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Quesitos das políticas de segurança

As políticas de segurança pública, em um paradigma novo, de-
vem contemplar vários aspectos e devem envolver vários níveis da 
administração pública (Federal, Estadual e Municipal), os poderes 
da república (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem como o poder 
público e a sociedade civil. Esse arranjo nem sempre é fácil e nunca 
é óbvio, mas já existem boas práticas nessas áreas e é preciso alertar 
os poderes e os governantes para a necessidade de mudar o enfoque 
da repressão ao crime para modelos de prevenção multifuncional 
do crime. De uma forma bastante geral, uma política de segurança 
pública deve contemplar:

 a) Problemas em nível federal: crime organizado, narcotráfi co, 
armas, crimes econômicos, lavagem de dinheiro, tráfi co de 
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pessoas, tráfi co de infl uência, corrupção, improbidade admi-
nistrativa e crimes contra os Direitos Humanos.

b) Questões sociais: políticas públicas de ação afi rmativa, em 
conjunto com os estados, para jovens, negros e mulheres em 
situação de risco.

c) Medidas institucionais: aprimoramento dos serviços de in-
teligência e de investigação criminal; estimular a reforma das 
polícias e a integração das polícias; criação de presídios fede-
rais; articular polícias, ministério público e poder judiciário; 
esses devem ser capazes de atuar proativamente; estimular a 
reforma das delegacias de polícia: estas passam a ser centros 
de serviços públicos, articulando várias entidades e vários 
serviços, inclusive formação de equipes multiprofi ssionais 
nas polícias e nos MPs; política de ampliação das Defensorias 
e criação de Ouvidoria nacional; Corregedoria autônoma e 
independente da Polícia Federal; ampliar o uso das penas 
alternativas; estimular a extinção da Febem e a criação de 
unidades de reeducação que respeitem os preceitos do ECA: 
fazer menos uso das medidas de privação da liberdade para 
jovens em confl ito com a lei; programa federal de proteção às 
testemunhas; política nacional de reintegração social de ex-
condenados; política nacional de combate às armas de fogo.

d) No âmbito das Secretarias de Segurança: implementação de 
políticas sobre uso da força e sobre uso da força letal; reforma 
das academias e dos cursos de polícia. Reforma e ampliação 
dos Institutos Médicos Legais. Avaliação e acompanhamento 
externo sobre os dados estatísticos (implantação do sistema 
de informações criminais de âmbito nacional). Avaliação e 
acompanhamento externo da efi ciência policial e implantação 
de Programas de Operação Padrão, visando ao treinamento e 
à adequação dos recursos humanos de segurança.

e) Mudanças processuais: fi m do inquérito policial; minimiza-
ção da justiça cartorial; agilização processual, ampliação dos 
juizados especiais. 
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f) Políticas locais de segurança: o poder público federal deve 
criar canais de fi nanciamento e apoio técnico-logístico para a 
elaboração de diagnósticos locais de segurança; planos locais 
de segurança; redefi nição das funções e profi ssionalização das 
guardas municipais. Articulação destas com as PMs, tendendo 
para o policiamento comunitário; fortalecimento dos órgãos ou 
instâncias de avaliação, decisão e ação local, com a participação 
comunitária. 

Políticas locais de segurança pública

Nos últimos anos, os municípios emergiram como atores impor-
tantes no desenho, implementação e acompanhamento de políticas 
de segurança pública. Essa posição dos municípios é nova e seguiu 
de perto o envolvimento das capitais e das cidades das regiões me-
tropolitanas em seu esforço por conter a escalada da violência urbana 
e mais particularmente a escalada da criminalidade, sobretudo em 
suas grandes e problemáticas periferias. O quadro era, por volta do 
começo da década de 1990, complicado, pois assinalava o incremento 
do domínio territorial de quadrilhas de criminosos, em estreita re-
lação com o tráfi co de drogas, com o contrabando de armas, com o 
desemprego de jovens e com as defi ciências históricas dos serviços 
públicos nessas regiões.

A presença do município na segurança também esteve diretamen-
te ligada às ideias de governo local, de cidadania participativa e, mais 
especifi camente, de policiamento comunitário. De toda forma, esse 
processo ainda é muito recente, mas já tem feito com que o governo 
municipal comece a ter uma outra ideia de seu papel e das possibili-
dades novas de emprego das guardas municipais. Mesmo que ainda 
seja cedo para uma avaliação adequada desse movimento, é possível, 
por meio da literatura especializada, observar alguns parâmetros para 
a implementação de políticas locais de segurança (Sento-Sé, 2005). 
Em linhas muito gerais, essas iniciativas trilham alguns marcos:
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1) identifi cação de parceiros, incluindo sociedade civil; 
2) fazer um diagnóstico do problema, incluindo informações 

estatísticas; detalhadas cobrindo um período razoavelmente 
longo (sociodemográfi cas, criminais e judiciais);

3) discutir esse diagnóstico com os parceiros; 
4) estipular responsabilidade compartilhadas; 
5) defi nir prioridades e estratégias para atingi-las; 
6) defi nir detalhadamente formas de atuação e resultados esperados.

As políticas locais, mais do que as políticas estaduais, embora 
é preciso afi rmar que o esforço para a introdução de um referen-
cial novo da segurança passa necessariamente pela integração dos 
esforços tendo a área do município como foco, são propícias para a 
disseminação das ideias que circulam no município e mesmo numa 
determinada área da cidade. Os parceiros das políticas públicas 
locais devem ter informações para poder tomar posição diante das 
corresponsabilidades assumidas. 

Por exemplo, é importante que a PM implante policiamento co-
munitário; é importante que as questões sociais tenham um melhor 
encaminhamento na cidade, por meio de programas de transferência 
de renda e de apoio às faixas da população mais vulneráveis.

Os municípios estão sendo estimulados a implementar versões 
locais, com o auxílio da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, de Centros Integrados de Cidadania (busca de do-
cumentos, de emprego, do acesso à justiça e de cursos de formação 
profi ssional, sobretudo para jovens). No âmbito dos municípios, o 
acesso à justiça é fundamental e os Juizados Especiais Cíveis e Cri-
minais precisam ser dinamizados.

