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VIOLÊNCIA, CRIME E POLÍTICAS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA 
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Luís Antônio Francisco de Souza1

Introdução

Na última década do século XX, a questão da segurança pública 
passou a ser considerada problema fundamental e principal desafi o ao 
estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade 
pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos 
debates tanto de especialistas como do público em geral. Os proble-
mas são muitos: aumento das taxas de criminalidade, da sensação 
de insegurança, degradação do espaço público, reforma da justiça 
criminal, violência policial, inefi ciência preventiva de nossas insti-
tuições, superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação 
das condições de internação de jovens em confl ito com a lei, cor-
rupção, aumento dos custos operacionais do sistema, inefi ciência da 
investigação criminal, bem como morosidade judicial. Esses e tantos 
outros problemas representam desafi os para o sucesso do processo 
de consolidação política da democracia no Brasil no novo milênio. 

A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública 
alerta para a necessidade de qualifi cação do debate sobre segurança 

 1 Professor-assistente doutor em Sociologia na Unesp, campus de Marília. Coor-
denador científi co do Observatório de Segurança Pública.
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e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às 
políticas públicas. O problema da segurança, portanto, não pode 
mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito e das 
instituições da justiça, particularmente, da justiça criminal, presídios 
e polícia. Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortaleci-
mento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da 
capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, 
mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato 
das instituições públicas com a sociedade civil e com a produção 
acadêmica mais relevante à área.

A violência brasileira

Não obstante o debate teórico sobre a violência, ainda carecemos 
de uma discussão mais ampla sobre a violência na sociedade brasi-
leira. São diferentes perspectivas que estão em jogo. Na perspectiva 
psiquiátrica, seria necessário considerar as diferentes patologias e 
os diferentes distúrbios de personalidade naquelas pessoas que se 
engajam em atividades tidas como violentas e naquelas pessoas sub-
metidas a condições de vida abaixo dos níveis socialmente aceitos. 
Na perspectiva microantropológica, o tráfi co de drogas, a bebida 
alcoólica, doenças não diagnosticadas, desnutrição, orientação edu-
cacional insufi ciente, convívio com a violência social e com a violên-
cia institucional, baixas condições de vida, cultura das gangues e a 
honra masculina seriam responsáveis pelo surgimento de condutas 
desviantes. 

Os serviços públicos não seriam capazes de dar conta desses pro-
blemas em sua origem e não se responsabilizariam por seus efeitos 
colaterais, que seriam sentidos em diferentes instituições sociais. 
De uma forma geral, ao menos, seria necessário considerar as desi-
gualdades sociais e a pobreza como fatores de aumento da violência 
e das taxas de criminalidade. Entretanto, é preciso dizer que a teoria 
social tem afi rmado que o simples aumento das taxa de desemprego 
não produz efeitos imediatos sobre a criminalidade. Constata-se de 
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forma mais ou menos simples que os desempregados não são mais 
violentos do que outros indivíduos que não estejam nesta condição 
(Zaluar, 2004). 

Na perspectiva macrossociológica, afirma-se que a violência 
criminal seria consequência indesejável de um modelo econômico 
excludente e violento e, portanto, a melhoria das condições eco-
nômicas gerais da população seria suficiente para a redução dos 
terríveis indicadores de violência. A violência seria um problema 
de administração pública ligado mais à assistência social e à saúde 
pública do que ao direito penal. Ao mesmo tempo, esses problemas 
receberiam soluções permanentes, na medida em que houvesse me-
lhorias substanciais nos indicadores da desigualdade.

Um dos problemas recorrentes nessas abordagens teóricas é um 
abismo instransponível, que se constrói como sendo necessário e 
quase natural, entre indivíduo e sociedade. Esse aspecto cognitivo 
nos obriga sempre a pensar que a violência é decorrente da recusa 
consciente ou inconsciente dos indivíduos isolados em aceitar os 
valores e as regras sociais; ou é fruto da construção, entre grupos 
específi cos, de valores sociais que confrontam a norma jurídica; ou 
ainda é expressão dos confl itos entre as expectativas do indivíduo e 
as exigências da sociedade.2 

Certamente, podemos compreender uma sociedade tanto pelo 
sagrado (família, religião, direito) quanto pelo profano (violência, 
crime, morte). A violência, nesse sentido, é uma chave compreensiva 
possível, mas não pode ser considerada variável explicativa. Ela é 
uma variável que requer explicação. Por exemplo, a sociedade bra-
sileira é uma sociedade segmentar e relacional, na medida em que as 
oposições sociais não são fi xas; elas fl utuam segundo os contextos e as 
relações; as posições do dominante e do dominado fl utuam segundo a 

 2 O psicanalista Jurandir Freire Costa fez a crítica às teorias que recorrem ao 
modelo dos instintos e do individualismo para explicar a violência (Costa, 1986). 
Mesmo nas mais sofi sticadas teorias, determinados aspectos cognitivos são pre-
dominantes, tais como a relação causa-efeito; a intencionalidade, a modalidade, 
a temporalidade e os danos da ação bem como os mecanismos de controle da 
violência. Esses aspectos estão presentes, por exemplo, em Michaud (1989).
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situação concreta. A violência não pode ser compreendida a partir de 
quadro fi xo de referência, de um quadro jurídico-político, segundo o 
modelo das democracias ocidentais consolidadas. A violência pode 
signifi car um mecanismo de recomposição da justiça quando lei e 
outras formas de administração não funcionam. A violência é a ordem 
possível, em um mundo que oscila entre as hierarquias e o sistema 
de leis universais (Velho & Alvito, 1996). O que, provavelmente, 
aponta para um verdadeiro dilema existente em nossa sociedade.

