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Introdução: A questão da Segurança Pública, nas últimas décadas, tornou-se basilar e
um dos grandes desafios do Estado de Direito no Brasil, tendo enorme visibilidade e
sendo amplamente discutida por especialistas e pela sociedade em geral. O Brasil
passou por consideráveis mudanças no campo da Segurança Pública, principalmente
após o advento da Constituição Federal de 1988 que trouxe em seu bojo o anseio em se
estreitar as relações entre as forças Policiais e a sociedade para manutenção da ordem
pública. Objetivo: Nesse contexto, o estudo tem como objetivo geral analisar a história
da Polícia e a influência da arquitetura em sua relação com a sociedade, buscando
ainda compreender a arquitetura como transformadora das ações humanas.
Metodologia: Para isso realizou-se uma pesquisa exploratória qualitativa na busca de
conhecimentos para fundamentação teórica e também foram realizadas pesquisas de
campo com visitas às Delegacias da Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA.
Resultados: Verificou-se que embora o País tenha passado por importantes
transformações na configuração de suas Forças Policiais e em suas legislações visando
à aproximação com a sociedade e a valorização da pessoa humana, essas mudanças
não foram acompanhadas por ações concretas no espaço construído. Ficou
demonstrado através do estudo das obras análogas, que é possível propor uma
mudança de paradigmas, uma mudança social, a partir da propositura de espaços
pensados e planejados para sua finalidade específica e assim se alcançar objetivos para
além daqueles inicialmente imaginados. Conclusão: Com relação às Delegacias de
Polícia analisadas percebeu-se que a falta de um projeto arquitetônico específico afeta
as relações entre as pessoas que convivem diariamente nesses espaços e também a
quem é recebido para um simples registro de um boletim de ocorrência.
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