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RESUMO 

No movimento global de reforma do Estado, muitas transformações foram implementadas de maneira 
impensada ou baseada em formalismos. No Brasil, observou-se relativo sucesso na descentralização de 
certas políticas públicas, como no caso da saúde, da educação e da assistência social. Contudo, as 
políticas de segurança encabeçadas pelos níveis locais de governo vêm encontrando fortes atritos 
engendrados por múltiplas dificuldades de implementação de politicas públicas. Este trabalho busca 
discutir as potencialidades e entraves que o processo de descentralização em cinco diferentes 
municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte traz. Para isso, foram analisados sua estrutura 
organizacional, suas políticas públicas e sua capacidade de resolução de problemas em nível local. 
Tangencialmente, também foi analisada a aderência do conteúdo das políticas públicas que resultam 
dessas organizações municipais à agenda preconizada pelo paradigma de segurança cidadã, 
considerado importante marco conceitural e prático para a gestão da segurança pública em nível local. 
Além da revisão bibliográfica acerca de utilizou-se nesta dissertação de um sistemático estudo a partir 
da análise documental acerca da gestão de políticas públicas de segurança pública em nível local, a 
partir de trabalhos científicos e acadêmicos, planos de trabalho, planos municipais de segurança, sítios 
virtuais, cartilhas, peças orçamentárias, dentre outros. Ainda, como forma de robustecer os achados 
dessa análise documental, garantindo maior confiabilidade ao estudo, também foram utilizados outros 
procedimentos e técnicas de pesquisa. Para isso, a fim de se obterem informações que não estariam 
acessíveis somente através da pesquisa bibliográfica, foram analisados resultados de entrevistas e foi 
realizada uma observação sistemática de reuniões relacionadas à gestão de políticas de segurança 
pública em nível local. A partir das observações feitas em campo e da análise das entrevistas, foi 
possível robustecer o conhecimento sistematizado a partir da revisão bibliográfica, respondendo às 
lacunas citadas por Pollitt (2005) e Ballesteros (2014), para os quais a literatura sobre 
descentralização é limitada e carente de aplicações em setores específicos, posto que a 
descentralização possua diferentes implicações em diferentes locais e contextos. Os achados desta 
pesquisa são capazes de corroborar cada um dos entraves e possibilidades descritos pela literatura 
sobre descentralização, aplicando nuances e vicissitudes da gestão de políticas públicas do campo da 
segurança pública. Os desequilíbrios de interesses, incertezas de papéis e fricções entre atores somam-
se às fragmentações engendradas pelas descontunuidades no processo político-eleitoral e às 
desigualdades e aos déficits de capacidades para resultar no quadro de entraves citados pela 
bibliografia. Por fim, no rol de potencialidades à descentralização, foram analisados o incremento de 
ajuste à escala, a possibilidade de adoção de inovações e a maior proximidade entre governantes e 
governados, que possibilitaria maior e melhor participação social na atividade governativa. Além 
disso, os resultados da análise reforçam a potencialidade de se aplicar a lente do neoinstitucionalismo 
e suas teorias para a leitura da realidade de organizações do setor público, como foi feito para o estudo 
de isomorfismos e dependência de trajetória. No campo da segurança em nível local, foi possível 
observar que (i) as organizações incorporam práticas legitimadas externamente, o que ocorre 
independentemente da eficiência que produzem, mas a partir da suposição de adequação – o que 
geraria legitimidade para fortalecer seu suporte e possibilitar sua sobrevivência; (ii) as organizações 
adotam critérios de avaliação externos ou cerimoniais para definir valores da estrutura 
organizacional, de forma a apresentar para o ambiente sua suposta adequação, o que aumenta seu 
poder interno; e (iii) a dependência da organização de instituições externas levaria à diminuição dos 
conflitos e a maior estabilidade, a partir da garantia de suporte, proteção contra turbulências e 
amortecimento de mudanças. Foi possível, também, confirmar vários dos preditores de 
institucionalização descritos por DiMaggio e Powell (2005), sobretudo no que tange à maior presença 
de isomorfismos diante da ambiguidade de metas e papeis dados a uma organização – como no caso 
das secretarias e guardas municipais –, o que faz com que se moldem a outras organizações tidas como 
bem-sucedidas – o que acontece, na maioria dos casos, com a PM –, porque organizações com metas 
ambíguas dependem mais de aparências para se legitimarem, além de engendrarem um 
amortecimento de conflitos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas de segurança pública; Descentralização de políticas públicas; 
Gestão municipal; Segurança cidadã; Neoinstitucionalismo. 



 

 

ABSTRACT 

In the global state reform movement, many transformations have been implemented in an unthinking 
way or based on formalisms. In Brazil, there has been a relative success in the decentralization of 
certain public policies, such as public health, education and welfare. However, public security policies 
led by local levels of government are finding strong frictions engendered by multiple difficulties in 
implementing public policies. This paper discusses the potentialities and obstacles that the 
decentralization process in five different municipalities of the Metropolitan Region of Belo Horizonte 
brings. In order to do so, we analyzed their organizational structure, public policies and problem 
solving skills at local level. Tangentially, we also analyzed the adherence of the content of their public 
policies to the agenda advocated by the paradigm of citizen security, considered an important 
conceptual and practical framework for public safety management at local level. In addition to the 
bibliographical review, we used a systematic study based on the documentary analysis about the 
management of public policies of public security at local level, based on scientific and academic works, 
work plans, municipal safety plans, virtual sites, booklets, budget pieces, among others. Still, as a way 
to strengthen the findings of this documentary analysis, guaranteeing greater reliability to the study, 
we also used other procedures and research techniques. To do this, in order to obtain information that 
would not be accessible only through bibliographic research, we analyzed results of interviews and a 
systematic observation of meetings related to the management of public safety policies at local level. 
From the observations made in the field and the analysis of the interviews, it was possible to 
strengthen systematized knowledge from the bibliographic review, responding to the gaps cited by 
Pollitt (2005) and Ballesteros (2014), for whom the literature on decentralization is limited and 
devoid of applications in specific sectors, since decentralization has different implications in different 
places and contexts. The findings of this research are able to corroborate each of the obstacles and 
possibilities described by the literature on decentralization, applying nuances and vicissitudes of the 
management of public policies in the field of public security. The imbalances of interests, uncertainties 
of roles and frictions between actors add to the fragmentations engendered by discontinuities in the 
political-electoral process and to inequalities and capacity deficits to result in the obstacles mentioned 
by the bibliography. Finally, in the list of potentialities for decentralization, we analyzed the increment 
of scale adjustment, the possibility of adopting innovations and the greater proximity between 
governors and governed, which would allow greater and deeper social participation in the 
government activity. In addition, the results of the analysis reinforce the potential of applying the lens 
of neo-institutionalism and its theories to the reality reading of public sector organizations, as was 
done for the study of isomorphisms and path dependence. In the field of security at local level, it was 
possible to observe that (i) organizations incorporate externally legitimized practices, which occurs 
regardless of the efficiency they produce, but from the assumption of adequacy - which would 
generate legitimacy to strengthen their support and enable their survival; (ii) organizations adopt 
external or ceremonial evaluation criteria to define organizational structure values, in order to present 
their supposed adequacy to the environment, which increases their internal power; and (iii) 
dependence on the organization of external institutions would lead to the reduction of conflicts and 
greater stability, from guaranteeing support, protection against turbulence and damping of change. It 
is also possible to confirm several of the predictors of institutionalization described by DiMaggio and 
Powell (2005), especially regarding the greater presence of isomorphisms in the ambiguity of goals 
and roles given to an organization - as in the case of municipal secretariats and civil guards - , which 
makes them conform to other successful organizations - which in most cases happens to be PM - 
because organizations with ambiguous goals rely more on appearances to legitimize, as well as 
engendering a cushioning of conflicts. 
 
KEY WORDS: Public policies of public security; Decentralization of public policies; Municipal 
management; Citizen security; Neo-Institutionalism. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Partindo do contexto do movimento global de reforma do Estado, notável a partir da década de 

1980, observou-se uma crescente demanda por significativas mudanças na forma de administração do 

setor público, transitando de um modelo convencional a um paradigma reformista marcado por uma 

reestruturação administrativa, com extensas discussões sobre coordenação, parcerias com o mercado 

e com o terceiro setor e a contratualização de resultados (BRUGUÉ; BLANCO; BOADA, 2014; KETTL, 

2006; BEVAN; HOOD, 2005; TROSA, 2001).  

 As políticas de segurança pública vêm observando a aproximação de todas essas demandas por 

mudanças ao longo das últimas décadas. O recrudescimento de níveis de violência em grande parte 

das cidades levou o Estado brasileiro a repensar sua forma de provisão de serviços relacionados à 

segurança pública. Somando-se à emergência de preocupações com desenvolvimento humano e 

cidadania, vinda sobretudo da influência e de incentivos de organismos multinacionais atuantes na 

América Latina, as maiores preocupações do governo brasileiro com o tema levaram à proposição de 

políticas inovadoras, no sentido de incluir a sociedade em discussões e no sentido de descentralizar 

recursos aos municípios para a implementação de respostas aos problemas de segurança.  

Apesar de todos os avanços trazidos pela Constituição de 1988 no que atine ao papel dos 

municípios, a autonomia desses entes ainda esbarra na preponderância de uma visão centralizadora 

de políticas públicas (RICARDO; CARUSO, 2007; PERES; BUENO; TONELLI, 2016). Diferentemente 

daquilo que se observa nos setores de saúde e educação, em que o governo federal direcionou o 

avanço da descentralização das políticas a partir da indução da participação dos municípios, ao tema 

da segurança pública restou o “vácuo constitucional”, posto que o texto da carta constitucional apenas 

afirme a possibilidade de os municípios participarem da gestão através da instituição de guardas 

municipais (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2013; CARNEIRO; BRASIL, 2014). Além 

desse papel restrito, observa-se ainda um “jogo de empurra” entre os diferentes níveis de governo, 

posto que os entes supralocais acabem por remeter certas atividades de sua competência para os 

níveis locais, dadas as pressões da população pelos serviços (FRANZESE; ABRUCIO, 2009). Assim, pari 

passu à descentralização, observam-se graves dificuldades de implementação de politicas nos entes 

subnacionais – sobretudo no caso de municípios de pequeno porte, que são a maior parcela das 

municipalidades no Brasil – que se soma ao tratamento das relações intergovernamentais 

historicamente dado à segurança pública para culminar no afastamento dos municípios das discussões 

sobre o tema (PERES; BUENO; TONELLI, 2016; KAHN; ZANETIC, 2005; RICARDO; CARUSO, 2007).  

Além disso, os desiguais municípios brasileiros padecem de graves deficiências de capacidades 

– a saber, a enorme dificuldade de se financiar, dado o enrijecimento dos orçamentos e a dificuldade 

de tributar, a dependência financeira de recursos vindos de outros níveis de governo, as pressões da 

população por assumir responsabilidades de outros entes de governo que não são atendidas dentro 
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daquela jurisdição e a presença de fortes traços patrimonialistas na gestão em nível local, como é 

largamente discutido pela literatura. Dessa maneira, resulta que a distribuição de competências nas 

políticas públicas relacionadas à segurança pública traz consigo distorções na qualidade da prestação 

de serviços aos cidadãos, comprometendo a fruição de direitos fundamentais e deteriorando a 

qualidade de vida dos habitantes das cidades brasileiras.  

Se a soma de todos os processos em tela, narrados acima, produz resultados aquém do 

desejado socialmente, imperando uma hipertrofia do medo – nos dizeres de Almeida e Leonelli (2016) 

– e uma grande sensação de insegurança, é necessário empreender esforços de pesquisa e análise das 

políticas de segurança pública no que tange à fruição de direitos e ao exercício de cidadania. É 

necessário, portanto, entender os efeitos da descentralização da gestão das políticas de segurança 

pública para os municípios brasileiros. Para tanto, escolheu-se analisar tal gestão à luz de um 

paradigma de segurança pública que emerge nas últimas décadas no contexto latino-americano, 

voltado às questões da fruição de direitos, participação social e cidadania: a Segurança Cidadã. Tal 

escolha se deve ao relevo dado por esse paradigma às iniciativas em nível local, pensado como 

adequado para se pensar a gestão municipal da segurança pública. 

Em poucas palavras, o objetivo geral deste trabalho é discutir as potencialidades e entraves 

que o processo de descentralização em diferentes municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte traz às diferentes formas de se “fazer segurança pública” nesses locais, sobretudo no que 

tange à aderência a tal paradigma, discutindo os impactos que tal processo possui, tanto em termos de 

estrutura organizacional como na forma da implementação de políticas públicas e capacidade de 

resolução de problemas em nível local em meios aos “avanços e recuos, as pressões e reações, a 

indução e as negociações que marcaram a experiência recente dos diversos atores relevantes na área 

da Segurança Pública” (SOARES, 2007´, p. 77). 

 Assim, seus objetivos específicos são: 

 Apresentar a abordagem do neoinstitucionalismo para a análise das organizações, 

definindo-o e discutindo seus principais conceitos, a fim de dar suporte teórico à análise 

das práticas de gestão das políticas de segurança pública em nível local; 

 Discutir as possibilidades e dificuldades na descentralização e na municipalização da 

gestão de políticas públicas, partindo posteriormente para o caso da segurança cidadã, 

como forma de fornecer mais suporte analítico à observação dos casos específicos; 

 Apresentar a trajetória institucional das políticas públicas relacionadas à segurança no 

Brasil, apontando para os esforços de sua descentralização e centrando-se nas 

especificidades atinentes à implementação de políticas públicas de segurança pública no 

Brasil; 

 Apresentar o paradigma de segurança cidadã, sua origem, seus principais conceitos e sua 

operacionalização no caso brasileiro; 
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 Reunir informações que permitam uma avaliação da implementação dessas políticas em 

nível local, analisando vantagens e entraves da descentralização da gestão das políticas de 

segurança; 

 Discutir as evidências encontradas, a fim de buscar proposições de melhorias e ajustes 

nessa interlocução do planejamento e gestão de políticas públicas de segurança cidadã em 

nível municipal. 

 À maneira ensinada pelo manual redigido por Laville e Dionne (1999), a justificativa para a 

realização deste trabalho assenta-se em quatro aspectos: sua contribuição, sua relevância, sua 

importância e as vantagens em fazê-lo. 

Em primeiro lugar, a escolha do tema advém de uma inquietação residente na prática 

profissional, em busca de contribuições teóricas e metodológicas que objetivem – tomando por 

empréstimo as palavras de Barreto Junior (2009, p. 16) – a superação do medo, das barbáries, 

provenientes “de lugares estranhos onde habitavam os expressamente excluídos e os implicitamente 

não-incluídos nos direitos de fruição espontânea e criadora da vida”. Trabalhando em um órgão 

responsável pela produção de informações e conhecimento sobre segurança pública, em uma diretoria 

que tem como atribuição a interface da secretaria estadual com os municípios, recolhendo suas 

demandas e elaborando respostas para seus problemas de segurança pública, hoje um dos nossos 

problemas de pesquisa e análise diz respeito ao diagnóstico de entraves na gestão das políticas e 

serviços públicos na área da segurança cidadã em nível local.  