O dilema brasileiro

O dilema brasileiro pode ser referido às fronteiras entre a casa e a 
rua. Na casa, somos pessoas, somos mais do que um número de iden-
tifi cação. Na casa, podemos reclassifi car o mundo na medida em que 
o universo social é feito de pessoas legitimamente desiguais. Na rua, 
somos indivíduos, e temos que nos submeter ao sistema legal, à po-
lícia e a instituições sobre as quais não tenho controle como cidadão.

Na rua, não somos reconhecidos, perdemos nossa identidade pes-
soal como amigo, parente, compadre etc. Somos apenas um número, 
um usuário, um contribuinte ou um passageiro. Nesse mundo, somos 
medidos por nossa capacidade para lidar com código universais, com 
a linguagem impessoal. Nossa lógica classifi catória não funciona, na 
rua, no mundo público, corremos perigo, pois somos tratados como 
desconhecidos: “A regra de ouro de uma sociedade relacional é que 
quem não tem relações simplesmente não existe como pessoa” (Da 
Matta, 1982, p.33). 

A violência brasileira pode, assim, ser explicada pelo processo 
custoso de estabelecimento de relações cujo objetivo é unifi car e to-
talizar as experiências em um sistema social fragmentado, dotado de 
éticas singulares. A violência presta-se tanto a hierarquizar os iguais 
quanto a igualar os diferentes; ela é um mecanismo de conciliação 
da lei com as amizades e as fi delidades pessoais, ela articula o ethos 
da casa e as exigências políticas da rua e ela religa este mundo com 
o outro mundo.
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Na ótica dos atores sociais, portanto, a violência do cotidiano 
é uma imposição de uma aparente desordem que se defi ne dessa 
forma porque a ordem é a lei imposta pelo outro, que segue uma 
lógica exterior à lógica dos atores reais, em seus dilemas cotidianos 
e seus desafi os privados. Entre o certo e errado, entre o justo e o in-
justo, entre a lei e o crime há um amplo espaço de gradação, que dá 
margem às violências, ao jeitinho, à malandragem, à discriminação, 
à corrupção etc. A ordem legal, nesse quadro, perde sua solenidade 
e também é compreendida como um tipo de desordem ao interferir 
na lógica privada da barganha. A não ser que a ordem legal também 
reconheça a universalidade do capricho e do jeitinho. 

Violência e crise do espaço público

A violência também clama por explicação quando fi camos choca-
dos com as ações dos criminosos. Os portadores do mal, da tirania, 
da violência, das patologias afetam nossa capacidade de compreensão 
e geralmente reduzem nosso senso de compaixão. Não é por menos, 
pois explicamos suas ações violentas pela violência que é inerente 
a seu ser. Homens violentos agem de forma violenta, tautologia 
incorrigível. Mas não reconhecemos a experiência coletiva da vio-
lência, consideramos que o saber dos criminalizáveis é um saber 
sem legitimidade. A violência, assim, decorre da ausência de um 
espaço civil, de um espaço de refl exão que permita fazer a mediação 
entre indivíduo e sociedade, entre público e privado, entre Estado e 
sociedade. Sem a possibilidade de mediação, os confl itos, as recusas, 
as revoltas do dia a dia tornam-se problemas da esfera privada ou 
sofrem repressão legal implacável. 

Os confl itos, tornados violências, instalam-se nas relações pes-
soais e nas práticas judiciais. A violência emerge quando uma me-
diação deixa de se completar. Em outros termos, a violência surge 
quando há um choque entre expectativas sociais e as reais condições 
do indivíduo de fazer frente a essas expectativas. A violência é fru-
to da quebra das reciprocidades socialmente constituídas, que se 



18  LUÍS ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA

agravam quando os mecanismos compensatórios existentes não são 
apropriados para lidar com correntes novas de expectativas.

