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Emcrise,segurançanoRio
inspirapós-graduaçãoeMBA

Nasaulas, ética e cidadania

Para coordenador do curso da Estácio de Sá (RJ), os
problemas de segurança escapam à estrutura policial

Dalinha
defogoàs
salasde
faculdade

Rodrigo Brancatelli
Alexandre Rodrigues

O desconforto com a mesinha é
aparente. Lápis e cadernos tei-
mam em cair no chão, os braços
nãocabemdireitonoapoiodema-
deira, as costas doem e aquele
benditoassentodeplásticoémui-
to apertado. “Acho até engraça-
do,umbandodemarmanjos,deli-
cados como elefantes, tentando
voltaràépocadaescola”,dizWal-
terJoaquimTadeuCoelho,de42
anos, soldadodaPolíciaMilitare
um dos calouros da Universida-
de Bandeirante de São Paulo
(Uniban). Acostumados à linha
de fogoentreapopulaçãoeacri-
minalidadeeàrotinadecorreria
e violência, guardas civis,milita-
res, bombeiros e policiais como
Coelho estão encarando aposti-
las universitárias, quadros ne-
grosecadeirasdesconfortáveis.
Em2004, começaramapipo-

car nas faculdades do País cur-
sosdeextensão,pós-graduaçãoe
MBAvoltadosàáreadeseguran-
ça – tanto pública quanto priva-
da. Omotivo, claro, é o aumento
daviolência. Semsoluçõesmira-
bolantesàvista,oassuntosetor-
nou importante demais para fi-
carrestritoàsacademiasdepolí-
cia.No fimdoanopassado, oMi-
nistério da Justiça chegou a cre-
denciar 22 instituiçõesde ensino
paraabrirem1.600vagasdepós-
graduação emSegurança Públi-
ca.Metadedelaségratuita,volta-
dasóapoliciais.
NoRio,pelomenosquatrouni-

versidades têm entre seus alu-
nos agentes de segurança públi-
ca, duas delas credenciadas no
programadoMinistériodaJusti-
ça. Em São Paulo, elas também
são quatro. A única paulista ca-
dastrada é aPontifíciaUniversi-
dadeCatólica (PUC),queabriua
primeiraturmadocursolatosen-
suemjaneiropara50estudantes
– sendo que entre eles há de
guardasadelegadoseinvestiga-
dores. O currículo abrange no-

ções de Direito, Sociologia,
Direitos Humanos e discus-
sões sobre políticas públi-
cas.
“É aquela velha história:

como o Estado oferece ape-
nas formação precária, as
universidades particulares
tomaramadianteiraparasu-
prir essa deficiência”, diz o
antropólogo paranaense Jo-
séGuilhermeMagnani,coor-
denadordoNúcleodeAntro-
pologia Urbana da USP.
“Existeumademandamuito
grande por especialistas em
segurança,sejanoâmbitopú-
blico ou em empresas priva-
das. A visibilidade da violên-
cianosdiasdehojeeaausên-
cia do governo criou um ne-
gócio dosmais lucrativos.”
Coelhonão entravanuma

sala de aula havia mais de
duasdécadas.Até pescoudo
fundodoarmário umterno e
gravata para fazer bonito na
frente da classe. “Os tempos
são outros, e o ensino tam-
bém precisa ser outro”, diz
ele, que entrou na pós-gra-
duação em Segurança Em-
presarialdaUnibannocome-
ço de ano.
A Anhembi Morumbi, na

zona sul, também oferece
MBAemGestãodaSeguran-
çaEmpresarial. Por volta de
30% dos 42 alunos são poli-
ciais, que pagam R$ 798 por
mês. Quanto mais cursos,
maiorademandaporprofes-
sores. “Não há nem pessoal
especializado no assunto o
suficienteparapreencheres-
se vazio”, diz a secretária de
Defesa Social de Diadema,
Regina Miki, que ajudou a
criarumprojetoquereduziu
em75%onúmerodehomicí-
dios no município. Este ano,
Regina também dará aulas
no curso de pós-graduação
emGestãodeSegurançaPú-
blicadaFundaçãoSantoAn-
dré. ●

