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Apresentação

Tenho a imensa satisfação em apresentar este precioso traba-
lho da Professora Ivone Freire Costa, que representa uma significa-
tiva contribuição do meio acadêmico com as questões vinculadas à
segurança pública.

O trabalho ora apresentado demonstra a sensibilidade e conheci-
mento da autora para o grande desafio imposto hoje à sociedade brasi-
leira, no que condiz a necessidade premente do Estado de rever concei-
tos e aprimorar os serviços públicos de segurança pública indispensá-
veis à existência e validade de um Estado Democrático de Direito.

Busca o presente trabalho ampliar a base de conhecimento ci-
entífico sobre os problemas que envolvem a gestão da segurança
pública no Brasil.

A primeira parte do trabalho é dedicada à análise sócio-
organizacional e problemática da burocracia no qual a autora ini-
cia apresentando as bases científicas de seu trabalho e culmina com
a apresentação de diferentes visões sobre a violência e o controle
social no Brasil, destacando por fim o histórico, a origem e a evolu-
ção da polícia brasileira.

Já na segunda parte de seu trabalho, a autora constata a gene-
ralização da violência na sociedade brasileira, busca identificar qual
a dimensão do conceito de segurança pública para as camadas po-
pulares e para a polícia, e quais seriam as dimensões de controle e
do que representa a instituição policial a partir do modo como ela
se relaciona com a sociedade.

A autora focaliza o seu trabalho nos problemas de segurança
pública afetos à comunidade do bairro da Liberdade, o mais popu-
loso e complexo espaço de violência e criminalidade, no entorno do
centro da capital do Estado da Bahia.

O trabalho demonstra a existência de uma aparente contradi-
ção entre os conceitos atribuídos à segurança pública pela comuni-
dade e pela polícia local, apontando, no decorrer desta publicação,
a importância capital da dimensão da alteridade (confiança e res-
peito mútuo) para a conceituação de segurança pública, nos mos-
trando, através de sua pesquisa, o quanto esta dimensão tem sido
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relegada a um plano inferior tanto na percepção da polícia quanto
na percepção da população em geral. Tal desvalorização da
alteridade apresenta-se como questão possivelmente central para
o muitas vezes conflituoso relacionamento entre a população e a
polícia e sua devida valorização e promoção pode ser a chave para o
atingimento de uma relação mais harmônica e produtiva entre os
órgãos de segurança pública e a população.

Portanto, parabenizo a Professora Ivone Freire Costa pelo es-
forço empreendido e iniciativa tomada no fornecimento de subsídi-
os para o aprimoramento da segurança pública.

Luiz Fernando Corrêa
Secretário Nacional de Segurança Pública
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