Nessa direção, a violência é uma linguagem que não foi deco-
difi cada, que não foi ainda traduzida em conteúdos normativos, e 
assim, somente emerge como recusa, revolta, negação. A violência é 
produzida na ausência de reciprocidades, de reversibilidade das ex-
pectativas e dos conteúdos ideativos de grupos e de indivíduos. Não 
por menos, são esses grupos não reconhecidos e que não encontram 
expressão em uma sociedade que valoriza a cidadania apenas com 
o plus das identidades, do status e das fi delidades pessoais. Escapar 
das simplifi cações signifi ca reconhecer a pluralidade das violências 
(Soares, 2000).3 

A difi culdade reside na presença constante de aspectos cognitivos 
nas análises sobre violência que interferem em nossa capacidade de 
discernimento. Para dizer o mínimo, estamos elevando a violência a 
uma categoria explicativa do social. Deve-se afi rmar que a violência 
é uma categoria que não explica nada, na verdade ela precisa ser ex-
plicada. Os aspectos cognitivos presentes na explicação da violência 
são os seguintes:

– tipifi cação do sujeito da ação violenta;
– intencionalidade ou motores subjetivos da ação violenta;
– causalidade macrossocial, macropolítica ou macroeconômica 

da violência;
– modalidades de ação e de perpetração da violência;
– temporalidade da ação violenta;
– danos causados ou efeitos imediatos dessa ação (custos sociais, 

sofrimento da vítima, efeitos nos familiares etc.);
– regras de punição: punibilidade dos perpetradores.

 3 “A tarefa de uma sociologia da violência é mostrar as mediações ausentes, os 
sistemas de relações cuja falta ou o enfraquecimento criam o espaço da violência 
(...) A sociologia deve então distinguir os problemas, mostrando como a vio-
lência contemporânea se renova, tanto em suas percepções subjetivas quanto 
em suas realidades históricas” (Wieviorka, 1997, p.25).
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A persistência desses aspectos cognitivos produz nos discursos, 
nas políticas públicas e nas subjetividades inquietações, sentimento 
de insegurança, adjudicações sobre o caráter dos sujeitos, estra-
nhamento em relação aos agressores, silenciamento em relação às 
vítimas; crença na disseminação da violência e na penetração dela 
nas estruturas profundas da psique humana. Chega-se a afi rmar que 
todas nós somos de fato muito violentos. A diferença é que alguns 
mais do que outros conseguem suprimir esse nosso lado violento na 
medida em que nos civilizamos. Outros, os bárbaros, deixam a vio-
lência fl uir sem controle. Estamos fechados em um ciclo explicativo 
que nos distancia da compreensão da violência e da compreensão da 
penalização da violência na forma do crime e do criminoso.

Uma das principais contribuições para a discussão sobre a vio-
lência foi de Hannah Arendt (1970). Para a autora, o que defi ne e 
separa violência de poder é a dimensão política, ausente na primeira, 
presente no segundo. Para ela, é preciso fazer várias distinções até 
chegarmos a uma defi nição minimamente satisfatória de violência. 
Por exemplo, poder é uma ação humana orquestrada, baseada no 
princípio da representação e delegação políticas e se consubstancia 
no poder político do Estado soberano. O poder não pode ser con-
fundido com a potência. A potência é, digamos assim, a força de um 
homem e de uma coletividade e que pode se voltar contra o poder 
e pode, inclusive, ser útil para a ampliação do poder. A potência, 
no entanto, é facilmente suplantada pelo poder. A potência é, sem 
dúvida, uma energia que pode ser utilizada, mas o fato mais mar-
cante é que está em forma latente. A força é a energia liberada pelas 
forças da natureza, sempre lembrada em momentos de catástrofe 
naturais, mas rapidamente esquecidas. No cotidiano, a força da 
natureza surge como a energia capaz de produzir coisas que são 
benéfi cas à sociedade. A força também é a energia liberada pelos 
movimentos coletivos quando esses desejam que suas reivindicações 
sejam ouvidas e quando clamam por reconhecimento político. A po-
tência e a força são costumeiramente consideradas como sinônimos 
de violência.
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A autoridade, que é uma força política, caracteriza-se pela possi-
bilidade de ausência do uso da força, a autoridade caracteriza-se pelo 
reconhecimento do poder por parte daqueles que têm a obrigação 
da obediência. A autoridade pode ser passada de uma pessoa ou de 
uma instituição para outra, não é encarnada na fi gura de uma única 
pessoa, que governa com base no poder carismático, por exemplo. 
A autoridade, em seu exercício, não requer o uso sistemático e ne-
cessário da coerção. O poder difere da potência e da força na medida 
em que está intimamente articulado à autoridade e, assim, tem como 
característica a contenção da potência e da força e sua transferên-
cia, digamos assim, para fi ns úteis e controlados. A violência nesse 
sentido e por exclusão nada mais seria do que a instrumentalização 
da força com vistas a sua ampliação. A violência sempre tem um 
elemento disruptivo, é sempre uma ameaça à autoridade e ao poder. 

