
 

A máxima de Lewis Carrol “Para quem 

não sabe para aonde vai, qualquer 

caminho serve”, apresentada em seu livro 

“Alice no país das maravilhas”, cabe bem 

para a segurança pública no Brasil. A falta 

de políticas públicas nesse setor é a regra 

na União, nos estados e nos municípios. 

A discussão sobre o tema da segurança 

pública no Brasil passou a fazer parte da 

agenda política nacional na medida em 

que a criminalidade urbana cresceu e foi 

interpretada como decorrência de 

problemas sociais. Como bem aponta 

Cano, em um movimento próximo ao de 

outros países latino-americanos, a 

esquerda brasileira confiava que o próprio 

processo de redemocratização trouxesse 

de modo “natural” as chaves para a 

resolução do problema da violência 

urbana. Qualquer tentativa de 

reformulação das políticas de segurança 

era interpretada como uma ação 

conservadora, ligada a grupos políticos 

mais à “direita” do espectro político. 

Na década de 1990, novos atores 

passaram a propor modelos mais 

democráticos na estrutura da segurança 

pública, incluindo a prevenção e a 

compatibilização de eficiência policial 

com respeito aos direitos humanos. 

Paralelamente, o problema do 

narcotráfico e das práticas violentas que 

cercam a comercialização de drogas 

ilícitas assumiu um papel de destaque nos 

debates sobre a criminalidade urbana. 

Para Marcelo S. S. de Pinho, dois eixos 

paradigmáticos dominaram o debate 

sobre as políticas de segurança pública no 

Brasil dentro e fora da academia: o 

tratamento social e o tratamento penal. Os 

dois campos epistêmicos remetem a 

estruturas, práticas institucionais e 

modelos de gestão antagônicos. Os 

projetos de políticas de segurança pública 

trazem a marca da luta entre os dois 

campos, que acaba por se refletir na 

prática policial. 

A forte componente ideológica do setor é 

outra dificuldade. Tereza Pires do Rio 

Caldeira fala de uma democracia 

disjuntiva, na qual a lógica dos direitos 

civis e políticos difere substancialmente 

da lógica dos direitos sociais. Segundo a 

autora, para parcela importante da 

população, os direitos civis são 

deslegitimados pela violência do Estado e 

pelo enraizamento do crime organizado 

em seu controle territorial sobre as 

comunidades segregadas. O extremismo 

ideológico tem marcado a adoção de 

legislações complacentes a determinadas 

tipologias criminais, sob o argumento de 

retirada de um “entulho autoritário” que 

não observaria as desigualdades sociais. 

Ainda segundo Marcelo S. S. de Pinho, a 

estrutura dos órgãos de segurança pública 

no Brasil tornou-se obsoleta ante a 

diversificação e modernização dos atos 

criminosos. Nesse espectro, já no início 

do século XXI, o Brasil passou a figurar 

entre os países mais violentos do mundo. 

A formulação e o desenho de propostas e 

alternativas de ação sempre se 

confrontaram com a ideologização que 

reveste o tema, em especial as questões 

sociais e as políticas de encarceramento. 

Ante a inação do Estado, fortemente 

ligada à ideologização anteriormente 

citada, o debate sobre a implementação de 

políticas se restringiu basicamente a 

propostas de restrição à comercialização e 

à posse de armas de fogo pelos cidadãos; 

a indução de alterações curriculares nos 

órgãos de segurança pública com a 

inclusão de temáticas relacionadas aos 

direitos humanos em troca de 

financiamento federal para a aquisição de 

equipamentos (especialmente viaturas e 

armamento); a estimulação de 

participação nos debates sobre segurança 

de integrantes da sociedade civil 

organizada fortemente ligados à defesa 

dos direitos das minorias (sob a lógica de 

que a redução das desigualdades sociais 

reduziria o crime); e a adoção de 

programas como o Tolerância Zero. 

 

 Para quem não sabe para 

onde vai, qualquer caminho 

serve.   

Em 2018, com a edição da Medida 

Provisória (MP) 821/2018 que criou o 

Ministério da Segurança Pública a União 

efetivamente chamou para si a 

responsabilidade e buscou retomar o 

protagonismo das ações nesse campo 

propondo a criação do Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP). A 

necessidade da sistematização, 

financiamento e coordenação de ações foi 

enfim assumida e expressa de maneira 

formal. Contudo, o governo Bolsonaro ao 

editar a MP 870/2019 extinguiu o 

Ministério da Segurança Pública e fundiu 

suas atribuições no recém-criado 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Ainda não está claro qual o caminho será 

seguido pelo novo governo nesse campo, 

que inclusive foi tido como fundamental 

para a eleição do presidente Bolsonaro. A 

credibilidade do Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio Moro, é 

certamente um ponto alvissareiro.  

O certo é que a ausência de uma 

racionalidade gerencial sistemática, nos 

três níveis de governo, neste âmbito das 

políticas públicas é fator determinante 

para a ineficiência da atuação 

governamental e, consequentemente, 

potencializa o fenômeno da 

criminalidade, conforme apontado por 

Luis F. Sapori. Assim, há necessidade da 

tradução dos propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real. As chamadas “políticas 

públicas”, conforme apresentado por C. 

Souza. 

Não devemos permitir que novamente 

ideias, ações, projetos e/ou programas 

sejam apresentados como sendo uma 

“política pública de segurança”. 

Importante lembrar o conceito de 

“políticas públicas” de Antônio Carlos 

Torrens, as quais, para assim poderem ser 

caracterizadas, são necessariamente 

submetidas à (s) Casa (s) Legislativa (s), 

uma vez que, além de legislação que 

estabeleça um conjunto de princípios, 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias a 

serem aplicadas e fiscalizadas, há 

necessidade de estabelecimento de 

recursos para sua consecução. 

Encerro com as palavras de Azor Lopes 

da Silva Jr. que afirma: “Vocês 

reconhecerão a importância que um 

governo dá às variadas políticas públicas 

a partir da dotação orçamentária que lhes 

é fixada…”. 
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