No que tange ainda à relevância, sabe-se que a problemática da violência possui grandes 

efeitos negativos sobre a qualidade de vida, a economia e os esforços de promoção do 

desenvolvimento, posto que a criminalidade e a violência possam impedir o alcance do 

desenvolvimento através da redução de capacidades e oportunidades dos indivíduos (PNUD, 2016; 

FREIRE, 2016). Tais impactos negativos são observados sobretudo no Brasil, que tem como um dos 

maiores desafios para seu desenvolvimento o fato de ser “um dos países mais violentos na região mais 

violenta do mundo” (BEATO FILHO; MARINHO, 2007, p. 177), fruto daquilo que Batitucci (2018, p. 3) 

chama de “naturalização da violência como linguagem da contemporaneidade brasileira”. A título de 

exemplo, os dados apresentados por Waiselfisz (2015) mostram que, entre 1980 e 2012, houve 

variação negativa na mortalidade por arma de fogo nos casos de acidente, suicídio e casos 

indeterminados. No entanto, a variação no mesmo período para homicídios foi grande – 302,8% –, o 

que aponta para o aumento da violência.  

Do ponto de vista teórico e epistemológico, pretende-se que a intenção de estudar a 

descentralização seja uma importante resposta à constatação de que, a despeito da polivalência do 

tema, o campo de estudos sobre ele é ainda restrito no que tange a aplicações empíricas: “Apesar do 

amplo uso de argumentos sobre as causas e conseqüências da descentralização, a quantidade de 

pesquisa empírica que tem focalizado especificamente a descentralização tem sido bastante limitada” 
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(POLLITT, 2005, p. 383). Além disso, esses estudos também são carentes de aplicações em setores 

específicos, posto que a descentralização possua diferentes implicações em diferentes locais e 

contextos, razão por que “precisamos localizar estudos de atos específicos (ou retóricos) de 

descentralização dentro dos padrões e trajetórias institucionais particulares dos países envolvidos“ 

(POLLITT, 2005, p. 382). Ainda são poucos os estudos sobre relações intergovernamentais estendidos 

às políticas de segurança pública, como mostra Ballesteros (2014). Para ela, isso ocorre porque, “no 

entendimento de alguns analistas, os vazios eram tão mais expressivos do que as ações empreendidas, 

que não haveria elementos sobre os quais fazer considerações teóricas” (BALLESTEROS, 2014, p. 8). 

Pollitt (2005, p. 383) corrobora tal preocupação ao afirmar que “a descentralização é como um ator 

que representa um personagem popular – ele recebe muitos papeis de figurante e é imediatamente 

reconhecível, mas raramente recebe um papel de protagonista”. Por fim, justifica-se um trabalho como 

este a fim de, parafraseando a fala de Ballesteros (2014, p. 19), romper com a visão monolítica do 

Estado, prezando por “questionamentos mais ampliados sobre processos decisórios por ele 

coordenados permitem análises mais condizentes com a realidade sociopolítica brasileira e com sua 

governabilidade, importantes para o debate sobre segurança pública no Brasil”.  

Para dar concretude aos seus objetivos, este trabalho trará um total de sete capítulos, incluindo 

este, introdutório, que apresenta sua problemática, seu problema de pesquisa, objetivos e 

justificativas. Na sequência, há três capítulos que apresentam a teoria sobre a qual se erige a discussão 

desta dissertação: discute-se o neoinstitucionalismo no cerne da teoria das organizações e seus 

principais conceitos que podem ser utilizados para análise de organizações e políticas públicas, como 

mitos, cerimônias, isomorfismo e dependência de trajetória; discute-se o contexto geral da gestão de 

políticas públicas em nível local no Brasil; e introduz-se o paradigma de segurança cidadã, a partir de 

um histórico da descentralização da gestão de políticas de segurança no Brasil, seus marcos e 

institucionalidades, passando pela influência dos processos históricos e da atuação de organizações 

multinacionais até uma breve descrição dos principais aspectos relacionados ao paradigma. A partir 

da discussão teórica há um capítulo que explana os procedimentos de análise e as fontes de dados, 

seguido do capítulo de discussão dos resultados – primeiro, uma de resultados pormenorizados para 

cada um dos muncípios analisados, partindo para uma discussão geral que confronte os achados em 

cada município com a discussão feita pela literatura sobre descentralização. Por fim, há um capítulo de 

discussões finais que apresenta as conclusões do trabalho. 
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2- NEOINSTITUCIONALISMO E A ANÁLISE DE ORGANIZAÇÕES E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
 

Este capítulo visa a apresentar a abordagem do neoinstitucionalismo para a análise das 

organizações, definindo-o e discutindo seus principais conceitos, a fim de dar suporte teórico à análise 

das práticas de gestão das políticas de segurança pública em nível local. Para isso, em um primeiro 

momento ele situa a escola neoinstitucionalista dentro do desenvolvimento da teoria das 

organizações. Em um segundo momento, o capítulo discute a existência de diferentes vertentes dentro 

da escola. Por fim, escolhidas duas das vertentes para apoiar a análise do problema de pesquisa desta 

dissertação, as duas últimas seções pormenorizam alguns temas e conceitos dentro da escola que 

terão relevo na análise empreendida, como o isomorfismo, ritualismo e dependência de trajetória. 

 

2.1- O NEOINSTITUCIONALISMO DENTRO DA TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Na esteira do desenvolvimento e amadurecimento da teoria das organizações, foi necessário 

desenvolver uma lente analítica que pudesse enfocar os novos problemas que emergiam das cada vez 

mais frequentes revoluções tecnológicas – que trazem instabilidades e turbulência ao ambiente.  

As organizações acabam por refletir tais transformações, tendo de tratar com temas cada vez 

mais complexos. Se os pais da administração científica, Taylor, Fayol e Ford, preocupavam-se com 

métodos para administrar os processos produtivos, Mayo e seus colaboradores precisam dar resposta 

a conflitos inerentes à divisão do trabalho no seio da produção. Por seu turno, o tipo ideal weberiano 

de burocracia emerge como solução para a eficiência a partir da rotinização de processos 

administrativos e o estruturalismo surge com foco no equilíbrio entre as demais escolas para 

engendrar estabilidade e sustentação ao alcance de objetivos. Como mostra a transição entre as 

Escolas de Administração Clássica, Relações Humanas, Estrutura Burocrática e Estruturalista, os 

problemas aos quais a administração tem de dar respostas vão se tornando cada vez mais complexos e 

diversificados (HOMANS, 1975; WOOD JR, 1992; HARVEY, 2014; BRAVERMAN, 2015). 

Uma das lentes explicativas aplicáveis à análise de organizações e de suas ações – o que, para o 

caso de organizações do setor público é exemplificado, em grande medida, na forma de políticas 

públicas – é o neoinstitucionalismo. Partindo do mote de que instituições importam – conforme 

discutem grandes autores das ciências políticas, como North (1994) e Przeworski (2004) –, essa teoria 

embasa-se na afirmação de que as organizações se institucionalizam para obter legitimidade, 

adotando uma série de práticas tidas como adequadas, mesmo quando seus resultados não são 

claramente exitosos (HALL; TAYLOR, 2003).  

Assim, o novo institucionalismo ou neoinstitucionalismo constitui-se como uma escola de 

pensamento que se dedica a estudar a maneira como instituições interagem e como elas afetam a 
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sociedade. Ele oferece uma maneira de ver as instituições fora das visões tradicionais, explicando por 

que e como as instituições emergem de certa forma dentro de um determinado contexto. Essa visão 

argumenta que as instituições se desenvolveram para se tornar semelhantes, embora tenham evoluído 

de maneiras diferentes, e estuda como as instituições moldam o comportamento dos atores – sejam 

pessoas, organizações ou governos (MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 1991). 

Para tanto, parte-se da definição que instituições seriam sistemas de regras socialmente 

construid́as e reproduzidas rotineiramente que operam como ambientes limitadores e são 

acompanhadas de eventos tidos como dados (JAPPERSON, 1991). A partir dessa definição, Ribeiro e 

Carneiro (2009) as resumem como normas e procedimentos que disciplinam a ação dos agentes – ou 

regras do jogo capazes de definir o que será feito, como será feito e por quem será feito dentro de uma 

organização. Para Powell e DiMaggio (1991), as instituições também incluem um sistema de símbolos, 

scripts cognitivos e modelos morais que fornecem a estrutura de significação que guia a ação, quase 

que identificando instituições com cultura.  

 

2.2- AS DIFERENTES CORRENTES DA ESCOLA NEOINSTITUCIONALISTA 

 

Conforme afirmam Hall e Taylor (2003, p. 194), a escola neoinstitucionalista possui três 

distintas correntes de análise que aparecem a partir dos anos 1980, e que “buscam elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos: institucionalismo 

histórico, institucionalismo da escolha racional e institucionalismo sociológico". 

 No institucionalismo histórico, surgido no contexto dos estudos comparados entre países, o 

foco de estudo concentra-se no conflito entre grupos rivais em dada arena polit́ica, competindo pelo 

poder e pelo controle dos recursos escassos. Nesta vertente de pensamento há um enfoque especial no 

papel do Estado, que é entendido como um agente parcial, detentor de uma série de instituições com 

poder de influenciar a ação individual e o resultado do conflito entre grupos. Esse conjunto de ideiais é 

chamado de institucionalismo histórico por explicar o desenvolvimento de instituições a partir de sua 

trajetória histórica e das contingências a que foram submetidas (HALL; TAYLOR, 2003; FERNANDES, 

2007).  

 Por seu turno, o institucionalismo da escolha racional conceitua as instituições sob uma 

perspectiva de cálculos de riscos, sendo seu foco orientado para o comportamento dos agentes. Nesta 

vertente, os individ́uos são considerados racionais e perseguidores de seus próprios interesses. Assim, 

qualquer situação que envolva decisões em grupo estará sujeita aos dilemas de ação coletiva, em que 

indivíduos, presumidamente egoiśtas, buscarão alcançar os seus interesses, gerando resultados sub-

ótimos para a coletividade. Nesta lógica, os institucionalistas da escolha racional acreditam que as 

instituições influenciam os individ́uos aumentando a credibilidade de que os acordos firmados e 

direitos de propriedade sejam respeitados, fato que contribui para a diminuição dos custos de 
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transação e, consequentemente, torna possiv́el o estabelecimento de ações coletivas (HALL; TAYLOR, 

2003). 

 Por fim, as ideias defendidas pelo institucionalismo sociológico vão de encontro à teoria da 

escolha racional, que desconsidera os efeitos do contexto organizacional na decisão dos agentes e em 

seu comportamento. Se nas duas primeiras escolas de pensamento defendia-se que as organizações 

institucionalizavam-se para se tornarem cada vez mais eficientes, segundo DiMaggio e Powell (2005), 

o neoinstitucionalismo sociológico defende que as organizações institucionalizam-se para obter 

legitimidade, tanto perante seus membros, quanto perante outras organizações, garantindo sua 

sobrevivência a partir da adoção de uma série de práticas consideradas adequadas pela sociedade e 

pelos individ́uos que compõem a organização, mesmo que os resultados dessas práticas não sejam 

claramente exitosos (VALE; LOBO, 2007). A justificativa dessa adoção baseia-se justamente no fato de 

tais práticas estarem institucionalizadas na sociedade. Uma organização que se recuse a replicá-las 

certamente enfrentará problemas de legitimidade, advindos da crença dos individ́uos de que aquelas 

práticas conhecidas são melhores do que práticas novas, que não possuam nenhuma referência, que 

ainda não foram aplicadas em outros lugares, que não gozam de reconhecimento perante a classe 

acadêmica ou entre os profissionais de determinada área (MEYER; ROWAN, 1977). 

 

2.3- MITOS, CERIMÔNIAS E ISOMORFISMOS: PRINCIPAIS CONCEITOS E TEORIAS DO 

NEOINSTITUCIONALISMO SOCIOLÓGICO 

 

Ao inaugurar a trajetória da escola neoinstitucionalista, Meyer e Rowan (1977) afirmam que 

organizações incorporam práticas e procedimentos definidos pelos conceitos predominantes em seu 

ambiente em busca de maior legitimidade para suas ações – o que ocorreria a partir do reflexo de 

mitos vindos do ambiente para as organizações, que se dedicariam a mimetizar o ambiente ao invés de 

dedicarem-se a suas necessidades reais. Isso, contudo, pode causar o distanciamento entre as 

atividades executadas e a estrutura organizacional: 

 

Produtos, serviços, técnicas, políticas e programas institucionalizados funcionam como 
poderosos mitos e muitas organizações os adotam cerimonialmente. Mas a conformidade a 
regras institucionalizadas geralmente conflita fortemente com os critérios de eficiência e, 
inversamente, para coordenar e controlar a atividade a fim de promover a eficiência, 
enfraquece a conformidade cerimonial de uma organização e sacrifica seu apoio e legitimidade 
(MEYER; ROWAN, 1977, p. 341). 

 

Alguns comportamentos organizacionais se desviam daquilo que poderia se considerar como o 

aspecto formal da organização – seja devido a sua incompletude ou devido a contradições ou 

descolamentos entre os comportamentos observados e o que fora previamente planejado. Isso se 

aproximaria da ideia defendida por Putnan (2002, p. 189), para o qual “quase sempre é mais fácil para 
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um agente individual adaptar-se às regras do jogo vigentes do que tentar modificá-las” e “depois que o 

desenvolvimento toma determinado rumo, a cultura organizacional, os costumes e os modelos mentais 

do mundo social reforçam essa trajetória”. Isso ocorre porque “As regras informais e a cultura não só 

mudam mais lentamente do que as regras formais, como tendem a remodelá-las, de modo que a 

imposição externa de um conjunto comum de regras formais acarreta resultados amplamente 

divergentes” (PUTNAN, 2002, p. 189). Dessa forma, não se pode negligenciar o impacto que a 

institucionalização traz sobre a dinâmica das organizações: “Essas regras definem novas situações de 

organização, redefinem as existentes e especificam os meios para lidar racionalmente com cada uma 

delas” (MEYER; ROWAN, 1977, p. 344).  

Por sua vez, tais mitos citados pelos autores são importantes porque fazem as organizações 

formais mais fáceis e mais necessárias. Isso se dá, para Meyer e Rowan, porque a partir do momento 

em que os aspectos em que consistem as estruturas institucionalizadas são considerados adequados, 

racionais e necessários, as organizações os incorporam para garantir-lhes legitimidade sem grandes 

esforços. Por seu turno, esse processo se retroalimenta ciclicamente, porque os mitos criam novas 

regras, que engendram novas configurações organizacionais, que buscam ficar isomórficas a tais 

regras – sobretudo em sociedades mais modernas, onde as cada vez mais frequentes revoluções 

tecnológicas trazem instabilidades e turbulências ao ambiente. Em outras palavras, Meyer e Rowan 

(1977, p. 346) afirmam que as organizações se moldam ao ambiente, como os animais que o fazem 

para se proteger: “as organizações são estruturadas por fenômenos em seus ambientes e tendem a se 

tornar isomórficas com eles”, o que acontece quando essas organizações “tornam-se compatíveis com 

seu ambiente por interdependências técnicas e de troca”. 

Outra explicação para o isomorfismo seria a busca das organizações por refletir a realidade 

socialmente construída: 

 

Muito além das inter-relações ambientais sugeridas nas teorias de sistemas abertos, as teorias 
institucionais em suas formas extremas definem as organizações como encenações dramáticas 
dos mitos racionalizados que permeiam as sociedades modernas, e não como unidades 
envolvidas na troca - não importa quão complexa - de seus ambientes (MEYER; ROWAN, 1977, 
p. 346). 