Em outros termos, essas distinções operadas por Arendt servem 
para afi rmar que, na essência de todo governo, está o poder, mas sua 
efi cácia está na recusa em usar o poder como força, como potência 
ou como violência. A característica básica do poder é a persuasão, 
o uso da linguagem como meio de convencimento e esclarecimento 
mútuos. O poder é a essência do governo, há uma relação intrínseca 
entre poder e governo, entre autoridade e poder. A violência é amea-
ça, ela não constitui a política, ao contrário, ela é o fi m da política. 
Nesse sentido, o poder, que não pode ser mais considerado símile 
de repressão, é necessário para a constituição do social e, assim, é 
justifi cável e legítimo. A violência, como antípodas do poder, pode 
até ser utilizada com o fi m de aumentar o poder, mas ela invaria-
velmente corrompe o poder e o assimila à força pura e simples. A 
violência pode ser justifi cável (dentro da lógica que os fi ns justifi cam 
os meios, como no caso de uma guerra, da ação contra revoltas ou 
contra criminosos armados), mas nunca legítima (porque sempre é 
um excesso indevido da lógica do direito).

Portanto, para Hannah Arendt, a forma mais extrema de poder 
é “todos contra um” e a forma mais extrema de violência é “um 
contra todos”. Dessa forma, o poder de um tirano ou de um déspota 
converte-se facilmente em violência, pois é justifi cável manter o 



POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  21

poder contra quem pretende usurpá-lo, mas é ilegítimo fazê-lo. A 
violência de um movimento revolucionário (no caso mais patente das 
grandes revoluções do século XVIII) pode ser convertida em poder. 
A luta pela justiça tem o privilégio de fazer que a violência torne-se 
justifi cável e legítima, desde que rapidamente os revolucionários 
abram mão da violência, dos meios violentos, em prol da autoridade 
reconstituída mediante processo de delegação e legitimação. Evi-
dentemente, tanto o poder político como a violência de um déspota 
podem ser passíveis de ampliação, mas a violência cessa quando entra 
no mundo do direito e o poder cessa quando abre mão do direito. Essa 
transitividade é a chave para a identifi cação dos termos e é a chave 
para resolver profundas discórdias políticas no mundo moderno.

Outro autor que deu importante contribuição para essa discussão 
foi Michel Foucault (1987; 1999). Para ele, as relações sociais são 
caracterizadas como relações de poder (toda relação social é permeada 
por estratégias de dominação, de controle, por tentativas de inter-
ferir sobre a ação de outras pessoas ou mesmo sobre o pensamento 
de outras pessoas). O poder não pertence à política, no sentido da 
política estatal. O poder pertence ao mundo cotidiano, às relações 
entre os indivíduos. Entre um pai e um fi lho, entre um professor e 
um aluno, entre um homem e uma mulher há relações de poder. As 
relações de poder são de certa forma esquecidas por nossa sociedade 
porque nós tendemos a acreditar nas ideias e nos saberes produzidos 
a partir dessas relações. Assim, não vemos poder na relação entre 
pai e fi lho porque acreditamos que a relação é dada pela natureza ou 
pela vontade de Deus, assim, a relação é mistifi cada e considerada 
sagrada. Não vemos relações de poder entre homem e mulher por-
que acreditamos que as diferenças sexuais são naturais e o homem 
foi provido de um maior quantum de força do que a mulher que 
dá a ele certas vantagens e certos direitos etc. O mesmo vale para 
outras relações que até são constituídas por saberes mais especiais, 
produzidos pela ciência, como é o caso do poder do médico sobre o 
paciente, do juiz sobre o condenado, do educador sobre o educando 
etc. Os saberes reforçam as práticas de poder e ampliam o poder de 
uns sobre outros. Nesse sentido, o poder não reprime, não silencia, 
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não elimina as pessoas. Foucault e Arendt coincidem nesse ponto, 
o poder é constitutivo do social. Somente há relações de poder en-
tre pessoas livres. A violência, se pode ser considerada como algo 
diverso do poder, é um instrumento utilizado em relações sociais 
desiguais: ela somente ocorre quando um dos polos da relação não 
está gozando de uma situação de liberdade. Assim, evidentemente, 
a relação entre senhor e escravo é uma relação de violência. A relação 
violenta pode ser convertida em relações de poder, desde que um dos 
polos da relação ganhe status jurídico de liberdade. Afi nal, não é esse 
o caso nos dias de hoje nas relações entre diferentes atores, grupos e 
indivíduos? Os presos, as crianças, as mulheres não são considerados 
escravos, ao contrário, são livres e pela via do poder apenas precisam 
ser tutelados. Não somente há afi nidade entre poder e violência, entre 
guerra e política, como também o poder é extensão da violência e a 
políticas é extensão da guerra, por meios diferentes. 

