DA NECESSIDADE DE UM NOVO PARADIGMA PARA A
SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL
Gleidson Renato Martins Dias - 2011
Passamos os anos da ditadura encarando os policiais como repressores e defendemos os
direitos humanos, mas nos esquecemos dos direitos humanos dos próprios policiais.
(Marcos Rolim)
INTRODUÇÃO
Não é por acaso que no imaginário popular os heróis são os policiais como os “Capitães
Nascimento” (no que se refere ao primeiro filme Tropa de Elite), e que as torturas e até
mesmo os assassinatos no referido filme sejam ovacionadas pela grande maioria.
Também não é por acaso que as redes de comunicação tem como grande atração
programas - campeões de audiência - que sensacionalizam a violência. Mostrando
perseguições em viaturas, entradas em residências e prisões, tudo ao vivo, com a
narração “espetaculosa” de apresentadores que usam termos como vagabundos,
xibungos, filhos do ECA, bandidagem etc.
A vitória destes programas e personagens, fictícios ou reais, é fruto da nossa derrota
enquanto campo político. Temos que ter maturidade para avaliarmos qual nossa
contribuição e/ou omissão neste quadro. Um reconhecimento que manifeste
posicionamento crítico e político, sem dramatizações e sem dar a este fato maior ou
menor importância que realmente o tenha. A óbvia relação entre omissão e efeito, causa
e conseqüência.
Os partidos vistos, ou que se apresentam como partidos de esquerda (PT, PC do B, PSB,
para falar dos mais antigos), não disputaram a visão de segurança pública e de polícia
com a direita, da mesma forma que ainda disputam educação, saúde e desenvolvimento
com os setores conversadores da nossa sociedade.
Tal omissão é que fortaleceu e ainda fortalece a visão de que bandido bom é bandido
morto, que devemos ter prisão perpétua e de pena morte, que deve-se reduzir a menor
idade penal, e até mesmo o posicionamento de não descriminalizar o aborto, haja vista
que esta discussão – mesmo contendo posicionamentos machistas e religiosos - esta
diretamente relacionada com a visão maximizadora do direito penal. Estado mínimo e
direito penal máximo.
Aliás, a história das administrações dos partidos conservadores ou programaticamente de
direita, (no Brasil mais especificamente DEM, PSDB) nos demonstrou esta estreita e,
para eles, quase necessária relação: quanto menos Estado, mais Direito Penal, quanto
menos políticas sociais, mais repressão policial, quanto menos distribuição de renda,
mais presídios e presidiários, ou seja, quanto menos Estado tivermos mais os
mecanismos de repressão – direito penal e polícias – são chamados para atuarem na sua
ausência.
A esquerda brasileira disputou com organização e propriedade os vários setores do
mundo do trabalho, tal organização resultou na criação da Central Única dos
Trabalhadores, e da própria Força Sindical, e, mais atualmente, da CONLUTAS. Cada
central sindical tendo majorativamente as influências do PT, PDT e PSTU,
respectivamente.
Estas centrais sindicais nasceram com o objetivo de organizar e dirigir os trabalhadores
no país, influenciando – logicamente - nas políticas públicas de cada setor trabalhista, ou
se preferirem, de cada profissão ou categoria de trabalhadores.
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O referido campo político também disputou e disputa os grêmios estudantis, os diretórios
acadêmicos, os sindicatos de professores (aqui no estado sempre sendo maioria no
CPERS- Sindicato), mas, no entanto não disputaram, e não disputam com a mesma
ferocidade e organização, as associações dos servidores da área de segurança pública. A
omissão de uma intervenção política, conjunta e organizada neste setor foi o que tornou
a direita hegemônica, pois atuava (e de certa forma ainda atua) sem concorrência.
Acreditamos que a visão majoritária sobre segurança publica, a qual não compactuamos,
tem sua maior explicação na falta de atuação conjunta e organizada dos partidos de
esquerda (e/ou centro-esquerda) e dos setores mais progressistas.
Observamos um revelador e interessante debate no jornal Zero Hora entre o ex
Deputado Federal do PT Marcos Rolim e o Cel. Mendes, ex Comandante da Brigada Militar
do Governo de Yeda Crusius do PSDB, sobre o que seria ter vocação para ser policial.