Para a consecução de políticas locais de segurança, algumas ques-
tões sensíveis precisam ser abordadas e verifi cadas: a) como anda a 
questão das drogas no município; b) como andam as áreas de exclusão 
social (foram mapeadas?); c) qual é o engajamento da comunidade 
da cidade em projetos sociais; d) os dados sociais, demográfi cos e 
criminais do município, bem como a anatomia dos crimes recen-
temente ocorridos estão disponíveis para os atores? Essas questões 
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e outras mais específi cas dependem da amplitude dos projetos e da 
força do engajamento social na resolução dos confl itos no interior 
dos municípios. 

As políticas locais de segurança e justiça têm sido conscientes da 
necessidade de conhecimento sobre os dados policiais (uma espécie de 
mapa do crime) que contemplem não apenas os crimes, mas também as 
brigas, desinteligências e violência doméstica. Mas é preciso pensar de 
forma mais sistemática sobre condições de empregabilidade, de salário 
e a situação da exploração do trabalho infantil. Algumas ações envol-
vem responsabilidades públicas, outras envolvem compromisso com 
a cidade e com a cidadania. O prefeito, a Câmara Municipal e outros
responsáveis precisam ser envolvidos com o processo e devem estar 
dispostos a assumir os riscos de atitudes e decisões inovadoras. Nesse 
sentido, a mobilização popular é importante forma para chamar 
atenção para o problema e para aumentar a consciência das pessoas 
em relação ao mesmo. 

Têm-se falado muito sobre fechamento noturno e con-
sequente f iscalização dos bares. É uma medida bem-vin-
da porque é preciso controlar o uso e a comercialização de
bebidas, sobretudo, em relação aos jovens. Mas os efeitos dessas 
medidas não devem ser superestimados. Quanto às drogas, é preciso 
que a polícia passe a fazer um mapeamento dos pontos, para não só 
realizar a repressão, mas também fazer um trabalho, junto com outros 
atores, de conscientização dos pais e jovens quanto ao problema. 
É preciso lembrar sempre, e as pesquisas que abordam os novos 
referenciais das políticas locais apontam para isso, que o modelo de 
policiamento repressivo não traz efeitos duradouros. Mesmo que o 
policiamento repressivo seja indispensável em situações de áreas con-
fl agradas, ele deve ser, o mais brevemente, possível substituído por 
formas mais sutis de policiamento, como o policiamento comunitário. 

Outro tema que tem motivado a inquietação das cidades e apon-
tado para a adoção de medidas às vezes drásticas é a questão da 
migração interna, do afl uxo de pessoas de regiões economicamente 
estagnadas para regiões de economia mais dinâmica (migrações 
dentro do estado ou mesmo entre estados). O tema é controverso, 
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mas deve ser explorado na perspectiva da inclusão e dos direitos de 
cidadania. As pessoas têm o direito de procurar oportunidades me-
lhores onde elas existam. Não se deve medidas de expulsão velada 
de migrantes das cidades. É preciso criar um sistema de recepção de 
migrantes, garantindo seus direitos, prestando informações e apoio. 

As cidades não devem se fechar à realidade social do País e da 
região. Essa questão passa também pela gestão junto às autorida-
des do Estado para que sejam pensadas políticas amplas para todo 
um determinado território. Os municípios e o estado de São Paulo 
precisam, juntamente com a União, implementar programas de 
renda mínima e de formação profi ssional para as pessoas em trânsi-
to, garantindo direitos. De toda forma, a informação é sempre um 
ótimo meio de acessar a realidade social, para isso, as políticas locais 
devem se voltar para o mapeamento da cidade, para a identifi cação 
do número de migrantes, de mendigos e de moradores de rua que 
circulam ou moram na cidade. 

Ainda em relação às informações, é preciso, no âmbito das po-
líticas locais, buscar conhecer melhor o crime, a criminalidade e o 
criminoso. Em geral, os programas de georeferenciamento não dão 
conta das características do crime nas cidades, eles colocam pontos no 
mapa. Portanto, é preciso saber quem é o responsável pelos crimes. 
Muitos crimes podem ser resultados das relações interpessoais. Há 
alguma possibilidade de que os crimes não sejam cometidos pelas 
pessoas que procuram a cidade por melhores condições de vida. Os 
atores, as organizações e os conselhos comunitários devem ser acom-
panhados, avaliados e envolvidos nas estratégias locais de segurança.

Alguns bairros da cidade de São Paulo vêm recebendo ações 
de diversos órgãos públicos e da sociedade civil, usando os espa-
ços disponíveis como a escola para montar ações coordenadas de 
cunho social e de segurança coordenada: os Centros Integrados de 
Cidadania, local onde as pessoas podem procurar indicação para 
emprego, ajuda para tirar documentos, regularizar situação junto aos 
órgãos públicos, atividades profi ssionalizantes e educativas, espaço 
para troca de experiências, aumento de vagas nas escolas, creches, 
profi ssionalização de jovens, reurbanização de bairro, construção 
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de postos de saúde, em síntese, política de ocupação dos espaços 
deixados vazios. 

Uma perspectiva das cidades brasileiras

No Brasil, o tema da Segurança Pública perpassa várias questões e 
está diretamente relacionado a problemas que não se restringem ape-
nas à questão da violência e da ação criminosa. Nas cidades, esse tema 
está relacionado com a busca da segurança por meio de processos de 
segregação e discriminação. Trata-se do número crescente de vigias 
particulares, da expansão de empresas de segurança privada e da 
expansão dos enclaves fortifi cados (Caldeira 2000) e de dispositivos 
eletrônico de segurança que passaram a compor as paisagens urbanas.

