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APRESENTAÇÃO

Após o processo de retomada da democracia, que ocorreu durante 
as duas últimas décadas, as sociedades latino-americanas têm expe-
rimentado um crescimento preocupante das desigualdades sociais, 
dos confl itos urbanos e rurais, da luta por direitos. Esse crescimento 
acompanha de perto o processo de ampliação do repertório de garan-
tias constitucionais e jurídicas oferecidas pelo Estado Democrático 
de Direito. E mais do que isso, parece que os governos democráticos 
no subcontinente não têm sido capazes de reverter o quadro histórico 
de discriminação, pobreza e estagnação econômica existente nesses 
países. Ao contrário, as agências do poder público parecem oferecer 
enorme resistência às transformações democráticas. 

No Brasil, assim como em quase toda a América Latina, segun-
do Guillermo O’Donnell (1999), encontramos uma inquietante 
inversão do esquema dos direitos. Os Direitos Políticos (eleições 
diretas, direito de voto, direito de ser eleito, constituição de partidos 
e de associações políticas, direito de imprensa) e sociais (direitos 
trabalhistas, direito à educação, à saúde e à habitação) estão razoa-
velmente legitimados, a despeito das difi culdades em torno de sua 
implementação. 

Os Direitos Civis (direito à vida, à segurança, à integridade física, 
à liberdade, à propriedade e à justiça), que são considerados base 
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de sustentação dos direitos sociais passam por uma profunda falta 
de legitimação. A vida, a liberdade, a propriedade parecem estar 
banalizadas e parcela importante da população desses países parece 
a cada dia ter de lutar pela garantia dos direitos básicos à existência 
enquanto personalidades jurídicas. As jovens democracias da Amé-
rica Latina sofrem, na verdade, de uma profunda incompletude em 
sua formação democrática, sobretudo em termos da dimensão legal 
e institucional (instituições e instrumentos de proteção e garantias 
democráticas à população de uma forma geral e à população vulne-
rável de uma forma específi ca). 

Em todos os países do subcontinente, e no Brasil de forma mais 
particular, vigoram os métodos ilegais de aplicação da lei por parte 
de diferentes instituições. No País, ainda são muito comuns a tortura 
como forma de investigação, os maus-tratos como forma de justiça 
sumária, condições de tratamento degradante e subumano nas dele-
gacias de polícia, nas prisões, nas instituições para jovens em confl ito 
com a lei e nas instituições asilares. No País, são comuns as execuções 
extrajudiciais por justiceiros e esquadrões da morte (com a partici-
pação de policiais e com o beneplácito de órgãos do poder público 
e de moradores), o assassinato de crianças e adolescentes de rua, a 
violência contra indígenas e povos de rua, a violência rural (afora o 
aspecto abjeto das desigualdades e das relações de trabalho escravas 
ainda persistentes no mundo agrário), diversas arbitrariedades do 
sistema judicial (pessoas sendo detidas por crimes insignifi cantes e 
pessoas respondendo em liberdade por crimes de maior monta, em 
decorrência de sua condição social ou racial); também é comum no 
país a impunidade generalizada das elites políticas e econômicas. 

Esses desvios e problemas não são suportados em países de demo-
cracia mais consolidada, mas são ainda aceitos, embora de maneira 
tácita, pela maioria da população no Brasil. Essas práticas, mais a 
persistência das desigualdades sociais (incluindo a iniquidade das 
condições de vida de uma parcela importante da população), geram 
insegurança e perpetuam o círculo da violência. Em outros termos, 
a violência entendida como violação das leis penais é apenas parte 
de um problema maior que precisa ser refl etido e compreendido 
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em seus aspectos mais gerais. Sempre um cuidado deve ser tomado 
nessas discussões: uma visão ampliada da violência não corresponde 
à afi rmação ingênua de que são as parcelas mais pobres da população 
que cometem crimes. Longe disso, a refl exão sociológica aponta para 
o fato marcante segundo o qual as violências estão disseminadas nas 
sociedades capitalistas contemporâneas, mas há uma forte especifi -
cação da criminalização sobre setores populares (a chamada crimi-
nalização da pobreza), que são mais vigiados e suas ilegalidades são 
menos toleradas. As razões para isso ainda precisam ser exploradas 
de forma mais sistemática.

No Brasil, a incompletude do Estado Democrático de Direito 
revelou-se de forma mais evidente nas duas últimas décadas, em que 
ocorreram de forma paralela a estagnação econômica, o aumento das 
pressões por empregos e oportunidades e a explosão da criminalidade 
urbana, sobretudo, do crime em que há uma relação íntima entre 
crime e segregação urbana, nas favelas, bairros periféricos e áreas 
urbanas excluídas do tecido da cidade. 

Em outros termos, vinte anos de redemocratização do país e a 
violência, promovida a despeito do poder do Estado ou promovida 
pelo próprio Estado, ainda não foi debelada e nossas cidades vão aos 
poucos se convertendo em praças de guerra, onde vigoram toques 
de recolher, áreas de isolamento, sistemas de vigilância, segurança 
privada, condomínios fechados e uma miríade impressionante de 
guetos de todas as formas e matizes, naquilo que Tereza Caldeira 
(2001) denominou de forma acertada de enclaves fortifi cados. 

