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CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 
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.

Talvez, um bom recorte para pensar a segurança pública seja por 
meio 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 institu-
cionais encaminharam-se para valorizar os nexos entre crime e crimi-
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noso, 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 cons-
cientizar os jovens em relação aos riscos da droga. Na face policial das 
estratégias de segurança, trata-se de conhecer o perfi l do crime e do 
criminoso, bem como identifi car as redes que operam o tráfi co. As-
sim, o trabalho envolve mais informação e qualifi cação de informação 
do que propriamente law enforcement. A questão fundamental é a in-
terligação 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 e da criminalidade devem ser maleáveis e se 
basear 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, devem 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 comportam processos mais elabo-
rados, 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 implementação de meca-
nismos soft de vigilância eletrônica. Evidentemente que a vigi-
lância eletrônica não pode ser apanágio, pois seus custos podem 
se tornar proibitivos e sempre há a questão da violação do direi-
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to 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 lite-
ratura especializada, esse processo é designado por police reform. 
Depois de muita pesquisa, percebeu-se que as reformas não che-
gavam ao policial de rua, que continuava com excesso de liberda-
de, 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 cheguem à comunidade. O policial foi percebido 
como um elo importante na cadeia das relações sociais e do senti-
mento 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 tecnologia e por dispositivos, 
como o armamento, que demonstram poder e prestígio. A viatura 
policial, o uniforme e a arma são símbolos 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.

As políticas de segurança pública, em um paradigma novo, de-
vem contemplar vários aspectos e devem envolver vários níveis da 
administração pública (Federal, Estadual e Municipal), os poderes 
da república (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem como o poder 
público e a sociedade civil. Esse arranjo nem sempre é fácil e nunca é 
óbvio, mas já existem boas práticas nessas áreas e é preciso alertar os 
poderes e os governantes para a necessidade de mudar o enfoque da re-
pressão ao crime para modelos de prevenção multifuncional do crime.
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Qualquer discussão sobre violência e segurança pública deve sair 
do campo do conhecido e enfrentar o desafi o de abarcar o problema 
da ausência da violência, na forma da afi rmação dos direitos huma-
nos. A afi rmação de direitos de cidadania, a reconstituição da ética 
na administração pública e o processo de legitimação dos direitos 
humanos são focos de uma nova concepção de política presente nas 
discussões sobre formação do Estado desde fi ns do século XVII.

Os direitos humanos remontam a uma lógica política segundo 
a qual a base de sustentação do poder político não é o Estado, mas 
antes, são os cidadãos. Nesse sentido, os cidadãos devem ser prote-
gidos e essa proteção deve ser integral, mas forma de uma plêiade 
de direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. E mais 
ainda, os direitos humanos não devem ser compreendidos de forma 
fragmentária, um direito limitando necessariamente outros direitos. 
Ao contrário, todos os direitos, por mais excludentes que possam 
parecer, concorrem para o crescimento das sociedades e para o ama-
durecimento da política. 

Por isso, a democracia é condição essencial para a realização e 
satisfação das necessidades e dos direitos das pessoas, em todos os 
aspectos da vida. O poder político, nessa lógica, não faz uso desne-
cessário da força, pois ele é espaço de controle da violência. O poder 
político não pode ser fonte de violência e, assim, precisa corrigir 
as dissimetrias sociais e as diferenciações de direitos. Os direitos 
humanos são instrumentos políticos por excelência na medida em 
que tem como função primordial, ao proteger os cidadãos contra os 
excessos do Estado, limitar o poder e expulsar a violência da lógica 
do sistema democrático. O exercício do poder, nas democracias, 
exige controles democráticos efetivos e a ampliação do repertório de 
direitos. A violência não pode ser contida pelo aumento do poder do 
Estado sobre a sociedade. Isso é contrassenso. A ampliação da força 
não leva à dissolução da violência. A violência somente pode ser con-
tida mediante o reconhecimento e a aplicação dos direitos humanos.

Toda e qualquer forma de enfrentamento da violência depende 
da articulação entre estado e sociedade, entre as diferentes esferas 
de governo, entre as diferentes organizações que compõem a má-
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quina burocrática do Estado. A contenção da violência, em suas 
mais contraditórias formas, depende da valorização dos aspectos 
participativos da cidadania e um compromisso efetivo com a valori-
zação dos direitos humanos como componente essencial de qualquer 
sociedade democrática. 

Nesse sentido, a diminuição ou contenção da violência deve ser 
feita mediante práticas de direitos humanos incorporadas nas polí-
ticas públicas. Os processos tradicionais de tomada de decisões e de 
implementação de políticas devem ser repensados com base em uma 
crítica à violência e na aceitação de que os direitos humanos são seu 
principal antídoto. É um longo caminho que pode levar à aceitação 
de que a não violência está ligada a todo um novo repertório de di-
reitos e à conversão desse repertório em políticas acessíveis a uma 
grande maioria. Não se pode deixar que os contextos sociais façam 
emergir como solução para o problema da violência a ampliação da 
força do Estado, na forma do atual Estado punitivo. O respeito aos 
princípios básicos dos Direitos Humanos deve ser a razão de ser 
das políticas públicas e, neste sentido, devemos ser intolerantes em 
relação às desigualdades sociais, ao desemprego, ao salário mínimo, 
às políticas de restrição de direitos adquiridos, à violência policial, 
à corrupção, ao uso privado dos recursos públicos e ao abandono de 
nossas cidades.

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 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.


