


80 tiros não são disparados por engano
Aplicando Python em uma análise estatística do sistema de 

segurança pública



1. Não precisa tentar ler todos os resultados

2. Esta palestra fala sobre violência



Quem sou

BizDev na Labcodes

Quebrando o Caminho

@gsilva49

Amante de HipHop



60% dos jovens de periferia sem antecedentes 
criminais já sofreram violência policial

A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras

Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos 
são negros

A cada 4 horas, um jovem negro morre 
violentamente em São Paulo

Aqui quem fala é Primo Preto, mais um 
sobrevivente

Capítulo 4, Versículo 3 - Racionais MC's



Polícia se confunde...





Será que é engano 
mesmo?



*Atlas de violência - 2018

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=33410&Itemid=432


Manipulação de Dados
Pandas

Numpy

Matplotlib

*links para os códigos aqui e aqui. Links para os dados utilizados aqui.

https://gist.github.com/gsilva49/275da7dae5e32e4db75aacc321c4f8e1
https://gist.github.com/gsilva49/e2f64b431536f878b75fc01aee413d5f
https://drive.google.com/open?id=1b8eh-AJonkJXxBw5iDt58g5uNTEwod8r


Em quais dados confiar? 

Onde conseguir dados?







Muitos dados para trabalhar com planilhas

Usar Python não era mais luxo



Há disparidade racial?



Porcentagem por raça
Tentativa de homicídio

Encontro de cadáver

Homicídio doloso

Morte pelo estado











Vivemos em um ambiente que 
favorece a nossa morte



E se pararmos para ver 
os bairros?



Bairros onde a polícia mais mata
Sem informações = 394

Bairro não cadastrado = 234

Santa Cruz = 185 

Centro =  175 

Bangu = 155  

Pavuna = 145

Costa Barros = 119



Bairros onde a polícia mais mata
Sem informações = 394

Bairro não cadastrado = 234

Santa Cruz = 185 0,742

Centro =  175 0,894

Bangu = 155  0,794

Pavuna = 145 0,790

Costa Barros = 119 0,713



Vivemos em um ambiente que não 
tem educação, saúde e segurança



Como a disparidade 
racial tem se 
mostrado ao longo do 
tempo?





Somos os principais alvos da polícia



Chamar de engano é uma falta de 
respeito com as pessoas que morreram



Quantos de nós foram mortos nos EUA 
por ação policial em 2018? 



Quantos de nós foram mortos nos EUA 
por ação policial em 2018? 

229



Quantos de nós foram mortos na 
cidade do Rio de Janeiro por ação 

policial em 2018? 



Quantos de nós foram mortos na 
cidade do Rio de Janeiro por ação 

policial em 2018? 

1152



Chamar de engano é uma falta de 
respeito com as pessoas que morreram!

Ignorar o que acontece no Brasil 
também!



www.labcodes.com.br
github.com/labcodes
twitter.com/labcodes
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