
Especialistas propõem integração
das polícias com a comunidade
Ciclo de Debates reúne especialistas do exterior e de outros estados brasileiros, que
enfatizam a necessidade de democratização internadas corporações, maioren vo/vimento
com a população, e polemizam acerca de temas como a desmilitarização das polícias

Ciclo de Debates
sobre Segurança Pú-
blica e Democracia,
promoção da Assem-
bléia Legislativa, com

o apoio da UFMG, foi desenvolvido
em três etapas, durante os meses de
agosto e setembro. A primeira etapa,
com a participação do especialista
em segurança pública David Bayley,
tratou das tendências mundiais de
mudança nessa área. Na segunda
fase, especialistas brasileiros, como
o jurista Hélio Bicudo (PT/SP) e o
senador Romeu Tuma (PFL/SP), dis-
cutiram o quadro nacional. Para en-
cerrar, foram realizadas duas mesas-
redondas, com a participação de
lideranças dos policiais militares e
civis de Minas Gerais e autoridades
do governo ligadas a órgãos de
segurança pública.

Violência policial - O diretor e
professor da School of Criminal
Justice, State University of New York,
David Bayley, abordou a questão da
segurança pública sob três aspectos:
o processo de reforma das institui-
ções policiais no mundo; as mudan-
ças que estão ocorrendo nas polícias;
e o problema da violência policial.
Bayley frisou que não bastam leis e
mudança de regulamentos se as
áreas de comando das polícias não
estiverem sensibilizadas para a ne-
cessidade dessas reformas.

Sobre as mudanças que estão
ocorrendo nas corporações policiais
em outros países, Bayley citou três
direcionamentos: o aumento da in-
tensidade das respostas que a polícia
dá aos cidadãos; o envolvimento do
cidadão nas questões de segurança;
e, por último, a responsabilidade do
policial.

A resposta da polícia está patente
nas estatísticas que indicam que 90%
do seu trabalho decorre de solicita-
ção da população, e só 10% das
ações ocorrem por iniciativa pró-
pria. As chamadas pelo sistema 911
nos Estados Unidos, como o 190 em
Belo Horizonte, representam o gran-
de trabalho da polícia.

Em países como a Inglaterra, o
Canadá e os Estados Unidos, obser-
va-se crescente envolvimento da
população na segurança pública.
Nesses países, está sendo estimula-
da a formação de grupos civis, cha-
mados de polícia comunitária, para
exercerem o trabalho policial e de
fiscalização dos atos da polícia. Cons-
tatou-se que a maioria das informa-
ções sobre os crimes vem do público
e propicia a solução de 90% dos
casos investigados.

Bayley criticou a violência poli-
cial. Para ele, "o uso da força exces-
siva da polícia contra civis é tolo. Não
funciona. Não se consegue diminuir
a criminalidade com tais métodos. O
uso da força expõe a polícia desne-
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cessariamente. Atrai para a
corporação a desconfiança da socie-
dade e desvia o foco de discussão
dos problemas da segurança de ou-
tros setores com igual responsabili-
dade, como a Justiça e o Estado'.

Sem precipitações - O presidente
da Assembléia Legislativa, deputado
Romeu Queiroz (PSDB), ao abrir a
segunda rodada de discussões, disse
que "não há respostas apressadas
para o problema da segurança públi-
ca", e lembrou que o fenômeno da
violência ocorre no mundo inteiro,
sob a forma de guerras, conflitos
sociais, criminalidade e violência
policial.

A prova de que esse tema ainda
renderá muito debate foi dada pelo
senador Romeu Tuma (PFL/SP). Ele
informou que, até o final de agosto,
antes portanto de o governo federal
enviar suas próprias propostas para
o Congresso, tramitavam na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal
exatamente 1.290 projetos de lei
tratando de segurança pública.