 

Comumente, estas práticas institucionalizadas são adotadas sem avaliações técnicas de seus 

possívis impactos, visando tão somente à legitimidade da organização no ambiente. Assim, a principal 

contribuição da escola neoinstitucionalista seria sua interpretação da dinâmica das organizações a 

partir de uma “abordagem contingencial, o que implica vê-las inseridas em um ambiente onde sofrem 

e provocam mudanças tanto interna quanto externamente”, e onde “a legitimidade e o isomorfismo 

[são vistos] como fatores vitais para sua sobrevivência” (SILVA; PEREIRA; ALCÂNTARA, 2012, p. 26). 

No entanto, o isomorfismo proporciona três consequências cruciais às organizações: (i) as 

organizações incorporam práticas legitimadas externamente, o que ocorre independentemente da 
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eficiência que produzem, mas a partir da suposição de adequação – o que geraria legitimidade para 

fortalecer seu suporte e possibilitar sua sobrevivência; (ii) as organizações adotam critérios de 

avaliação externos ou cerimoniais para definir valores da estrutura organizacional, de forma a 

apresentar para o ambiente sua suposta adequação, o que aumenta seu poder interno; e (iii) a 

dependência da organização de instituições externas levaria à diminuição dos conflitos e a maior 

estabilidade, a partir da garantia de suporte, proteção contra turbulências e amortecimento de 

mudanças. 

A soma dessas três consequências, para Meyer e Rowan (1977) possibilitaria a sobrevivência 

da organização. Dessa forma, para além das variáveis tidas pelos teóricos convencionais – como 

eficiência da coordenação e controle do processo produtivo –, o processo de isomorfismo modela a 

organização para a adoção de fatores que favoreçam sua legitimidade e credibilidade junto ao 

ambiente. As práticas e valores institucionalizados adotados diminuem os questionamentos externos. 

Assim, as organizações aumentam sua capacidade de captação de recursos e sobrevivência, o que é 

ilustrado na figura 1, apresentada abaixo: 

 

Figura 1- Sobrevivência organizacional sob a ótica institucionalista 

 
Fonte: Nunes, Bezerra da Silva e Almeira (2017). 

 

As razões para que as organizações busquem racionalizar suas estruturas formais, segundo os 

autores, se assentariam em duas justificativas: “Todas as organizações estão inseridas em contextos 

relacionais e institucionalizados e, portanto, estão preocupadas em coordenar e controlar suas 

atividades e em contabilizá-las com prudência” (MEYER; ROWAN. 1977, p. 353). 

Dessa forma, as organizações têm de lidar com a gestão de suas relações entre organizações e 

com o ambiente, enquanto outras se tornam mais dependentes de demandas cerimoniais de ambientes 

altamente institucionalizados – o que traz consigo dois problemas. Em primeiro lugar, critérios 

técnicos de eficiência colidem-se com a demandas cerimoniosas: “As organizações muitas vezes 

enfrentam o dilema de que as atividades que celebram as regras institucionalizadas, embora sejam 

consideradas despesas cerimoniais virtuosas, são custos puros do ponto de vista da eficiência” 

(MEYER; ROWAN, 1977, p. 355). Ainda, as regras instituídas por mitos podem variar e conflitar entre 

si: “as regras institucionais são formuladas com elevados níveis de generalização […], ao passo que as 

atividades técnicas variam com condições específicas, não padronizadas e, possivelmente, únicas” 

(MEYER; ROWAN, 1977, p. 355). Os autores propõem, então, quatro soluções para esses problemas, 
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que revelam a complexidade dos problemas organizacionais: (i) resistir aos requisitos cerimoniosos, o 

que pode falhar por exigir muitos recursos e estabilidade; (ii) manter uma rígida conformidade a 

prescrições institucionalizadas, suprimindo quaisquer interferências de relações externas, o que pode 

falhar por esmagar a motivação que as pessoas têm ao verem que os mitos funcionam na gestão das 

relações erigidas para além da fronteira organizacional; (iii) reconhecer cinicamente que a estrutura é 

inconsistente com os requisitos de trabalho, o que nega a validade dos mitos e sabota a legitimidade na 

organização; e (iv) prometer reforma na estrutura e na atividade, o que pode levar a organização à 

ruína por fazer a estrutura atual parecer ilegítima (MEYER; ROWAN, 1977). 

DiMaggio e Powell (2005) também procuram entender por que as organizações são tão 

similares, revisitando os postulados de Weber para tratar sobre racionalidade coletiva e as 

similaridades entre organizações. Assim, para eles, a racionalização e a burocratização deslocam-se do 

mercado para o Estado e para as categorias profissionais, e os atores tornam suas organizações cada 

vez mais similares – sem, contudo, se tornarem mais eficientes. Dessa forma, “campos organizacionais 

altamente estruturados fornecem um contexto em que esforços individuais para lidar racionalmente 

com a incerteza e com restrições geralmente levam, de maneira conjunta, à homogeneidade em termos 

de estrutura, cultura e resultados” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 75). 

Partindo do posicionamento de Hannan e Freeman (1977), para os quais as condições políticas, 

econômicas e sociais afetam diretamente as organizações, explicando, assim, o motivo da diversidade 

e da composição mutante destas ao longo do tempo a partir da competição e da seleção das 

organizações a partir de diversos modelos, DiMaggio e Powell buscam explicar a homogeneização das 

organizações.  

A partir disso, os autores aplicam o conceito de isomorfismo, entendido como um “processo de 

restrição que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam 

o mesmo conjunto de condições ambientais” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 76). Para Hannan e 

Freeman (1977), focados no processo de seleção, o isomorfismo aconteceria porque as organizações 

buscam adequar-se ao ambiente – posto que organizações em formas não-ótimas sejam excluídas de 

uma população de organizações, como acontece na natureza.  

Em linhas gerais, DiMaggio e Powell (2005, p. 77) ensinam que as mudanças organizacionais 

deixam de ser impulsionadas simplesmente pela concorrência, sendo submetidas a forças do ambiente 

que restringem mudanças: “As organizações não competem somente por recursos e clientes, mas por 

poder político e legitimação institucional, por adequação social, assim como por adequação 

econômica”. Dessa maneira, o isomorfismo é uma ferramenta útil para se compreender as dinâmicas 

das organizações na contemporaneidade. 

Os autores, então, apresentam três mecanismos para produção de mudanças isomórficas: o 

isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e o isomorfismo normativo. No caso do isomorfismo 

coercitivo, as mudanças são fruto de expectativas culturais e pressões formais e informais, internas e 
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externas à organização, na forma de coerção ou persuasão (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Os exemplos 

trazidos por DiMaggio e Powell (2005, p. 77) são ricos: “Em algumas circunstâncias a mudança 

organizacional é uma resposta direta a ordens governamentais: os produtores adotam novas 

tecnologias de controle de poluição para se adequarem a regulamentações ambientais; organizações 

não lucrativas mantêm contabilidade e contratam contadores a fim de se adequarem às obrigações 

legais e fiscais; e certas organizações contratam funcionários a partir de critérios de ação afirmativa 

para se defenderem de alegações de discriminação”.  

No caso do isomorfismo mimético, as organizações adotam modelos legitimados e bem 

sucedidos em função das incertezas ambientais em que se encontram – seja pela incerteza tecnológica 

ou pela incerteza simbólica (DIMAGGIO; POWELL, 2005).  

Por fim, DiMagggio e Powell (2005) descrevem o isomorfismo normativo, que tem como 

fonte das mudanças isomórficas a profissionalização da organização, ou seja, a base cognitiva comum 

de universidades e redes profissionais especialistas que influenciam no conjunto de valores e práticas 

de forma homogênea:  

 

Dois aspectos da profissionalização são fontes importantes de isomorfismo. Um deles é o apoio 
da educação formal e da legitimação em uma base cognitiva produzida por especialistas 
universitários. O segundo aspecto é o crescimento e a constituição de redes profissionais que 
perpassam as organizações e por meio das quais novos modelos são rapidamente difundidos. 
As universidades e as instituições de treinamento profissional constituem importantes centros 
de desenvolvimento de normas organizacionais entre os gerentes profissionais e seus 
funcionários” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 80).  

 

Ainda sobre o isomorfismo normativo, os critérios utilizados para seleção de pessoal atuam 

como uma fonte de mudanças isomórficas, “por meio da promoção de práticas comuns como a 

constante contratação para cargos mais altos de pessoas oriundas de áreas financeiras e legais, e por 

meio de requerimentos de habilidades atreladas a cargos específicos” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 

80). 

A partir dos seus estudos sobre o que causaria o isomorfismo, os autores afirmam ser possível 

prever empiricamente a homogeneidade em termos de estrutura, processos e comportamentos. Os 

autores discutem, então, duas fontes principais de preditores e suas hipóteses, sintetizadas nos dois 

quadros expostos abaixo:  
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Quadro 1 – Preditores no nível organizacional 

PREDITORES NO NÍVEL ORGANIZACIONAL 

Quanto maior o grau de dependência de uma organização em relação a outra, mais similar ela se tornará a essa 
organização em termos de estrutura, ambiente e foco comportamental: as organizações têm grande habilidade em 
resistir a demandas de outras organizações das quais não dependem, mas a partir do estabelecimento de relação 
de dependência há mudança isomórfica. 

Quanto mais centralizado o fornecimento de recursos para a organização A, maior é a possibilidade de a 
organização A se transformar isomorficamente para se assemelhar às organizações de cujos recursos depende: 
escrevendo com base em Thompson, DiMaggio e Powell (2005, p. 82) dizem que “as organizações que dependem 
das mesmas fontes para recursos, pessoas e legitimidade estarão mais sujeitas aos caprichos dos fornecedores de 
recursos do que aquelas que possuem fontes diversificadas”. 

Quanto mais incerto o relacionamento entre meios e fins, maior a probabilidade de a organização moldar-se em 
outras organizações que considera bem-sucedidas: os autores afirmam haver mudanças internas vindas de práticas 
cerimonialistas, com maior homogeneidade e menos variação e mudança. 

Quanto mais ambíguas as metas de uma organização, maior o grau em que esta se moldará a outras organizações 
que considera bem-sucedidas, porque organizações com metas ambíguas dependem mais de aparências para se 
legitimarem, além de engendrarem um amortecimento de conflitos. 

Quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas para a escolha de pessoal gerencial e funcional, maior o grau 
em que a organização se tornará mais semelhante a outras em seu campo. Isso se deve à prévia socialização de 
valores dentro das universidades. Dessa forma, como afirmam os autores, “Os candidatos com credenciais 
acadêmicas já passaram por um processo de socialização em programas universitários, e é mais provável que 
possuam regras interiorizadas e modelos organizacionais dominantes” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 83). 

Quanto maior a participação de gestores organizacionais em associações de comércio e profissionais, maior a 
probabilidade de a organização ser, ou se tornar, semelhante a outras organizações em seu campo. Essa afirmação 
corre paralela à de que a organização coletiva se complexifica a partir da elaboração das redes de relacionamentos. 

Fonte: elaboração própria, a partir de DiMaggio e Powell (2005). 

 

Quadro 2 – Preditores no nível do campo 

PREDITORES NO NÍVEL DO CAMPO 

Quanto mais um campo organizacional depende de uma única fonte (ou muitas fontes, mas similares) de 
fornecimento de recursos vitais, maior o nível de isomorfismo. Isso se justifica porque a concentração de recursos 
impossibilita a variabilidade, colocando as organizações sob as mesmas pressões ambientais. 

Quanto mais as organizações em um campo interagem com as agências governamentais, maior o grau de 
isomorfismo no campo como um todo; o que advém das delimitações vindas a partir das regras dos atores 
governamentais. 

Quanto menor o número de alternativas visíveis de modelos organizacionais em um campo, maior a taxa de 
isomorfismo nesse campo.  

Quanto mais incertas são as tecnologias ou ambíguas as metas de um campo, maior a taxa de mudança isomórfica, 
posto que a incerteza reduza o escopo de atuação dos gestores. 

Quanto maior o grau de profissionalização de um campo, maior a quantidade de mudanças isomórficas 
institucionais, o que pode se justificar a partir da força e da solidez do treinamento e da vocalização dos órgãos de 
classe. 

Quanto maior o grau de estruturação de um campo, maior o grau de isomorfismo. Segundo os autores, “Campos 
que possuem centros estáveis e periferias, status e ordens amplamente reconhecidas serão mais homogêneos 
porque a estrutura de difusão de novos modelos e normas é mais rotineira e porque o nível de interação e as 
organizações no campo é maior” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 84). 

Fonte: elaboração própria, a partir de DiMaggio e Powell (2005). 

 

Ao tocar na questão do processo de institucionalização, Tolbert e Zucker (1999) utilizam-se do 

conceito de Berger e Luckmann, para os quais ela é o resultado de um processo de criação e 

perpetuação de grupos sociais duradouros a partir de ações que se tornam hábitos compartilhados. As 

autoras, então, passam a descrever as diferentes etapas dentro do processo de institucionalização, a 

saber, habitualização, objetificação e sedimentação – sintetizadas no quadro 3: 
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Quadro 3 – Diferentes etapas do processo de institucionalização 

ETAPAS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 

HABITUALIZAÇÃO: envolve a geração de novos arranjos estruturais em resposta a influências do ambiente – 
chamadas pelas autoras de inovações. Nessa etapa as organizações podem até adotar estruturas vindas de outras 
organizações, mas isso não é regra; 

OBJETIFICAÇÃO: é o movimento em direção a um status mais permanente e disseminado da estrutura, a partir de 
certo grau de consenso entre os decisores – que advém do monitoramento interorganizacional, focado na 
reciclagem de velhas ideias – que pode ser bom para organização, devido a seu baixo custo –, da atuação de 
champions – conjunto de pessoas com interesses materiais na organização com expertise – ou da teorização – que 
apresenta vantagens teóricas na aplicação de um ou outro formato de organização. Essa etapa é considerada por 
Tolbert e Zucker como uma semi-institucionalização; 

SEDIMENTAÇÃO: etapa também conhecida como institucionalização total, apoiada na continuidade histórica da 
estrutura: “A sedimentação caracteriza-se tanto pela propagação, virtualmente completa, de suas estruturas por 
todo o grupo de atores teorizados como adotantes adequados, como pela perpetuação de estruturas por um 
período consideravelmente longo de tempo. Deste modo, ela implica uma bidimensionalidade (“largura” e 
“profundidade”) das estruturas” (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 207). Isso demanda a existência de atores afetados 
adversamente pelas estruturas e que se mobilizam contra elas, ou a ineficiência de certa estrutura ao longo do 
tempo. 

Fonte: elaboração própria, a partir de Tolbert e Zucker (1999). 

 

Por fim, as autoras discutem as implicações que sua teoria teria sobre a pesquisa no âmbito 

das dinâmicas das organizações – como a própria demanda por medidas próprias e documentação da 

institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Por seu turno, Silva e seus colaboradores (2012) 

buscam compreender a administração pública contemporânea a partir das interfaces conceituais 

encontradas entre a administração pública, o institucionalismo e a discussão sobre capital social. A 

partir de sua explicação, os autores discutem as formas de governos e as novas formas de relação 

entre Estado e sociedade. 