COMPORTAMENTO

RIO

No Rio, cada vez mais policiais
passampelassalasdeaulapara
unirsuasexperiênciasaométo-
do acadêmico. A Universidade
Estácio de Sá está instruindo
50 policiais – militares, civis e
federais, agentes penitenciá-
rios e guardas municipais – na
pós-graduação em Políticas e
Gestão em Segurança Pública.
A Universidade Cândido Men-
des abre inscrições para um
MBAemSegurança Pública. A
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) possui o primeiro
curso de pós-graduação nessa
área do Rio. Já a Universidade
do Estado do Rio (Uerj) man-
tém, desde o fim dos anos 90,
um curso em Gestão de Segu-
rança Pública.
Para o historiador Marcos
Bretas, coordenadordeumdos
módulos do curso da Estácio, a
buscadesoluçõesparaapolícia
revela a falência da política de
enfrentamento da criminalida-
de.“Asegurançapúblicanãoes-
tádandorespostas”,diz.“Apolí-
cia agiu durante muito tempo

deuma formaúnica. Oque está
visíveléquenãoestádandocer-
to.” A primeira turma da Está-
ciocontacombolsasdaSecreta-
ria Nacional de Segurança Pú-
blica, mas o sucesso levou à
abertura de três novas turmas.
“O que a gente faz é chamar a
atenção para o fato de que os
problemas quena ponta são re-
lacionados à segurança esca-
pamdaestruturapolicial.Hoje,
quemtratadesegurançapreci-
sa ir alémdisso.”
O curso de Especialização
emPolíticasPúblicasdeJustiça
Criminal e Segurança Pública
da UFF virou referência na
áreaese tornouparteobrigató-
riaparaaconclusãodocursosu-
periordepolíciaparaoficiaisda
PM. Desde 2000, cerca de 500
policiais passaram pelas aulas.
Delegadostambémparticipam.
OantropólogoRobertoKant

de Lima, coordenador do curso
da UFF, lembra que a chegada
dos policiais foi vista com des-
confiança.Professores ealunos
deoutroscentrosnãogostaram
dedividirespaçocomumacate-
goria identificadacomoautori-

tarismo.MasKantfezdospo-
liciais, alunos.Ecriou regras
como a proibição do uso de
farda. “Aqui são todos alu-
nos. Uma sociedade demo-
crática precisa de uma polí-
cia,eboa.Ditaduranãopreci-
sadepolícia”,dizoantropólo-
go. Apesar dos resultados,
Kantnãoabriuinscriçõespa-
ra a turma deste ano. O go-
verno do Estado não reno-
vou contrato com a institui-
çãopara instruçãodosPMs.
O mesmo ocorreu com o

cursodeGestãoemSeguran-
ça Pública e Justiça Crimi-
nal, que formouduas turmas
em 2006, misturando juízes,
promotores,policiaiseguar-
das municipais. O curso, fi-
nanciadopelaSecretariaNa-
cional de Direitos Humanos,
foi cortado do orçamento.
“Disseram que não é priori-
dade.Seformarpoliciaisnão
é prioridade nesse País, não
sei o que é”, reclama Kant,
que conseguiu juntar recur-
sos para uma terceira tur-
ma.“Temosatédesembarga-
doresmatriculados”. ● A.R.

