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Conceito de Violência (Organização 
Mundial da Saúde)

• Conceito de violência proposto pela Organização
Mundial da Saúde (OMS): “o uso da força física ou
poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio,
outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade
que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte,
dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou
privação”.



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• Mortes violentas intencionais – 07 pessoas
assassinadas por hora em 2016.

• Total de 61.619 mortes no ano de 2016.

• Crescimento de 3,8% em relação a 2015.

• Taxa geral 29,9 por 100 mil habitantes.

• Sergipe – 64,0 por 100 mil habitantes.

• Rio Grande do Norte – 56,9 por 100 mil habitantes.

• Alagoas – 55,9 por 100 mil habitantes.



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• Roubo seguido de Morte – 2.703 pessoas morreram
em latrocínios em 2016.

• Crescimento de 50% entre 2010 – 2016.

• Maiores taxas por 100 mil habitantes:

• Goiás – 2,8

• Pará – 2,7

• Amapá – 2,4



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• 01 carro é roubado ou furtado por minuto no Brasil.

• 1.066.674 – veículos subtraídos entre 2015-2016.

• 71.796 – desaparecidos no Brasil em 2016.

• 112.708 – armas apreendidas em 2016.

• Crimes Violentos Letais e Intencionais nas Capitais
(CVLI) – média 29,7 por 100 mil/hab.

• Aracaju – 66,7

• Belém – 64,9

• Porto Alegre – 64,1



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• Estupros – 49.497 no ano de 2016, o que significa
uma aumento de 3,5% em relação a 2015.

• Homicídios de Mulheres e Feminicídios – 4.657,o que
significa 01 mulher assassinada em cada 02 horas em
2016.

• Gastos na área da Segurança Pública – 81 bilhões
entre União, Estados e Municípios. Redução de 2,6%
em relação ao ano de 2015.



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• Vitimização Policial – 473 policiais civis e militares
foram vítimas de homicídio em 2016.

• Crescimento de 17,5% em relação a 2015.

• Raça/Cor

• 56% negros

• 43% brancos

• 1% outros

• Sexo:

• 98,2% homens e 1,8% mulheres.



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• Letalidade Policial – 4.224 pessoas mortas em
decorrência de intervenções policiais.

• Crescimento de 25,8% em relação a 2015.

• 99,3% são homens.

• 76,2% são negros.

• 81,8% são pessoas entre 12 e 29 anos de idade.

• Entre 2009-2016 – 21.897 perderam suas vidas em
ações policiais.



Infográfico Segurança Pública em 
Números 2017 - FBSP

• 24.628 adolescentes cumpriam medidas sócio
educativas no ano de 2014.

• 44,4% por roubo e, 24,2% por tráfico de drogas.

• Violência nas Escolas

• 40% das escolas não possuem policiamento para
evitar violência no entorno, segundo avaliadores da
prova Brasil.

• 70% dos professores e diretores presenciaram
agressão física ou verbal entre alunos.



Ordem Pública x Segurança 
Pública

• Em matéria de Segurança Pública o Brasil nunca
atingiu um estágio democrático.

• A cultura institucional das polícias brasileiras,
historicamente legitimaram a garantia da ordem
pública (status quo, exercício do poder,
preservação das desigualdades e hierarquias
sociais), e não a garantia da segurança pública
como Direito Social, nos termos previstos na
CF/88.



Porquê chegamos a essa 
situação?

• A crise econômica afeta a dinâmica criminal e
também as formas de intervenção estatal.

• A quebra da institucionalidade do Estado de Direito
legitima o “vale tudo”.

• A deslegitimação das instituições potencializa as
soluções e os mecanismo violentos.

• Inexiste ações capazes de interdição da espiral
violenta (gramática sócia), podendo envolver tanto
agentes estatais, como organizações criminosas.



Porquê chegamos a essa 
situação?

• Apoio as políticas populistas de cunho
imediatista, como recrudescimento das lei
penais, encarceramento em massa,
militarização da segurança pública.

• O medo do crime faz com que a população
passe a aderir posições autoritárias (Pesquisa
FBSP e Data Folha).