Retomando o processo de institucionalização proposto por North e apresentado no texto de 

Tolbert e Zucker, Silva e colaboradores (2012) discutem a base para a sobrevivência das organizações, 

apoiada em pilares regulativo – quando leis são formuladas –, normativo – que se preocupa com o 

controle de comportamentos – e cognitivo – que diz respeito à dimensão subjetiva do 

compartilhamento de conhecimentos – para a construção da legitimidade.  

O desenvolvimento das ideias no campo da teoria das organizações leva a explicações para 

fenômenos contemporâneos. No caso da administração pública brasileira, isso diria respeito a uma 

dinâmica das organizações sui generis, marcada por contrastes e turbulências da formação social do 

país – desde influências do iberismo, estamentalização, favorecimento, clientelismos e outras marcas 

da nossa gramática de relações políticas. Ainda hoje, mesmo após tentativas de reforma do Estado 

empreendidas desde 1930, com o state building varguista que tentou implementar uma racionalização 

nos seus processos e atividades, até as reformas de cunho gerencialista empreendidas na década de 

1990, no contexto de busca por flexibilização e maior performance do Estado, 

 

a administração pública no Brasil é marcada pelo hibridismo nas relações entre Estado e 
sociedade, ou seja, existe a convivência de diversos tipos de práticas como o nepotismo, a 
corrupção, o personalismo, o clientelismo, o corporativismo e o insulamento burocrático  . 
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Paralelamente, a trajetória histórica da administração pública brasileira revela três modelos 
marcantes da organização pública das instituições brasileiras (nos níveis federal, distrital, 
estadual e municipal), sendo eles o patrimonialismo, o burocratismo e o gerencialismo (SILVA; 
PEREIRA; ALCÂNTARA, 2012, p. 30). 

 

No cerne das discussões sobre o institucionalismo, a análise histórica de tal hibridismo das 

relações envolvidas na administração pública brasileira indica a institucionalização das práticas 

patrimonialistas, que percorreram todo o processo descrito por North, sobrevivendo às tentativas de 

reforma. Ainda, as tentativas de engendrar um modelo mais adequado às necessidades de participação 

cívica da sociedade brasileira, as lógicas reformadoras se mostram apenas superficialmente 

incorporadas ao modelo existente. O institucionalismo pode, então, explicar várias disfunções do 

Estado brasileiro.  

 

2.4- PATH DEPENDENCE, POLÍTICAS HERDADAS E CAPACIDADES DO ESTADO: PRINCIPAIS 

CONCEITOS E TEORIAS DO INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 

 

Em franco desenvolvimento no Brasil, com acolhimento multidisciplinar e grande audiência 

(HOCHMAN, 2007), a abordagem do institucionalismo histórico aponta para uma concepção que 

defende a causalidade social dependente da trajetória percorrida – path dependence – como uma 

alternativa à interpretação das organizações pelo viés de economistas, de forma a abrir novas 

fronteiras para investigação nas ciências sociais (LIEBOWTIS; MARGOLIS, 1995; MAHONEY, 2000). Os 

adeptos dessa vertente do institucionalismo, como apontam Hall e Taylor (2003), tentam explicar 

como as instituições produzem esses trajetos. Muitas vezes, teóricos que se utilizam dessas 

explicações enfatizam o modo como as “políticas herdadas” ou as “capacidades do Estado” estruturam 

as decisões posteriores, na forma de orientações e preferências.  

Para Liebowits e Margolis (1995), há três tipos de constituição da dependência de trajetória: 

aquilo que eles chama de (i) sensibilidade aos pontos de partida, sem notar sua ineficiências; e, mesmo 

após o reconhecimento da ineficiência dessa trajetória, (ii) dificuldade de alternar trajetórias devivo à 

imperfeição da informação; e (iii) dificuldade em alternar trajetórias dado o curso de uma alteração.  

Contudo, conforme discutido por Mahoney (2000, p. 507),  

 

a dependência de trajetória é definida como pouco mais que a vaga noção de que "a história é 
importante" ou que "o passado influencia o futuro”. Tais definições gerais levaram os estudiosos 
a compreender inadequadamente a dependência de trajetória como um forma de análise que 
simplesmente traça resultados para causas temporariamente remotas. Embora esse tipo de 
pesquisa histórica possa empregar vários modos de "análise de trajetória", nos quais as 
relações entre variáveis temporalmente sequenciadas são consideradas, ela não 
necessariamente examina processos de mudança dependentes do caminho 

 

Reconhecendo que conceitos claros são raros, como disse Pierson (2000), esse autor buscou 

dar uma definição à dependência de trajetória. Para ele, “Eventos anteriores em uma sequência 
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influenciam os resultados e as trajetórias, mas não necessariamente induzindo mais movimento na 

mesma direção. De fato, o caminho pode ter importância precisamente porque tende a provocar uma 

reação em outra direção” (PIERSON, 2000, p. 252). Isso decorreria, para ele, dos ganhos relativos da 

manutenção de uma mesma trajetória frente a outras possibilidades de trajetória. Numa lógica 

semelhante à descrita por Liebowits e Margolis (1995), “os custos de saída de mudar para alguma 

alternativa anteriormente plausível se elevam” devido aos retornos crescentes, ou à retroalimentação 

positiva (PIERSON, 2000, p. 252). 

Enfim, a partir dessa literatura, Menicucci (2003, pp. 30-1) entende as políticas públicas como 

instituições que definem as regras do jogo, a partir da alocação de recursos e incentivos a 

determinados atores, definindo algum padrão de comportamento. Lançando bases para a análise a ser 

feita neste trabalho, a autora ainda ensina sobre os efeitos produzidos em termos de dependência de 

trajetória, a saber: os efeitos lock-in e os efeitos de aprendizagem. Os efeitos lock-in, próximos aos 

efeitos discutidos por Pierson (2000), Liebowits e Margolis (1995) são oriundos do “aprisionamento 

de certas trajetórias ou de certos comportamentos decorrentes de investimentos que os atores sociais 

realizam, em função das políticas estabelecidas e dos incentivos a elas vinculados, difíceis de serem 

revertidos” (MENICUCCI, 2003, p. 22). Por fim, “Os efeitos de aprendizagem das polit́icas públicas se 

traduzem em efeitos cognitivos, a partir das experiências com as políticas, e levam a uma tendência no 

sentido de que as polit́icas, uma vez estabelecidas, tendam a ser readotadas” (MENICUCCI, 2003, p. 

22). 
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3- GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM NÍVEL LOCAL NO BRASIL 

 

Ao tratar sobre a descentralização de políticas públicas de segurança pública, faz-se necessário 

pormenorizar algumas discussões, como as questões atinentes à gestão de políticas públicas e às 

dificuldades inerentes à sua implementação – como o debate entre centralização e descentralização – e 

as especificidades da gestão em nível local no Brasil contemporâneo. Esta seção do trabalho busca 

discutir brevemente esses assuntos, passando por uma discussão sobre o conceito de políticas 

públicas até discutir dificuldades relacionadas à execução das políticas de segurança no Brasil. 

 

3.1- POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS 

 

Diversos autores da Ciência Política e do Direito possuem definições relevantes para o 

entendimento de políticas públicas e problemas em sua gestão. Por exemplo, Mead define políticas 

públicas como a análise do governo à luz de grandes questões públicas (1995 apud SOUZA, 2006). 

Peters (1986 apud SOUZA, 2006), por seu turno, afirma que políticas públicas são a soma das 

atividades diretamente realizadas pelos governos ou por eles delegadas.  

Tenório, Cançado e Pereira (2011), assim como Costa (2016), adicionam a isso o foco em 

resultados para resolução de problemas públicos. Para esses autores, o poder público “deve identificar, 

compreender, problematizar e propor as soluções aos problemas da sociedade, a ponto de serem 

assumidas como políticas públicas pelo contexto parlamentar e executadas pelo aparato 

administrativo de governo” (TENÓRIO; CANÇADO; PEREIRA, 2011, p. 688). A noção de problemas, na 

concepção trazida por Subirats (1994), aponta para uma construção analítica que a política pública 

busca responder, a partir de uma solução escolhida dentre as propostas, para ser implementada e, 

posteriormente, avaliada. 

Por sua vez, Dye (1984 apud SOUZA, 2006) afirma que políticas públicas são aquilo que o 

governo escolhe fazer ou não fazer. A explicação trazida por Menicucci (2006) aponta para o fato de 

que as não-ações são políticas públicas por serem decisões voltadas a determinado problema – ainda 

que a decisão diante dele seja, meramente, ignorá-lo. Ambas as leituras aproximam-se daquilo que 

defendem Bachrach e Baratz (2011, p. 151), para quem: 

 

É claro que o poder é exercido quando A participa da tomada de decisões que afeta B. Mas o 
poder também é exercido quando A devota suas energias na criação ou no reforço de valores 
sociais e políticos e de práticas institucionais que limitam o escopo do processo político 
submetido à consideração pública de apenas aqueles temas que são comparativamente inócuos 
para A. Na medida em que A obtém sucesso em fazer isso, impede-se que B, para todos os 
propósitos práticos, leve a público quaisquer temas que possam em sua decisão ser seriamente 
prejudiciais para o conjunto de preferências de A 
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A definição de Lasswell (1958 apud SOUZA, 2006) adiciona outro elemento a essa discussão – o 

que a enriquece para a proposta deste trabalho: políticas públicas são o que define quem ganha o que, 

por que e qual a diferença que isso faz. 

Podem-se resumir todas essas proposições como a tradução dos propósitos e plataformas 

eleitorais – ou “agendas”, como sugere o texto paradigmático de John Kingdon (2007) – de governos 

em programas e ações que buscam resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006). É possível, 

ainda, afirmar que políticas públicas são a concretização da ação governamental num contexto de 

variáveis complexas e atores diversos – formais e informais (AMABILE, 2012). Outra visão que merece 

atenção, bem voltada à temática do planejamento, é a de que “políticas públicas são programas de ação 

governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados” (BUCCI, 2002, p. 241).  

Na esteira dessa conceituação, uma definição ainda mais recente afirma que uma política 

pública é uma “diretriz elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2010, p. 124), cujo 

conjunto de alternativas formuladas na arena técnico-política formam a gestão pública, nas palavras 

desse mesmo autor. 

Como forma de esquematizar didaticamente sua estrutura, o estudo de políticas públicas 

compreende, então, quatro etapas de maior relevo, desde sua inclusão da política na agenda 

governamental (KINGDON, 2007), até o final – que pode ser avaliado (AMABILE, 2012). Esse esquema, 

chamado por Secchi (2010) de dimensão temporal de análise, pode ser sinteticamente descrito de 

diversas formas diferentes.  

Em geral, a descrição de Kingdon (2007) parece adequada. Para esse teórico, as políticas 

públicas seriam um conjunto de quatro etapas de processos, a saber (i) o estabelecimento de uma 

agenda de políticas, quando há uma convergência de múltiplos fluxos (de problemas, de soluções e de 

recursos políticos) para uma oportunidade de mudança da realidade social; (ii) a delimitação de 

alternativas para a resolução do problema identificado; (iii) a escolha da solução alternativa; e (iv) a 

implementação da solução escolhida (KINGDON, 2007). 

 

3.2- COMPLEXIDADES ATINENTES À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Há uma constatação das dificuldades relacionadas à implementação de políticas públicas que 

envolvam coordenação e sinergia de diferentes órgãos em diferentes níveis de governo (RUA, 1998; 

ARRETCHE, 1996; BUCCI, 1997; FREY, 2000; FARAH, 2001; MACHADO, 2008). Outra questão central 

dentro desse tema diz respeito ao papel da burocracia na implementação de políticas públicas. Num 

texto tido como paradigmático no trato desse tema, Subirats (2006) contesta a concepção de 

burocracia weberiana, afirmando que a ideia de estrutura hierárquica rígida descrita pelo sociólogo 

alemão é substituída pela discricionariedade nas extremidades da organização – ou a street level 
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bureaucracy –, o que aumenta o poder de decisão das unidades na ponta no momento da 

implementação da política pública e pode reduzir consideravelmente o poder de coordenação dos 

órgãos ou unidades centrais de planejamento. 

Como afirma Sulbrandt (1994), o contexto das políticas públicas é marcado pelas incertezas. 

Em muitos casos, as bases teóricas para as relações causais que vinculam insumos, atividades, 

resultados e impactos são frágeis. Além disso, a falta de informações relevantes, válidas e confiáveis 

reduz substancialmente as chances de sucesso do processo de formulação e implementação das 

políticas públicas (JANNUZZI, 2002). Ainda, como esse mesmo autor aponta, o processo de 

planejamento de políticas públicas não é uma atividade técnica, objetiva e neutra, conduzida por 

técnicos insuspeitos, mas sim uma atividade complexa e falível (JANNUZZI, 2002). 

Outra dificuldade presente na implementação de políticas públicas diz respeito à complexidade 

de intervenções que têm como pretensão alterar comportamentos (NOGUEIRA, 2008) – como o caso 

da violência e da criminalidade, ou, ainda, da ação coordenada ou integrada de diferentes órgãos e 

agências – posto que a interação entre agentes e beneficiários seja maior e, conforme ressaltam Fortes 

e colaboradoras (2013), por conseguinte, maior a necessidade de se levar em conta vicissitudes e 

idiossincrasias de casos específicos, demandando elevada habilidade para negocias e fazer ajustes 

(NOGUEIRA, 1998). 

A literatura sobre políticas públicas cita alguns modelos de implementação. Como síntese 

disso, Berman (1978) descreve dois modelos de implementação: programada e adaptativa. O primeiro 

modelo, nas palavras do cientista político, “presume que os problemas de implementação podem ser 

feitos toleráveis, se não eliminados, através de cuidadosa e explícita pré-programação dos 

procedimentos de implementação” (BERMAN, 1978, p. 3). O segundo modelo sustenta uma visão de 

que “a execução de políticas pode ser melhorada por processos que permitem que os planos iniciais 

sejam adaptados para desdobrar eventos e decisões” (BERMAN, 1978, p. 3 – tradução livre).  

Em outras palavras, na implementação programada, de natureza top-down, admite-se menor 

tolerância a problemas, pois considera-se que os mesmos podem ser antecipados e, por isso, tolerados 

e resolvidos por meio de um planejamento criterioso, desde que os envolvidos tenham clareza da 

estratégia a ser adotada para a implementação. Nesse caso são estabelecidos parâmetros a serem 

seguidos de forma a conferir previsibilidade na atuação dos agentes (BERMAN, 1978), 

Por seu turno, a implementação adaptativa estabelece que os problemas da implementação 

decorrem do excesso e rigidez de objetivos, especificações e controles o que dificulta o engajamento, o 

fluxo de informações e a necessária flexibilidade em situações não previstas (BERMAN, 1978). 

Por fim, Berman (1978) descreve aqueles que seriam os parâmetros de análise de políticas 

públicas, que enlaçariam criticamente as diferentes contingencias da ação do Estado: (i) escopo da 

mudança; (ii) o grau de certeza de tecnologia; (iii) o grau de conflito sobre metas e meios; (iv) o 

arranjo institucional e (iv) estabilidade do ambiente. Dessa maneira, eles serviriam como um farol 
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para a seleção adequada do modelo de execução de determinada política, diante do reconhecimento de 

que – diferentemente da visão taylorista da administração científica – não é possível alcançar “the one 

best way”.  