O que está em jogo, portanto, são as formas por meio das quais 
se obtêm a sujeição e a domesticação dos outros. Em termos mais 
atuais, o que está em jogo é o direito de punir e não a segurança do 
corpo social e muito menos a garantia de direitos. O problema das 
práticas jurídicas (soberania) e das práticas punitivas (disciplina ou 
norma) é que elas estão relacionadas com a constituição de pessoas 
obedientes e não apenas de pessoas autônomas. Assim, a política 
moderna nasce sob o signo de uma visceral contradição entre liber-
dades jurídicas (poder e direitos) e práticas disciplinares (controle, 
segregação e violência). Para Foucault, o que está na base das teorias 
da soberania é o poder de punir e esse poder era compreendido como 
poder de morte (do condenado, do criminoso, do escravo). Na sobe-
rania, o poder é representado como poder de morte, de multiplicação 
das mortes. Nas democracias, o poder volta-se para o direito de vida, 
enquanto biopoder. Trata-se de mudar a qualidade da vida, de tirar 
proveito das energias vitais, de ampliar as capacidades da vida para 
dar aos indivíduos uma utilidade social. As pessoas são vistas como 
uma massa de seres viventes que tem como característica a força 
produtiva, a força de trabalho, a capacidade de produção de riquezas. 
O biopoder inclui as pessoas, enquanto coletividade, nos cálculos do 
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poder político. As pessoas passam a ser governadas para que se possa 
obter o máximo de suas energias vitais. O que consideramos violência 
é parte integrante desse processo no qual o poder se converteu em 
biopoder. O poder sobre a vida é um dos enigmas das sociedades 
democráticas. Não se trata de ampliar o poder do governo por meio 
da eliminação física do súdito. Trata-se agora da ampliação do poder 
pela via da ampliação da capacidade produtiva dos indivíduos. O 
poder no mundo moderno é um poder que pretende dizer às pessoas 
como elas devem viver suas vidas e pretende oferecer a elas os meios 
por meio dos quais essa vida é possível e desejável.

Giorgio Agamben (2002) afi rmou que a concepção de Michel 
Foucault deve ser articulada às ideias de Hannah Arendt. As duas 
concepções iluminam-se mutuamente. A noção de poder disciplinar 
e de biopoder pode ser ampliada quando consideradas na perspectiva 
do resgate da teoria do poder político. De qualquer forma, a tensão 
existente entre os dois autores reforça a ideia de que a violência não 
pode ser totalmente convertida em poder político e que o poder 
político não pode abrir mão de forma absoluta da violência como 
instrumento de pacifi cação. Contradição das contradições: a paz 
é instaurada mediante a guerra, ou, em outros termos, a política é 
a extensão da guerra por outros meios. Entre poder e violência, há 
mais semelhanças e afi nidades do que gostaríamos de pensar nos dias 
de hoje. A política é constituída não como pacifi cação da violência, 
mas sim como esquecimento da violência fundadora. No cerne da 
operação que transformou a água em vinho, na história do Ocidente, 
estão os mecanismos de sofrimento corporal expressos nos sacrifícios 
e nos rituais de sagração.

Em outros termos, na base da vida política ocidental, está o cru-
zamento entre o poder soberano e a sacralização do corpo. Há uma 
partilha entre o corpo nu, a vida nua, desprovida de qualidades e, 
consequentemente, de proteções e a biopolítica, o corpo constituído 
enquanto parte integrante da política. A condição da vida política 
implica a defi nição de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma 
vida qualifi cada. A noção contrária de uma vida nua, que não me-
rece ser vivida, está presente na refl exão fi losófi ca da antiguidade 
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clássica. Entre os gregos, enquanto zoé remetia à vida natural, 
bíos indicava uma vida qualifi cada. A vida natural era excluída do 
mundo da política, local da bíos. Agamben argumenta que o poder 
soberano no Ocidente explicitou e aprofundou o vínculo secreto 
que, paradoxalmente, se estabeleceu na simetria entre a soberania 
e a vida nua. A soberania emerge na medida em que precisa defi nir 
uma vida politicamente desqualifi cada, sobre a qual a violência 
precisa ser exercida. O soberano deixa de praticar violência, e cria 
o poder político, na medida em cria em torno da vida qualifi cada 
todo tipo de proteção, proteção essa negada aos portadores de uma 
vida politicamente nua. E como se a política sempre implicasse, 
para sua existência, mecanismos de exclusão e de segregação. O 
lado oculto, mas nem por isso menos essencial da constituição do 
poder político, é a violência que incide sobre o corpo dos súditos 
desprovidos de direitos. Parece que esse paradoxo não foi resolvido 
nem mesmo pelas modernas democracias ocidentais, que continuam 
produzindo formas cada vez mais mortíferas e terríveis de suplício 
dos corpos de seus cidadãos, constantemente rebaixados à condição 
de homine sacri. 

O autor encontra, em uma fi guração do direito romano arcaico, 
a alegoria mais acabada dessa condição contraditória: o homo sacer, 
o homem sagrado, com seu corpo santifi cado, protegido. Homem 
sagrado é protegido e ao mesmo tempo expulso de qualquer proteção. 
Aquele que assassinasse o homem sagrado, contraditoriamente, não 
seria passível de sofrer condenação por homicídio! O desamparo 
do homo sacer, não sacrifi cável e impunível, é uma das chaves para 
a compreensão da soberania moderna. O paradigma da política, o 
espaço de exceção por excelência, onde os corpos santifi cados po-
dem ser sacrifi cados sem que isso seja considerado uma afronta ao 
direito penal, é o campo de concentração. O campo é a lembrança 
terrível desse processo de inclusão exclusiva que levou à fundação 
da soberania e das sociedades modernas. Elevar o corpo à condição 
de elemento sagrado, paradoxalmente, não garante sua proteção, ao 
contrário, parece ser a via mais rápida para o reconhecimento de que 
o corpo protegido pertence a alguém desprovido de vida qualifi cada. 
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A sagração do corpo é o primeiro passo para a morte do inocente, é o 
primeiro passo para a desqualifi cação política dos sujeitos. 

