EDITORIAL
Prezados leitores,

Neste número, a REBESP traz a publicação de cinco artigos e dois resumos monográficos. No
primeiro artigo, “A percepção de justiça organizacional sobre a alocação funcional de agentes e escrivães
da Polícia Civil do Distrito Federal”, os resultados da pesquisa evidenciaram que os policiais do
Departamento de Polícia Circunscricional relataram maior percepção de justiça quanto às lotações do que
os do Departamento de Polícia Especializada, e ainda relataram haver mais justiça interacional, seguida
por justiça distributiva e justiça de procedimentos. No segundo, intitulado de “Análise dos fatores
determinantes da segurança pública nos municípios de Minas Gerais”, o autor buscou, a partir de
indicadores de segurança pública, identificar os seguintes fatores determinantes da segurança pública nos
municípios mineiros: aspectos populacionais e estruturais, perfil socioeconômico municipal, potencial
criminal e jurídico, potencial investigativo, potencial de investimentos, eficiência Jurídica. No terceiro
artigo com o título de “ Uma crackolandia de Governador Valadares: abordagem territorial a partir das
imagens do sistema de monitoramento olho vivo”, o autor buscou caracterizar os locais que concentram
usuários de crack e outras drogas, especificamente a crackolandia próxima ao Mercado municipal a partir
de análise de imagens do vídeo monitoramento do Programa “Olho Vivo”. O quarto artigo “Incêndios em
edificações: o que se esconde por trás da indiferença” demonstra a invisibilidade das mortes decorrentes
de incêndios na cidade de Recife. No quinto artigo, “Os paradigmas e as novas perspectivas para as
políticas públicas de segurança no Brasil” o autor revela que os três paradigmas (Segurança Nacional,
Segurança pública e Segurança Cidadã) decorrem de políticas em transformação, das relações EstadoSociedade e se refletem na organização jurídico-penal e político-administrativo dos órgãos de segurança
pública. Quanto aos dois escritos monográficos, um está no campo da criminologia com o título “Vaidade
criminal: o poder da ostentação”, e o segundo denominado de “O uso do fardamento diferenciado pela
brigada militar na função de controle de distúrbios civis” apresenta o uso do uniforme como um nível de
força da tropa de choque a partir da teoria da ilusão de ótica.

A REBESP é um espaço destinado a divulgação de pesquisas no campo da segurança pública!
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