios cometidos por policiais, em incursões nas 

comunidades. 

Dentro desse esforço de buscar o “jeito” para reduzir a violência policial nas 

comunidades, a plateia do debate questionou se as UPPs seriam a solução. 

Mediador do debate, coronel Robson viveu de perto a realidade da presença 

da polícia nas comunidades: ex-comandante das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP), ele conhece bem as dificuldades e as oportunidades de 

melhoria que esta proximidade oferece.  

- O Estado brasileiro nunca gozou de muita legitimidade. A polícia também não, 

mas a UPP avançou neste sentido. Ganhou um pouquinho mais de 

legitimidade, principalmente nesse começo. A surpresa que essa “pacificação” 

causou é que pacificou a própria polícia. Os próprios autos de resistência, a 

letalidade policial nessas comunidades reduziu bastante. Em cada uma das 

comunidades já com UPP, as taxas relativas de homicídio caíram. Nesse 

sentido, é positiva a experiência da UPP. O que precisa ser esclarecido é que 

não pode ser utilizada politicamente como uma solução para todos os 

problemas porque nós temos uma fragilidade muito grande de todo o sistema 

de Justiça criminal e de Segurança Pública.  

Ele lembra, por exemplo, que por mais perfeita que seja a UPP, ela é focada no 

dia-a-dia, no varejo, e que os grandes insumos que alimentam a violência – 

armas, controle de fronteiras, grandes carregamentos de drogas, por exemplo 

– são atribuição de outros atores da cena da Segurança Pública. Então, 

mesmo num mundo ideal, a UPP não tem o objetivo – ou a pretensão - de 

solucionar todo o quadro.  

- Na verdade, o projeto da UPP é um grande laboratório, de onde precisam ser 

tiradas conclusões sobre o que agrega valor numa forma preventiva de 

atuação, numa forma respeitosa, que eleve o índice de credibilidade e 

confiança mútua, e retirar as ações que prejudicam essa situação – conclui ele.  

Ainda sobre a UPP, é preciso não esquecer que o que se está buscando é 

reorientar uma situação de incomunicabilidade de mais de 100 anos entre as 

forças de segurança da cidade e as pessoas oriundas das classes menos 

privilegiadas. O que se tenta hoje é retomar a comunicação entre esses dois 

entes, o que não é um processo fácil, as coisas têm que ser experimentadas. 

Outra questão muito instigante também veio da plateia: a sociedade deseja a 
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polícia corrupta e violenta? Priscila lembrou que, além dos grandes gestos de 

corrupção, temos os pequenos detalhes de todos os dias, que também 

constroem o ambiente de corrupção, e para os quais devemos olhar com 

autocrítica.  

- Vai ficar o questionamento do que a gente pode mudar para isso, e parar para 

se olhar. Será que eu posso questionar a atuação de uma instituição ou de um 

político, se a gente está corrompendo o próprio sistema? Se furtamos energia 

elétrica, se numa blitz corrompemos o policial... 

Diego vai ainda além:  

– Eu concordo plenamente que a nossa sociedade é muito culpada. Então a 

gente tem essa sociedade que dá o aval total, que dá o aval para a polícia 

violenta e  que acha que tem que matar mesmo. Você vê um policial correndo 

atrás de um ladrão na rua, o que as pessoas gritam é “mata”, “espanca”... Isso 

legitima a atuação de uma polícia violenta, sim. No final das contas, é o que a 

sociedade quer. Tudo o que a sociedade gostaria é que a gente pudesse 

passar uma borracha no território da favela, que a gente pudesse eliminar 

aquele território. E talvez a polícia seja a representação do que a gente “pode”: 

já que não posso apagar a favela, eu posso ter uma policia que extermine.  

Um item foi consenso entre os debatedores: não é toda a polícia que é violenta, 

existem policiais com comportamento exemplar e grupos com pensamento 

progressista, que entendem a forma republicana de se lidar com o cidadão.  

Nas palavras do coronel Robson, “prende-se muito, mas prende-se mal”; e a 

policia tem que ser reformada, mas a corporação não é monolítica, embora 

muitas vezes seja politicamente instrumentalizada para atender aos anseios 

mais violentos.  