A presente obra apresenta os resultados de um esforço de pesquisa 
para a compreensão das políticas de segurança pública, no estado 
de São Paulo, no período de 1989 a 2008. O período justifi ca-se na 
medida em que, pela primeira vez na história recente do Brasil, a 
segurança pública, com eixo nas questões da proteção dos direitos 
individuais, tornou-se problema de políticas públicas que ultrapassa-
ram o tradicional modelo repressivo, característico do regime político 
anterior. Durante o período indicado, que se iniciou com a promulga-
ção de uma nova Constituição, marcada por um amplo repertório de 
direitos, a segurança ganhou foro de preocupação nacional, estando 
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presente nos principais órgãos da imprensa e nos debates legislativos. 
No período, várias iniciativas emergiram, procurando dar conta das 
questões relativas à efi ciência da ação policial, ao acesso à justiça, à re-
forma da legislação penal, à reforma das prisões, ao controle do crime 
organizado e da corrupção, ao controle da ação policial, da tortura e 
da discriminação, ao policiamento comunitário, entre outras inicia-
tivas que merecem ser recenseadas e melhor avaliadas. Ao mesmo 
tempo, organizações da sociedade civil, universidades e centros de 
estudos procuraram interferir no diagnóstico, na implementação e no 
controle da violência urbana e, principalmente, no acompanhamento 
de novas estratégias e políticas na área. Assim, foi sendo gerada uma 
quantidade inaudita de informações, estratégias, políticas, ações que 
mereceram ampla divulgação e amplo conhecimento. 

Entretanto, toda essa produção e todo esse conhecimento não 
estão facilmente acessíveis aos gestores da segurança e aos cidadãos 
de uma forma geral. Para muitos, estamos diante da emergência 
de um novo paradigma da violência e do crime e da necessidade 
de implementação de novas formas de gestão da segurança, que 
passam necessariamente pela parceria com a sociedade civil e pela 
incorporação do modelo empresarial de segurança. Daí a importância 
de mecanismos de boas práticas para documentar as estratégias de 
segurança que podem ser consideradas bem-sucedidas e apontar 
para a necessidade de generalização dessas mesmas experiências. A 
segurança pública é atualmente um excelente laboratório de práticas 
sociais e cidadãs de administração de confl itos. Estamos em um mo-
mento em que as políticas de segurança pública devem passar por essa 
nova etapa, que se inicia com a avaliação do passado, a visibilidade 
do presente e a defi nição de diretrizes para o futuro. 

As pesquisas foram realizadas sob os auspícios, diretos ou indi-
retos, do Observatório de Segurança Pública (OSP). Os resultados 
das pesquisas estão sendo disponibilizados no site do projeto (www.
observatoriodeseguranca.org), tendo sua base na Universidade Esta-
dual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília. O projeto 
de pesquisa tinha como objetivo principal fazer um balanço das 
políticas de segurança pública, durante o processo de consolidação 
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democrática no Brasil, tendo como modelo as iniciativas no estado de 
São Paulo. A pesquisa pretendia, assim, atingir os seguintes objetivos 
específi cos: a) acompanhamento dos projetos, dos programas locais, 
municipais, estaduais e do plano nacional de segurança pública; b) 
identifi cação das entidades, públicas e privadas, que atuam na área 
ou que desenvolvem estudos e pesquisas relacionados com o tema da 
segurança pública; c) identifi cação e disponibilização de dados, rela-
tórios, pesquisas, estudos e projetos nacionais relativos à segurança; 
d) acompanhamento das notícias e das iniciativas governamentais 
mais relevantes; e) manutenção de um espaço de debates, troca de 
informações e ideias; f) implantação de cursos, palestras e ativida-
des educacionais, a distância, voltadas para a segurança pública. A 
pesquisa prossegue por meio de acompanhamento das boas práticas 
in loco e da identifi cação de novas experiências inovadoras. Na segu-
rança pública, a inovação é parte vital do processo de reconstrução 
do controle social da violência, do crime e das intolerâncias.

Como foi dito, a segurança pública passou a ser considerada 
problema fundamental e principal desafi o ao estado de direito no 
Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, 
em nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de 
especialistas como do público em geral. A amplitude dos temas e 
problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de 
qualifi cação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos 
atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. O problema da se-
gurança, portanto, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório 
tradicional do direito e das instituições da justiça, particularmente, 
da justiça criminal, presídios e polícia. Evidentemente, as soluções 
devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir 
a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das 
políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo 
alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a 
sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante à área. 

Em síntese, os novos gestores da segurança pública (não apenas 
policiais, promotores, juízes e burocratas da administração pública) 
devem enfrentar estes desafi os além de fazer que o amplo debate na-
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cional sobre o tema transforme-se em real controle sobre as políticas 
de segurança pública e, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos 
do poder público e sociedade civil na luta por segurança e qualidade 
de vida dos cidadãos brasileiros. Trata-se na verdade de ampliar a 
sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos infl uxos 
de novas ideias e energias provenientes da sociedade e de criar um 
novo referencial que veja na segurança espaço importante para a 
consolidação democrática e para o exercício de um controle social 
da segurança.