Estima-se que no Brasil existam para cada agente de segurança 
público três privados, sendo um total de 1,7 milhão de vigilantes 
privados cadastrados contra 602 mil agentes de segurança públicos. 
Tais números colocam o Brasil à frente de países como os Estados 
Unidos, onde registram (2,5 para cada 1) e México ( 2 para cada 1). 
Acredita-se que o número de vigilantes privados seja ainda superior 
ao número registrado já que há o setor informal que não há como o 
dimensionar. Acredita-se que existam cerca de 800 mil vigilantes 
clandestinos. O estado de São Paulo é o que concentra maior número 
de vigilantes privados 464 mil cadastrados contra 121 mil agentes 
de segurança pública.5

Somado a esse comportamento, que se encontra entre as classes 
média e alta, está a migração destas para regiões periféricas dos 
centros urbanos, para a habitação em residenciais fechados como 
medida de segurança. Tal fenômeno está promovendo uma mudança 
de paisagem nas grandes e médias cidades brasileiras; agora, é comum 
ver bairros murados de acesso restrito nas regiões mais afastadas 
do centro. Entre residenciais fechados de alto padrão, loteamentos 
e bairros murados, acredita-se que existam cerca de 4 milhões de 

 5 Dados de 2006 da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública.
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pessoas que vivam nesses tipos de residência, cerca de 2,5% da po-
pulação brasileira.6

Esse comportamento está fundado no sentimento de insegurança 
vivido nas cidades. O medo e a insegurança compartilhados entre 
os cidadãos estão relacionados às questões de violência, segurança, 
emprego, saúde que são temas constantemente abordados pela mí-
dia com tom de catástrofes anunciadas. Em 2008, o Fórum Social 
Mundial (FMS) divulgou uma pesquisa em que mostra que o medo 
e a ansiedade dos habitantes dos grandes centros não se concentram 
em problemas globais, mas estão focados, sobretudo, em questões 
locais como segurança, emprego e morte.7

A utilização de comportamentos antissociais como medidas de 
segurança estão apoiadas em uma realidade que apresenta cresci-
mentos das taxas de criminalidade, problemas de administração 
penal, inefi ciência das ações preventivas, violência policial, corrup-
ção. Dessa forma, a justifi cativa para a utilização de dispositivos de 
segurança segregacionistas e não democráticos baseia-se na presença 
desses problemas sociais. Compreendida como uma sociedade de 
alto risco, as buscas por proteção se refl etem em comportamentos de 
isolamento e distanciamento mútuos. A busca por segurança passa a 
ser também a busca pela homogeneidade, pelo convívio com iguais, 
o que teria o efeito de afastar todo e qualquer perigo advindos da di-
ferença, da pluralidade que não estabelece comportamentos padrões 
compartilhados. É isso que se busca em um residencial fechado onde 
os moradores possuem rendas semelhantes, hábitos parecidos e uma 
rotina à qual há identifi cação. 

A busca por sistemas eletrônicos de vigilância, como alarmes, 
câmeras, sistemas de identifi cação e a proliferação de guaritas e mu-
ros refl ete a emergência da necessidade de uma vida administrada, 
previsível, onde os riscos e os problemas possam ser calculados e 

 6 Levantamento da Amaral d’Avila Engenharia de Avaliações, consultoria que 
faz pesquisas no mercado imobiliário. Publicado na revista Veja de 15/5/2002.

 7 Pesquisa realizada pelo FMS em Londres, Paris, Roma, Moscou, Nova York, 
Mumbai, Pequim, Tóquio, São Paulo e Cairo e divulgada pelo jornal Folha de 
S. Paulo 15/2/2009.
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administrados segundo a melhor estratégia disponível (Giddens 
2000). A ausência de uma vida administrada e calculada é o que se 
sente com relação ao público, onde o que se vê é a inefi ciência das 
políticas de prevenção à violência e ao crime. Passa-se, então, à uma 
transferência de responsabilidades do setor público para o privado.

A consequência de medidas como essa é a promoção de lugares 
restritos, disponíveis apenas a determinadas classes. Reforçando a 
possibilidade de obtenção de qualidade de vida apenas aos que podem 
pagar por ela. Segurança 24 horas, ruas pavimentadas, redes de água 
e esgoto, coleta de lixo, locais de convívio público com manutenção 
constante passam a ser vistos como uma possibilidade real apenas 
dentro de um espaço privado.

A obtenção de soluções para problemas públicos por meio do se-
tor privado coloca um problema de cidadania, pois a transferência da 
oferta de serviços públicos para a esfera privada transforma esses em 
mercadorias, onde o acesso passa a ser determinado pela disposição 
de recursos daquele que o pretende contratar, ou seja, é estabelecida 
uma relação de mercado. A expansão do mercado de segurança 
privada e a disseminação de dispositivos eletrônicos de segurança, 
bem como o crescimento de enclaves fortifi cados impulsionados pelo 
aumento do sentimento de insegurança colaboram para a violação 
das liberdades civis, pois transformam as cidades em conjunto de 
áreas restritas e de acesso determinado.

Nessa confi guração, está presente também o processo de crimi-
nalização da pobreza, onde a presença de estereótipos e o preconceito 
atuam como elementos de distinção a determinados grupos de in-
divíduos que passam a ser tidos como perigosos pela sociedade em 
função do lugar onde residem, da posição social que ocupam etc. 
Tal processo colabora para a realização de ações policiais em favelas, 
abordagens a indivíduos que se mostram como “perigosos” por sua 
caracterização, violência policial, abuso de autoridade e outras ações 
que desrespeitem os direitos dos cidadãos pelos agentes públicos com 
o argumento de ações de repressão ao crime e a ações criminosas.

A violência policial como forma de repressão ao crime mostra-se 
como uma ameaça à democracia e à realização universal dos Direitos 
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Humanos, pois enquanto instituição legal do Estado monopolizador 
do uso da força, a instituição policial se legitima pela utilização da 
força pelos meios legais. Porém, a violência policial e a impunidade 
mostram-se como graves violações aos Direitos Humanos e à Cida-
dania que são elementos característicos de um regime democrático. 
Contudo, tal prática pode mostrar-se como uma resposta à falência 
dos modelos policiais, o descrédito nas instituições do sistema de 
justiça e segurança, a impunidade, sendo também uma resposta à 
demanda da própria sociedade contra medidas punitivas aos crimes 
contra o patrimônio e repressão a determinados grupos sociais.

A utilização de mecanismos privados de justiça e segurança como 
a contratação de agentes privados de segurança, construção de mu-
ros, expansão de condomínios fechados e, também, a aceitação pela 
população de meios de punição que violam os direitos do cidadão 
e ferem o estado de direito legitimam esses mesmos mecanismos 
de punição e, ao mesmo tempo, deslegitimam o sistema judiciário.

Em uma sociedade profundamente desigual como a sociedade 
brasileira, a utilização da segurança privada e a expansão desse mer-
cado servindo às elites contribuem para a promoção do preconceito 
direcionado à classe trabalhadora e ao pobre – que são as principais 
vítimas tanto das ações legais e ilegais que envolvem a questão da 
segurança. Porém, é presente no Brasil uma cultura de que uma boa 
polícia é uma polícia dura, essa é uma demanda que parte tanto das 
classes altas e médias como da população de baixa renda, sendo essa 
a parcela da população que é a maior vítima dos abusos de autoridade 
policial, o que evidencia uma contradição.

