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Há pelo menos duas décadas vivemos em um país pautado por uma Constituição
democrática elaborada após períodos ditatoriais e autoritários onde a violência contra
direitos políticos e civis eram violados constantemente. Porém, a partir dessa transição
democrática, teríamos assegurado, de fato, os direitos civis a todos os cidadãos?
As relações entre agentes de segurança pública e os cidadãos no Brasil são,
ainda, caracterizadas pelo abuso de poder, pela falta de critérios para o uso da força e
pela desconfiança, que acabam por produzir taxas extremamente elevadas de mortes
praticadas pela polícia e de vitimização policial, resquícios de um modelo autoritário de
polícia presentes na ditadura. Assim sendo, nota-se a existência de barreiras que criam
um grande desafio no momento de reformas das polícias no Brasil.
A presente pesquisa pretende aproximar o debate sobre a reforma das polícias no
Brasil com relação às experiências de reformas de outros países da região latinoamericana, para assim pensarmos, a partir da identificação dos resultados obtidos, no
modelo brasileiro e em suas possibilidades de mudança, os atores envolvidos nestes
processos de reforma, bem como as dificuldades e avanços conquistados. Como esta
pesquisa ainda está em fase de realização, o trabalho em questão representa uma análise
parcial da pesquisa; assim apresentaremos o projeto desta pesquisa centralizando nosso
enfoque no referencial teórico.
Nesta primeira etapa de realização da pesquisa, foi feita uma revisão
bibliográfica do tema sobre as instituições policiais no Brasil no contexto latinoamericano. Analisou-se de maneira interdisciplinar o funcionamento das polícias, sua
estrutura organizacional e os processos de mudanças acerca desta instituição.
O objetivo desta etapa foi, através da realização do levantamento bibliográfico
sobre o estado da arte dos estudos sobre as polícias no Brasil, identificar as principais
questões acerca do debate das reformas policiais, das dificuldades deste reforma, bem
como analisar criticamente a atual situação das polícias no Brasil.
Através das leituras realizadas, evidencia-se a inevitabilidade de um maior
debate sobre a atual situação das instituições de segurança pública no Brasil. É urgente a
necessidade de tomada de consciência sobre a atuação das polícias frente aos cidadãos
brasileiros, a existência da desconfiança entre as partes e nos questionarmos de como a
mudança seria possível nesse cenário.
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