
crescimento do ín-
dice de violência,
que já ultrapassou as
fronteiras das gran-
des cidades e se ins-

talou até nos pequenos municípios
do interior do Estado, está levando
a população a modificar seus hábi-
tos e adotar medidas extras de se-
gurança para sair de casa. O de-
semprego e o uso de drogas estão

~jllj~l SEGURANÇA PÚBLICA

esquisa identifica os maiores
edos da população

Assembléia Legislativa de Minas contratou uma
pesquisa de opinião para conhecer o pensamento
da população e dos agentes encarregados da
segurança pública sobre violência e aspectos

da segurança. Foram entrevistados 7.507 cidadãos
e 404 policiais da ativa

Patrícia Duarte
Jornalista da Alemg
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Atribuição ao aumento da violência nos dias atuais

Freqüência % % %
Válido Acumulado

Desemprego ,.;. 551 36,7 36,7 36,7

Uso de drogas/tóxico 361 24,1 24,1 60,8

Falta de punição dos infratores 111 7,4 7,4 68,2

Falta de educação/religião 103 6,9 6,9 75,0

Pobreza 86 5,7 5,7 80,7

Falta de policiamento 64 4,3 4,3 85,0

Lentidão da Justiça ". 62 4,1 4,1 89,1
<;.. ,.,

Policiamentp mii~j~1~~p~~ge+;
48 3,2 3,2 92,3remunerado';ií"'m,/bw "

Desinteg~~~~~f~riiili~r;,;;w 42 2,8 2,8 95,1
...... ", .............. '.

Alcoolismo
,

33 2,2 2,2 97,3

Exemplos na TV e cinema 31 2,1 2,1 99,4

Excesso de ambição 5 ,3 ,3 99,7

NSlNR 4 ,3 ,3 100,0

Total 1.501 100,0 100,0

Mudança de hábito em função do aumento da violência

cupação entre os entrevistados é
com relação à ação de bandos de
pivetes ou de arrastão de gangues,
somando 15,2% das respostas. Mes-
mo não sendo um fato comum em
Minas Gerais, 12,4% responderam
ter medo de bala perdida e 5,3%
destacaram a violência policial. Se-
lecionando o universo pesquisado
no interior, 19,9% dos entrevistados
responderam que seu maior temor
é o de serem assaltados nas ruas e
18,8% temem sofrer atos de violên-
cia sexual. Quase igual a esse
percentual, 18,3% responderam que
têm medo de serem assaltados em
casa.
A agressão contra crianças foi

apontada pela maioria dos entrevis-
tados (30,2%) como sendo um dos
tipos de violência que mais impres-
sionam_ Somada essa resposta à da-
queles que apontaram a violência
de pais contra filhos e de maridos

Abandono - Dos entrevistados as-
saltados, 46,3% não denunciaram o
caso à polícia e 32,7% denuncia-

lentidão da Justiça foram outras cau-
sas selecionadas, com índices infe-
riores a 10%.
Para melhorar o financiamento

do sistema de segurança, a maioria
da população é contra a redução
das verbas para a educação (80,4%)
e para a saúde (83,5%), bem como
a criação de impostos (53,8%
posicionaram-se contra; 27,5%, a
favor; e 17,9%, em parte). A solu-
ção apontada pela população para
garantir mais recursos para a segu-
rança pública passa, principalmen-
te, pela suspensão do pagamento
da dívida dos Estados com a União
(51,3%) e maior contribuição das
prefeituras (75,4%). Dos entrevista-
dos, 85,4% também defenderam
penas mais duras como forma de
reduzir a violência e a crimina-
lidade.
Outra medida que teria o apoio

de parte da população seria a da
privatização das cadeias e peniten-
ciárias. Foram 54,2% de respostas
favoráveis contra 30,6% negativas.
Dos entrevistados que apoiam um
programa de privatização nesse se-
tor, 42,7% indicam que a adminis-
tração dos presídios e das cadeias
deveria ser assumida por empresas
particulares e 37,4%, por entidades
civis, semelhantes a associações de
bairros, sindicatos ou entidades de
caridade.
Desse universo, 66,7% acreditam

que, com a privatização, a recupe-
ração dos presos seria mais eficien-
te e 72,1%, que o sistema de vigi-
lância dentro dessas instituições se-
ria melhor. Ainda assim, 57,6% de-
fenderam que o presídio, por me-
lhor que seja administrado, não ga-
rante a recuperação do preso e
82,5% concordam que a pena de
prisão leve deveria ser substituída
pela prestação de serviços à comu-
nidade.