O senador não acredita que o
problema será resolvido apenas com
leis e defendeu investimentos, nas
formas de equipamento, formação e

David Bayley: O uso da força expõe a
policia desnecessariamente. Atrai para

a corporação a desconfiança da
sociedade e desvia o foco de outros
setores com igual responsabialidade,

como a Justiça e o Estado

capacitação, para que a polícia possa
agir da forma que a sociedade exige.
Tuma disse que hoje a polícia brasi-
leira trabalha sob suspeita perma-
nente, "o que é ruim para a polícia
e mantém a sociedade com medo".
Defendeu também a integração das
polícias militar e civil e criticou as
iniciativas para distanciá-las.
Desmilitarização - Depois de fa-
zer um breve histórico da aborda-
gem da questão policial nas Consti-
tuições brasileiras, o jurista e depu-
tado Hélio Bicudo (PT/SP) defendeu
a desmilitarização das polícias. Para
ele, essa é a primeira condição para
que o País, e cada Estado em parti-
cular, consiga aproximar a sua polí-
cia da comunidade, transformando-a
na polícia do povo e não dos
governos.

O deputado argumentou que a
militarização das polícias brasileiras
advém, primordialmente, da sua
subordinação ao Exército, através da
Inspetoria-Geral das Polícias Milita-
res. "Elas são forças de reserva do
Exército - disse -, e esse vínculo é
legal, expresso em legislações edi-
tadas durante os governos militares
e ainda vigentes, que instituíram
também a Justiça Militar."

Hélio Bicudo esclareceu, ainda,
que a desmilitarização da polícia não
se resume a medidas simplistas como
a dispensa do uniforme e o desarma-
mento do policial. "Não é isso que se
pretende - ponderou -, mas uma
mudança mais profunda, de filoso-
fia, pois o militar é treinado para a
guerra, para a destruição, e o polici-
al, para a segurança, para a constru-
ção da paz dentro das comunidades."
O deputado advertiu que a crise das
polícias brasileiras não pode ser
entendida apenas como um proble-
ma salarial, mas de falência de um
modelo, que precisa urgentemente
ser reconstruído.

Falta diagnóstico - O professor
Domício Proença Júnior, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro,

Hélio Bicudo: Desmilitarização é
condição para se aproximar a polícia da
comunidade, transformando-a na polícia

do povo e não dos governos

ponderou, no mesmo debate, que
falta um diagnóstico científico sobre
a questão policial no Brasil, para
embasar as discussões sobre a ne-
cessidade de mudança nessas orga-
nizações. Além disso, existe uma
confusão conceitual, mantida na Cons-
tituição de 1988, vinculando a idéia
de segurança pública ao conceito de
segurança nacional. Essa estrutura,
segundo ele, não serve para a demo-
cracia e é uma das fontes da atual
crise das polícias. Domício Proença
Jr. defendeu que os problemas atuais
da polícia brasileira se resolvem com
pequenas mudanças. "Discordo de
propostas como a de desmilitarização.
Há muito tempo, a nossa polícia já
rompeu esse elo. Mantém alguns
rituais militares, mas, na rua, o poli-
cial está sozinho e age sozinho,
argumentou. O professor da UFRJ
minimizou também a discussão so-
bre fusão das polícias militares e
civis como condição para superação
da crise policial brasileira. "O teórico
tem de apreender a história, respei-
tar as culturas de cada uma dessas
instituições e encontrar caminhos
alternativos."

"Nosso desafio - ressaltou Proen-
ça Jr. - não é o de reestruturar essas
instituições, mas de promover arran-
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jos, sejam de comando, de treina-
mento ou de políticas, entre outros,
para que as polícias possam atuar
como parte de um conjunto de ór-
gãos provedores da ordem pública."

Integração - Na terceira etapa do
debate, com os representantes das
entidades e associações policiais e
as autoridades dos órgãos públicos
ligados à segurança, evidenciou-se a
insatisfação dos primeiros, princi-
palmente com as precárias condi-
ções de trabalho a que estão subme-
tidos, e as carências do sistema como
um todo, reflexo da própria falência
do Estado.

Regulamentos arcaicos, formula-
dos nos moldes do Exército brasi-
leiro, policiais mairremunerados e
mal-equipados; sistemas de defesa
social e de segurança pública defici-
entes; Justiça morosa e distanciada
dos cidadãos, esses foram alguns dos
problemas identificados.

O coronel PM Edvaldo Piccinini
Teixeira, presidente do Clube dos
Oficiais da PMMG, defendeu a
integração das polícias Militar e Ci-
vil, primando por um trabalho qua-
litativo e não quantitativo. "O siste-
ma deve funcionar como uma engre-
nagem na defesa da sociedade e
segurança pública, porque a falta do
poder público cria o poder paralelo,
com o crime organizado incumbin-
do-se das funções do Estado."