A morte, a dor, o sofrimento, os campos de concentração, as 
penitenciárias não são produtos de uma sociedade autoritária. O 
autor lembra que os primeiros campos de concentração da Alemanha 
foram criados por governos socialdemocráticos. O campo sempre 
foi situado fora de qualquer parâmetro. A própria Hannah Arendt 
afi rmou que o campo não encontra precedente em nossa história 
política. Agamben quer mostrar que o campo de concentração é 
um dos fundamentos da política da soberania. A política forma-se a 
partir de um estado de exceção e depende da existência de corpos nus 
para reforçar seu domínio, seu poder e sua força. Hoje, parece que 
os campos estão se disseminando, ao contrário do que a ingenuidade 
quer crer. Todos os espaços institucionais e sociais em que vidas são 
desqualifi cadas, em que os corpos são violados, em que as pessoas 
são convertidas em corpos matáveis, teriam o estado de exceção como 
referência e paradigma. Nesses espaços, a morte, a dor e a violência 
não resultam em condenação dos agressores. O estado moderno 
nasce ao instituir regras de exceção, nasce ao partilhar os corpos dos 
cidadãos e ao incidir sobre esses corpos direitos ou violência, dupla 
mortalha, dupla fatalidade.

Nos antigos e nos novos campos de concentração, as estratégias 
de poder e os discursos normalizadores restringem os direitos de 
cidadania. Quem tem uma vida que não merece ser vivida torna-se 
objeto da violência. A violência, portanto, é uma cunha que dese-
nha os limites de inclusão/exclusão da política. Inquietante então 
pensar que os instrumentos jurídicos do poder de estado têm como 
produto principal exatamente a violência que julgamos ser excessiva, 
desnecessária, que deve ser abjurada. Descoberta inquietante, que 
faz a crítica da teoria política do contrato social e da razão iluminista 
presente no discurso jurídico: o alvo da política não é a liberdade, é 
o corpo, sobre o qual incide uma violência considerada necessária!

O conceito de violência deve ser deslocado do sensocomum, pois 
não somente reforça o quadro cognitivo de referência (segundo o qual 
a violência é expulsa da política e quem comete atos de violência é por 
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natureza violento), mas principalmente porque acena para as mes-
mas estratégias que merecem ser criticadas: a violência que merece 
repressão penal (a punição deve ser certa e implacável); alguém que 
merece ser punido (e banido do convívio social) e alguém que merece 
compaixão (silenciado, pois sua dor não pode ser compartilhada, nós 
podemos ser vítimas, mas não aceitamos essa situação de fragilidade 
subjetiva). A violência torna-se insondável, pois se aproxima peri-
gosamente do poder político, de onde jamais foi totalmente expulsa. 

O desafi o atual é conseguir criar um quadro de valores que esti-
mulem o pluralismo, a tolerância e o respeito mútuo entre todos os 
povos e entre todos os estratos sociais. Não há sociedade sem uma 
dose grande de símbolos compartilhados, que permitem trocar ideias, 
emoções e experiências. A situação mais paradoxal da violência atual 
é sua capacidade de solapar toda e qualquer possibilidade de diálogo e 
de troca simbólica, e colocar em seu lugar a necessidade, compulsiva, 
pela eliminação física, moral e simbólica de indivíduos e de grupos 
sociais inteiros. Abjurar e/ou desnudar os outros continua sendo o 
símbolo da violência da hipermodernidade (Agamben, 2002).

Violência e necessidade de reforma da segurança

Durante a redemocratização do Brasil, a expectativa girava em 
torno da mudança na segurança pública e na prestação dos serviços 
de segurança à população. Nos últimos anos, vimos emergirem 
novas políticas, que procuravam articular participação popular, 
policiamento comunitário, profi ssionalização policial e informatiza-
ção de delegacias. Mas essas iniciativas não tiveram repercussão na 
imprensa escrita e a realidade do cotidiano e da burocracia policiais 
tem se mostrado, por enquanto, imune às mudanças.

O poder público insiste em considerar a questão do crime e da cri-
minalidade pelo ponto de vista da legislação penal e da ampliação de 
prisões e do número de presídios. Os crimes contra o patrimônio, so-
bretudo, roubos, roubos de cargas e sequestros, têm sido considerados 
prioridade nas atuais administrações. Assim, parte signifi cativa dos 
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recursos não é destinada às áreas periféricas, ao contrário do número 
crescente de homicídios e/ou mortes violentas e das iniciativas inter-
nacionais, que valorizam a abordagem do policiamento comunitário. 

