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O que sabemos?
Um panorama da crise na segurança pública
Daniel Cerqueira afirmou que o Brasil registra 64 mil homicídios por ano e vive uma crise que 
se arrasta por muito tempo. A crise tem raízes históricas, e está ligada ao  passado escravagista e 
racista do país. Atila Roque enfatizou a desigualdade, que é reforçada por dois pilares centrais: a 
cultura violenta e o racismo que organiza a sociedade. Para ele, historicamente, o Judiciário tem 
sido o regulador desta ordem, desde a República Velha.

O pesquisador do Ipea trouxe um panorama da segurança. A década de 1980 foi a década perdida, 
quando houve fluxo migratório do meio urbano para o rural, com crescimento do desemprego. 
Os homicídios subiram. A resposta foi o policiamento ostensivo e reativo. O resultado foi o 
sucateamento da Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, Daniel Cerqueira afirmou que houve uma 
hipertrofia das Polícias Militares, que hoje prendem microtraficantes, cooptados pelas facções 
criminosas nas prisões. Atualmente, há 81 facções que nasceram dentro dos presídios brasileiros, 
segundo o pesquisador.

Na década de 2000, houve aumento da violência no Norte, Nordeste e nas cidades pequenas. 
Enquanto as taxas de criminalidade diminuíram nas cidades grandes, as taxas nas cidades 
pequenas aumentaram. Segundo Daniel Cerqueira, o processo de interiorização da violência está 
relacionado a três fatores: questões demográficas, com crescimento de homens jovens no Norte e 
Nordeste; circulação de dinheiro, que trouxe oportunidades para os mercados ilícitos e, por fim, 
o aumento do encarceramento e a exportação de detentos para outros estados, o que resultou na 
coalizão de facções e expansão do crime em geral. Atila Roque complementou que nas cidades 
grandes também há altas taxas de homicídios em bairros das periferias.

Não há comprometimento dos diferentes níveis de governo
Segundo Daniel Cerqueira, não há política eficiente a curto prazo e não há comprometimento dos 
governos municipais, estaduais e federal. As decisões não são baseadas em modelos de evidência, 
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e a ênfase está no uso excessivo da força e na licença para matar que dão origem ao mercado 
das propinas. De acordo com Daniel Cerqueira, há uma discrepância entre as decisões políticas 
tomadas e as expectativas de diversos setores da sociedade. Atila Roque destacou que temos 
falhado em pensar a agenda da segurança pública no contexto da desigualdade.

O debate público é baseado no discurso do medo
Daniel Cerqueira ressaltou que os políticos se aproximam do debate para discutir a política do 
medo, que dá votos. Carolina Ricardo enfatizou que o debate político atual é raso e ruim para a 
democracia. Para Atila Roque, o que tem regulado o pensamento da sociedade sobre a agenda da 
segurança é a paixão, isto é, “quem merece” e “quem não merece” proteção, “quem merece” ou não 
ser morto. Segundo Atila Roque, não temos conseguido transformar o debate público em paixão 
por uma sociedade mais justa e igualitária, para todos e todas.

É preciso avançar no debate sobre as armas de fogo
Daniel Cerqueira ressaltou que houve aumento dos homicídios por armas de fogo em razão da 
ausência de políticas específicas. Saímos do padrão do Chile e Uruguai, e alcançamos padrões dos 
países mais violentos no mundo. Os homicídios por armas de fogo cresceram no Norte e Nordeste. 
Carolina Ricardo destacou que o Brasil tem um aprendizado importante quanto às armas de fogo: 
aumentar a circulação de armas não reduz a violência, ao contrário. Uma política voltada para 
armas de fogo não significa desarmar arbitrariamente, mas regular e controlar. 

Drogas, encarceramento e prisões
Daniel Cerqueira alertou para o crescimento do mercado de drogas em meados da década de 
2000, quando as mortes por overdose de drogas ilícitas aumentaram. Segundo o pesquisador, 
a “Política de Guerra às Drogas” é uma forma inadequada de enfrentar o problema, o que gera 
encarceramento em massa. As prisões precisam ser realizadas com qualidade, focadas no 
homicida contumaz e nos grandes chefes. As metas da Polícia Militar estão equivocadas quando 
baseadas no número de prisões, segundo Daniel Cerqueira.