O coronel Piccinini acrescentou
que a fusão poderia acarretar mais
deficiência do que a existente hoje,
pois surgiria um órgão gigante, exi-
gindo enormes recursos financeiros,
gerando desmandos, intrigas e
corrupção.

O secretário da Segurança Públi-
ca, Santos Moreira, em outra mesa,
expôs a mesma posição. Defendeu
a unificação de alguns serviços das
duas corporações, com o objetivo de
reduzir custos e aumentar a eficiên-
cia do sistema, mantendo-se intacta,
no entanto, as duas estruturas. "Ne-
cessitamos de um único sistema de

informação, um único serviço de
rádio-informação, enfim, de uma
maior interação, mas não da unifica-
ção", exemplificou.

O comandante do Policiamento
Militar da Capital, coronel PM Edgar
Eleutério Cardoso, engrossou o coro,
argumentando que "estamos bem
estruturados quanto à forma, carece-
mos é de maior harmonia no nosso
funcionamento. Faltam-nos uma vi-
são sistêmica da segurança pública e
uma filosofia que nos oriente, bem
como uma maior ênfase na participa-
ção comunitária, fundamental em
qualquer estratégia de segurança
pública".

Unificação - O presidente do Sin-
dicato dos Servidores da Polícia Civil
de Minas Gerais, José Magela Alves
Pereira, levantou a bandeira da uni-
ficação. Ele criticou o modelo atual
das polícias, "deteriorado e sem
nenhuma condição de se manter",
defendendo a criação de uma "polí-
cia civil única", incorporando a mi-
litar. Fez a ressalva, no entanto, de
que esse processo deve ser resulta-
do de uma intensa discussão com a
sociedade.

"A polícia
brasileira

trabalha sob
suspeita

permanente, o
que é ruim para

a polícia e
mantém a

sociedade com
medo"

Senador Romeu Tuma

Outro a defender a unificação das
polícias foi o presidente da Associ-
ação dos Delegados de Carreira da
Polícia Civil de Minas Gerais, Vítor
Hugo Moreira de Resende. Segundo
ele, é fundamental uma reformulação
profunda da estrutura de segurança
pública.

O presidente do Conselho Esta-
dual de Direitos Humanos, José Luiz
Magalhães, também propôs a unifi-
cação e foi além, defendendo a
eleição, pelo voto direto do povo, do
chefe da polícia, num modelo seme-
lhante ao norte-americano. Maga-
lhães destacou, ainda, outros pontos
da proposta dos grupos ligados à
defesa dos direitos humanos, entre
elas a desmilitarização, desvin-
culando-se a nova corporação das
Forças Armadas, e a municipalização
das competências, para definição de
ações de segurança pública e de
direitos humanos, através de conse-
lhos municipais.

Reformulação - A advogada do
Centro Social dos Cabos e Soldados
da PMMG, Cláudia Cecilia de Almeida
e Silva, apresentou também uma
proposta mais abrangente para a
reformulação da política de seguran-
ça pública e mudança das polícias.
Ela criticou os regulamentos das
polícias militares, arcaicos, inspira-
dos nos do Exército brasileiro e
eivados de preceitos, que não mais
coadunam com o estado democráti-
co de direito. Ela entende que de-
vem ser substituídos por normas
mais adequadas, que denotem a
evolução de todos os segmentos da
sociedade brasileira, inclusive o
militar.

Cláudia de Almeida defendeu a
melhoria da eficiência dos serviços
policiais, através de uma seleção
mais rigorosa para ingresso nos qua-
dros da corporação; melhoria da
remuneração dos policiais; aumento
dos investimentos públicos no setor
de segurança; maior aproximação
entre a comunidade e o policial; e
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inserção de matérias relacionadas
aos direitos humanos e à cidadania
na formação dos policiais.

A advogada citou a carta-propos-
ta da Associação Nacional das Enti-
dades Representativas de Cabos e
Sargentos das Polícias Militares e
Bombeiros Militares do Brasil, ela-
borada em Brasília, em 25 de agosto
último. Ela destacou, entre as pro-
postas, a de criação de uma lei
específica abrangendo todas as po-
lícias do Brasil; de um regulamento
ético e disciplinar, em consonância
com a Constituição Federal de 1988;
e de um plano nacional de cargos e
salários.