Debate este que desnuda a base teórica e ideológica nas posições antagônicas dos
debatedores e que pode servir de norte para sabermos o tamanho da luta e da disputa
ferrenha que temos pela frente [1] .
Há de se ter uma visão estratégica para esta área problemática e importante da
sociedade brasileira. Para tal propósito é mister fazer disputas programáticas que
tenham, entre outras medidas:
i- produção teórica, no sentido de pesquisas e artigos dentro e fora do mundo
acadêmico;
ii- apropriação da sociedade civil e de todos os órgãos da administração pública direta e
indireta, no que se refere a não “guetizar” o saber e o viver da segurança pública;
iii- e principalmente aproximação com os servidores da segurança pública, que em última
análise são os administradores e executores da política de segurança pública. No sentido
de formação e capacitação política, bem como colocação em espaços políticos partidários
e demais estruturas, como acontece com professores, profissionais da comunicação,
administradores, juristas etc.
Os candidatos de esquerda, ao executivo ou legislativo, sempre mostraram domínio em
assuntos como saúde, educação, moradia, reforma agrária, desenvolvimento sustentável,
no entanto, encontravam dificuldades na temática segurança pública, nada mais
revelador para a compreensão do distanciamento real e equivocado deste campo político
haja vista que tal fragilidade não é exclusividade de um só partido.
Neste sentido o governo Lula revolucionou o ver e o fazer a segurança pública no país.
Tal mutação começou com o então Ministro da Justiça Marcio Thomas Bastos, se
solidificando e aprofundando com seu sucessor, Tarso Genro.
O governo Lula é um marco pois transformou a relação do governo federal com os
governos dos Estados e do Distrito Federal e até mesmo os municípios dando uma outra
abordagem hermenêutica ao artigo 144 da Constituição Federal.
A implantação dos programas como PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania), UPP (Unidades de Polícias Pacificadoras), mudaram concretamente a
atuação dos servidores da segurança pública, bem como, as relações entre União e
Estados Membros e ainda, as estatísticas da violência e da criminalidade.
OS DESAFIOS
É necessário pautar, disputar organizadamente uma nova relação entre sociedade e
Estado.
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As disputas coorporativas, aliado a uma frágil militância impediram avanços nas
reformulações das instituições, neste sentido - o das reformas - há uma dívida real com
instituições como polícia civil e polícia militar.
Os aperfeiçoamentos institucionais feitos pela Constituição Federal de 1988 deixaram de
fora - erroneamente - às polícias estaduais. Se analisarmos, mesmo que
superficialmente, o que era o Ministério Público antes, e no que se transformou após a
promulgação da nova e atual Constituição, veremos o quanto progrediu e o quanto
acompanhou a nova visão jurídica e social estabelecida com a nova proposta de
ordenamento jurídico.
No entanto, as polícias, civil e militar, ainda usam os mesmos métodos ultrapassados,
ainda tem a mesma estrutura administrativa e operacional, ainda formam, com as
mesmas ideologias seus quadros técnicos, de soldado a coronel, e de investigador e/ou
escrivão a delegado.
Tal afirmação é confirmada num importante estudo intitulado “O que pensam os
profissionais de segurança pública no Brasil” [2]. Pesquisa que foi feita com 64 mil
policiais em todo o país pelo Ministério da Justiça e em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Com 115 páginas, o estudo mostra em números como o Policial brasileiro é
despreparado, e humilhado por seus superiores, torturados nas corporações e
discriminado na sociedade, Lembra Nelito Fernandes da Revista Época.
Se o diagnóstico feito pelos próprios agentes é confiável, diz Marcos Rolim, a situação
que eles vivem é desalentadora:
Um em cada três policiais afirma que não entraria para a polícia caso pudesse voltar no
tempo. Para muitos deles, a vida de policial traz mais lembranças ruins do que histórias
de glória e heroísmo.
A pesquisa revela que 20% dos agentes de segurança afirmam terem sido torturados
durante treinamento, isto é, um em cada cinco.
Além da tortura, os policiais são vítimas de assédio moral e humilhações em todos os
níveis, de soldado a coronel.
Salário baixo, corrupção, assédio moral, rispidez, insensibilidade, autoritarismo e
discriminação por parte da população, são as maiores queixas e preocupações dos
operadores da segurança pública.
