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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

A proposta aditiva, no âmbito da segurança publica é a de "prevê a segurança pública 
como multicêntrica, sendo necessária mais seguridade social, para que as problemáticas 
enxergadas nessa área sejam, em maioria, solucionadas na sua origem socioeconômica, 
propondo um tripé de políticas públicas para serem trabalhadas nessa esfera, as quais 
abrangem políticas: afirmativas, compensatórias e emancipatórias." 

Justificativa (Aditiva) 

A priori, Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, escreve que "temos que 
pensar mais além, se quisermos uma sociedade civilizada, com homens e mulheres livres, 
vivendo uma democracia plena" tais palavras são fontes de inspiração para desenvolver 
mudanças no país. A partir disso, percebe-se a necessidade de complementar o conjunto 
de teses já propostas pelo partido, na área da segurança pública. 

Sawaia (2008), no livro As artimanhas da exclusão, demonstra como o processo de 
exclusão social reflete diretamente na desigualdade, sendo uma das evidências que 
afetam a segurança pública, visto que esse ciclo de desigualdade é um dos caminhos que 
alimentam a criminalidade em todas as regiões do país. Assim, ao prever a segurança 
pública através de ações que modifiquem inicialmente as questões sociais por trás da 
criminalidade, o primeira proposta de ação são as políticas afirmativas, as quais buscam 
devolver a visibilidade social, cultural e econômica ao indivíduo, através de iniciativas 
comunitárias que reforcem os laços sociais dos grupos, por meio da valorização cultural, 
da inclusão socioeconômica e da representatividade. 

As políticas compensatórias entram como outro aparato para minimizar carências 
nas condições de vida de estratos sociais específicos, proporcionando diversas 
oportunidades, principalmente laborais, como garantias de renda e empregos 
regularizados, para que o indivíduo não veja no crime uma vantagem para sair da miséria. 
Por fim, as políticas emancipatórias desempenham o papel de trazer ao indivíduo a auto 
realização e possibilidades de uma vida de satisfação pessoal, destacando aqui o papel da 
educação na vida do brasileiro, utilizando da criatividade tanto econômica quanto 
educacional. 

Em suma, a segurança pública ao ser abordada dessa forma, visando diminuir a 
criminalidade e em contraste aumentar as oportunidades para o cidadão, através das 
políticas acima propostas, é uma alternativa criativa e necessária para tais problemáticas. 

 