De olho no futuro e numa apo-
sentadoria mais próspera e
tranqüila,policiaistambémvol-
tam à universidade pensando
em tirar uma casquinha de um
mercado bilionário. As empre-
sas de segurança privada, que
faturaramR$ 12 bilhões no ano
passado no Estado de São Pau-
lo, devem crescer 20% neste
ano só na capital paulista, se-
gundo o Sindicato das Empre-
sas de Segurança Privada.
Osindicatoexibeemseu site

cercade 150 empresas de segu-
rança privada, que constituem
apenas umdos vários outros fi-
lões do setor.
Nooutroladodabalança,on-

de se leva em conta o medo da
população, os números tam-
bémmostramanecessidadede
se criar novos artifícios contra
a criminalidade. Uma pesquisa
daFundação Seade e da Secre-
taria de Estado de Segurança
Pública, realizada no final do
ano passado,mostra que 42,5%
dos entrevistados considera-
vamSãoPauloinseguraoumui-
to insegura.
Daqui a apenas mais dois

anos, o soldado da PM Walter
Joaquim Tadeu Coelho, de 42
anos, e hoje calouro daUniban,
terá de se aposentar. O medo
cada vezmais próximo de ficar
sem trabalho foi justamente o
queobrigouCoelhoa voltar aos
estudos.
“A necessidade por mais se-

gurança é gritante, o que aca-

bou criando essa nova fatia de
mercado”, conta. “Eumesmo já
fiz bico de vigia por aí quando
eramaisnovo,masagoraquero
me especializar para poder ter
uma perspectiva melhor de sa-
lário”, explica o policial.
Outros recorrem à universi-

dade porque querem agregar
valoràprofissão.Casodotenen-
te-coronel PM Ivanir Linhares,
de39anos,quecomeçouasubir
nacarreiradepoisdepassarpe-
la universidade.
O conhecimento na área de

gestão de segurança assimila-
do nos dois cursos de especiali-
zação que fez na Universidade
Federal Fluminense, em 2005,
o levou a postos de comando na
Polícia Militar. Recentemente,
ele aceitou o desafio de coman-
dar a GuardaMunicipal de São
Gonçalo,naregiãometropolita-
nadoRio,paraaplicarosconcei-
tos de segurança socialmunici-
pal que adquiriu no ambiente
acadêmico.
“No curso, ganhamos uma

outra visão e paramos para ou-
viropensamentodeoutraspes-
soas.Antes,tinhaaquelamenta-
lidade bélica. Hoje, vejo que ca-
da caso é um caso. Em muitos
lugaresnão é só ousodapolícia
que pode reduzir os índices de
criminalidade”, diz Linhares,
quecriouumconvênioparaque
os guardas que comanda tam-
bém freqüentem a Universida-
de Federal Fluminense.
O policial já está de volta à

academia. Iniciou no fim do
ano passado especialização da
Universidade Estácio de Sá. ●

R.B e R.B.

CARREIRA–Policial rodoviária,MarisaDreys, de39anos, cursapós-graduaçãoparamelhorarcurrículo

Policiais voltam a estudar, de
olho na carreira e nomercado

Topógrafoémortodurante
seqüestrorelâmpago

Meninade2anosmorrena
zonalesteapós ingerirremédio

Balaperdidamataprofessor
noRio;éa7ªvítimadomês

Segurança
privadaserve
deestímuloà
especialização

CAMPINAS
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INFÂNCIAVIOLÊNCIA

Mesmosemterreagido, o topó-
grafo Roberto Carlos Alves, de
38 anos, foi assassinado com
um tiro na cabeça durante se-
qüestro relâmpago. O crime
aconteceu na noite de anteon-
tem emCampinas, no interior.
Segundoparentesdavítima,

Alves tinha um problema num
dos joelhos e se queixou de dor.
Ele teria feito um movimento
para aliviá-la e o criminoso, no
cativeiro, pensou que fosse
umareação.Doisamigosdavíti-
maqueestavamnocativeiroes-
caparamporque se fingiramde
mortos. Os bandidos fugiram.
A vítima participava de um

churrasco. Alves pegou seu
carro, um Ford Mondeo, e
junto a um amigo foi buscar
umapessoa.Navolta,oMon-
deo foi cercado por crimino-
sos. Os bandidos entraram e
seguiram para uma casa no
Jardim São Domingos. Lá,
as vítimas entregaram os
cartões bancários e as se-
nhas. Dois bandidos saíram
para sacar dinheiro enquan-
to um ficou comos reféns.
Quando os dois bandidos

voltaram e viram o corpo de
Alves, decidiram matar os
outros.Atiraramnoescuroe
fugiramnoMondeo.●