Luiz, que abriu o debate traçando um quadro bastante duro, afirma:  

- A imagem do policial em desvio de conduta deve ser vista como pontual, e não 

pode conspurcar a imagem da polícia, que está tentando dar um passo à 

frente. 
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1)Veja a íntegra do debate em http://youtu.be/K2fkWIUcqNI 

2 ) O b s e r v e  c o m  s e u s  a l u n o s  a s  o b r a s  d e  É d e r  O l i v e i r a 

(http://www.ederoliveira.net/ , http://espacohumus.com/eder-oliveira/ e 

http://migre.me/m5Huv, entre outras). Saiba um pouco mais sobre seu 

trabalho: 

 

Dos muros de Belém agora para as paredes do pavilhão nobre de arte 

da 31ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, o paraense Éder 

Oliveira pintou em grandes proporções, retratos de homens 

condenados por diversos crimes que tiveram seus rostos estampados 

nas páginas policiais dos jornais de Belém do Pará. 

Os retratos foram produzidos por Éder Oliveira em parceria com o 

Sesc - SP, e mostram em imagens gigantescas, fortes expressões de 

homens condenados pela sociedade e que tiveram seus direitos 

desrespeitados por meio de uma cobertura fotojornalistica agressiva. 

 

3) Como as imagens se relacionam com as ideias de Lombroso e a fala do 

psicólogo Luiz Alberto? 

 

4) Proponha aos seus alunos a produção de alguma obra coletiva (um cartaz, 

um grafite, uma colagem etc) partindo da mesma proposta.  

 PARA PENSAR 
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Projeto “Comandos” – jogo aberto sobre crime, violência e a realidade 

da Segurança Pública 
Depois de um passado de conflito direto, ex-criminosos e policiais se 

encaram frente a frente sem meias palavras, e aceitaram o desafio de 

debater a dura realidade das forças policiais, o papel do Estado, a 

dificuldade da ressocialização e a exclusão social 
 
Reunindo ex-integrantes do crime organizado do Rio de Janeiro e 

representantes das forças legais do Estado, o Projeto Comandos se propõe a 

apresentar e difundir visões de mundo opostas, mas unidas pela vontade de 

transformação social. Personagens que até então estavam em lados opostos 

se unem pela crença na educação e na transformação social, a partir de 

histórias de vida que contribuem para a formação de uma consciência crítica. 

Alguns dos integrantes do Comandos, mediados pelo inspetor da Polícia Civil 

José Magalhães, também participante do projeto, estiveram reunidos durante 

o ciclo de debates sobre Segurança Pública do Cultura de Ponta, e contaram 

suas histórias.  Abrindo o encontro, o inspetor Magalhães fez questão de 

enfatizar que a ação correta da polícia permite que aproximações como o 

Comando ocorram:  

- Me orgulho de sempre ter feito o meu papel de maneira correta, e por isso hoje 

estou aqui, tenho o respeito deles, porque sempre agi de maneira a cumprir a 

lei. Eu não sou justiceiro, não sou a favor de quem é justiceiro, acho que a quem 

a gente deve pagar é a justiça – tanto a justiça nossa dos homens quanto a 

justiça divina.  

A primeira a se apresentar foi Daniela Pereira, que esteve presa por 3 anos, e 

que hoje coordena a Agência Segunda Chance, cujo principal foco do projeto é 

empregar ex-detentos, facilitando sua reintegração à sociedade. Daniela 

resumiu sua entrada no mundo do crime dizendo que, aos 14 anos, “se 

apaixonou pela pessoa errada”, a exemplo do que acontece com inúmeras 

jovens das comunidades e do asfalto. Vinda de família de classe média, com 

pai militar, ela lembra os constrangimentos que sua opção de vida causou: - 

Decepcionei muito a minha família, fiz a minha família sofrer muito. Passei a 

ser a pior filha do mundo, porque eu passei a mentir para os meus pais 24 horas 

por dia. Nos anos em que eu estive presa, minha mãe se acabou...  

Daniela conta ainda que “tomou um susto” ao saber que seu novo amor era um 

traficante foragido e que a família dele era “dona” de uma comunidade na Zona 

Sul, mas que não teve maturidade para ver com clareza a situação. Passou a 

viver com ele e, quando ele foi preso, tornou-se sua “gerente”, fazendo a ponte 

entre a cadeia e a rua.  
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- Administrava as coisas, já tinha um conhecimento um pouco mais a fundo. De 

início eu achava que não estava fazendo nada de mais, porque eu só levava 

recados. É lógico que eu estava fazendo o crime acontecer. Lavava dinheiro do 

tráfico, levava recados. Testemunha de incontáveis violências, Daniela chegou 

a levar 3 tiros, durante um desentendimento do companheiro com um parceiro 

de assalto Até que finalmente ela também foi presa. Segundo suas próprias 

palavras, foi a cadeia que “deu o start” para a mudança de vida.  