O Tenente da PM do Rio, Melquisedec Nascimento diz que um namoro recente acabou
porque os pais da moça não aceitavam que ela ficasse com um policial. “Você só pode
dizer que é da polícia depois que a mulher está apaixonada. Se disser antes, ela corre.
Todo mundo acha que o policial é um brucutu corrupto. Outro dia eu ia a uma festa e o
amigo soletrou para mim o nome da rua: ‘Claude Monet’. Ele achou que só porque eu
sou policial não saberia quem foi Monet”, diz ele. (mesma fonte)
Outra importante revelação: apenas 20,2% dos policiais se declararam a favor da
manutenção do modelo atual, que mantém PM e Polícia Civil separadas, uma atuando no
patrulhamento, outra na investigação. Para 34,4% dos policiais ouvidos, o ideal seria a
unificação das duas forças, formando apenas uma só polícia civil, dita “de ciclo completo”
– ou seja, encarregada de patrulhar, atuar em conflitos e também de investigar os
crimes. A maior resistência à unificação vem dos oficiais da PM. Apenas 15,8% deles
defendem o novo modelo de polícia. “Não só temos duas polícias, como também temos
duas polícias dentro de cada polícia. A situação dos praças e dos agentes de polícia civil é
muito diferente da dos delegados e dos oficiais”, diz Luiz Eduardo Soares.
Continua Soares alertando:
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“Hoje, um praça da PM que quiser ser oficial precisa fazer concurso. Ao passar, recomeça
a carreira do zero. Quem chega a sargento não vira oficial, a menos que concorra
também com os civis, fazendo provas. Na Polícia Civil acontece o mesmo. Um detetive
que queira ser delegado, hoje, tem de fazer um concurso e concorrer com qualquer
advogado que não seja policial. Esse advogado recém-formado chega às delegacias
mandando em agentes que têm 30 anos de polícia e é boicotado. Temos milhares de
detetives que são formados em Direito, mas não viram delegados".
Logicamente que o debate não se esgota na reformulação das instituições policiais, e
demais órgãos da segurança pública. É preciso unificar, transversalizar o entendimento e
atuação dos vários órgãos e instituições.
Não se trata tão somente de repressão ou prisão, mas também, e principalmente de um
debate forte e estratégico para avançarmos na complexa relação entre: Polícias,
Judiciário, Ministério Público, IGP, SUSEPE, Guardas Municipais, FASE, Conselhos
Tutelares, além de políticas de inclusão social, distribuição de renda, fortalecimento do
trabalho formal, cursos profissionalizantes, combate ao tráfico de drogas, direito penal
mínimo (ou ultima ratio), penas alternativas, justiça restaurativa, etc.
PROPOSTAS
Os setores mais progressistas devem chamar para si a responsabilidade de pautar uma
nova visão de segurança pública e bancar no Congresso Nacional as mudanças
legislativas necessárias, e ainda, um debate firme, propositivo e sistemático com a
sociedade civil, de forma tão organizada e intensa como acontece com outras temáticas
tão caras, sensíveis e importantes da nossa sociedade.
Deve ser feito uma aliança com a sociedade civil, partidos políticos, ONGs, servidores
públicos e necessariamente com os trabalhadores da segurança pública para
demonstrarmos a população que a maximização do direito penal já se demonstrou
totalmente ineficaz.
Que a inteligência policial é melhor que o franco combate (onde inclusive acontecem
várias mortes de inocentes).
Que é urgente uma reformulação das instituições (que atendam minimamente as
necessidades e expectativas dos servidores, combinando com a modernização da
sociedade, a maturidade da democracia e do Estado Democrático e Social de Direito,
além das necessidades da população em geral).
Também é premente uma mudança da visão da própria sociedade que só acontecerá com
uma mobilização política intensa.
Para revolucionar de forma democrática o entendimento sobre segurança pública
devemos ter - entre outras - algumas movimentações pontuais [propostas aqui
apresentadas para o contexto de um debate travado no Rio Grande do Sul, onde o autor
atua]:
* Fazer uma Conferência Estadual de Segurança Pública para mapearmos as
especificidades regionais e contexto político, cultural e institucional do nosso estado e
tirarmos metas de curto, médio e longo prazo.
* Fortalecer a Susepe e retirar a Brigada Militar dos Presídios e Casas Prisionais.