Democratização - Nessa mesma
linha, o representante da Associação
dos Servidores da Polícia Civil de
Minas Gerais, Otávio José Lima
Toledo, falou que a questão da
segurança pública só será resolvida
quando houver uma participação
maior da sociedade. Disse que é
preciso que as polícias se abram
para que todos conheçam as suas
dificuldades e pregou a democrati-
zação dessas instituições, garantindo
mesmo o direito de organização da
categoria.

O presidente do Sindicato dos
Policiais Federais no Estado de Mi-
nas Gerais, Juvercino Guerra Filho,
disse que é preciso acabar com o
mito de que o sindicato policial está
vinculado às centrais sindicais ou a
qualquer partido político de esquer-
da ou direita. Juvercino defendeu a
independência do sindicato como
forma de garantir o direito de cida-
dania e de expressão dos policiais.
Condenou a participação de poli-
ciais armados em manifestações, mas
disse que a organização da categoria
é pressuposto da democracia.

Essa abertura permitiria ainda o
maior entrosamento das corporações
com a comunidade e o comprome-
timento do cidadão com a questão da
segurança pública. O juiz coronel
PM Laurentino de Andrade Filocre,

Unificação ou
apenas maior
integração das

polícias?
Estas posições

acirraram os
debates e
levaram à

formulação de
diversas

propostas de
solução para o

problema

do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais, defendeu
essa participação para garantir maior
eficiência da ação policial. "Se não
estimularmos o cidadão de bem para
que se comprometa com o projeto de
segurança pública, dificilmente te-
remos sucesso em nossas ações',
alertou.

Outras variáveis - Durante os de-
bates, ficou evidente que existe uma
ampla consciência de que a solução
dos problemas de segurança pública
extrapola o seu próprio universo. O
presidente da Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PM,
Welinton Eustáquio de Jesus, denun-
ciou a visão elitista dos governantes
sobre essa questão. Observou que a
segurança pública ganhou espaço na
agenda dos governos só depois de a
crise das polícias chegar às ruas e
começar a incomodar as elites. Disse
que é preciso que as pessoas que
estão discutindo o assunto conheçam
a realidade dos quartéis e denunciou

o modelo de polícia existente hoje,
feito para dar segurança aos mais
ricos, negligenciando os bairros po-
bres, "onde há desejo de segurança".

O próprio secretário Santos
Moreira admitiu que o sistema de
segurança pública está falido, supe-
rado, e que precisa ser reformulado.
O secretário destacou que faltam às
organizações nacionais "uma identi-
dade nacional, uma identidade dou-
trinária e uma identidade tática
operacional". Mas ele frisou que
falta, principalmente, horizontalidade
de procedimentos entre os diversos
segmentos envolvidos direta e indi-
retamente com segurança pública.

"Como poderemos fazer segu-
rança pública com as prefeituras
municipais autorizando a ação de
camelôs e, conseqüentemente, le-
galizando o comércio de produtos
contrabandeados? Com as prefeitu-
ras autorizando a ação dos
'flanelinhas', que estão extorquindo
cidadãos? Com crianças abandona-
das?", questionou, advertindo que é
preciso um conjunto de medidas
para fazer segurança pública, e não
só uma reforma de polícias.

A representante da Associação
das Famílias e Amigos das Vítimas de
Violência, Jocélia Maria de Castro
Leão Brandão, destacou que é pre-
ciso, antes de mais nada, combater as
causas da violência, como a fome, o
desemprego, a questão ambiental e
a questão agrária. Jocélia Brandão
propôs, ainda, a adoção de uma
política de segurança pública que
tenha, como elementos básicos, a
educação e o combate à impunida-
de. Lamentou que a violência seja a
única coisa democratizada no País,
pois atinge a todos sem distinção de
sexo, cor e classe social.

*Participaram da cobertura do Ci-
cio deDebates sobre Segurança Pública
e Democracia osjornalistasEustáquio
Marques, Francisco deMoraisMendes,
Patrícia Duarte eRodrigolucena
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