Como primeiro dos cinco parâmetros, o autor arrola o escopo da mudança, entendido como “o 

tipo e quantidade de mudança no comportamento padrão dos membros do sistema de implementação 

implicado pela política” (BERMAN, 1978, pp. 15-6). Quando contingências da política envolvem 

mudanças de maior porte, rotinas devem ser redesenhadas ou até mesmo substituídas, sendo 

necessário introduzir mudanças no comportamento dos atores: “dado o escopo da mudança   implícito 

em uma política, a estratégia de implementação X tem maior probabilidade de levar a uma 

implementação efetiva do que a estratégia Y” (BERMAN, 1978, p. 17). 

Quanto ao segundo parâmetro proposto, o grau de certeza da tecnologia, o autor afirma com 

seus argumentos que “quando a validade da teoria de uma política é incerta, a aplicação de uma 

estratégia programada pode levar a graves problemas de implementação criados, ironicamente, pela 

própria estratégia” (BERMAN, 1978, p. 19). 

O terceiro parâmetro é o grau de conflito sobre metas e meios, que “reflete tanto a substância 

da política quanto sua configuração” (BERMAN, 1978, p. 20). O autor mostra que, em face desses 

conflitos, a abordagem programada pode produzir efeitos negativos. Por outro lado, “Uma abordagem 

adaptativa lida com situações conflitantes assumindo que a implementação requer negociação entre as 

partes interessadas. Em vez de tentar programar a implementação, […] significa que, para 

“negociação”, um compromisso aceitável é procurado” (BERMAN, 1978, pp. 21-2). 

O penúltimo parâmetro descrito por Berman é o arranjo institucional, ou a arena política. 

Conforme mostram os exemplos trazidos pelo autor,  

 

As estratégias de implementação programadas parecem adequadas a um sistema fortemente 
acoplado, porque existe um padrão estabelecido de conformidade. […] Mas, quando aplicada a 
um ambiente de acoplamento solitário, uma abordagem programada pode levar a um problema 
muito familiar de conformidade simbólica ou cooptação (BERMAN, 1978, p. 24). 

 

Em face disso, o autor reconhece que a abordagem adaptativa contém em si várias vantagens 

nessas situações. Além da tolerância às barganhas e ajustes no tempo, esse modelo de implementação 

permite que a política se adéque às demandas e vicissitudes locais. 

Por fim, o último parâmetro é a estabilidade do ambiente, que diz respeito às condições 

externas à política, que afetam a implementação, mas não são necessariamente afetadas por ela 

(BERMAN, 1978). Acerca disso, o autor afirma que 

 

 É difícil para uma abordagem programada construir os planos de contingência necessários 
para lidar com as mudanças ambientais   Em resumo, todas as outras coisas sendo iguais, uma 
abordagem programada parece adequada a ambientes estáveis, e uma estratégia adaptativa 
parece apropriada para condições instáveis (BERMAN, 1978, p. 26). 
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 Todas essas questões relacionam-se fortemente com o tema deste trabalho, no sentido em que 

a implementação das políticas públicas de segurança pública encontre diversas dificuldades, dadas 

características sui generis da governança em nível local e de especificidades do próprio tema da 

segurança pública. 

 

3.3- DESCENTRALIZAÇÃO E A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Conforme Pollitt (2005) e Fuhr (2011), a descentralização tornou-se um aspecto virtualmente 

inatacável a partir do último quarto do século passado, associada à emergência de movimentos de 

reforma da gestão pública em países desenvolvidos – como forma de buscar modernização e trazer 

melhorias na prestação de serviços públicos a partir do empoderamento do nível local – e à 

redemocratização política, como se observa na América Latina, junto da marcante revalorização das 

esferas subnacionais de governo, principalmente no que tange à integração e à participação: 

“Descentralização desempenha um papel central (trocadilho intencional) na ideologia dominante de 

gestão pública do nosso tempo, o New Public Management” (POLLITT, 2005, pp. 371-2). 

A descentralização consiste desde a redistribuição ampla de poder até uma simples 

transferência da execução de tarefas ou atividades – o que é chamado por Pollitt (2005) de 

desconcentração. Tal fenômeno pode ocorrer na forma de uma descentralização política, na qual 

divide-se ou reparte-se a autoridade política, ou uma descentralização administrativa, na qual divide-

se ou reparte-se a autoridade administrativa ou gerencial – resumindo, a noção de “autoridade se 

espalhando de um menor para um maior número de atores” (POLLITT, 2005, p. 374). Para Abrucio 

(2006), a descentralização constitui na transferência ou na conquista de poder decisório dos governos 

subnacionais, que passam a ter autonomia para escolher representantes para o governo e para o 

legislativo, para comandar sua administração, para legislar e para tributar e executar seu orçamento. 

 O entendimento dos argumentos relacionados à descentralização é fundamental para se 

pensar a divisão de atribuições e recursos em uma federação – como o caso das políticas públicas 

relacionadas à segurança pública, estudado neste trabalho. Os argumentos favoráveis à 

descentralização remetem ao pressuposto econômico de eficiência na alocação dos recursos públicos e 

no pressuposto político do aprofundamento da democratização do exercício da atividade governativa. 

O incremento de eficiência e o aprofundamento da democracia, para os principais autores a debruçar-

se sobre o tema, dever-se-iam, dentre outros, a estes aspectos:  
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Quadro 4 – Potencialidades advindas da descentralização  

DESCENTRALIZAÇÃO: INCREMENTO DA EFICIÊNCIA E APROFUNDAMENTO DA DEMOCRACIA 

Possibilidade de adoção de soluções não padronizadas para os problemas, que seriam capazes de refletir e 
incorporar especificidades ou nuances do objeto de intervenção pública (POLLITT, 2005); 

Melhor adequação da escala da provisão do bem ou do serviço, em relação ao tamanho da área de mercado do 
mesmo – com ganhos advindos da especialização e da repartição de atribuições em consonância com as 
características econômicas da atividade (CLARK, 1991) –, tal que bens ou serviços de abrangência ou conformação 
local devam ser prestados por instâncias administrativas de nível local; 

Possibilidades de melhor ajustamento da oferta de bens ou serviços às preferências e necessidades da população, o 
que levaria a um substancial incremento da responsividade da administração pública local (POLLITT, 2005), 
detentora de informações sobre as demandas – cujo custo de obtenção seria infinitamente maior para governos 
centrais – e, portanto, com possibilidade de maximizar o bem-estar social, afastado o risco de captura pelo eleitor 
mediano (MACHADO, 2008); 

Estímulo à inovação, a partir da emergência de novas práticas de sucesso (POLLITT, 2005); 

Maior proximidade entre governantes e governados, favorecendo o controle social da população sobre o 
governante e aumentando a transparência das ações de governo (POLLITT, 2005); 

Criação de novos espaços públicos, favorecendo a formação de novas lideranças, a partir do favorecimento de 
maior participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios (POLLITT, 2005); 

Facilitação do encaminhamento das demandas ou reivindicações da população à administração pública (POLLITT, 
2005). 

Fonte: elaboração própria, a partir de Pollitt (2005), Clark (1991) e Machado (2008). 

 

 Como uma síntese, o texto original de Pollitt (2005, p. 378) afirma muitas doutrinas da boa 

administração que podem ser relacionadas à descentralização: 

 

A descentralização, diz-se frequentemente, colocará autoridade e atividades “mais perto dos 
cidadãos”. A descentralização da autoridade política tornará os políticos mais responsáveis e 
visíveis – menos remotos. A descentralização promoverá a confiança, uma vez que as decisões 
políticas serão tomadas mais perto da rua. A descentralização política, através da expansão do 
governo local, envolverá e capacitará mais cidadãos na atividade política, reforçando assim o 
próprio tecido da democracia 

 

 A despeito de tantos potenciais benefícios, Fuhr (2011) afirma que os processos de 

descentralização na América Latina não são o resultado de uma sequência de reformas 

cuidadosamente desenhada, mas sim o reflexo de um ambiente politicamente volátil. Isso traz, na 

visão de Pollitt (2005), limites políticos e operacionais a esse processo, podendo apresentar efeitos 

perversos caso alguns requisitos não se façam presentes no nível ou instância local de governo e nos 

arranjos sociais e institucionais prevalecentes na jurisdição. A partir de sua leitura da literatura sobre 

o tema, Fuhr (2011) apresenta sete possíveis armadilhas presentes no processo de descentralização, 

que também têm respaldo no texto de Pollitt (2005): 

 

3.3.1- ARMADILHA POLÍTICA  

 

Para o autor, a descentralização deve ser entendida como uma parte essencial de um volátil 

processo político de barganhas entre atores com interesses distintos e, em alguns casos, conflitantes. 

(FUHR, 2011). Os interesses de reequilíbrio significam, então, a necessidade de negociações e 

barganhas que eventualmente redefinirão o comando sobre recursos públicos. Para que seja feita a 
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descentralização de forma mais consciente é preciso que os políticos estejam cientes das incertezas e 

que estejam preparados para fornecer uma reforma gradual e que tenha sido minuciosamente 

discutida com as principais partes interessadas. A implementação deve centrar-se em médio prazo 

incluindo as estimativas de custo. Pollitt (2005) complementa tal análise ao apontar para o risco de 

descontinuidades na implementação de políticas públicas engendradas pela alternância no controle do 

poder local. 

 

3.3.2- ARMADILHA DA COORDENAÇÃO 

 

Políticas de descentralização podem carregar consigo incertezas quanto aos papéis de 

diferentes interessados no que diz respeito a tarefas e recursos, o que pode levar a um infindável 

debate político (FUHR, 2011). Sobre a coordenação, Pollitt (2005) e Machado (2008) analisam as 

deseconomias de escala na provisão de determinados bens ou serviços, gerando ineficiências na 

alocação de recursos públicos. Sobre esse assunto, Machado (2008, p. 437) pondera sobre argumentos 

de natureza econômica que “a multiplicação de pequenos governos conduz a ineficiência em 

decorrência de perdas de escala na produção de bens públicos”. No caso brasileiro, Abrucio (2005, p. 

49) afirma que “O principal problema da descentralização ao longo da redemocratização foi a 

conformação de um federalismo compartimentalizado, em que cada nível de governo procurava 

encontrar o seu papel específico e não havia incentivos para o compartilhamento de tarefas e a 

atuação consorciada. Disso decorre também um jogo de empurra entre as esferas de governo”.  

 Outro problema relacionado a isso é que os governos locais, apesar de lutarem por mais 

participação nos recursos, não necessariamente estão interessados em assumir mais funções ou uma 

reforma do setor público em suas jurisdições. Ainda, há a questão das externalidades no que tange à 

coordenação: políticas cujas escolhas internas trazem efeitos externos apontam no sentido da 

dificuldade de neutralização e da perda de bem-estar social.  A partir disso, infere-se que o sucesso da 

descentralização depende da implementação de regras para colaboração intergovernamental – 

assunto sobre o qual o texto de Machado (2008) apresenta importantes contribuições.  

 

3.3.3- ARMADILHA FISCAL 

 

Como o processo de descentralização aumenta o número de atores envolvidos e interessados 

no orçamento, países que já sofrem pressões orçamentárias e inflacionárias podem ter desafios e 

riscos adicionais. Em muitos países da América Latina a redemocratização resultou em um aumento do 

valor de recursos sob controle dos entes subnacionais e consequente aumento do grau de autonomia 

local. Embora a descentralização tenha descentralizado recursos para os níveis subnacionais, não 

houve esclarecimentos sobre a fixação e a expansão das responsabilidades.  
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3.3.4- ARMADILHA DA DÍVIDA  

 

A existência de informações assimétricas entre os mutuários (governo subnacional) e credores 

(governo central ou capitais internacionais) leva a conflitos entre os diferentes entes. A menos que o 

crescimento da dívida possa ser reduzido, o governo federal terá que reduzir seus próprios gastos, 

aumentar impostos ou recorrer ao financiamento inflacionário para cobrir gastos.  

 

3.3.5- ARMADILHA DA CAPTURA 

 

Um problema muito grave e mais geral é a falta de accountability em nível local e os 

constrangimentos para participação cidadã, que faz com que as elites locais possam capturar os 

benefícios da descentralização. Outra questão importante é que, devido à baixa capacidade da 

burocracia, no sentido weberiano, especializada e profissionalizada, abre espaço para práticas lesivas 

ao interesse público, como clientelismo e patrimonialismo (CARNEIRO; BRASIL, 2014). 

No Brasil, esse problema é descrito por Rezende e Bresser-Pereira, dentre outros: “Em 

contextos de relações muito permeáveis entre a política e a administração, como o caso brasileiro, a 

descentralização é quase sempre associada a efeitos não-intencionais como corrupção, clientelismo e 

uso indevido dos recursos públicos, bem como ineficiência fiscal” (REZENDE, 2009, p. 37). “[Os 

constituintes] Notaram que essa descentralização havia aberto espaço para o clientelismo” (BRESSER-

PEREIRA, 1996, p. 9). Outra face dessa armadilha descrita por Fuhr (2011) é aquilo que se discute 

desde The Federalist Papers, de que pequenos governos têm mais dificuldade de escapar da tirania e 

respeitar os direitos das minorias (MACHADO, 2008).  

 

3.3.6- ARMADILHA DA DESIGUALDADE  

 

A descentralização per si não conduz necessariamente a uma mudança nos níveis de 

desigualdade de renda. A distribuição de renda pode ser amplamente determinada pelas estruturas 

internas de desigualdade nas regiões. A centralização pode promover equidade ao prover diferentes 

níveis de serviço e diferente taxação para diferentes regiões; a descentralização pode dificultar a 

garantia de resultados equânimes, e enriquecer e fortalecer governos subnacionais pode favorecer 

desigualmente alguns deles. Pollitt (2005) também trata desse assunto ao afirmar que a centralização, 

sob a forma de padronização, leva a uma maior equidade, conquanto todos os cidadãos em 

circunstância similar recebam o mesmo bem ou serviço. 
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3.3.7- ARMADILHA DA INCAPACIDADE 

 

A descentralização de políticas públicas muitas vezes enfrenta dificuldades porque as 

capacidades organizacionais, institucionais e o desempenho em níveis subnacionais ainda são muito 

fracas (FUHR, 2011). Para Pollitt (2005), a baixa capacidade de desempenho operacional e de 

mobilização de recursos das administrações públicas locais e os problemas atinentes aos recursos 

geram padrões desiguais na quantidade e, principalmente, na qualidade da provisão de bens e serviços 

à população. Essas dificuldades explicam a distinção feita por Arretche (2010, p. 596-7) acerca das 

diferenças de papel dos entes locais sobre os processos distintos de policy-making e policy decision-

making. A autora destaca que a descentralização de competências no âmbito de uma dada política não 

se transmuta automaticamente em descentralização do poder decisório sobre esta mesma política: 

Como já destacado, uma adequada interpretação de polities em que a execução de políticas é 

descentralizada requer o emprego da distinção conceitual entre responsabilidade pela execução de 

políticas públicas (policy-making) e a autoridade para tomar decisões sobre estas mesmas políticas 

(policy decision-making). Isto implica evitar a inferência analítica, frequentemente empregada, de 

deduzir a segunda a partir de evidências empíricas sobre a primeira. Na verdade, grande parte das 

proposições sobre a autonomia dos governos subnacionais no Brasil é comprometida por esta 

indistinção conceitual”. 

