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JORNADA SOBRE SEGURANÇA E VIOLÊNCIA URBANAS: 
PERSPECTIVAS COMPARADAS ENTRE BRASIL E PORTUGAL1 

 
 

NUNO CAETANO LOPES DE BARROS POIARES2 
 
  

 
Resumo: o objectivo da jornada é lançar um debate em torno do que tem vindo a ser denominado por 
“violências urbanas”, envolvendo vários problemas associados ao fenómeno. A ideia é comparar 
perspectivas teóricas, de engajamento político e social no Brasil e em Portugal. 
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I. Agradecimentos. 
 
Antes de entrar no tema que me foi proposto gostaria de agradecer o convite que me foi 

endereçado pela Coordenação da presente reunião científica, na pessoa da Professora Doutora 

SUSANA DURÃO, personalidade cujo percurso académico temos acompanhado com 

entusiasmo desde 2004.  

 
II. Da pertinência do tema. 

 
- O fim-de-semana (7 e 8 de Fevereiro) que passou foi extremamente dramático no 

Rio do Janeiro, onde foram assassinados cinco polícias militares, três dos quais 

estavam de folga aquando dos momentos fatais; 

 
- Por questões de foro securitário têm surgido alguns elementos que poderão gerar 

fracturas no diálogo luso-brasileiro, sobretudo com situações como o caso “BES”, 

com algum aproveitamento de grupos de extrema direita. Acrescem notícias em 1.ª 

página (ver artigo do Diário de Notícias) que são instrumentalizados pels grupos de 

extrema direita e têm um efeito multiplicador – sobretudo junto das camadas mais 

jovens; O que significa que é fundamental desenvolver sinais externos de 

cooperação mútua;  

                                                             
1 Reunião científica organizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), no dia 
10 de Fevereiro de 2009, sob a coordenação de João Pina Cabral, Susana Durão e Márcia Pereira Leite. O 
presente texto mantém o tom oratório desenvolvido aquando da Jornada.  
2 ICPOL-ISCPSI. 
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- De 13 a 15 de Janeiro de 2009 realizou-se o Encontro Luso-Brasileiro de Direito, 

produto de uma organização conjunta entre o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas 

da FDUL e a Faculdade de Direito da Fundação Álvaro Armando Penteado (S. 

Paulo); 

 
- No dia 26 de Janeiro de 2009, foi assinado, no Auditório da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa o Livro “Tratado Luso-Brasileiro da Dignididade 

Humana”, obra de cerca de 100 autores naturais dos dois países, tendo como suporte 

a FDUL e a Associação Brasileira de Direito Criminal; 

 
- Recentemente, há cerca de dois/três meses, fui entrevistado pela Tenente Kelly de 

Freitas Souza Cezário, distinta oficial da Polícia Militar do Distrito Federal que, com 

o apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – organização não governamental 

que investe na área da segurança pública, desenvolvendo investigação que vise a 

recolha de boas práticas em termos de prevenção e apoio à população – está a 

desenvolver um estudo relativamente às práticas da PSP portuguesa dirigidas à 

juventude e sua contribuição para as instituições policiais no Brasil. 

 
 
III. Uma abordagem possível à problemática. 
 
Gostaria de abordar o tema em cima da mesa com um comentário da Tenente Kelly Cezário, 

aquando da sua entrevista, que eu gostaria de começar a minha abordagem. 

 

A certa altura da nossa troca de experiências, a referida Oficial expressou-me que os 

brasileiros têm uma falsa concepção daquilo que é a Europa, em geral, e Portugal, em particular, 

referindo que ficou estupefacta por verificar que existiam no interior do nosso território áreas 

urbanas com contornos muito idênticos àqueles que existem no Brasil, recordando um pouco o 

ambiente e o aspecto das favelas.  

 
Julgo ser consensual e um lugar comum que, tal como Portugal está longe de consubstanciar 

um paraíso, também o Brasil não se reduz à criminalidade violenta, aos arrastões e à 

elevada taxa de homicídios que nos invade diária e abusivamente os nossos lares através 

dos Órgãos de Comunicação Social. Sendo certo que foi noticiado recentemente que, apenas 
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neste fim-de-semana que passou, foram assassinados cinco polícias militares no Rio de Janeiro3, 

três dos quais estavam de folga e tentaram pôr termo a actos criminosos. 

 

Abordagem ao conceito de criminalidade de massa4. 

 

A comunidade brasileira constitui, neste momento, o principal grupo formal de imigrantes 

em Portugal5. 