contra mulheres como as que mais
os sensibilizam, esse universo che-
ga a 52,1%, caracterizando uma gran-
de preocupação da população com
a violência doméstica. No interior,
esse percentual chega a 55,5%. O
assalto a mão armada foi apontado
por 14,4% como um dos tipos de
violência que mais impressionam,
e 10,5% disseram que é a violência
nas escolas.
Desemprego - Quanto às causas
do aumento da violência, existe um
consenso entre os entrevistados de
que o desemprego é o principal
fator que influencia esse quadro.
Esse item foi apontado por 36,7%
da população; e o uso de drogas,
por 24,1%. No interior, 38,2% atri-
buíram ao desemprego a principal
causa do aumento da violência; e
21,9%, ao crescimento do uso de
drogas. A falta de educação, a po-
breza, a falta de policiamento e a

% % %
Válido Acumulado

391 26,0 26,0 26,0

267 17,8 17,8 43,8

230 15,3 15,3 59,2

208 13,9 13,9 73,0

180 12,0 12,0 85,0

127 8,5 8,5 93,5

43 2,9 2,9 96,3

41 2,7 2,7 99,1

14 ,9 ,9 100,0

1.501 100,0 100,0

Evite lugares de grande
aglomerações

Não carregue muito dinheiro
no bolso

NSINR

Reduziu a ida aos estádios
de futebol

Saia à noite somente
quando indispensável

Total

ou vítimas de algum tipo de violên .
cia, também uma ou mais vezes.'
Considerando-se apenas os questio-
nários do interior do Estado, mano
tém-se ainda a mesma proporção,
com 21,3% dos entrevistados con.
firmando já terem vivido, pelo me.
nos uma vez, situação de risco, com
ameaça de assalto.
A pesquisa de opinião pública

ouviu 1.501 cidadãos e 404 policio
ais civis e militares da ativa. Os tra.
balhos de coleta de dados foram
realizados entre os dias 7 e 13 de
junho deste ano, sendo 401 entre.
vistas realizadas na capital, 200 na
Região Metropolitana e 900 no in.
terior do Estado. A estratificação se
deu de acordo com o censo
demográfico de 1991, realizado pelo
IBGE, por sexo, idade e escolarida.
de. Todos os entrevistados têm ida.
de superior a 16 anos, e as entre.
vistas foram domiciliares, exceto
para os cidadãos em trânsito (tam-
bém entrevistados).

Mudanças na rotina - O registro
de casos de violência cada vez mais
graves, envolvendo um número
maior de vítimas e em situações de
risco mais tensas, é uma constataçâo
óbvia para quem acompanha o no-
ticiário da mídia. Influenciados por
essa realidade, certamente, muitas
pessoas estão mudando suas roti.
nas para se prevenir de situações
de risco de violência. E essa mu-
dança foi identificada pela pesqui-
sa: 26% dos entrevistados passaran1
a sair menos de casa; 17,8% têll1
evitado locais de grandes aglome-
rações; 15,3% responderam que.
hoje, andam com menos dinheiro
nas mãos; e 13,9% confirmaram que
saem à noite só quando é indispen-
sável.
O maior medo das pessoas é o

de serem assaltadas nas ruas. Esse
temor foi confirmado por 18,3% do~
entrevistados. Outros 16,6% tên1
medo de estupro e 16,3% temenJ
ter sua casa assaltada. Outra precr

cessidade de mudança aspirada pela
sociedade mineira.
Esse quadro, que já vinha sendo

identificado pelo Parlamento desde
meados de 1999, quando se debru-
çou sobre a questão da segurança
pública, tornando esse tema
prioritário na pauta de debates do
Legislativo, agravou-se, levando a
que 86,9% dos entrevistados afirmas-
sem que, hoje, sentem-se mais inse-
guros do que tempos atrás. Essa é a
mesma ordem de grandeza das res-
postas vindas do interior do Estado.
Dos entrevistados, 83,1% disseram
que se sentem menos seguros.
Vinte e sete por cento dos en-

trevistados confirmaram que já fo-
ram assaltados ou sofreram algum
tipo de violência criminosa uma ou
mais vezes; e 37,6% dos entrevista-
dos já tiveram familiares assaltados

entre as principais causas do au-
mento da violência e, para os mi-
neiros, o trabalho em conjunto das
duas polícias seria uma iniciativa
importante para melhorar a segu-
rança da população.
Essas são algumas das conclu-

sões apontadas pela pesquisa so-
bre segurança pública encomenda-
da pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e realizada pela em-
presa Leal-M Opinião e Mercado,
na primeira semana de junho. Ou-
tro dado apurado é que mais da
metade dos entrevistados está dis-
posta a participar de grupos ou as-
sociações que ajudem a enfrentar o
problema da violência. O presidente
da Assembléia, deputado Anderson
Adauto (PMDB), afirmou que um dos
méritos dessa pesquisa é que ela
dimensiona os problemas e a ne-

,
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equipes, a dos policiais militares
e a dos civis. Mais da metade
(57%) da Polícia Militar tem difi-
culdade para conseguir informa-
ções com a Polícia Civil e 43,7%
desta têm dificuldade de obter in-
formações com a Polícia Militar.