As ações do poder público, na área criminal e de segurança pú-
blica, são conhecidamente discriminatórias, sobretudo porque seu 
alvo sempre foi, e continua sendo, a chamada criminalidade popular. 
Essa discriminação é denotada pela grande proporção de negros e 
pobres presentes nas delegacias, detenções e prisões, e nas estatísticas 
sobre letalidade nas ações da polícia. As políticas de segurança nos 
fazem crer que os jovens da periferia, desempregados, com baixa 
escolaridade e sem perspectiva de ascensão social, são potencialmente 
criminosos e, por isso, são presos ou mortos pelas instituições de 
segurança. As políticas de segurança têm insistido na repressão ao 
varejo da droga. Nesse sentido, têm estimulado uma ação de invasão 
de favelas e bairros periféricos como forma de “abafar” essa face do 
comércio ilegal. 

O medo e a insegurança resultantes de políticas de segurança 
que não contemplam quesitos mínimos de efi cácia e de respeito aos 
direitos dos cidadãos são terreno fértil ao endurecimento do penal ou 
ao aumento da demanda por segurança privada. Os efeitos disso são 
preocupantes, pois assinalam o aumento dos gastos do poder público 
com segurança e a degradação generalizada do espaço público. Em 
outros termos, as políticas de segurança pública, no Brasil, conti-
nuam impermeáveis tanto à pressão dos fatos, da opinião pública e, 
portanto, distantes das mudanças necessárias.

Padrões mínimos para a segurança pública

A segurança pública não é problema meramente policial. E o pro-
blema policial não se restringe à questão do efetivo e do orçamento. 
O foco das políticas públicas deve, portanto, não ser dado mais à 
reforma da instituição e do maior aporte de recursos, embora alguns 
setores do trabalho policial requeiram uma enormidade de recursos 
em decorrência dos benefícios que podem trazer, como é o caso da 
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investigação criminal e dos sistemas de informação. O foco deve ser 
dado para o trabalho policial e isso demanda man power, estritamente. 
Nesse sentido, o paradigma de um policiamento cidadão privilegia 
que o policial deva estar integrado à comunidade, respeitando a lei 
e, nesse sentido, a instituição deve ser intransigente com aqueles que 
violam a lei. A segurança deve ser modulada segundo os riscos reais, 
segundo os dados estatísticos, que devem ser detalhados e colocados 
em séries não inferiores a cinco anos. É importante que as polícias 
especifi quem o tipo de trabalho que estão realizando nas regiões 
consideradas de risco (Dias Neto, 2005).

Talvez, um bom recorte para pensar a segurança pública seja atra-
vés das probabilidades de vitimização. Ou seja, pensar os fatores que 
aumentam a possibilidade de alguém se tornar vítima de um crime. 
Tradicionalmente, a abordagem teórica e as práticas institucionais se 
encaminharam para valorizar os nexos entre crime e criminoso, entre 
crime e drogas ou mesmo entre crime e cultura criminal. Certamente, 
esses nexos são possíveis, entretanto, temos de pensar nas condições 
que favorecem o crime e nas possibilidades em que, considerando 
determinados fatores, pode haver a potencialização do ato criminoso 
e dos fatos da criminalidade. 

Por exemplo, mercado consumidor de drogas favorece o comércio 
e, consequentemente, as redes de criminosos e os pontos de venda. 
Assim, na abordagem tradicional, a polícia sufoca os pontos de venda 
e faz pressão sobre o varejão do crime. Na verdade, trata-se de fazer 
campanhas e conscientizar os jovens em relação aos riscos da droga. 
Na face policial das estratégias de segurança, trata-se de conhecer 
o perfil do crime e do criminoso, bem como identificar as redes 
que operam o tráfi co. Assim, o trabalho envolve mais informação 
e qualifi cação de informação do que propriamente law enforcement. 

A questão fundamental é a interligação entre a atuação da polícia 
e as informações que alimentam o sistema por meio da forte ligação 
com as ações das parcerias. Não adianta dispor de números. Eles 
devem ser traduzidos e elaborados. Os perfi s devem ser traçados 
e esses dados devem ser comparados com dados provenientes de 
outras fontes da região. As estratégias de enfrentamento do crime 
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e da criminalidade devem ser maleáveis e basear-se em dados e em 
trabalho de inteligência. 

É importante que as autoridades policiais estejam convencidas e 
participem ativamente do trabalho de elaboração de novas estratégias 
de segurança pública. Políticas de segurança pública, portanto, de-
vem conciliar medidas simples e diretas de prevenção situacional em 
relação aos crimes de ocasião, sobretudo, brigas, agressões, violência 
doméstica, gangues e mesmo homicídios. Mas devem comportar 
processos mais elaborados, vinculados aos esforços sociais, como 
escola, saúde, emprego e moradia. Nesse sentido, as políticas não 
devem apenas estar focadas nos bolsões de pobreza.