 

3.4- GESTÃO MUNICIPAL NO BRASIL 

 

Carreado pelo forte movimento de discussão em prol da democracia, observa-se uma 

ampliação do alcance do discurso municipalista. Os constituintes que redigiram a Constituição Federal 

de 1988 viam nos municípios pólos de virtuosidade democrática e de eficiência da gestão – conforme 

preconiza Pollitt (2005).  

Contudo, no que toca à distribuição de competências entre os entes federados, a Constituição 

de 1988, a despeito de seu viés descentralizante, que transparece na elevação formal do município à 

condição de ente federado, atribui à União o rol mais amplo, e mais importante, de competências 

exclusivas, reservando aos estados e municípios competências residuais. O exercício dessa atribuição, 

contudo, vê-se fortemente restringido face ao elevado grau de detalhamento que caracteriza o texto 

constitucional, o qual, conforme Souza (2005, p. 111), especifica “as regras sobre as competências, 

recursos e políticas públicas das entidades subnacionais [...], deixando pouca margem de manobra 

para iniciativas específicas”. Sobre a questão, vale registrar que as constituições estaduais, todas 

datadas de 1989, tendem, em sua ampla maioria, a mimetizar o texto federal (BRASIL; CARNEIRO; 

MAZONI ANDRADE, 2017). 
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É também o texto federal que estabelece as regras gerais que informam a estruturação e o 

funcionamento dos municípios, regidos por leis orgânicas aprovadas pelos respectivos legislativos. Já 

no que se refere às competências concorrentes, a CF/88 faz a opção pelo compartilhamento, entre os 

três níveis de governo, de uma série de atribuições na prestação de serviços públicos à população, 

sinalizando para um federalismo de concepção cooperativa. Essa opção por responsabilidades 

compartilhadas, contudo, não foi ancorada em nenhum tipo de regulamentação na Constituição 

Federal de 1988. Sobre a questão, o mesmo artigo que define o rol de competências comuns dos entes 

federados limita-se a dizer, em seu parágrafo único, que “lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988). No entanto, não houve a 

materialização de proposição nesse sentido. A única alteração processada no tratamento 

constitucional da matéria remete à nova redação dada ao mencionado parágrafo pela Emenda 

Constitucional n. 53/2006, a qual estabelece que leis complementares, e não uma lei complementar, 

fixariam normas para a cooperação intergovernamental na federação (BRASIL; CARNEIRO; MAZONI 

ANDRADE, 2017). 

A gestão de políticas públicas em nível local relaciona-se fortemente com a constatação das 

desigualdades – verticais e horizontais – entre entes federados, que geram relações 

intergovernamentais conflituosas com forte impacto sobre a provisão de serviços e políticas públicos. 

No caso da segurança pública, um grande problema com efeitos negativos sobre a qualidade de vida 

dos brasileiros (PNUD, 2016; BEATO FILHO; MARINHO, 2007), observa-se uma exacerbação dessas 

complexidades, dadas as dificuldades atinentes à divisão de competências na Constituição Federal de 

1988 – além de não produzir um arranjo cooperativo entre os diferentes níveis de governo, devido à 

ausência de regulamentação infraconstitucional do tema (BRASIL; CARNEIRO; MAZONI ANDRADE, 

2017), a Constituição dá margem à delegação de algumas responsabilidades e competências para os 

entes locais (ABRUCIO; COUTO, 2006), como o caso das políticas relacionadas à segurança pública.  

O fato é que, como citado acima, a Constituição Federal de 1988 descentraliza diversas 

políticas públicas e eleva os municípios à categoria de entes federados, com autonomia política, 

administrativa e financeira, competências privativas e participação em impostos e fundos de 

transferências de recursos dos demais entes. Engendra-se, assim, um cenário único, um “país 

continental regido por regime federalista em três níveis”, onde “Municípios, estados e União dividem 

receitas e obrigações públicas a partir de complexo arranjo institucional” (WANDERLEY, 2009, p. 1). 

Como fruto desses processos, a descentralização político-administrativa significou, também, uma 

redução das inversões de recursos federais e o repasse de novas funções e serviços à tutela dos 

municípios (PINTO, 2002; CAPOBIANCO, 2004; REZENDE; LEITE; SILVA, 2015). Como disseram 

Abrucio e Couto: 
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Os municípios hoje enfrentam um duplo desafio: precisam assumir políticas antes a cargo da 
União ou, secundariamente, dos estados, tanto para assegurar condições mínimas de bem-estar 
social às suas populações (função de Welfare) como para promover o desenvolvimento 
econômico com base em ações de âmbito local, o que envolve o estabelecimento de um novo 
tipo de relacionamento com o setor privado (função desenvolvimentista). O enfrentamento 
desse duplo desafio está condicionado por três parâmetros: a estrutura fiscal da federação 
brasileira; as diferentes características socioeconômicas de cada ente local; e a dinâmica política 
interna aos municípios (ABRUCIO; COUTO, 1996, p. 40). 

 

A pretensão de construir um arranjo cooperativo, então, esbarrou na lacuna deixada pela 

ausência de regulamentação infraconstitucional do tema. A Constituição limita-se a dizer que uma lei 

complementar fixaria as normas para a cooperação entre os diferentes entes (BRASIL; CARNEIRO; 

MAZONI ANDRADE, 2017). Essa distribuição de competências trouxe consigo distorções na qualidade 

da prestação de serviços aos cidadãos, dada a possibilidade de delegação (REZENDE; LEITE; SILVA, 

2015; LUCAS, 2006) ou, como afirma Franzese e Abrucio (2009, p. 13), um “jogo de empurra”, porque 

“grande parcela dos encargos acabou sendo assumida pelos municípios”, acreditando “que o 

município, sozinho, seria capaz de atender a todas as demandas da população”. Outro problema que 

surge nesse mesmo contexto é a questão do “interesse local”. A Constituição de 1988 afirma que 

compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No entanto, é impossível destacar 

uma área sequer que não se correlacione ao interesse local dos municípios. No caso da segurança 

pública, esse conflito fica evidente: “muitas vezes o município é impingido a assumir serviços 

atribuídos a outros entes, sem a devida contrapartida em recursos financeiros”, como o fornecimento 

de insumos aos órgãos policiais, manutenção de prédios, dentre outras despesas (ANDRADE, 2004, p. 

1131).  

Observa-se, assim, um desequilíbrio no que tange às atribuições dos municípios e suas 

capacidades de agir: “a posição jurídica extraordinariamente forte do município brasileiro se 

contrapõe a sua capacidade bastante limitada de atuação prática” (ANDRADE, 2004, p. 1129), 

engendrando a situação descrita por Corralo e Kemmerich (2016, p. 129), os quais argumentam que os 

municípios padecem de dificuldades para concretizaram ações concretas para efetivação de direitos, o 

que faz com que eles se tornem um “nada jurídico”. À medica em que se fortalece o poder local num 

processo intenso de descentralização de políticas públicas, observam-se as influências negativas de 

“mecanismos pouco coordenados de relação vertical e horizontal entre os entes federativos” (CUNHA, 

2004, p. 35). A descentralização das responsabilidades trouxe consigo desequilíbrios que 

prejudicaram a construção de um novo modelo de federalismo fiscal, dado que os recursos financeiros 

à disposição de grande parte dos municípios são limitados a transferências de verbas vindas dos níveis 

mais centrais de governo (GUEDES; GASPARINI, 2007; WANDERLEY, 2013). O que ocorre hoje é que, 

em face de sua dificuldade em auferir recursos próprios via tributação, muitos municípios – sobretudo 

os de pequeno porte – dependem quase que exclusivamente dessas transferências, o que reduz o 
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poder discricionário do chefe do Poder Executivo local e, por conseguinte, reduz seu poder de 

responder aos problemas específicos de sua jurisdição (REZENDE, 2011). 

O que se observa na administração pública em nível local – sobretudo nos municípios de 

menor porte – é um abissal déficit de capacidades: dificuldades de se financiar somam-se a 

dificuldades em se organizar. O caso da administração pública municipal revela que traços da 

administração pública patrimonialista herdada do período colonial ainda são presentes no Brasil. São 

exemplos desses traços patrimonialistas, por exemplo, a dificuldade em diferenciar o privado e o 

público, práticas nepotistas e o uso clientelista de recursos (ARAÚJO, 2011; REZENDE, 2011; 

REZENDE; LEITE; SILVA, 2015). 
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4- INTRODUÇÃO AO PARADIGMA DE SEGURANÇA CIDADÃ 

 

 Neste capítulo, a partir da bibliografia atinente à descentralização de políticas públicas de 

segurança pública no Brasil, discutem-se marcos na trajetória e as transições entre paradigmas 

relacionados à gestão dessas políticas no Brasil. A principal ideia é reforçar o fato de que, 

diferentemente de outras políticas – como saúde, educação e assistência social –, a descentralização 

das políticas de segurança pública não redundou em um avanço no que tange a uma abordagem de 

fato sistêmica, com papeis claramente definidos e fluxos de informações e recursos. Aos municípios, 

coube a indefinição da agenda, o que se propôs solucionar a partir de um programa federal assentado 

na abordagem do paradigma de segurança cidadã, a saber, o Pronasci. 

 

4.1- HISTÓRICO E MARCOS DA TRAJETÓRIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A história recente do Brasil é marcada por rupturas e descontinuidades que se refletem em 

suas políticas públicas. As forças sociais que operam no desenho de nossa sociedade, conforme 

discutem muitos dos grandes nomes de nosso pensamento social, configuram distorções nas leituras 

da realidade e, consequentemente, distorções ao endereçar iniciatvas para resolução de problemas. 

Sem conseguir produzir sustentação para a democracia e o desenvolvimento, o Estado brasileiro peca 

na gestão de políticas públicas, que se desviam de seus propósitos no cenário de hibridismo das 

relações entre Estado e sociedade no Brasil, que permite a convivência de diversos tipos de práticas 

como o nepotismo, a corrupção, o personalismo, o clientelismo, o corporativismo e o insulamento 

burocrático (NUNES, 2010; CARVALHO, 2011; SILVA; PEREIRA; ALCÂNTARA, 2012).  

 O caso da gestão da segurança pública não se faz diferente. Desde a chegada dos portugues, já 

se observavam desvios na provisão de segurança, posto que a Guarda Nacional fosse financiada por 

entes privados – como os coronéis, proprietários rurais ou comerciantes, por exemplo. Posteriormente, 

a violência e a truculência se tornaram marcas das relações dos senhores de engenho. Nesse mesmo 

contexto, as raízes da impunidade no país refletem as distorções de tribunais e seus juízes nas 

decisões que beneficiavam detentores do poder, afastando a população do exercício da cidadania – 

como discute Carvalho (2011). Mesmo após o advento da República, os desvios e o clientelismo 

marcaram as relações de poder do Estado, uma vez que os governantes careciam do apoio dos 

coronéis, priorizando seus interesses em detrimento dos interesses da sociedade – do que  decorre a 

dificuldade de inserir uma agenda nacional de segurança pública, bem como inserir essa política na 

agenda do desenvolvimento social no país (GODINHO, 2011). 
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Saín (2012, p. 209), ao tratar do modelo policial e de gestão da segurança pública na América 

Latina e no Brasil, destaca que, ao longo do tempo, esses sistemas de segurança se estruturaram como 

mecanismos de disciplinamento social, uma vez que focaram a "domesticação, o controle punitivo e o 

disciplinamento de setores subordinados e altamente marginalizados do status quo". Entende-se que, 

dessa maneira, as intervenções públicas respondiam aos interesses das elites políticas e econômicas, 

conforme afirma Souza (2011). O sistema de segurança pública também teria se constituído 

historicamente como mecanismo de controle político. Derivam do foco no disciplinamento social e no 

controle político, as intervenções baseadas na doutrina de guerra e da ocupação territorial (SAÍN, 

2012). 

Em meados da década 1960, observou-se um grave episódio de sublevação militar. Diante da 

impossibilidade de equilíbrio civilizatório de interesses em disputa, a ditadura militar, de 1964 a 1985, 

é caracterizada pela tomada autoritária, ilegal e violenta do poder, culminando – dentre outros efeitos 

indeléveis e ainda pouco tratados nos discursos oficiais, como a violência ilegal dirigida aos opositores 

do governo e a grupos marginalizados – em intensa centralização do processo decisório na forma de 

tecnocracia, regressividade dos produtos da ação do Estado e privatização das esferas públicas 

(NUNES, 2010; CARVALHO, 2011; FAGNANI, 1997). Em meio ao cenário de radicalização política, o 

Estado brasileiro foi transformado em um Estado unionista autoritário com centralização política, 

administrativa e financeira, nas palavras de Franzese e Abrucio (2007) – o que, para Nunes (2010), 

favoreceu o insulamento burocrático e a tecnocracia. 

Como mote deste período, preponderou uma concepção de segurança pública centralizada, 

regressiva e privatista, utilizando-se da análise de Fagnani (1997), conhecida como o paradigma da 

segurança nacional. A atuação do Estado reprime um suposto “inimigo interno”, tratando a questão da 

“segurança interna” como corrolária da garantia da ordem. Para isso, o Estado brasileiro – sobretudo a 

União, por meio das forças armadas –, suprimiu direitos constitucionais, estabeleceu mecanismos de 

censura e irrestringiu o uso da força – instituindo, inclusive, todo um aparato militarizado e repressivo 

(GOMES, 2011). Nesse contexto, como defende tal autor a partir da teoria sobre formação de agendas 

de políticas públicas, a União teria o monopólio da política de segurança: “A participaçãoo de outros 

atores assumia, assim, um caráter secundário ou inexistente (GOMES, 2011, p. 32). 

A tão esperada promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, decepcionou os que esperavam 

grandes alterações no que tange à questão da segurança pública. O texto aprovado inova ao afirmar 

que a segurança é direito e responsabilidades de todos, e não somente do Estado, dando inclusive 

possibilidade à participação de governos municipais na provisão da segurança. Contudo, depois disso, 

o artigo 144 da Lei Magna brasileira apenas arrola instituições responsáveis pela provisão de serviços 

relacionados à segurança e iminentemente policiais, sem mencionar o papel de outros órgãos 

governamentais que também poderiam atuar na prevenção à violência e à criminalidade, como 

também não faz referência de como poderia ser a atuação municipal e da comunidade (FREIRE, 2009). 
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Teriam permanecido estruturas do sistema de justiça criminal instituídas no regime militar, e as 

instituições policiais ainda se esforçam na adaptação para atuarem no Estado de direito, sem pautar-se 

pelos princípios de legalidade, transparência, eficiência, controle e accountabiliity. 

No contexto após a promulgação da Constituição de 1988, os governos estaduais ganham 

centralidade na política de segurança, sobretudo atráves de suas forças policiais. Contudo, a adoção de 

alternativas repressivas e militarizadas, típicas do modelo anterior, permanece sendo a forma de 

controle – ou enfrentamento, como se costumava dizer sob tal paradigma – dos fenômenos de violência 

e criminalidade (ADORNO, 1999; GOMES, 2011).  

Ainda, o tratamento dado pela Constituição Federal de 1988 ao tema da segurança pública 

passa ao largo das características que fizeram com que fosse chamada de “cidadã”. Refletindo certo 

trauma oriundo das violações e arbitrariedades do período anterior à Constituinte, o texto do capítulo 

sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas não vai além de uma mera listagem de 

algumas das organizações que atuam no setor (BALLESTEROS, 2014).  