Auto-imagem - Entre os polici-
ais entrevistados, 58,4% estão em
função de policiamento e 36,9%,
na área administrativa, sendo que
60,9% destes entrevistados estãO
na polícia - civil ou militar - há
mais de 10 anos. Desse universo,
81,9% afirmaram estar satisfeitos
com a função que exercem e ape-
nas 39,6% estariam dispostos a
mudar de profissão se tivessem
oportunidade.
Mas, como a maioria da popula-

ção, os policiais também não se sen-
tem seguros nos dias de hoje. Mais
da metade deles (57,9%) respondeu
que não se sente segura como poli-
cial, principalmente por se sentir
desprotegida pelo Estado (21,8%) e
pela falta de apoio da corporação
(9,7%). Outros 15,8% justificaram
argumentando que sua insegurança
vem da preocupação com a famí-
lia. No exerCÍcio da profissão, o que
mais temem é a represália dos ban-
didos (26,5%) e o não-reconheci-
mento funcional e profissional
(20,5%).
Concordando com a opinião da

população em geral, os policiais
também não acreditam que, se o
cidadão andar armado, estará mais
protegido. Baseado na sua própria
experiência, 59,2% disseram que o
desarmamento da população redu-
ziria o número de crimes. A maio-
ria dos policiais foi também recep-
tiva à participação da população,
com 61,9% dos entrevistados con-
cordando que a atuação de um Con-
selho de Segurança Municipal, com-
posto de autoridades policiais, civis
e membros da comunidade, ajuda-
ria a polícia a ter um melhor de-
sempenho. _

16,6

29,5

42,1

53,0

63,4

73,3

87,4

80,7

93,6

97,8

98,8

99,8

100,0

%
.Acumulado

7,4

6,7

12,6

10,9

10,4

9,9

%
Válido

16,6

12,9

7,4

6,7

16,6

12,9

12,6

10,9

10,4

9,9

6,2 6,2

4,2 4,2

1,0 1,0

1,0 1,0

,2 ,2
100,00 100,00

drogas tem influído no aumento da
violência. A precariedade dos equi-
pamentos da polícia aparece entre
as causas em décimo lugar (4,2%) e
é apontada apenas como terceira
resposta (15,6%).
Mas, entre os fatores que im-

pedem o policial de exercer bem
a sua função, a falta de equipa-
mentos aparece em primeiro lu-
gar, somando 35,1% das respos-
tas. Somados a esse percentual
aqueles encontrados nos itens que
tratam da "falta de viaturas ade-
quadas" e do "armamento obso-
leto e insuficiente", o índice sobe
para 55,1%. A baixa remuneração
teve 16,6% de incidência e a fal-
ta de entrosamento entre as duas
polícias, 12,4%. Outra dificulda-
de enfrentada pelos policiais e
confirmada pela pesquisa refere-
se à comunicação entre as duas

Freqüência %

Fatores que têm contribuído para o aumento da violência
Resposta dos policiais militares e civis

Desemprego 67

CódigOPenal desatualizado 52

Faltad~ punição dos
criminosos' 51

<-:;(.: ".

Lentidão da Justiça., 44

Aumento do uso de drogas 42

Baixa renda da população 40

Estatuto da Criança e do
Adolescente 30

Falta de educação da
população 27

Falta de vontade do
poder público 25

Polícia mal equipada 17

Falta de presfdios 4

Policiélmento. insuficiente 4

1

404

segunda medida priorizada pelos
entrevistados diz respeito à aplica-
ção de penas mais severas, confor-
me indicaram 24% dos policiais ci-
vis e militares. O aumento do efeti-
Vo da Polícia Militar e a melhor re-
muneração dos policiais civis e mi-
litares são outras medidas assinala-
das pelos entrevistados.
As propostas são coerentes com

a leitura que os policiais fazem das
causas que têm contribuído para
aUmentar a violência no Estado.
Apesar do desemprego ser aponta-
do como a principal delas (16,6%),
quando somados os três itens se-
guintes - Código Penal desa-
tualizado, falta de punição dos cri-
minosos e lentidão da Justiça -, eles
tOtalizam 36,7% das respostas. Di-
ferentemente da leitura da popula-
ção em geral, apenas 10,4% con-
Cordam que o aumento do uso de