Nessa abordagem, é importante incorporar o referencial do 
mundo corporativo e proporcionar a implantação de mecanis-
mos soft de vigilância eletrônica. Evidentemente que a vigilân-
cia eletrônica não pode ser apanágio, pois seus custos podem se 
tornar proibitivos e sempre há a questão da violação do direito 
à privacidade. Recursos em vigilância eletrônica tendem tam-
bém a sorver o dinheiro que poderia ser muito bem empregado 
na construção de praças e áreas de lazer dentro das comunidades.
Durante muito tempo, os especialistas em polícia afi rmavam a im-
portância da reforma dos departamentos de polícia para minimizar 
a corrupção, a violência, a inefi ciência e os altos custos. 

Na literatura especializada, esse processo é designado por police 
reform. Depois de muita pesquisa, percebeu-se que as reformas 
não chegavam ao policial de rua, que continuava com excesso de 
liberdade, sem formação adequada, sem supervisão e sem avaliação. 
O policiamento comunitário surgiu como alternativa à reforma da 
polícia, pois com investimentos bem-orientados pode-se garantir que 
os recursos chegassem à comunidade. O policial foi percebido como 
um elo importante na cadeia das relações sociais e do sentimento de 
comunidade e de segurança. 

O investimento direto no policial teve um retorno mais rápido e 
efetivo do que décadas de investimento em equipamentos, sistemas 
de resposta às emergências e em estruturas burocráticas. Em geral, 
os policiais adoram andar de carro e de moto; são fanáticos por 
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tecnologia e por dispositivos, como o armamento, que demonstram 
poder e prestígio. A viatura policial, o uniforme e a arma são símbo-
los de status e poder. As polícias no Brasil quando recebem veículos 
especiais se pavoneiam enquanto a formação básica para lidar com 
sistemas de informação, com estratégias simples de detenção e de 
contato com o público são absolutamente insufi cientes. E os políticos 
valorizam isso, pois consideram que governar a segurança pública é 
prover as instituições de veículos novos.

Conclusão

O posicionamento tradicional para o controle do crime e da vio-
lência aponta para o recrudescimento da ação repressiva do Estado 
sobre os supostos autores dos crimes. Essa ação repressiva é sempre 
entendida como aumento de efetivo policial, ações ostensivas sobre 
comunidades periféricas, estratégias implacáveis sobre os criminosos, 
aumento das taxas de prisões em fl agrante, aumento da concessão 
de prisões preventivas por parte dos juízes, aumento das taxas de 
encarceramento e aumento da duração das penas, enfi m, endureci-
mento penal. 

É preciso não ser ingênuo, pois as agências de segurança brasilei-
ras são desnecessariamente violentas, discriminatórias e inefi cazes. 
Para piorar o quadro, a justiça criminal parece não ser capaz de cor-
rigir o funcionamento do sistema, ao contrário, a justiça parece ser 
parte de outro sistema penal, que não dialoga com as instituições da 
segurança pública, nem com o Ministério Público. 

Para piorar o quadro, as políticas públicas de segurança parecem 
sofrer de esquizofrenia, pois não relacionam o controle do crime com 
o investimento urbano voltado para a reconfi guração das cidades e 
a ampliação de oportunidades para as populações mais vulneráveis. 
Segurança pública e respeito à educação e aos direitos humanos 
parecem não caminhar na mesma direção. 

Ao contrário, o poder público insiste em considerar os crimes 
contra o patrimônio como prioridade (com resultados pífi os exceto 
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pela massifi cação da pena de prisão), e parte importante dos recur-
sos públicos de segurança não é destinada às áreas periféricas (onde 
os jovens são arregimentados por criminosos muitas vezes bem-
conhecidos pelos aparatos repressivos). 

As ações do poder público, na área criminal e de segurança públi-
ca, discriminam determinadas faixas da população ou determinados 
grupos sociais, na medida em que o seu alvo é a chamada crimina-
lidade popular. O resultado disso é inquietante: aumento das taxas 
de encarceramento e aumento dos indicadores de mortes violentas, 
muitas delas, pelas próprias polícias.

As análises sobre as políticas de segurança apontam a frágil expe-
riência democrática do Brasil como uma das causas desse problema. 
Nem as instituições públicas teriam incorporado as regras do jogo 
democrático, nem a sociedade civil estaria pronta para aceitar o pri-
mado da universalidade da lei e dos direitos humanos. 

Além desse quadro sinistro, a tendência global é preocupante, 
pois assinala que o Estado, diante de uma profunda crise de legiti-
mação, tem sido leniente em relação ao maior investimento privado 
em segurança e ao maior espaço de privatização de amplas esferas 
da vida social, estimulando uma crescente e lucrativa indústria de 
segurança e de repressão penal. 

Isso aponta para formas de desengajamento do Estado diante 
das demandas por direitos das não elites e para o crescimento das 
estratégias de encarceramento massivo dessas mesmas não elites 
(Wacquant, 1999), para a privatização de amplos aspectos da justiça 
criminal e a exacerbação do encarceramento penal (Christie, 1998); 
para os guetos voluntários dos ricos e a mobilização dos pobres (Bau-
man, 1999); para a cultura do controle e para a obsessão securitária 
(Garland, 2001).