Pesquisa: “A formação de Jovens Violentos: 
estudo sobre a etiologia da violência 

extrema”.

• “A Formação de Jovens Violentos: estudo sobre a etiologia
da violência extrema” (Marcos Rolim, Appris Editora, PR,
2016).

• O autor trabalha com o conceito de violência extrema que
envolve a prática de homicídios, latrocínios e lesões
corporais seguidas de morte.

• A abordagem da violência como fenômeno social
complexo exige um modelo teórico integrado, que
permite o diálogo entre os mais diferentes campos do
saber.



Disposicionalidade violenta

• A disposicionalidade violenta deve ser compreendida
como uma propensão determinada, que embora
esteja no interior dos indivíduos, sua realidade é
claramente social.

• O conceito envolve uma maior propensão à
violência. Logo, pessoas que, por conta de arranjos
sociais e de experiências determinadas, para além de
diferenças biológicas ou genéticas, ao longo de suas
vidas foram mais expostas à disposicionalidade
violenta.



Disposicionalidade violenta

A pesquisa envolveu 05 grupos de três sub-amostras
de instituições distintas:

• Jovens internos na Fase envolvidos com violência
grave (17)

• Amigos de infância não envolvidos com crime ou
violência (11)

• Alunos de escola pública estadual da periferia de
POA (29)

• Presos condenados por homicídio (28)

• Presos condenados por receptação (26)



Disposicionalidade violenta

• Para identificar o nível de disposicionalidade violenta
entre os grupos, foram definidos 04 campos etiológicos
(causalidade), relacionados c/ experiências básicas de
socialização:

a) brutalização – experiências sucessivas de subjugação
violenta, horrorificação pessoal e treinamento
violento.

b) socialização familiar – correlação inversa com a
disposicionalidade, prevenindo-a na medida em que o
monitoramento sobre os filhos é intenso e as regras
dos cuidadores são claras.



Disposicionalidade violenta

c) socialização escolar – correlação inversa na medida
em que se verificam desempenhos acadêmicos
satisfatórios e são evitadas experiências com
vitimização dos alunos e a interrupção dos estudos.

d) socialização comunitária – correlacionada
diretamente à disposicionalidade violenta na medida
em que os pares exercem grande influência sobre os
jovens, essencialmente quanto seus amigos são presos.



Hipóteses a serem 
problematizadas

• A cultura embora siga sendo o principal legado dos pais, é
tida cada vez mais como um “bem interno”, como
“prataria da casa”, diz Archer, ao contrário de um bem
externo valorizado pelo mercado (Rolim, 2016).

• O tema “treinamento violento” aparece como grande
potencializador da disposicionalidade violenta. Nas áreas
periféricas mais pobres, é comum que parte dos homens
jovens conviva com “instrutores violentos”, associação
muito favorecida pela ausência paterna, negligência e
falta de estrutura de cuidados.



Hipóteses a serem 
problematizadas

• O treinamento violento permite compreendermos o
contexto em que vive o Brasil, desde os anos 80,
denominado por Fandino Marino (2012,b), como
“transição criminológica”.

• O ponto de “virada” na escalada de violência no Brasil
teria ocorrido com a estruturação de oportunidades
ilegítimas mobilizadas pelo tráfico e nas circunstâncias
típicas de “guerra” pelo domínio territorial nas periferias.



Hipóteses a serem 
problematizadas

• Assim, a violência extrema não seria explicada pelo
uso de drogas ilegais, por famílias desestruturadas,
pela impunidade ou pela miséria, mas por um
processo especial de socialização viabilizado pela
presença de grupos armados que se dedicam a
explorar o negócio da venda de drogas ilícitas e
que oferecem aos meninos pobres “modelos
sociais” (Rolim, 2016).



Hipóteses a serem 
problematizadas

• O tráfico dá aos meninos a possibilidade da
autoria, do respeito e do poder, tudo aquilo que o
Estado sequer cogita como elementos de políticas
públicas eficientes. Uma política pública efetiva e
focada na prevenção à violência deveria considerar
a necessidade de reverter esse processo (Luiz
Eduardo Soares, 2006, p. 515).