Carolina Ricardo também enfatizou que a política de encarceramento se baseia na prisão em 
flagrante por parte da Polícia Militar, o que é ineficiente já que gera desperdício de recursos e 
baixos resultados. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz com dados do Estado de São Paulo de 
2017 aponta que apenas 30% das prisões foram realizadas com mandado de busca de apreensão, 
isto é, com investigação, enquanto 70% das prisões são resultado de flagrante. O resultado é o 
aumento do encarceramentos por prisões relacionadas a crimes não violentos, que atingem os 
jovens e negros.

Atila Roque destacou que as prisões relacionadas ao tráfico de drogas, que afetam 62% das 
mulheres encarceradas no Brasil, precisam ser pensadas em relação à realidade concreta das 
prisões e dos impactos nas famílias, nas crianças e na comunidade. Há casos de mulheres presas 
em flagrante por levar drogas para que seus parentes cumpram “acerto de contas” nas prisões.

As políticas de prevenção estão esquecidas
Carolina Ricardo enfatizou que as políticas de prevenção avançaram pouco e retrocederam. 
As políticas de prevenção dependem de intersetorialidade entre áreas como educação, saúde, 
assistência social e as políticas para as cidades. Para Carolina Ricardo, é preciso mudar a visão 
sobre segurança segurança pública para que as demais pastas atuem na área para além das 
polícias. A visão repressiva afasta as demais pastas, segundo a pesquisadora, e é importante 
formar profissionais de outras áreas para que tenham condição de trabalhar com questões de 
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violência nas escolas e na saúde. Carolina Ricardo criticou o fato de que a política centrada 
no professor mediador, por exemplo, tenha sido descontinuada em São Paulo. As políticas de 
prevenção focadas em fatores de risco e prevenção funcionam, em locais públicos e de alta 
vulnerabilidade. Exemplos disso são o  Becoming a Man e Cada Jovem Conta.

Daniel Cerqueira seguiu na mesma linha, afirmando que as experiências internacionais e 
nacionais de políticas sociais de prevenção da violência são deixadas de lado. Daniel apresentou 
um estudo sobre a distribuição dos homicídios por idade. Entre 1980 e 2010, os jovens têm 
morrido cada vez mais cedo. O pico da idade era 25 anos e hoje é de 21 anos. É preciso não 
relegar aos jovens a condição de juventude perdida. Não há oportunidades de desenvolvimento 
infanto-juvenil saudável, de trabalho e escolarização. Um estudo do Ipea, com dados de todos os 
municípios do Brasil, indica que a cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola, há 
um aumento de 2% a na taxa de homicídio. Outro exercício, com microdados do Censo do IBGE 
e do Ministério da Saúde foi realizado, para testar os impactos de um eventual investimento nos 
jovens. O estudo mostra que se cada pessoa com mais de 15 anos tivesse concluído metade do 
ensino médio, haveria ganhos com redução de cerca de 42% no número de homicídios no Brasil.

Boas práticas de redução dos homicídios
Daniel Cerqueira ressaltou que há bons exemplos de redução de homicídios, como o caso do 
Espírito Santo que era um dos cinco mais violentos do Brasil na década de 1980 e o segundo mais 
violento desde 2007. Com um governo sério e comprometido, os homicídios diminuíram e, hoje, o 
Espírito Santo está na 19º posição. A Paraíba vez um programa parecido, saltando de 7º para 18º no 
ranking de violência entre os estados da federação. Em Pernambuco, durante o governo de Eduardo 
Campos, também houve diminuição dos homicídios, enquanto a taxa aumentava no Nordeste.  

Carolina Ricardo também enfatizou a importância de um olhar para as boas práticas de redução 
dos homicídios e outros crimes violentos. No Rio de Janeiro houve um sistema integrado de 
metas entre 2007 e 2011, que significou uma ferramenta para o governo coordenar as polícias 
Civil e Militar. O sistema auxilia a política a médio e longo prazos, ajudando a pensar em metas 
e integração das polícias, que devem prestar contas periodicamente. Carolina Ricardo alertou 
que a gestão da informação, por meio de coleta de dados, precisa ser aprimorada para fiscalizar, 
inclusive, os dados que os próprios policiais produzem.

O que não sabemos ?
Crime organizado
Carolina Ricardo destacou que não se sabe como retomar o controle dos presídios, embora 
se saiba que o desencarceramento é necessário. Atila Roque destacou a relação entre o crime 
organizado e o sistema político, a exemplo da Lava-Jato. O sistema político também se beneficia 
do tráfico de drogas, na combinação entre corrupção, sistema eleitoral e capitalização do discurso 
do medo. Para Atila, a renovação do sistema político é parte da agenda de segurança.