 Soma-se a isso o tratamento das relações intergovernamentais historicamente dado ao tema ao 

longo do último século, que atribui aos estados e distrito federal a competência de atuar na promoção 

das ações tradicionalmente arroladas dentre as atividades de segurança pública. A partir de um 

entendimento incompleto do artigo da Constituição, o texto “em nada alterou o papel da Federação e 

dos Municípios na esfera da segurança, dando aos Estados federados a primazia na consecução das 

ações de segurança pública através de suas forças policiais com características funcionais distintas” 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2016, p. 8). Nem mesmo no artigo 23, onde são 

pormenorizadas as atribuições compartilhadas entre os diferentes entes federados, há menção à 

segurança pública – e essa ausência acabou justificando o afastamento dos entes subnacionais nas 

discussões sobre esse tema (KAHN; ZANETIC, 2005; RICARDO; CARUSO, 2007): 

 

Verifica-se que na divisão de tarefas a CF de 1988 concentrou a maior parte das atribuições aos 
Estados. Isso por que cabe a eles, por meio das polícias militar e civil, as funções de 
policiamento ostensivo e de polícia judiciária. A vaga distribuição de funções entre os entes 
federativos no campo da segurança pública e a não regulamentação do artigo 23 da CF de 1988 
ou dos parágrafos 7o e 8o do artigo 144 têm gerado ao mesmo tempo a sobreposição de funções 
e uma frouxa articulação entre os atores do sistema de justiça criminal, que opera, assim, a 
partir de uma lógica que estimula a competição por recursos escassos e não a colaboração entre 
agências  Como agravante, a introdução dos municípios na formulação e execução de políticas 
de prevenção e combate à violência resultou em novas situações de fricção entre os atores, que 
se veem em um contínuo processo de embate político a fim de tomarem para si as atribuições 
das demais instituições (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 38). 

 

A opinião de Ricardo e Caruso (2007, p. 105) completa tal análise, afirmando que  

 

os legisladores brasileiros da época [da Constituinte] compreendiam e, em muitos casos, 
continuam compreendendo a segurança pública a partir de um paradigma que pode ser 
adjetivado como militarista por operar com a idéia de que a desordem e os conflitos precisam 
ser combatidos, extirpados e sufocados. Nesse caso, o que está em jogo é a noção de combate e 
guerra ao crime. O foco está exclusivamente na reação, no agir depois que o conflito se instaura. 



 

44 

 

Logo, não há espaço para pensar a prevenção; não se planeja o antes, não se contabiliza aquilo 
que uma atuação preventiva evitou que ocorresse, simplesmente, combate-se o inimigo. 

 

Esse ideal de combate e guerra ao crime, elucidado acima, acaba dando primazia às forças 

militares e às polícias, cuja gestão concentra-se nos estados – como no caso das Polícias Civil e 

Militares, conforme o texto do artigo 144. 

Em síntese, alguns autores atribuem as inadequações do texto constitucional sobre o tema a 

lobbies e interesses corporativistas, posto que as discussões fossem encabecadas por constituintes 

com grande bagagem de autoritarismo herdada dos governos militares, o que se reflete na arquitetura 

institucional fragmentada, militarizada e com a relevante atuação das Forças Armadas (ADORNO, 

1999; ADORNO, 2003; SOARES, 2007; CARDEAL, 2018). Fato é que, embora a política de segurança 

tenha participação relevante do governo federal no sentido de propor planos nacionais para o setor, é 

tradicionalmente encabeçada pelos estados, a fim de resolver problemas de nível local (ADORNO, 

1999). Soma-se a essa complexidade as resistências de grupos de interesse contrário às reformas nas 

atribuições relacionadas à segurança pública – a qual Adorno (1999) faz referência – e a 

compartimentalização administrativa do federalismo brasileiro, conforme afirma Abrucio (2005). 

Além disso, “a Constituição Federal de 1988 é precisa ao definir os deveres do Estado e lacônica ao 

especificar as “responsabilidades de todos”, o que se justifica pelo fato de que o texto constitucional 

lista todos os órgãos tradicionalmente associados à segurança, mas “permanece pouco preciso com 

relação à definição das formas de participação e atribuições de outros atores como os governos 

municipais e membros da sociedade civil organizada” (GOMES, 2011, p. 35). 

 Sobre o cenário que serve de pano de fundo para a Constituição Federal de 1988, Adorno 

(1999, p. 133) afirma que os 25 anos de centralização e militarização durante a ditadura produziram 

pelo menos três efeitos que acometem as instituições relacionadas à segurança pública: 

 

primeiramente, transformou o controle da criminalidade comum em problema de segurança 
interna, estimulando – intencionalmente ou não – uma sorte de confusão entre o controle civil 
da ordem pública e o controle da segurança nacional; em segundo lugar, os problemas 
relacionados com a repressão do crime comum transfiguraram-se cada vez mais em problemas 
afetos à órbita das agências policiais, em especial das polícias militares. Conseqüentemente, é 
cada vez maior a militarização da segurança e cada vez mais os problemas do setor passam a 
ser vistos como pertinentes às estratégias e táticas de guerra contra um inimigo comum – o 
bandido, esse personagem freqüentemente mal definido e mal identificado   Em terceiro lugar, 
além da flagrante distorção segundo a qual toda a política de segurança passa a gravitar em 
torno do desempenho policial, abstraindo-se dos demais segmentos do sistema de justiça penal 
– Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional –, os governos estaduais recém-eleitos 
após a abertura do regime tiveram de enfrentar delicadíssimo problema político, até hoje mal 
equacionado: o de reenquadrar suas polícias militares e reconquistar o controle civil sobre a 
segurança pública. 

 

 Mesmo diante do recrudescimento dos indicadores relacionados à segurança pública, 

que entra na agenda nacional no período logo posterior à promulgação da carta constitucional, as 

iniciativas do governo brasileiro padeciam diante dos desafios internos do sistema de justiça criminal 
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e sua frágil e fragmentada arquitetura institucional (BALLESTEROS, 2014; SOARES, 2007; ADORNO, 

2003; CARDEAL, 2018).  

Uma das mudanças mais desejadas por muitos dos pensadores da gestão da segurança pública 

seria a possibilidade de descentralização, tal como ocorre no caso das políticas de saúde, de educação e 

de assistência social – a primeira a partir do SUS e a segunda a partir dos fundos específicos (RIBEIRO; 

CRUZ; BATITUCCI, 2003). Se nessas áreas o governo federal direcionou o avanço da descentralização 

das políticas, como afirmam Carneiro e Brasil (2014, p. 450), para as demais políticas observou-se um 

“processo desarticulado de descentralização”, que fez os “municiṕios progressivamente assumirem 

novas funções no vácuo deixado pelos governos federal e estadual, sem um planejamento ou marco 

referencial visando assegurar maior racionalidade e eficiência na provisão de serviços à população”.  

 Ao longo das últimas duas décadas, contudo, observa-se que, seja devido à proximidade com os 

cidadãos ou devido ao aumento da criminalidade em suas jurisdições, os municípios vêm cada vez 

mais tomando centralidade nas discussões acerca do tema. Por exemplo, o mapeamento feito por 

Waiselfisz (2007) mostra que até 1999 os polos dinâmicos da violência eram as grandes capitais e 

regiões metropolitanas. Desde então, contudo, os achados das pesquisas apontam para “diferentes 

e/ou novas configurações de focos de violência, além dos já tradicionais, centrados nas capitais e 

regiões metropolitanas” (WAISELFISZ, 2015, p. 55).  

Um fenômeno que se seguiu a isso, seguindo o fio condutor da entrada dos municípios nos 

debates sobre segurança pública, foi a forte tendência à instituição de guardas municipais, que tiveram 

sua presença aumentada em 70,8% entre os anos de 2008 a 2015, segundo dados apresentados por 

Corralo e Kemmerich (2016). Contudo, enquanto no contexto internacional floresciam debates sobre o 

policiamento orientado a problemas em nível local, teorias como a “broken windows” e as abordagens 

ambientais para explicações cada vez mais amplas sobre a criminalidade e sua prevenção, as décadas 

de 1980 e 1990 no Brasil são marcadas pela “invisibilidade do município no campo da segurança 

pública” (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 41), a despeito da grande interface deles com problemas 

sociais (CRUZ; BATITUCCI; SAPORI, s.d.), das grandes pressões da população sobre o nível local 

(RIBEIRO; CRUZ; BATITUCCI, 2003), dos esforços por racionalização dos aparatos municipais 

(RIBEIRO; BASTOS, 2012) e da busca por resolução de problemas que envolva órgãos para além 

daqueles tradicionalmente arrolados como órgãos do sistema de justiça criminal (CARDEAL, 2018).  

 Como apresentado no capítulo anterior, as políticas e os serviços relacionados à área da 

segurança pública defrontam-se com grandes desafios no âmbito dos municípios no Brasil. Além da 

possibilidade de entraves oriundos da institucionalização – como os mecanismos de isomorfismo que 

desvirtuam a tomada de decisão relacionada à política de segurança –, há dificuldades em se conhecer 

a realidade dos municípios no que diz respeito ao efetivo, estrutura e prestação de serviços de 

segurança pública, o que implica na dificuldade de analisar prioridades e ações a serem propostas nas 
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políticas públicas orientadas à resolução dos problemas de segurança pública em nível local (RIBEIRO; 

CRUZ; BATITUCCI, 2003). 

Isso se explica pela trajetória da gestão de políticas de segurança pública no Brasil, que, em 

regra, é marcada por fragmentações, descontinuações e falhas na sua implementação. Isso ocorre 

porque essas políticas são caracterizadas por sua baixa programabilidade e elevada interação, nos 

termos utilizados originalmente por Nogueira (1998), devido a sua grande complexidade. No que atine 

à distribuição de custos e benefícios, critérios considerados na tipologia preconizada por Wilson e 

Dilulia Jr (2008), as políticas de segurança pública podem ser caracterizadas como políticas com 

benefícios distribuídos por toda a sociedade e custos concentrados, posto que os recursos financeiros 

e políticos sejam oriundos de organizações específicas, como as polícias, por exemplo.  

A partir desse prolegômeno, é necessário conhecer a trajetória das políticas de segurança no 

contexto que se sucedeu à promulgação da Constituição de 1988, principalmente, no que tange à 

construção de institucionalidades. O primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), de 1995 a 1998, rompe o silêncio das discussões sobre segurança após 1988 ao empreender 

esforços em uma tentativa de institucionalizar uma nova concepção de segurança pública. Em 1995 foi 

criada a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (Seplanseg), 

transformada em Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em 1997. Anos mais tarde, em 

2000, em meio a uma crise nacional cujo ápice foi o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, o 

governo FHC lançou o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), que alterou a atuação do 

governo federal na seara da segurança pública, como financiador de projetos em articulação entre 

diferentes níveis de governo a partir do então recém-criado Fundo Nacional de Segurança Pública 

(CANO, 2006). Além de preconizar a integração e a coordenação intergovernamental, o PNSP 

preconiza ações de políticas sociais e valoriza a participação da sociedade. Por fim, em 2001 foi criado 

o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), tendo como atribuição precípua apoiar 

financeiramente projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, a partir da 

assinatura de convênios com dispositivos de condicionantes e contrapartidas. É necessário ponderar, 

contudo, que grande parcela dos recursos foram utilizados para aquisição de equipamentos, sem uma 

reorientação de prioridades e inovação, reiterando velhas práticas da gestão de políticas de segurança 

pública (SOARES, 2007; COSTA; GROSSI, 2007; BALLESTEROS, 2014; PERES; BUENO; TONELLI, 2016).  

Em seu segundo mandato, de 1999 a 2002, as crenças se voltaram para promoção, garantia e 

efetividade dos direitos humanos e de cidadania. Segundo Souza (2014), as mudanças na política de 

segurança foram se consolidando, novos atores foram se articulando e assumindo papéis de destaque, 

a academia e a sociedade civil também teriam ganhado mais voz por meio dos movimentos de direitos 

humanos. 

A partir do amadurecimento e da consolidação dos novos atores e das mudanças na política de 

segurança iniciadas no governo FHC, a administração de Lula foi marcada por mais uma alteração no 
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papel do governo federal. Além da ênfase na prevenção e da valorização profissional, a União passa a 

ser articuladora de ações coordenadas e cooperativas com os entes locais, sobretudo os municípios 

(GOMES, 2011; BALLESTEROS, 2014). Logo no início do primeiro mandato do governo Lula foi 

anunciado um Pacto pela Paz na busca por consolidar um Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) 

e foi introduzido novo Plano Nacional de Segurança Pública (BATTIBUGLI, 2012; CANO, 2006; 

GODINHO, 2011; SOUZA, 2014). Contudo, a indefinição de papéis e responsabilidades, aliados ao "jogo 

de empurra" entre o governo federal, estados e municípios na gestão da política prejudicariam a 

implantação efetiva do Sistema Único de Segurança Pública (SOUZA, 2014).  

No âmbito estadual, em 2003 foi criada a Secretaria de Defesa Social (SEDS-MG), através da Lei 

Delegada nº 56, que reuniu todo o aparato estadual dedicado à segurança pública à época para um 

efetivo delineamento de uma política estadual, ao invés do gerenciamento de crises em um contexto de 

autonomia gerencial das organizações. A partir da criação dessa Secretaria, observou-se um 

alargamento dos investimentos e gastos com a pasta, como evidencia o estudo apresentado pela 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2011).  

Em 2004, o FNSP estabeleceu prioridade nos repasses de recursos aos entes que tivessem 

guardas municipais instaladas e em funcionamento; e, em um segundo momento, a “municípios que 

não possuíssem guardas, mas apresentassem atividades que incentivassem o trabalho de policiamento 

comunitário, desenvolvessem diagnósticos e planos de segurança e/ou possuíssem Conselho 

Municipal de Segurança” (CARDEAL, 2018, p. 25).  

No plano estadual, os esforços da pasta de defesa social culminariam na busca por uma política 

de gestão por resultados e integração, o que ficou conhecido como Integração e Gestão de Segurança 

Pública (IGESP), lançado em 2005, que consistia em uma metodologia de organização e gestão do 

trabalho policial para integrar ações e informações nos limites de determinada área geográfica, com 

controle de resultados e incentivos à cooperação. O IGESP começou a ser implementado em Belo 

Horizonte em 2005, sendo posteriormente expandido para a RMBH. Desde 2007, contudo, ele passa a 

se enfraquecer e se desgastar, perdendo poder decisório e transformando-se em um mero ritual 

(DALLA, 2006; CRUZ, 2012; GABRICH JUNIOR, 2012; LIMA, 2012). 

No ano de 2007 foi anunciado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), 

reiterando o Plano Nacional de Segurança Pública de 2003. Inicialmente implementado em onze 

regiões metropolitanas que tinham altos índices de criminalidade e violência, o Pronasci era composto 

por ações voltadas à modernização e valorização das polícias e do sistema prisional, além do combate 

à corrupção e ao crime organizado e programas voltados à prevenção focada em jovens em 

vulnerabilidade social (GOMES, 2011). Por trás disso, o Pronasci contaria com “a inclusão dos 

municípios e da sociedade civil como atores fundamentais da ação estatal para o setor, relacionados 

principalmente às políticas preventivas destacadas no programa” (BALLESTEROS, 2014, p. 10).  
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 Ainda no governo Lula foram criados os Gabinetes de Gestão Integrada (GGIs), a fim de 

viabilizarem a articulação entre distintas instituições do sistema de segurança pública e justiça 

criminal a fim de consolidar o que se tornaria o Sistema Único de Segurança Pública – sendo, ainda, 

requisitos para o recebimento de repasses financeiros do governo federal (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017; PAZINATO, 2006). 