Dinâmicas

• Alternativas para as questões 1 a 5: bom, regular,
ruim e inexistente.

1. Controle de entrada de pessoas estranhas na
escola?

2. Esquema de policiamento para inibição de furto,
roubos e outras formas de violência?

3. Esquema de policiamento para inibição de tráfico
de drogas dentro da escola?



Dinâmicas

4. Esquema de policiamento para inibição de tráfico
de drogas nas imediações da escola?

5. Iluminação do lado de fora da escola?

Alternativas para as questões 6 a

6. A escola adota alguma medida de segurança para
proteger os alunos nas suas imediações?

7. A escola apresenta sinais de depredações?



Dinâmicas

8. Agressão verbal ou física de alunos a professores
ou funcionário da escola?

9. Agressão verbal ou física de alunos a outros
alunos da escola?

10. Alunos frequentam a escola sob efeito de bebida
alcoólica?

11. Alunos frequentam a escola sob efeito de drogas
ilícitas?



Dinâmicas

12. Alunos frequentam a escola portando arma
branca (canivete, facas etc)?

13. Alunos frequentam a escola portando arma de
fogo?

14. Você foi vítima de atentado à vida?

15. Você foi ameaçado (a) por algum aluno?

16. Você foi vítima de furto (sem violência)?

17. Você foi vítima de roubo (com violência)?



Dinâmicas

➢Relatos de boas práticas.

➢Experiências com mediação de conflitos e, práticas
restaurativas.

➢Experiências com policiamento comunitário.

➢ Atividades artísticas envolvendo alunos,
professores, funcionários e comunidades.

➢Acesso a Rede Estadual e Municipal de Assistência
Social.



Projeto Galera Curtição exemplo de boas práticas 
(https://www.galeracurticao.com.br)

Objetivos:

1. O Galera Curtição é um jogo entre escolas municipais e estaduais de
POA cujas temáticas das atividades estão relacionadas à prevenção de
infecções sexualmente transmissíveis IST/HIV/AIDS, uso abusivo de
álcool e outras drogas, gênero, diversidade sexual, sexualidade,
bullying e preconceitos relacionados a raças, cor e etnias.

O Projeto é um esforço das Sec. Municipais de Saúde e Educação, para
abordar os conceitos do Programa Saúde na Escola (PSE), promovendo
um movimento de construção de conhecimentos sob a alcunha de
Projeto Cultural e Educativo.



Quais os objetivos do Projeto 
Galera Curtição

2. Integrar a comunidade escolar de diferentes escolas de
POA.

3. Multiplicar informações aos adolescentes, para que atuem
como sujeitos transformadores de suas realidades, na
perspectiva da educação entre pares.

4. Dar suporte para que pedagogos/as, educadores/as e
professores/as da rede pública trabalhem os temas
abordados na grade escolar.



Quem poder participar?

➢ Poderá se inscrever no Projeto Galera Curtição qualquer
escola da Rede Municipal e Estadual de Educação da cidade
de POA.

➢ Cada escola deverá elencar, de acordo com seus critérios,
até 100 alunos/as para participarem do projeto e estes/as
devem estar matriculados/as: do 6º ao 9º ano, com idades
entre 12 e 16 anos.

➢A escola deverá eleger 4 professores/as responsáveis pela
coordenação do projeto na instituição. Estes/as
professores/as serão o canal de contado da organização do
projeto com a escola.



Quais as atividades a escola 
deverá realizar?

➢ Participar de atividades lúdicas e educativas durante o ano letivo,
dentre elas tarefas e programas de auditório, todas valendo pontos
anunciados previamente.

➢ As tarefas terão cunho educativo, cultural e recreativo visando
promover a saúde na comunidade local e a integração dos/as
participantes de cada escola. Serão divulgadas com, no mínimo, 20
dias de antecedência, conforme cronograma.

➢ Cada tarefa trará as seguintes informações: descrição da tarefa a ser
realizada; prazo e registro da atividade a ser entregue; critérios de
avaliação; forma de pontuação.

➢ As escolas inscritas e que tiverem completado, no mínimo, 75% das
tarefas participarão de um programa de auditório com uma série de
atividades educativas.