Na paisagem urbana, a presença de enclaves fortifi cados (Caldei-
ra, 2001), bem como a presença de condomínios destinados a popu-
lação de baixa renda, como os bairros de casas populares construídos 
pelas prefeituras, a formação das chamadas favelas, reforçam cada 
vez mais as distâncias sociais entre os indivíduos. Bauman discute a 
existência dos chamados guetos voluntários, que, segundo ele, são 
aqueles compostos pelas classes média e alta que habitam os chama-
dos enclaves fortifi cados, e os guetos involuntários compreendidos 
como locais formados para habitação da classe baixa, que apresenta 
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como diferença fundamental do primeiro a ausência da possibilidade 
de abandoná-lo, ausência da possibilidade de mudança, como ocorre 
entre os indivíduos do primeiro tipo. Sendo, portanto, uma realida-
de fi xa para aqueles que se encontram em um gueto involuntário. 
Os guetos mostram-se, segundo Wacquant, como “instrumento 
organizacional” que tem como seus principais elementos o estigma, 
a restrição, o confi namento espacial e o enclausuramento organiza-
cional (Bauman, 2003 e Wacquant, 2008).

Contudo, hoje no espaço urbano a busca por segurança e a utili-
zação de mecanismos de vigilância são instrumentos que fazem parte 
da rotina de todos, independentemente de em quais locais habitem, 
pois eles se espalharam por toda a cidade, integrando a segurança de 
lojas comerciais, serviços públicos, residências, ruas etc. Somente na 
cidade de São Paulo, existem hoje cerca de uma câmera de vigilância 
para cada 16 habitantes, um total de 600 câmeras compondo a pai-
sagem urbana paulistana.8

Ao passo que a violência aumenta ou permanece constante aos 
olhos da população, cresce a necessidade de se pensarem novas me-
didas de combate à criminalidade. Tais medidas assumem a forma 
dos mais variados mecanismos de prevenção e repressão ao crime, 
empreendidos pelo Estado como resposta ao fenômeno da violência. 
Os veículos de comunicação adquirem, aqui, papel de destaque pela 
rapidez com que registram o crime e tornam imperativa e imediata 
uma reação efi caz das autoridades competentes. Quando não é possí-
vel verifi car efi cácia nas ações dos profi ssionais de segurança pública, 
a repercussão do crime somente colabora para que seja fortalecido 
o que Caldeira (2000) nomeia como “a fala do crime”, mecanismo 
que nutre o sentimento de insegurança percebido pela população, por 
meio da produção e reprodução do crime, que é narrado inúmeras 
vezes. Não raro, tal dado alimenta também a descrença cada vez 
maior na competência do Estado como responsável pela garantia 
de segurança aos cidadãos, o que explicaria o investimento cada vez 

 8 Dados da Abese, a associação das empresas de segurança eletrônica, publicados 
pelo jornal Folha de S. Paulo 5/7/2009.
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maior em soluções privadas. Segundo reportagem da Folha Online,9 
“São Paulo é o estado que mais utiliza segurança privada – são 464 
mil homens cadastrados, contra 121 mil agentes de segurança pú-
blica”. A proporção é de 3,8 agentes privados para 1 agente público.

Não apenas a sociedade civil, mas o profi ssional da área de se-
gurança pública é exposto ao risco de ser vitimizado por atividades 
criminosas. A falta de inteligência estratégica e a defi ciência técnica 
aliadas a um modelo ultrapassado de segurança pública produzem 
efeitos insatisfatórios, evidenciando assim a urgência e o cuidado com 
que o problema deve ser tratado. Nesse contexto, é impossível pensar 
melhoria na qualidade da segurança pública sem a elaboração efetiva 
de políticas de segurança que articulem os três poderes e capacitem 
o agente de segurança. 

A diminuição das taxas de criminalidade está condicionada não 
apenas a agilidade do sistema de justiça e à resolução de crimes por 
meio da investigação, mas também a outros fatores complementares, 
como compra de equipamentos diversifi cados e modernos e formação 
e treinamento dos agentes. Além dos investimentos em aperfeiçoa-
mento técnico, é preciso reconhecer que cada função exercida pelos 
profi ssionais de segurança tem necessidades específi cas que devem 
ser atendidas. Pensar em mecanismos de prevenção com a partici-
pação da comunidade em vez de uma polícia repressiva, que atua 
baseada no uso legítimo da violência contra a violência, é pensar em 
contenção de atividades criminosas e menor letalidade policial. É 
pela informação meticulosa que os crimes são solucionados, sendo 
assim, é necessário que a ação da Justiça seja auxiliada pelo aperfei-
çoamento de métodos de investigação e desenvolvimento da polícia 
técnico-científi ca.

Em uma realidade onde a criminalidade afeta principalmente as 
camadas mais pobres da população, produzindo ainda mais vítimas 
e aumentando a desigualdade entre as classes, é necessário estabele-
cer uma relação de cumplicidade com o cidadão, fazendo da polícia 

 9 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u504454.
shtml
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sinônimo de proteção, e não opressão. Para isso, as ações policiais 
assim como a elaboração de políticas públicas devem afastar-se da 
díade repressão e punição e caminhar para medidas alternativas de 
combate à violência.

A democracia e a garantia dos direitos de cada indivíduo de-
vem ser pressupostos na elaboração de estratégias para a atuação 
dos agentes de segurança pública. A criminalização da pobreza e 
a difi culdade de grupos sociais vulneráveis em ter acesso à Justiça 
demonstram como ainda são extremamente defi cientes as chamadas 
políticas públicas de segurança.

No início de 2009, o morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, 
tornou-se palco de uma discussão polêmica por ser a primeira favela 
cercada por muros de concreto. Com a fi nalidade de brecar a expan-
são das construções irregulares, 11 favelas serão circundadas por 
barreiras no Rio de Janeiro até o fi nal do ano de 2009. Autoridades 
utilizam como argumento a proteção da vegetação nessas localida-
des, porém, é importante observar que tais espaços não registraram 
expansão territorial entre os anos de 1998 e 2008. Na verdade, a 
comunidade diminuiu em 1%.