As pesquisas avançaram na área da Segurança Pública
Para Atila Roque, as pesquisas na área avançaram muito e os problemas se tornaram mais 
conhecidos. Há tendências e modelos positivos, como no caso das pesquisas sobre o perfil 
daqueles que mais matam e morrem no país. Durante o debate, Marcelo Marchesini da Costa, 
professor do Insper, concordou que há avanços nas pesquisas, mas ressaltou que ainda é preciso 
coletar dados sobre o que dá certo na gestão da política, assim como acumular mais conhecimento 
sobre o Judiciário e o sistema socioeducativo. 
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O que queremos?
Modernizar as polícias com estratégias de gestão
Carolina Ricardo destacou que é difícil modernizar as polícias e é preciso um olhar mais voltado 
para a gestão, e menos para a questão jurídica. É preciso profissionalizar e modernizar a Polícia 
Civil,  e trabalhar a questão do planejamento e do uso excessivo da força junto à Polícia Militar. 
A superação da corrupção policial é também urgente e o debate nas eleições deve ser focado em 
dados e estratégias.

Para Daniel Cerqueira, a atuação das polícias deve resultar em repressão qualificada, polícia 
inteligente e prisões de qualidade (focadas nos homicidas contumazes e nos chefes, e não nos 
microtraficantes). As penas alternativas devem ser enfatizadas, enquanto as prisões devem ser 
realizadas com inteligência.

Carolina Ricardo e Daniel Cerqueira concordaram com um participante do debate sobre a 
importância de a Polícia Militar levar os chamados termos circunstanciados para as audiências de 
custódia, desafogando a Polícia Civil. Carolina destacou, entretanto, que a ação seria apenas uma 
dimensão do ciclo completo da polícia. Em resumo, modernização e gestão são formas de valorizar 
o policial e imprimir racionalidade à política.

Avançar nas políticas de prevenção
Daniel Cerqueira destacou a necessidade de políticas para a primeira infância e a juventude, com 
políticas de educação e oportunidade no mercado de trabalho. Carolina Ricardo enfatizou que a 
prevenção da violência precisa de intersetorialidade e articulação com pastas como educação e 
saúde. Paula Miraglia, no debate, complementou que as políticas de prevenção não são cobradas 
do ponto de vista das evidências, embora todos os dados mostrem que as políticas de repressão 
não funcionam. É preciso demonstrar as relações de causa e efeito entre prevenção e diminuição 
da violência, alinhando questões técnicas, políticas e simbólicas.  

Um arcabouço institucional melhor e comprometimento dos governos
Atila Roque afirmou que o Brasil desenhou bons planos nacionais de segurança, que não foram 
implementados ou implementados parcialmente. Enfatizou a necessidade de continuidade e 
sustentação nas políticas para além de esforços individuais. Para Carolina Ricardo, é preciso 
um modelo de implementação capaz de romper com os ciclos eleitorais. O papel de gestores 
como líderes intermediários, que mantêm a capacidade de institucionalização das políticas, é 
importante.

Daniel Cerqueira destacou que é preciso delinear melhor as responsabilidades de cada ente 
federativo. Uma nova arquitetura institucional passa pelo Judiciário, em especial o Ministério 
Público, que não cumpre o seu papel em relação à fiscalização do uso da força. Daniel Cerqueira 
Também apontou que o governo federal deve induzir uma política por meio de financiamentos, 
incentivando, ao mesmo tempo, políticas baseadas em evidências, produção de dados de 
qualidade e gestão (planejamento, implementação, avaliação e monitoramento). Os municípios 
são atores fundamentais, e devem entrar no debate. O pesquisador sublinhou a importância 
de uma arquitetura institucional que responsabilize cada um dos entes federados. Reformas 
constitucionais são necessárias para a articulação dos diferentes níveis e para a implantação do 
ciclo completo de polícia.
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Construir uma nova narrativa na sociedade
Carolina Ricardo destacou que o debate precisa se fazer a partir do diálogo técnico entre a 
sociedade civil e os movimentos sociais junto aos operadores, focado em racionalidade e técnica 
em direção ao aprimoramento da política. É preciso aproximar a classe média das questões que 
afetam a população da periferia, em um esforço de tradução, por exemplo, mostrando que o jovem 
traficante pode ser o filho da família de classe média ou que as penas alternativas não deixam ser 
punição, mas “penas educativas para o microtraficante”. 