 

Concordamos com LULA DA SILVA quando refere que “(...) a dimensão da violência no 

Brasil deixou de ser já problema de alçada puramente policial, para se tornar um problema 

político de grande monta.6” 

 
À semelhança do que aconteceu recentemente na Grécia, também em Portugal se tem registado 

algum aproveitamento de determinadas situações pontuais (também designados como 

incidentes-rastilho) relacionadas com a intervenção policial, sobretudo de grupos de extrema-

esquerda e anarco-libertários cada vez mais organizados, como foi o caso da morte do jovem7 

de origem africana residente na Amadora, dando início a um movimento (ainda que acutalmente 

seja muito ténue) de um movimento antiautoritário, anti-racista e anti-repressão do Estado. 

 
As segundas e terceiras gerações de comunidades de origem africana. 

 
 
Assim, três aspectos fundamentais se levantam: 
 
 

1. Instrumentalização das minorias e dos imigantes por parte dos grupos de extrema 

esquerda e anarco-libertários, com consequentes acções de contra-resposta e retaliação 

às forças de segurança enquanto face mais visível de um Estado de Direito 

                                                             
3 Segundo a imprensa brasileira, citada pela LUSA, cinco polícias foram assassinados em tiroteios no Estado 
do Rio de Janeiro durante o fim-de-semana de 7 e 8 de Fevereiro de 2009, três dos quais quando estavam em 
gozo de folgas. Segundo a Folha de São Paulo, a mais recente vítima, é um sargento do Batalhão de Choque 
da Polícia Militar, morto quando se encontrava de folga, ao reagir a uma tentativa de assalto, na zona norte do 
Rio.  
4 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu – Prevenção da Criminalidade na União 
Europeia (16.04.2004); (2004/C – 92/02), Jornal Oficial da União Europeia. 
5 O número transmitido pelo Director do SEF, em 04OUT2008 ao Jornal Expresso, atinge os 67.094 cidadãos.  
6 Vide Plano Federal de Segurança Pública elaborado pelo Partido dos Trabalhadores. 
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Democrático. A par disto importa destacar o crescendo de contestação social, a nível 

nacional, que tem levado a manifestações, concentrações, vigílias, acções de 

encerramento de instalações diversas, greves laborais, etc. e que poderão ser alvo de 

aproveitamento político-ideológico8; 

 
2. Dificuldades de aplicação da prisão preventiva, com recurso a medidas de coacção 

menos gravosas (apresentações periódicas na força de segurança da residência; prisão 

domiciliária; etc.). O cumprimento máximo dos prazos levou a que muitos arguidos 

aguardassem “cá fora” as ulteriores diligências processuais, mantendo a sua actividade 

criminosa;  

 
3. Relativamente ao tendencial aumento da criminalidade violenta. Será mesmo um 

aumento? Ou será que essa dita criminalidade violenta, porque em regra são actos 

tipificados enquanto crimes de natureza pública, são do conhecimento formal, ao invés 

de grande parte da pequena criminalidade, de natureza semi-pública, que por carecer de 

procedimento criminal, não conta para efeitos estatísticos? 

 
4. Um 4.º aspecto tem a ver com as debilidades de todo o sistema policial e judiciário, 

mormente falta de recursos, falta de coordenação entre os diversos actores da 

segurança interna, falta de eficácia dos tribunais com base em regras do direito 

adjectivo desajustadas; etc., tal como é referido no Relatório Anual de Segurança de 

Outubro de 2008 do OSCOT9, onde são propostas as seguintes medidas para 

ultrapassar os sinais mais graves de criminalidade e de violência (vide páginas 27 e 

28).    

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
7 No dia 4 de Janeiro de 2009 um jovem de 14 anos foi morto por um Agente da PSP na sequência de uma 
ocorrência policial envolvendo uma viatura furtada e uma tentativa de fuga, entre outros contornos que não 
importam explorar na presente sede. 
8 Veja-se o caso da greve dos camionistas que, em 2008, deram a conhecer de forma mais evidente a 
fragilidade do Estado e do sistema securitário. 
9 Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. 
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IV. Os desafios deste século. 
 
O cenário mais provável a médio/longo, infelizmente, mas que, nosso entendimento não há forma de 

contornar, é o reforço e crescimento da organização dos grupos extremistas, a incapacidade do 

Estado de dar respostas viáveis aos milhares de jovens sem ocupação, ao aumento do fosso entre as 

forças policiais e estes mesmos jovens que se dedicam à prática de actos criminosos e, 

consequentemente, aquando do surgimento de situações-rastilho, e encontrarmos em Portugal tudo 

aquilo que também se tem assistido em outras áreas do mundo, nomeadamente cenários de violência 

urbana radical que coloque em causa a ordem e a segurança públicas. 

 

Para finalizar, gostava de relembrar que Jornada significa trajecto ou caminhada que se faz num dia; 

trabalho feito durante um dia; ou ainda dia destinado à reflexão sobre um dado assunto ou à prática de 

determinadas actividades. Esperemos – com toda a sinceridade – que este tenha sido somente o primeiro 

de muitos outros momentos de reflexão neste trajecto que é, cada vez mais, um tema actual nas 

sociedades hodiernas.    
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