A favela da Rocinha, que está entre os alvos dessa política habita-
cional, teve um crescimento de apenas 1,41%, entre os anos de 1999 e 
2008.10 Em reportagem da Folha Online,11 Antônio Ferreira de Melo, 
presidente da Associação de moradores, afi rma que o crescimento 
da Rocinha é vertical e “não está se expandido para a mata. O muro 
vai impedir que as crianças peguem fruta na mata e as donas de casa 
busquem água, enquanto a favela sofre com o problema de falta de 
água tratada”. 

Estima-se um gasto de 40 milhões de reais e a remoção de 550 
habitações por onde cerca de 11 quilômetros de muros passarão. 
O curioso é que apenas 30% das áreas de preservação ambiental 

 10 Dados do Instituto Pereira Passos (IPP).
 11 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u550240.

shtml
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são ocupadas por favelas enquanto as classes média e alta ocupam 
aproximadamente 69,7%. 

Tanto o problema da degradação ambiental quanto o déficit 
habitacional não são solucionados com a questão dos muros, o que 
sugere o caráter puramente segregacionista de uma política feita de 
cima para baixo.

O toque de recolher foi implementado pela primeira vez no esta-
do de São Paulo em 2005. Atualmente Fernandópolis, Ilha Solteira 
e Itapura aplicam a medida que busca acabar com a criminalidade 
infanto-juvenil por meio de decreto que proíbe a presença de menores 
de idade nas ruas a partir de certo horário. 

É possível interpretar como solução uma medida que atribui 
ao jovem a qualidade de criminoso em potencial quando deveria 
garantir ao cidadão, jovem ou não, direitos básicos e inalienáveis 
como a liberdade? 

Em entrevista ao G1,12 Ariel de Castro Alves, representante do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, diz 
acreditar que a medida restringe a liberdade. “O poder judiciário, 
nem mesmo o Conselho Tutelar, pode substituir as famílias. Quem 
tem que estabelecer os limites são os pais. Esse toque de recolher tem 
um tom de criminalização e de perseguição a crianças e adolescentes 
e se emprega à polícia, que certamente não é capacitada e preparada 
para esse tipo de abordagem.”

Em 2008, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com-
pletou 18 anos de existência. Nesse momento, pensar em políticas 
públicas voltadas para a infância e adolescência em contraponto ao 
mais novo movimento de marginalização de uma parcela da juven-
tude torna-se indispensável para garantir os direitos individuais e 
coletivos do cidadão.

O Estado deve evitar uma abordagem autoritária e garantir a exe-
cução efetiva de políticas públicas de educação e prevenção à violência, 
criando espaços de discussão na sociedade e estimulando a refl exão.

 12 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1096618- 
5605,00.html
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Diante dessa realidade, faz-se necessário pensar o tema da segu-
rança pública no Brasil, levando em consideração esses novos fatores 
que foram sendo agregados com o passar dos anos como meios de se 
obter uma maior segurança. Assim, a segurança pública apresenta-se 
segundo um novo paradigma, no qual o Estado, na prática, deixou 
de ser o monopolizador do uso da força e as empresas de segurança 
privada abriram espaços cada vez maiores de atuação, o que produz a 
necessidade de ações que levem em conta as especifi cidades desse mo-
mento e que aja de forma a agregar e não excluir soluções possíveis.

Custos com a segurança pública nos municípios

Tratar dos dados estatísticos de segurança pública nos municípios 
abrange várias difi culdades, aqueles são esparsos, desagregados e 
de má qualidade. E quando existem, não retratam necessariamente 
com fi delidade o problema. Uma das razões é que os municípios 
não são vistos como atores relevantes na questão da criminalidade 
e, portanto, são raras as informações coletadas nesse nível, com 
exceção das capitais ou de cidades particularmente problemáticas 
(Kahn, 2005, p.57). Com poucos dados sobre o tema, também são 
poucos os estudos que analisam? “Trabalhar em segurança públi-
ca, no âmbito municipal, requer avançar em um terreno um tanto 
quanto desconhecido, sem muita bibliografi a ou estudos a respeito, 
com experiências recentes e pouco analisadas” (Miki, 2008, p.72).

Para Túlio Kahn (2005b), a criação de várias práticas, órgãos 
governamentais e aparelhos administrativos federais como a Secre-
taria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em 1995, o Infoseg, o 
Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp) e a elaboração do 
Plano Nacional de Segurança Pública em 2000, que trouxe consigo o 
estabelecimento do Fundo Nacional de Segurança Pública, permi-
tindo assim a distribuição do orçamento anual para investimento em 
recursos humanos e materiais das polícias. Com relação ao Fundo 
Nacional de Segurança Pública, o autor assinala que este trouxe a 
possibilidade para que não apenas as polícias estaduais, mas também 
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os municípios – apenas aqueles com guarda municipal – requisitas-
sem recursos do governo federal para projetos de segurança. Isto 
pode signifi car que o governo federal viu como legítima e procurou 
incentivar deste então à atuação dos governos locais, algo percebido 
como um avanço. 

Um estudo relativamente completo que aborda com mais conteú-
do sobre os custos municipais sobre a segurança pública foi realizado 
pelo Ilanud em 38 municípios do estado de São Paulo, entre 1990 e 
1997. Entre os indicadores, foram avaliados a porcentagem de gastos 
com segurança com relação à receita municipal e os gastos com segu-
rança absolutos e por 100 mil habitantes. Foram selecionados apenas 
municípios com mais de 100 mil habitantes e que tinham disponíveis 
dados de gasto total do município.Os custos com segurança envolvem 
os gastos diretos, entendidos como segurança em seu sentido estrito: 
polícia, viaturas, armamentos etc. 

No período da pesquisa, a população aumentou 7% em média, 
nos 38 municípios, enquanto os gastos com segurança cresceram em 
28%. Segundo Kahn (2005), a pesquisa citada evidencia que, apesar 
do crescimento dos gastos com segurança, os municípios gastam 
muito pouco com este item: a análise da proporção de custos com 
segurança nas despesas totais constatou que 50% dos municípios 
gastaram até 0,5% de sua despesa total com a segurança e apenas 
25% dos municípios abordados gastaram 2,0% ou mais. Na média 
dos 38 municípios, a porcentagem de gastos com segurança sobre o 
total de despesas foi de 1,28%. 