abril-set/20~ abril-set/2000

buem exclusivamente ao Estado a
função da segurança pública. Des-
sa forma, pode ser compreensível
que, quando chamados a julgar a
qualidade do serviço prestado pelo
Estado, sejam tolerantes com as de-
ficiências do policiamento, já que
entendem que essa não é uma fun-
ção para ser assumida pela popula-
ção e o Estado tem suas próprias
dificuldades, principalmente de Or-
dem financeira, repetidamente con-
firmadas na imprensa.
A disposição da população para

atuar no combate à violência é, no
entanto, bem dimensionada pela
pesquisa. Se não concorda em "pe-
gar em armas", a maioria dos entre-
vistados (59,4%) está disposta a par-
ticipar de um conselho ou de um
grupo de pessoas para ajudar a
autoridades, apresentando idéias e
sugestões que contribuam para re.
duzir o índice de violência. Sobre o
problema dos menores de rua,
freqüentemente denunciado pelas
entidades civis e pela mídia, 64,2%
concordam que esse não é um pro-
blema exclusivamente policial e a
solução para essas crianças passa
pela ação da sociedade.

Agilidade - Do total de policiais
civis e militares que responderam à
pesquisa, 83,7% acreditam que o
trabalho em conjunto das duas polí'
cias melhoraria a segurança da po-
pulação. Para as duas polícias, a
unificação dos comandos das polí-
cias Militar e Civil melhoraria a se.
gurança, mas o policial militar não
é tão otimista quanto o civil. Entre
os militares, 52% acham que have.
ria melhoria e outros 38,5%, não.
Entre os civis, os índices apuradoS
são de 65% e 31,7%, respectiva'
mente.
Para aumentar a segurança ell1

Minas Gerais, os policiais entrevis'
tados defendem ainda a maior
agilização da Justiça. Entre os poli'
ciais militares, 39,8% apontaram essa
resposta e, entre os civis, 28,4%. }.

mento nas proximidades da residên-
cia, 38,6% responderam que ele é
pouco presente e 35,4%, que é au-
sente, totalizando um universo de
74%. Apenas 25,1% responderam
que o policiamento na sua região é
sempre presente. Ainda assim,
63,1% dos entrevistados confirma-
ram que o policiamento da sua ci-
dade ou região é razoável, vari-
ando entre ótimo e regular positi-
vo. Outros 35,4% estão insatisfei-
tos e classificaram o policiamento
como regular negativo, ruim ou
péssimo.
A contradição entre esses indi-

cadores - a maioria afirma que o
policiamento é precário nas proxi-
midades da sua casa, mas a maioria
também manifesta-se satisfeita com
a atuação da Polícia Militar do Esta-
do - pode ser, em parte, entendida
quando 83,3% dos entrevistados afir-
mam que, se a população pudesse
andar armada, o número de assal-
tos, roubos e outros tipos de vio-
lência aumentaria. Outros 56,9% atri-
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ram e não obtiveram sucesso. O
principal motivo que leva as víti-
mas a não registrar a ocorrência é o
fato de elas acreditarem que essa
iniciativa não resolve o problema.
Essa foi a explicação de 43,9% dos
entrevistados. Outros 17,2% justifi-
caram afirmando não acreditarem na
atuação da polícia e 9,1% alegaram
ser muito complicado ir à delega-
cia. o interior, 35,2% disseram que
comunicar o fato à polícia não re-
solve o problema e 17% responde-
ram não acreditar na atuação da
polícia.
Mesmo nas emergências, a po-

pulação não recorre ao sistema de
segurança do Estado para pedir
apoio e proteção. Do universo en-
trevistado, 60,5% responderam que
nunca utilizaram o serviço de tele-
fone 190 para denunciar algum fato
criminoso e 19,6% disseram que ten-
taram, mas não obtiveram sucesso.
Outros 19,5% afirmaram que já uti-
lizaram o 190 e foram bem sucedi-
dos. Sobre a presença do policia-

Tipo de violência tem medo de ser vítima nos dias atuais

Freqüência % % %
Válido Acumulado

Assalto pessoal nas ruas 274 18,3 18,3 18,3

Estupro 249 16,6 16,6 34,8

Assalto a residência 245 16,3 16,3 51,2

Bala perdida 186 12,4 12,4 63,6

Bando de pivetes 149 9,9 9,9 73,5

Violência policial 80 5,3 5,3 78,8

Arrastão de gangues 79 5,3 5,3 84,1

Vingança de traficantes 78 5,2 5,2 89,3

Seqüestro 73 4,9 4,9 94,1
,.,.

Assalto quando no carro 59 3,9 3,9 98,1

Briga em estádios 20 1,3 1,3 99,4

NSlNR 9 ,6 ,6 100,0

Total 1.501 100,00 100,00
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