-  Comecei a trabalhar e depois fui convidada a trabalhar aqui no Afroreggae. 

Aqui eu tive a oportunidade de voltar a estudar, estou fazendo o 4º período de 

administração.  

Ela conta que a sua história é semelhante à de muitas outras detentas: - Nas 

cadeias femininas a maioria vai presa por ter se envolvido com traficantes, por 

ter cometido delitos através de namorados, companheiros...  

Robson Holmes, ex-miliciano com atuação em Caxias, também contou sua 

história. Preso por 4 anos, hoje é supervisor do projeto Comandos. Sua 

atuação como miliciano começou com a ideia de “defesa” de seu bairro contra a 

invasão de bandidos vindos de outras áreas. 

- Estava havendo um boato de que alguns traficantes iriam lá para nossa área. 

Então eu e alguns policiais que serviam na minha área nos reunimos para 

impedir que eles entrassem.  Emocionado, Robson afirma que hoje pode 

encarar seus filhos, e afirma: - Essa guerra não valeu a pena, nada, tudo o que 

nós fizemos só trouxe constrangimentos. A preocupação com a família e os 

filhos é um elo comum entre todos, e quase sempre teve peso fundamental na 

busca pela recuperação. Luiz Carlos, pai de 5 filhos, preocupado em não deixá-

los abraçar a vida do crime, preferiu se afastar, retirando-os da comunidade. 

Hoje, tem um filho advogado. - Essa vida é muito triste, é um rio de lama podre, 

que eu não desejo a ninguém, especialmente a vocês que são jovens. Ele 

chamou de “mundo de ilusão” o que leva um jovem a entrar para o crime – 

carros, joias, armas, mulheres, etc. A plateia levantou a questão das drogas 

“leves”, e Luiz Carlos foi taxativo: - Todo mundo fala que a maconha não tem 

nada a ver, mas é por aí que começa. 

Com sua experiência profissional, o inspetor Magalhães forneceu um dado 

técnico sobre o assunto, lembrando que existe a doença de propensão ao uso 

de drogas, a adicção. Assim, o uso recreativo de drogas – mesmo sendo uma 

droga considerada leve - pode disparar o gatilho do vício. Magalhães foi franco 

ao admitir que, apesar de toda a sua experiência profissional, ainda não tem 

opinião formada sobre as propostas de liberação das drogas, e a doença da 
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adicção é um dois motivos de sua dúvida. - A adicção, que é a doença de 

propensão ao uso de drogas, a pessoa só tem consciência dela depois de usar. 

É por isso que algumas pessoas usam drogas e conseguem parar e outras não 

– esclareceu.  

Também contaram suas histórias de vida Rogério Menezes e Ademir Salerme, 

o “Ziquinho” , ex-Comando Vermelho. Rogério Menezes hoje é o “Pastor 

Rogério”, conhecido por conseguir resgatar pessoas condenadas pelo “tribunal 

do tráfico”. Entrou para o crime ainda adolescente, constatou que suas opções 

eram a  cadeia ou a sepultura. - Procurei me recuperar, caminhando numa 

igreja. Vi a transformação na minha vida.  

Em seguida, encontrou realização ajudando outros traficantes a saírem do 

crime. - Hoje sou um pastor, procuro fazer este trabalho mediando conflitos, 

entrando no cárcere, indo nas favelas...  Para ele, a vitória das pessoas que ele 

ajuda são suas vitórias também: - É um orgulho ver uma pessoa que era dessa 

vida e hoje está do lado de cá.
 
Ziquinho dá toques de comédia às histórias que conta, embora sejam todas 

bastante dramáticas. Começou no crime aos 12 anos e aos 22 já estava preso, 

e, analfabeto e inexperiente sobre as regras da vida no cárcere, sofreu muito 

até se adaptar. - Quando nosso pai fala conosco o que é que a gente diz? 

“Quem sabe “é” eu!”,não é? Lá na cadeia quem sabe “é” eles... – diz, 

denunciando ainda as dificuldades com a língua. – Quando cai  na cadeia, 

analfabeto entra no pau. Foram 11 anos encarcerados, mas a liberdade não 

significou a regeneração imediata. Ao sair, assumiu outra chefia no tráfico. Mas 

já não se sentia à vontade naquela rotina, e mais uma vez a família foi decisiva.  

- Eu tinha uma mulher e um filho, e eu não podia chegar perto deles, com medo 

de alguém fazer alguma maldade. 