Nas despesas com segurança por 100 mil habitantes, 31% dos 
municípios gastaram menos de R$ 100 mil, 50% dos municípios com 
menor gasto, as despesas foram em média de R$ 215 mil, e 25% dos 
municípios gastaram mais de R$ 1 milhão. A menor porcentagem 
de gastos foi encontrada em Itaquaquecetuba, 1999, com 0,0001%, 
e a maior porcentagem foi em Itu, 1995, com 6,03% (Kahn, 2005).

Concomitante ao questionamento de quanto se gasta com a 
segurança nos municípios, é importante abordar qual é o direciona-
mento dos custos da segurança nos municípios? Como são investidos 
os gastos com segurança? Essas informações são de difícil acesso 
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à população e desagregadas, no entanto, estamos nos referindo ao 
dinheiro de arrecadação pública. 

Políticas públicas locais

As políticas públicas locais envolvem uma articulação e parceria 
entre as várias agências da administração municipal, sociedade civil 
local, universidades, empresas, organizações não governamentais, 
órgãos governamentais estaduais e federais (polícias militar e civil, 
Ministério Público e outros), movimentos sociais no tratamento das 
particularidades regionais da criminalidade e violência. Não obstan-
te, para intervir na segurança local é necessário um grande esforço 
de defi nir algumas estratégias de trabalho contínuo que envolvem 
um processo de diagnóstico com levantamento de dados, planeja-
mento e implementação de planos e programas, monitoramento e 
avaliação periódica das políticas, e quando necessário à reformulação 
dos programas.

No Brasil, há algumas experiências na direção da parceria entre 
diversos atores sociais. Pode-se citar o Fica Vivo, segundo Andréa 
Silveira, Bráulio Silva e Cláudio Beato (2003) o programa foi imple-
mentado em 2002 por um grupo de instituições parceiras, como as 
polícias militar e civil de Minas Gerais, Polícia Federal, Ministério 
Público, Prefeitura de Belo Horizonte, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Sebrae, Câmara de Dirigentes Lojistas, organizações 
não governamentais, movimentos sociais e a comunidade local. O 
principal objetivo do Fica Vivo é a redução do número de homicídios. 
Foi indicada a comunidade do Morro das Pedras, na ocasião uma das 
mais violentas da cidade, para sediar a experiência piloto. 

Os resultados se expressaram em dados estatísticos e produtos. Os 
dados divulgados revelam que houve uma redução aproximadamente 
de 47% dos homicídios nos primeiros seis meses de implementação 
do programa. Atualmente, o projeto foi institucionalizado e está 
sob o comando do governo de Minas Gerais. Do ponto de vista dos 
produtos, foram criadas 22 ofi cinas para jovens entre 12 e 24 anos 
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que atendem por volta de novecentas pessoas; implementação de um 
Grupo de Policiamento de Área de Risco (Gepar) que opera com poli-
ciais provendo policiamento preventivo à comunidade; criação de um 
jornal do programa que circula bimestralmente, palestras em escolas, 
vinhetas na televisão e matérias em rádios comunitárias; realização 
de dias da comunidade, eventos de natureza festiva e de prestação 
de serviço durante os quais foram oferecidas atividades de lazer, as-
sessoria jurídica, confecção de carteiras de identidade e de trabalho; 
foram oferecidos cursos sobre cidadania e participação comunitária 
na resolução de problemas para lideranças comunitárias e gestores 
locais e curso de capacitação para policiais (Silveira et al. 2003).

É importante ressaltar que quantidade de políticas não implica 
diretamente em qualidade, como é o caso que Ignácio Cano (2005) 
demonstra em uma pesquisa de campo em Recife. Em seu estudo, o 
autor observa que a Prefeitura de Recife conta com um grande núme-
ro de políticas sociais e assistenciais, mas ele questiona em que medi-
da esses programas constituem uma política articulada de prevenção 
à violência? Cano (2005) conclui que Recife poderia se encaixar em 
uma tendência segundo a qual a nova visão da prevenção à violência 
e à criminalidade se exprime mais em uma reconceitualização das 
políticas antigas do que em uma geração de novas estratégias.

Secretarias Municipais de Segurança

Nas últimas eleições municipais, a segurança pública vem sendo 
alvo de campanhas políticas e preocupação dos moradores dos mu-
nicípios do interior de vários estados brasileiros. Muitas medidas 
estão sendo tomadas em relação ao assunto, e a municipalização da 
segurança vem sendo praticada em algumas prefeituras. 

As Secretarias Municipais de Segurança apresentam um trabalho 
diferenciado em relação às secretarias estadual e nacional. Estas são 
focadas na gestão das polícias, as Secretarias, Consultorias ou Depar-
tamentos Municipais de Segurança Pública foram criadas para gerir 
diversas ações – de cunho preventivo e repressivo – espalhadas por 
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diferentes agências dentro da prefeitura. Simbolicamente, a criação 
aponta para uma elevação do status da questão da segurança dentro 
do município e indica que mais recursos serão alocados para a área 
ou pelo menos que os recursos atuais deverão levar em conta as 
questões relativas à segurança no momento de decidir onde e como 
serão investidos (Kahn; Zanecti, 2005).

MUNICÍPIO DATA DE 
FUND. NOME DO ÓRGÃO

Mogi das Cruzes Jan/2005 Consultoria de Segurança Pública e 
Municipalidade 

Vargem Grande 
Paulista

Set/2003 Secretaria de Gestão Administrativa 
e Financeira/ Departamento 
Segurança Pública e Patrimônio

Mauá Dez/2002 Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Comunitária

São Paulo Jul/2002 Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana

Guarulhos Jan/2002 Secretaria para Assuntos da 
Segurança Pública

Mairiporã Out/2001 Secretaria Municipal de Segurança 

Guararema Jan/2001 Secretaria de Segurança Pública

Embu-Guaçu Jan/2001 Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Pública

Santo André Jan/2001 Secretaria de Combate à Violência 
Urbana

Cotia Dez/2000 Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Trânsito

Itapecerica da Serra Jan/2000 Secretaria da Segurança, Trânsito e 
Transportes

Diadema Nov/1999 Secretaria de Defesa Social
Fonte: Kahn; Zanecti, 2005

O quadro anterior informa sobre as criações das secretarias mu-
nicipais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Desde 
1999 até 2005, 12 municípios criaram secretaria, sendo que o total da 
RMSP abrange 39 municípios. Mas, nesse caso, estamos abordando 
e recortando uma grande região com particularidades econômica, 
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social, política e outras em relação a locais com menor densidade 
populacional e com diferentes dinâmicas socioeconômicas. No in-
terior do estado de São Paulo, muitos municípios estão implantando 
secretarias e coordenadorias, como: São Carlos, Araraquara, Presi-
dente Prudente, Franca e outros.