* Debater na Assembléia Legislativa Gaúcha a reforma total da Lei 10. 990, conhecida
como Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul
fazendo este instrumento avançar para servir de proteção e resgate da dignidade e da
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cidadania dos trabalhadores, indo ao encontro do Neoconstitucionalismo e póspositivismo [3] .
* Enfrentar o tema da maximização do direito penal sugerindo e pautando a nível
regional e federal as penas alternativas e a justiça restaurativa.
* Reformular o sistema penitenciário, debater este tema a nível regional e federal, dando
condições dignais aos seres humanos que se encontram sob tutela estatal.
* Implementar programas de aperfeiçoamento dos servidores e das instituições e órgãos
da segurança pública.
* Enfrentar o tema da reforma nas polícias estaduais, (este talvez um dos mais
importantes) promovendo estudos e debates com os servidores, acadêmicos, associação
de classe, partidos políticos, ONGs, militantes e ativistas dos Direitos Humanos,
Parlamentares e a sociedade como um todo para caminharmos efetivamente em direção
de uma polícia para o século XXI.
* dentro do tópico de reforma, solidificar os mecanismos para que as políticas de
segurança pública sejam políticas de Estado e não (ou no mínimo o menos possível), de
governo. Diga-se de passagem, um dos maiores problemas da segurança pública é que
sempre tem sido tratada – pois assim é a sua atual estrutura administrativa - como
política de governo (passível de mudança ideológica, operacional e programática de
quatro em quatro anos) e não como política de Estado mais estável e duradoura.
.
*Debater a proporcionalidade de gênero nas instituições que impedem formalmente a
ascensão das mulheres a cargos de chefias. No Rio Grande do Sul não existe e nunca
existiu, uma só mulher no cargo de coronel, são banidas do topo da carreira.
O presente texto não tem a pretensão de ser onisciente e absoluto, mas tão somente, de
contribuir para este debate sempre acalorado e hoje, mais do que nunca, indispensável.
Os partidos progressistas, os intelectuais e militantes devem olhar de forma mais
comprometida com este debate, ajudar na construção de novas visões e derrotarem
dinossáuricos conceitos ainda presentes na atuação e formulação das políticas de
segurança pública, (sejam elas teóricas ou operacionais), para alicerçarmos de vez um
novo paradigma para a segurança pública no Brasil.
NOTAS
[1] O referido debate aconteceu quando Marcos Rolim escreveu um artigo no dia 28 de
outubro de 2008 em Zero Hora intitulado Vocação. No outro dia, 29 de outubro de 2008
no mesmo veículo de comunicação o Cel. Mendes, então Comandante Geral da Brigada
Militar do Governo Yeda Crusius (PSDB), rebate o referido artigo discordando da
postulação feita pelo ex Deputado Federal, com o artigo Brigada Militar: Vocacionada
pela Lei. Tendo em vista que Zero Hora não dá o direito a tréplica Marcos Rolim escreveu
no seu Blog Tréplica de Marcos Rolim o qual contém na íntegra os três artigos citados e
um quarto com autoria de Fernando Fedozzi Moralidade e formação dos Policiais, no link
chamado Moralidade e Formação dos Policiais: polêmica Marcos Rolim e Cel. Mendes.
Disponível em http://rolim.com.br.
[2] A análise da pesquisa é encontrada num artigo de Luiz Eduardo Soares e Marcos
Rolim intitulado, Arqueologia da Gestão de Segurança Pública: Potencialidades e Limites.
Marcos Rolim retifica e explica a necessidade reformas nas instituições em Repensando
as Polícias Brasileiras.
[3] Neoconstitucionalismo no marco do que ensina Luís Roberto Barroso em
Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito
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constitucional no Brasil e Lenio Luis Streck em hermenêutica Jurídica (em) Crise ou ainda
em Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas.

(*) Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS, Pós-Graduando em Direito
Público pelo IDC, Militante dos Direitos Humanos e Movimento Negro.

Fonte: site Carta Maior, 01 ago. 2011. http://www.cartamaior.com.br/?/Opiniao/Danecessidade-de-um-novo-paradigma-para-a-SeguranDa-necessidade-de-um-novoparadigma-para-a-Seguranca-Publica-no-Brasil/22658
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