Assim começou a aproximação com o Afroreggae, que não foi simples. Ele 

conta, com seu jeito peculiar.  - Tinha o Afroreggae dentro da comunidade, mas 

eu achava que o Afroreggae era só treta, era só lavagem de dinheiro, que as 

pessoas que estavam ali era tudo farsa... mas não era nada disso. Ouviu a 

proposta: - Se eu te der um trabalho, você aceita? Ele aceitou, e se tornou mais 

uma história de recuperação e exemplo do Comandos. No Comandos, visões 

de mundos opostos se unem pela crença na transformação social e na 

educação , a partir de histórias de vida que contribuem para a formação de uma 

consciência crítica. Os debates também auxiliam em decisões responsáveis, 

criando possibilidades de discernimento e melhor perspectiva de futuro. 
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1) Veja a íntegra do debate em www.youtube.com/watch?v=GhbxtGN3HLA 

2) Quais seriam, na opinião dos seus alunos, os principais obstáculos à 

ressocialização do ex-detento? Caso eles tenham dificuldade em iniciar a 

discussão, ajude-os a refletir sobre a baixa escolaridade, a falta e uma 

profissão definida, as dificuldades psicológicas, o preconceito, a defasagem 

tecnológica, o prolongado isolamento social, etc 

 PARA PENSAR 
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 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Joana Monteiro – Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas. Doutora e Mestre em Economia pela PUC-Rio e 

Bacharel em Economia pela UFRJ. 

Washington Rimas (Feijão) - ex-chefe do tráfico, foi mediador de conflitos no 

AfroReggae, atuou no filme 5x favela e na peça teatral “Urucubaca”. Já fez 

intercâmbio nos Estados Unidos, convidado pelo Departamento de Estado 

Americano, foi palestrante no Fórum de Desenvolvimento Social, em Lisboa, e 

em três edições do Fórum Econômico Mundial, no Rio e em Cartagena, na 

Colômbia. 

Robson Rodrigues - Coronel da PMERJ, Bacharel em Direito pela UERJ, 

Mestre em Antropologia pela UFF e professor da Universidade Cândido 

Mendes (UCAM). Ascendeu à chefia do Estado Maior Geral Administrativo da 

PMERJ, até setembro de 2013, envolvido com projetos de modernização 

policial militar. Foi Diretor de Operações Especializadas na Subsecretaria de 

Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Coordenador dos Conselhos 

Comunitários de Segurança (CCS) do Estado do Rio de Janeiro e Vice-

Presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP). 

Priscilla Martelo – Assistente Social, especialista em psicologia jurídica. 

Luiz Alberto - Psicólogo graduado pelas Faculdades Maria Thereza com ênfase 

em Psicologia e Processos Sócio Institucionais. Pós Graduado em Psicologia 

Jurídica pela UERJ. 

Diego Santos - Jornalista e ativista social, foi Conselheiro Nacional de 

Juventude e desenvolveu trabalhos como a criação do Núcleo de Articulação 

para a Juventude na Grande Tijuca. Coordenou o projeto Correspondentes da 

Paz, no Instituto de Estudos da Religião (Iser) com correspondentes 

comunitários em oito favelas do Rio de Janeiro. Em 2012, participou da 

organização do OcupaBorel que levou moradores às ruas contra o "toque de 

recolher" imposto pela UPP local. 

José Luiz Magalhães - Investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro 

Daniela Pereira - Ex-detenta, coordenadora da Agência 2ª Chance  

Rogério Menezes - Agente de Projetos e mediador de conflitos 

Robson Homes  - ex-miliciano, supervisor da Agência 2ª chance 

Ademir Salerme (“Ziquinho”) - funcionário do AfroReggae, ex-Comando 

Vermelho  

Gato - Ex- detendo, supervisor da Agência 2ª chance  
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 REALIZAÇÃO

Sede Rio de Janeiro

Rua da Lapa, nº 180 – Centro - Rio de Janeiro/RJ

Tel.: + 55 21 3095.7200

Contatos 

www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial

twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta publicação, desde que citada 

a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Presidente do GAS

José Junior

Coordenadora do NAR

Bruna Camargos

Coordenador do Projeto Cultura de Ponta

Luiz Lopes

Conselho Editorial
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Bruna Camargos

Danilo Costa

Fabiana Guzman

Jefferson Oliveira

Larissa Lage

Luana Cabral

Luna Rozenbaum

Rafael Ruas

Thales Santos

Texto e Sistematização do Catálogo

Lilian Sapucahy

Supervisão Editorial

Marcelo Garcia
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