Todavia, a municipalização da segurança pode trazer problemas 
como ocorre em outras esferas, da Saúde, Educação e outras. Isto é, 
municipalizar pode permitir que privilégios aconteçam, seja por in-
dicações de vários cargos para “amigos” de autoridades locais, priva-
tizando o serviço público. Outro problema é que, com a mudança de 
governos nos municípios, muitos projetos são cancelados por motivo 
de disputa de partido político, isso impossibilita a continuidade das 
políticas em desenvolvimento. 

Articular e integrar os municípios e a segurança pública não impli-
ca necessariamente municipalizar a segurança, mas descentralizá-la 
das esferas estadual e federal e conferir-lhe um outro papel e atuação 
nas políticas de segurança. A prevenção primária é um importan-
te mecanismo para os municípios, aquela pode ser praticada sem 
necessariamente se implantar uma secretaria, para isso, podem-se 
desenvolver vários projetos municipais que envolvam diversas secre-
tarias, como por exemplo, a importância da moradia e infraestrutura 
com qualidade é de responsabilidade da Secretaria de Habitação. 

Conselhos de Segurança Pública

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) trabalham o 
problema da violência e das questões relacionadas à segurança públi-
ca com um olhar multidimensional e um enfoque multicausal, o que 
colabora para prevenção da violência (Mariano, 2004). Os Conseg 
foram criados pelo governador Franco Montoro em 1985 e apresen-
tando-se como fundador das relações da polícia com a comunidade.13 

 13 Fonte: Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança, Secretaria de 
Segurança de São Paulo.
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Teresa Pires do Rio Caldeira (2000) retrata a trajetória política de 
Montoro em relação à segurança pública, o primeiro governador do 
estado de São Paulo, 1983 e 1987, e eleito após o regime militar, que 
tomou posse com um programa chamado Proposta Montoro que 
previa a reforma da polícia e o Estado de Direito. 

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os Conseg 
foram implantados atualmente em 522 municípios (municípios po-
pulosos admitem mais de um Conselho). São 84 Conseg na Capital, 
40 na Região Metropolitana e 660 no Interior e Litoral, totalizando 
784 Conselhos. Diariamente, novos Conseg têm sido homologados 
pela Secretaria de Segurança Pública. Ainda em 1985, o governador 
do Espírito Santo, Gérson Camata, autorizou a criação dos Conseg 
no estado e atualmente são 16. Além do Distrito Federal, os que 
apresentam programas divulgados na fi losofi a da “nova polícia”, que 
se relaciona diretamente com a comunidade, são: Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Minas Ge-
rais, Bahia, Paraíba, Acre a Amapá (Neves, 2007).

Há também os Conselhos Municipais de Segurança Pública, que 
são subordinados à administração municipal, muitas vezes, as secre-
tarias municipais de segurança pública são responsáveis institucio-
nalmente pelos conselhos. Desenvolve-se uma legislação municipal 
que normatiza e implementa os conselhos. Esses conselhos ressaltam 
os aspectos locais dos moradores e da administração municipal como 
forma de lidar com a criminalidade. 

Os conselhos representam uma nova forma de lidar com a se-
gurança pública; resultaram do processo de democratização do 
Estado depois da ditadura brasileira, mas, não podemos ignorar 
outros aspectos e desdobramentos que os envolvem. Se por um lado, 
tais instituições podem caminhar para uma nova forma de relacio-
namento entre Estado e sociedade na direção do empowerment das 
comunidades e grupos sociais locais e da governança democrática das 
políticas públicas, contudo, também podem infl uenciar na coopta-
ção e desmobilização dos setores populares (Dombrowski, 2008). 
Sendo assim, os conselhos apresentam potencialidades na segurança 
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pública, como a possibilidade de sociedade discutir seus confl itos 
experimentando a pluralidade nos espaços públicos e a articulação 
entre polícia e sociedade civil organizada, mas, aqueles são constru-
ções sociais e reproduzem em seu funcionamento mecanismos de 
controle, desigualdade, repressão, punição, autoritarismo. 

Por essas razões, é importante ressaltar a realização a 1ª Conferên-
cia Nacional de Segurança Pública14 (Conseg) de iniciativa federal, 
para se propor um novo desenho da segurança pública no País. Essa 
conferência é aberta ao público e participam vários órgãos do poder 
público, como representantes da polícia militar, civil e científi ca, 
defensoria pública, corregedoria da polícia, sistema judiciário e 
penitenciário, OAB, secretarias municipais, associação de bairro, 
Conselho Comunitário de Segurança, sindicatos e outros. A Conseg 
disponibiliza 7 eixos temáticos para serem discutidos e resultar em 
diretrizes. Os eixos são: 

1 -  gestão democrática: controle social e externo, integração e 
federalismo; 

2 -  fi nanciamento e gestão da política pública de segurança;
3 -  valorização profissional e otimização das condições de 

trabalho;
4 -  repressão qualifi cada da criminalidade;
5 -  Prevenção social do crime e das violência e construção da 

cultura da paz;
6 -  diretrizes para o sistema penitenciário;
7 -  diretrizes para o sistema de prevenção, atendimento emer-

genciais e acidentes.

A realização da Conseg está sendo muito importante por possibi-
litar a participação de diversos segmentos da sociedade no conjunto 
de discussões das políticas de segurança pública do País, sendo 
também uma forma de exercício da democracia. Nessa conferência, 
está em discussão o novo paradigma da segurança pública, no qual 

 14 A conferência acontece em etapas municipais, regionais, estaduais e nacional. 
A etapa nacional ocorrerá de 27 a 30 de agosto de 2009 em Brasília. 
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não se esgota nas ações do poder público, mas que a sociedade civil 
e a preocupação com a prevenção da violência entram em cena na 
construção de novas políticas. Mas, para que esse paradigma seja 
realidade, é preciso aprofundar a interação e parceria entre poder 
público e sociedade civil.