Daniel Cerqueira complementou que as trajetórias de jovens e policiais podem ser comunicadas 
para a sociedade, sensibilizando para uma narrativa que aproxime os grupos da sociedade. Atila 
Roque reforçou a importância de comunicar à população as trajetórias de mulheres presas em 
flagrante e os impactos na família, nas crianças e na comunidade.

Atila Roque manifestou dúvidas quanto ao fato de que o discurso técnico leva a sociedade para um 
caminho mais racional. Para ele, é importante pensar que a segurança pública, hoje, é funcional 
para a manutenção da desigualdade no Brasil. É preciso pensar a agenda de segurança no contexto 
da desigualdade. De acordo com Atila Roque, as pessoas querem ter sentimento de segurança e 
não importa o quanto isso custa para a restrição dos direitos nas favelas. É necessário construir 
uma outra narrativa que apaixone a sociedade, com as vozes dos jovens das periferias e as mães 
das vítimas, com protagonismo e resistência. Maurício Fiore ressaltou, por outro lado, que as 
narrativas, mesmo entre as classes populares, são recortadas pela percepção moral, que inclui 
opiniões sobre o certo/errado e as ideias sobre punição, o que torna difícil uma aproximação com o 
debate baseado nas evidências.

Paula Miraglia destacou que o desafio é saber como as evidências técnicas podem sensibilizar o 
eleitor que não se choca com 64 mil homicídios. Angela Alonso sintetizou que a grande dificuldade 
é conversar com quem tem valores diferentes, por exemplo, com aqueles não reputam à vida 
humana um valor absoluto. Para ela, o debate fica polarizado entre os que enfatizam os direitos 
humanos e os que falam em nome da segurança das famílias. Ainda que a desigualdade seja uma 
questão central, terminologias como “direitos humanos” dificultam o diálogo. É preciso outro 
enquadramento. Outra questão é que a racionalidade dos candidatos se espelha na opinião pública 
e na negociação partidária. É preciso falar com quem é eleito e com a população.

Átila Roque complementou que é desafiador falar de direitos humanos em uma sociedade 
desigual, racista, contra os direito humanos e punitivista. É preciso ampliar a escuta e a 
capacidade de empatia, inclusive com a elite que também é racista e punitivista. O juiz, por 
exemplo, se identifica com o jovem de classe média acusado de tráfico e vê nele uma vítima, 
enquanto o jovem negro e morador da favela é enquadrado como traficante. 

Participação social, parceriais e intersetorialidade 
Há consenso entre os participantes sobre a importância da participação social na segurança. 
Daniel Cerqueira enfatizou a participação dos líderes comunitários, organizações da sociedade 
civil, igrejas, Conselhos Comunitários de Segurança etc. O controle social é essencial, assim 
com a integração das políticas sociais. Atila Roque enfocou a falta de parcerias dentro do setor 
público e a distância das demais pastas da agenda da segurança. Uma governança deve ser baseada 
na cooperação de uma política entre todos os setores, incluindo a sociedade civil. Entretanto, 
a parceria com o setor privado envolve o padrão de alocação seletiva de recursos de segurança, 
como no caso do financiamento nas UPPs por parte de Eike Batista, com impacto nas cidades e na 
segregação urbana.
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Realização Apoio

Desencarceramento
Carolina Ricardo enfatizou que é possível adotar medidas complementares no tema das prisões. 
Pode-se falar de construção de vagas e desencarceramento ao mesmo tempo, já que as vagas 
dizem respeito à dignidade de quem está preso. É preciso discutir com o poder público sobre 
como desencarcerar, ao mesmo tempo em que uma política de egressos precisa ser realizada com 
seriedade.  

Prioridade no tema das armas de fogo
Carolina Ricardo destacou que os marcos para o controle e a regulamentação são claros: controlar 
o ciclo das armas, marcando as armas e munições desde a produção nas fábricas; organizar 
o registro de informações (há bancos de dados do Exército e da Polícia Federal que não são 
integrados) e rastrear as armas, o que auxilia nas investigações. Há medidas em que o Brasil 
avançou, outras não estão sendo feitas. É preciso tornar o tema das armas de fogo prioritário, 
segundo Carolina Ricardo. A questão do armamento envolve o lobby e os interesses da indústria.