●●●Nos currículos de pós-gra-
duação em Segurança Pública
estão temas como cidadania,
democracia, meio ambiente,
pobreza, discriminação, ética,
mídia, cultura. Nos anos 1990, a
agente da Polícia Rodoviária
Federal (PRF)Marisa Dreys, de
39 anos, fez curso de Direitos
Humanos naUniversidade Can-
didoMendes, onde era a única
policial da turma. Em seguida,
fez curso de extensão daUerj.
Disposta a dividir o que apren-
deu, ofereceu-se para instruir
colegas. Em dois anos, viajou o

País e treinoumais de 500
agentes da PRF. Descobriu que
amaioria chega à corporação
sem noção do que significam
palavras como cidadania ou de-
mocracia, parâmetros que têm
missão de defender. Bacharel
emDireito, ela voltou à faculda-
de para cursar Pedagogia. Na
UFF,matriculou-se emGestão
de Segurança e passou nomes-
trado emAntropologia. “Sem-
pre fui uma policial operacional,
campeã de tiro, nãome faltava
a técnica. Eu não encontrava
espaço era para reflexão.” ● A.R.

‘Já fiz bico mas
agora quero me
especializar’, diz
policial

ApequenaJoyceRibeirodaSil-
va, de 2 anos, morreu anteon-
tem de manhã no Hospital São
Mateus, na zona leste, com sin-
tomasde intoxicaçãopormedi-
camentos.Osmédicosqueates-
taramamortedameninadesco-
briramtambémsinaisdeviolên-
cia sexual.
Por volta das 2 horas, quan-

do parentes da criança chega-
ram ao pronto-socorro do Hos-
pital São Mateus, falaram aos
médicos que amenina havia in-
gerido comprimidos de um re-
médio chamado Estrogeron. A
menina chegou a ser atendida,
mas não resistiu e morreu. Os

médicos examinaram o corpo
da vítima e notaram que havia
marcas de violência sexual.
Os médicos resolveram co-

municaro fatoàPolíciaMilitar.
Os policiais chegaram e leva-
ram os parentes de Joyce para
o 55º Distrito Policial, no Par-
queSãoRafael. Emprincípio, o
caso foi registrado como homi-
cídio culposo (sem intenção) e
atentado violento ao pudor.
O parentes da menina pres-

taram depoimento na delega-
cia.Apolíciaaguardaráoresul-
tado dos exames realizados pe-
lo Instituto Médico Legal
(IML). ●

Nicola Pamplona
Felipe Werneck
RIO

O professor de educação física
Vladimir Novaes de Araújo, de
28anos,morreucomumtirona
cabeça. Ele estava a caminho
decasa,emumavan,quandofoi
baleado. Foi levado aoHospital
Getúlio Vargas, na Penha, mas
não resistiu. Filho dos jornalis-
tas Lênin Novaes, da Associa-
ção Brasileira de Imprensa, e
JanePaiva,Vladimir é a sétima
vítimadebalaperdidanoRiosó
nestemês.
Também no Rio, dois meses

após iniciar suas atividades,
aForçaNacionaldeSeguran-
çaPública (FNSP) fezontem
a primeira grande apreen-
são de droga no Estado: 300
quilos demaconha. Dez poli-
ciais participavam de blitze
de rotina no posto da Polícia
Rodoviária Federal da Via
Dutra na Serra das Araras,
quando desconfiaram de
uma Kombi de São José dos
Campos (SP) e descobriram
o carregamento, por volta
das 6h30. Amaconha estava
escondidadentrodeumage-
ladeira. Duas pessoas foram
presas em flagrante. ●
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