O debate sobre municípios e políticas locais de segurança públi-
ca é recente no Brasil; a discussão dos direitos humanos, trabalho 
policial, judicial, penitenciário no mesmo espaço entre profi ssionais 
da segurança e sociedade civil organizada representa um avanço. 
Com a realização da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, 
percebe-se que esses temas começam ofi cialmente a ser reconhecidos 
pelo Estado como assunto que não se restringe à “questão de polícia”.

A discussão da segurança em um espaço público representa o 
processo de democratização e o reconhecimento da problematização 
de confl itos, explicitar os confl itos enquanto relações sociais, por 
isso, “uma sociedade que se omite da responsabilidade de pensar 
politicamente os seus confl itos, acaba por não solucioná-los” (Dias 
Neto, 2005, p.72).

Por outro lado, as marcas históricas na segurança pública de auto-
ritarismo, punição e repressão como medidas e estratégias de controle 
do crime, controle penal, resistência à participação da sociedade civil 
e a esfera da prevenção como utopia podem ser reproduzidas nos 
discursos e posturas dos diversos atores do Estado que participam 
desse evento. Contudo, a conferência representa apenas um passo 
para o avanço da segurança pública, mas não o fi m, trata-se de um 
processo em movimento.

Boas práticas em segurança pública

As boas práticas são, segundo a ONU e a comunidade inter-
nacional de direitos humanos, iniciativas bem-sucedidas que: a) 
apresentam impacto tangível na melhoria da qualidade de vida; b) 
são resultado de parceria efetiva entre setor público, privado e as or-
ganizações da sociedade civil; c) têm sustentabilidade social, cultural, 
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econômica e ambiental. As boas práticas assim pretendem mudar o 
quadro burocrático/profi ssional por meio do qual as relações entre 
Estado e sociedade civil se constituíram ao longo dos anos e fi zeram 
que um e outro se distanciassem, com prejuízo evidente da qualidade 
dos serviços prestados pelo Estado e da ausência de participação qua-
lifi cada da população na administração das coisas públicas. O modelo 
burocrático ainda permitiu que o poder público fosse capturado 
por interesses econômicos e que voltasse parte importante de seus 
esforços para atender demandas de clientes poderosos, aumentando 
a destinação de recursos para projetos sem sustentabilidade e sem 
impacto social signifi cativo. As boas práticas procuram caminhar 
no sentido diferente. Pretendem ser estratégias de governança mais 
artesanais, mais responsáveis ambientalmente, mais responsáveis 
com as necessidades das comunidades locais. São formas locais de 
governo e podem ter impacto na mudança do quadro da gestão das 
coisas públicas desde que sejam estimuladas, estudadas e dissemina-
das. Em outros termos, boas práticas são instrumentos para:

• incentivar políticas públicas, com base em experiência que 
realmente funcionam;

• conscientizar os tomadores de decisão, os gestores e a população 
em geral quanto à formulação de políticas públicas e à busca 
por soluções para os problemas;

• compartilhar e transferir tecnologia, expertise e experiência pe-
las redes de intercâmbio, aprendizado, informação e formação.

As boas práticas em segurança pública podem ser caracterizadas 
da seguinte forma:

 1) Respeito aos Direitos Humanos;
 2) Respeito aos princípios e garantias constitucionais;
 3) Profi ssionalização, responsabilização e transparência;
 4) Políticas locais de prevenção;
 5) Participação popular e demandas sociais por segurança;
 6) Práticas de educação e de cidadania;
 7) Parcerias entre público e privado;
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 8) policiamento comunitário;
 9) justiça em tempo real e penas alternativas à prisão;
10) política específica para grupos vulneráveis, sobretudo, 

jovens;
11) segurança e qualidade de vida;
12) política de combate ao crime organizado e ao crime econômico;
13) política sobre uso da força em ações policiais.

A pesquisa identifi cou boas práticas em segurança a partir dos 
dados disponibilizados no site ofi cial da Secretaria de Segurança Pú-
blica do estado de São Paulo e através do site da Segurança Cidadã, 
organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão 
vinculado ao Ministério da Justiça. É importante, entretanto, que 
a pesquisa seja ampliada para dar conta de boas práticas locais que 
ainda não entraram no sistema de informação ofi cial. Mais ainda, 
o projeto pretende, em uma fase posterior, identifi car novas boas 
práticas, selecionar um repertório importante delas para posterior 
conhecimento, acompanhamento, avaliação, documentação e divul-
gação, auxiliando os diferentes atores envolvidos não só em conhecer 
melhor as boas práticas correlatas como também instrumentalizar 
os atores para o aprofundamento e melhoria dessas experiências 
locais. As boas práticas identifi cadas abaixo são importantes não 
apenas porque estão sendo realizadas no estado de São Paulo, mas 
porque são experiências que decorreram do trabalho das pessoas em 
seu cotidiano. Não são experiências que emergiram tão somente das 
ordens dos governantes, mas sim do contato direto com os cidadãos 
e suas necessidades. As descrições que se seguem foram produzidas 
pelos atores. Nesse momento do trabalho de pesquisa, coube ao 
projeto apenas a identifi cação, sem necessariamente fazer análises, 
nem juízos de valor a respeito dessas práticas.

Conclusão

A presença do município nas políticas públicas é um constante 
lembrete de que o novo referencial de segurança cidadã inclui um 
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grande repertório de ideias, pois carecemos, no âmbito das políticas 
públicas, exatamente disso. As políticas no Brasil são mecânicas e 
apostam sempre em atividades de baixo impacto e alto custo, sem 
pesquisa, sem prioridades, sem plano e sem acompanhamento. 
Evidentemente, os maiores obstáculos são o corporativismo, a in-
transparência e o poder local que ainda vigora na grande maioria 
de nossos municípios. As administrações municipais precisam ser 
profi ssionalizadas. 

Paralelamente a tudo isso, às vezes um bom começo de mudança 
é atrair as pessoas, música tem essa facilidade, e a partir daí começar 
a organizar as pessoas para projetos mais amplos, envolvendo cur-
sos, ofi cinas e projetos de geração de renda. Todas essas iniciativas 
artesanais de segurança local têm impacto também na autoestima 
das pessoas e colocam toda a sinergia na direção correta, da parti-
cipação, da transformação com responsabilidade política. São ações 
de baixíssimo custo e que, em grande parte, precisam apenas de 
redirecionamento dos recursos já previstos nos orçamentos.

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 nacional 
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.