 Por fim, em 2009, foi realizada a Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG). Após 

conferências preparatórias, a CONSEG permitiu diálogos, interações e deliberações entre o Estado e a 

sociedade civil. A CONSEG teria propiciado o realinhamento de atores, ideias e projetos sobre 

segurança pública, além de consolidar o campo no Brasil, conforme afirma Souza (2014). Outro dos 

pontos de destaque da CONSEG foi a proposta de regulamentação do papel do município no 

provimento de segurança pública (KRUCHIN, 2013). Contudo, não se observou continuidade nas 

discussões, e uma segunda CONSEG, prevista originalmente para 2015, não foi realizada. 

Na sequência, os governos de Dilma Roussef (2011 a 2016) e Michel Temer (2016 e 2017) são 

caracterizados, sinteticamente, pela fragmentação de iniciativas, como foi o caso do Plano Nacional de 

Prevenção e Redução de Homicídios do governo Dilma, descontinuidado em face das grandes pressões 

por robustecer o aparato de resposta a problemas de segurança em grandes eventos, como a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas; e do Plano Nacional de Segurança Pública do governo Temer, que, elaborado 

em meio a outra crise na segurança do país, observada em estados do Norte e do Nordeste, apresentou 

pouca abertura para inovações (NEVES, 2015; SÁ E SILVA, 2017). 

 

4.2- EMERGÊNCIA DE PREOCUPAÇÕES COM A SEGURANÇA CIDADÃ 

 

Pari passu ao retorno à democracia, os padrões de criminalidade aumentaram e suas taxas 

cresceram – especialmente homicídios entre jovens. Contudo, a administração pública continuou a 

considerar a questão da criminalidade sob um ponto de vista reducionista, focado na legislação penal, 

na ampliação de presídios, e no aumento de efetivo policial, o que, segundo Souza (2012), criaria 

dificuldades para revisão das ações do Estado na área. Ainda, ao longo da década de 1990, as forças 

estatais teriam endurecido suas ações contra a população mais pobre, contrariando as tendências 

democratizantes da década anterior naquilo que Barreto Junior (2009) chama de “furor opressivo”.  

Dessa maneira, o recrudescimento dos níveis de violência e criminalidade em nossa sociedade 

vem apontando para a insuficiência do sistema em voga no Brasil. A multicausalidade da violência e da 

criminalidade direciona ao esgotamento do modelo vigente de segurança pública, centrado no controle 

e nas intervenções policiais. Como discute Souza (1999), pesquisas sobre organizações policiais 

desmistificam uma série de crenças a respeito da aplicação de estratégias meramente voltadas às 

polićias, mostrando que, ao contrário do que se crê, a polićia não tem sido eficaz no controle e 
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prevenção de crimes, da mesma forma que o número de prisões efetuadas não reduz as taxas de 

criminalidade e que a ação policial nem sempre significa conformidade a normas legais.  

Assim, desconhece-se a existência de uma resposta única aos eventos de criminalidade e 

violência. As políticas repressivas se mostraram ineficazes, o que favoreceu a inserção do tema na 

agenda social e política. Políticas meramente repressivas, como as famosas políticas de “tolerância 

zero” e mano dura, dão respostas simplementes às consequências, e não às causas dos crimes (BIROL, 

2016). A complexidade das causas deste fenômeno implicaria em pouco êxito de ações alicerçadas 

apenas em atividades repressivas, implementadas mediante mecanismos de controle social e políticas 

sociais (MESQUITA NETO, 2006; BRETAS; MORAIS; CESCO, 2006; GOMES, 2011). 

Tal reconhecimento fez com que a abordagem democrática da segurança, com foco na 

prevenção ganhasse destaque (CANO, 2006). Surgem movimentos contrários a essas respostas 

emergenciais e punitivas do Estado. São criadas organizações não governamentais e comissões 

parlamentares nos estados (GODINHO, 2011). Necessita-se, assim, de uma gestão de políticas de 

segurança pública que reúna protagonismos consolidados e que inclua novos atores nas discussões 

para agregar novas perspectivas à solução de problemas e à prevenção aos crimes: 

 
A multicausalidade das violências e crimes já faz parte do discurso comum e é utilizada como 
base para planos de segurança e como plataforma para gestão. No entanto, o que se continua a 
observar é o esgotamento do modelo de segurança pública atual, que considera o controle e as 
intervenções policiais como a única ou principal solução para a redução da violência e a 
promoção da paz. Os efeitos esperados por essas ações, porém, não têm sido concretizados e as 
alternativas para a construção de uma cultura de paz necessitarão passar, obrigatoriamente, 
pela desconstrução da práxis e pela adoção de princípios e valores com enfoque na prevenção, 
no empoderamento local, na participação social e na convivência. Não se trata de 
romantizar a segurança e nem mesmo a política, mas de consolidar a busca por alternativas que 
trabalhem em um momentum anterior à prática da violência, com novos atores, recursos e 
arranjos institucionais (MACHADO, 2016, p. 10). 

 

 Diante dessa constatação da impossibilidade de se resolver um problema complexo com 

soluções padronizadas e simples, mudanças nos padrões de ocupação do território e nas dinâmicas 

criminais vêm somando-se na demanda por uma nova forma de se pensar e fazer segurança pública 

(DUTRA; LEITE, 2016; BIROL, 2016). Em outras palavras, vários pensadores vêm trabalhando naquilo 

que se erigiu na forma de um paradigma de segurança cidadã, articuladas na busca por entender a 

criminalidade e a violência como fenômenos multicausais, relacionados ao território, e que demandam 

a promoção de ações combinadas de prevenção e repressão (GOMES, 2011): 

 

Entendida como um bem público, a segurança cidadã refere-se a uma ordem cidadã 
democrática que elimina as ameaças de violência na população e permite a convivência segura e 
pacífica. Esse enfoque possui uma série de implicações substanciais. Ao centrar-se na noção de 
ameaça e, de maneira implícita nas noções de vulnerabilidade e desproteção, a definição 
distancia-se de determinadas concepções que definem a segurança cidadã puramente em 
função da criminalidade e do delito e apresenta explicitamente a dualidade objetiva/subjetiva 
do conceito de segurança cidadã, que, como foi dito, converte-se em um direito exigível perante 
o Estado (VELASQUEZ, 2009, p. 187). 
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A partir disso, organizações multinacionais que vêm atuando na América Latina e, 

especificamente, no Brasil, têm contribuído para o desenvolvimento de um corpo de práticas e cases 

relacionados a esse paradigma. No final da década de 1990, PNUD, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco de 

Desenvolvimento da América Latina (CAF), entre outras instituições, se esforçaram para disseminar na 

América Latina o conceito de Segurança Cidadã, a partir do case implantado na cidade de Bogotá, 

Colômbia (ACERO VELÁSQUEZ, 2009), e no cerne do conceito de Desenvolvimento Humano – 

relacionado ao desenvolvimento de oportunidades para todos – e de Segurança Humana – que consiste 

em segurança política, econômica, comunitária, pessoal, alimentar e ambiental, reforçando o caráter 

multicausal das inseguranças (GOMES, 2011; BIROL, 2016). 

 Desempenham papel de grande destaque no desenvolvimento da segurança cidadã as 

pactuações feitas junto ao PNUD1, no que diz respeito a objetivos internacionais estipulados em 

ambientes de discussão junto às Nações Unidas. São exemplos dessas pactuações os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e, mais recentemente, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)2. Dentre eles sempre houve preocupações com a questão da segurança. Por 

exemplo, o Objetivo número 16 dos ODS diz respeito à promoção de “sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Isso seria alcançado por meio da 

redução de diversas formas de violência, mortalidade, abusos, explorações, tráfico, tortura e crime 

organizado, garantindo igualdade de acesso à justiça e desenvolvendo “instituições eficazes, 

responsáveis e transparentes”, a fim de “Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 

participativa e representativa” (FREIRE, 2016). 

 No Brasil, assim como em outros países latino-americanos, o conceito de segurança cidadã 

surge para distinguir o modelo de atuação do Estado frente às questões de segurança em governos 

democráticos em relação ao modelo predominante nos regimes autoritários, conforme tratado 

anteriormente. A agenda da segurança cidadã seria definida pela "construção de formas alternativas 

de contenção da violência e criminalidade, compatíveis com o Estado Democrático de Direito e com a 

afirmação dos valores republicanos" (GODINHO, 2011, p. 116). Erige-se, assim, um novo corpo de boas 

práticas de segurança que busca conciliar desenvolvimento, garantia de direitos humanos, proteção à 

vida e prevenção de vulnerabilidades (BIROL, 2016). Emerge disso o paradigma da segurança cidadã, 

que “entende a violência como um fenômeno que acontece por diferentes motivos”, devendo, assim, 

                                                             
1 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) 
voltada para a melhoria nos níveis de desenvolvimento humano das nações. Fundado em 1965 e sediado em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, o PNUD auxilia no desenvolvimento de políticas públicas, formação de lideranças, capacidades institucionais 
e na construção de estruturas resilientes que sustentem o desenvolvimento sustentável (PNUD, 2018). 
2 Na esteira do estabelecimento de metas em conjunto no âmbito da ONU, em 2015 os países membros se reuniram para 
estipular, a partir das 8 metas preconizadas pelos ODM, a agenda de desenvolvimento sustentável que lançou base para os 
ODS, que tem 17 metas, dentre as quais a buscs por paz, justiça e instituições eficazes. Ver mais informações em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/  

https://nacoesunidas.org/pos2015/
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”ser tratada de maneira diversificada, intersetorial, com ações tanto de controle e repressão 

qualificada quanto, principalmente, de prevenção, por meio de políticas públicas integradas no âmbito 

local” (HERCOG, et al., 2016, p. 14). Na opinião de Pinc (2016, p. 148), a inovação carreada pelo 

paradigma de Segurança Cidadã diz respeito à ampliação do foco de análise, buscando diagnosticar a 

complexidade dos problemas públicos relacionados à segurança a partir do envolvimento de “outras 

áreas e diferentes níveis de governo, além da participação da comunidade, para responder ao 

problema”.  

 Para que a promoção desses objetivos se concretize, Hercog e seus colaboradores (2016, p. 14) 

afirmam serem “necessárias ações que fortaleçam a Governança Democrática por meio do 

desenvolvimento de capacidades dos atores locais que atuam na segurança, assim como a participação 

social nas diferentes etapas de planejamento, execução e monitoramento das ações”. Birol (2016) 

resume esses desafios ao descrever a segurança cidadã como um projeto de segurança que tenha como 

atributos essenciais: 

(i) o foco no indivíduo – em uma ideia de “desenvolvimento das pessoas, pelas pessoas e para 

as pessoas”, como proposto pelo próprio PNUD, ou a ideia de humanização da operação da 

segurança pública, em respeito às individualidades e à subjetividade (MACÊDO FILHA, 

2016); 

(ii) a universalização dos direitos, como forma de garantir o exercício da cidadania, conforme 

evoca Carvalho (2011); 

(iii) a interdependência dos componentes, a partir da leitura de que a multicausalidade do 

fenômeno de violência e criminalidade demanda ações integradas e completas, fazendo a 

segurança pública “dever e responsabilidade de todos”, preoconizando uma perspectiva 

integrada em que a segurança vai além de medidas de law enforcement (PNUD, 2016); e 

(iv) primazia à prevenção, agindo antes que algum evento de violência e criminalidade 

sobrevenha (BIROL, 2016). 

 

Assim a segurança cidadã consiste em uma ampla estratégia de proteção, conforme ensinam 

Hercog e seus colaboradores (2016): foco em prevenção; integração e intersetorialidade; localismo e 

completude; e participação social. Resumidamente,  

 

A perspectiva da Segurança Cidadã parte da natureza multicausal da violência e da 
criminalidade urbana. Considerando essa causalidade múltipla, o PNUD entende, portanto, que 
a estratégia para promover a convivência e segurança cidadã deve ser integral, deve incorporar 
ações em diversas áreas temáticas relacionadas aos fatores de risco da violência e ambientes, 
além de agregar múltiplos atores [...] para o trabalho conjunto. A segurança cidadã privilegia o 
desenho e implantação de planos de segurança voltados à esfera local, elaborados de forma 
participativa e com ações volta- das tanto para a prevenção como para o controle da 
criminalidade e da violência (PNUD, 2010, p. 4). 
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4.2.1- FOCO EM PREVENÇÃO 

 

O foco em prevenção preconizado pela segurança cidadã surge a partir da constatação de que 

políticas meramente repressivas, como as famosas políticas de “tolerância zero” e mano dura, não 

conseguem resolver problemas de segurança pública, porque dão respostas simplementes às 

consequências, e não às causas dos crimes (BIROL, 2016). A complexidade das causas deste fenômeno 

implicaria em pouco êxito de ações alicerçadas apenas em atividades repressivas, implementadas 

mediante mecanismos de controle social e políticas sociais (MESQUITA NETO, 2006; GOMES, 2011). 

 A principal ideia é agir nas condições anteriores ao cometimento do crime, inclusive a partir da 

atuação de órgãos que não são tradicionalmente arrolados junto das corporações policiais e demais 

órgãos do sistema de justiça criminal. Assim, no cerne de uma ordem democrática, a segurança cidadã 

diz respeito à proteção à vida e prevenção de vulnerabilidades sociais – que pode ser feito em três 

diferentes escalas: prevenção primária, que são atividades voltadas indistintamente à comunidade; 

prevenção secundária, voltada a grupos específicos; e prevenção terciária, voltada a indivíduos 

específicos (ROLIM, 2016).  

Uma das ideias para isso é buscar desenvolver canais de resolução de conflitos (CAPPI, 2016). 

Para que esse objetivo seja alcançado,  

 

a política pública de segurança em um Estado Democrático deve ter caráter abrangente, 
transversal e integrado, considerando a complexidade do fenômeno da convivência, os 
diferentes campos sociais envolvidos, os interesses diversificados da população e as 
características específicas de cada lugar (CAPPI, 2016, p. 110). 

 

 Outra das ideias para buscar a proteção da vida e a prevenção de vulnerabilidades sociais é a 

busca por entender fatores de risco. Dentro de uma concepção baseada na epidemiologia, vários 

autores, como Mrazed e Haggerty (1994) e Farrington (2000), identificam fatores-chaves que 

aumentam as chances da prática de infrações para cada etada do desenvolvimento de um indivíduo. 

Por seu turno, há fatores protetivos, como os identificados por Rutter (1987), que reduzem riscos, 

reduzem reações negativas em cadeia, estimulam a autoestima e criam oportunidades, anulando 

fatores de risco ou, ao menos, minimizando-os. Conforme ensina Rolim (2016), entender os fatores de 

risco permite o desenho de uma política pública de segurança e prevenção com foco preciso – o que se 

exemplifica no estudo de Weatherburn e Lind (1997), que afirmam que a pobreza, per se, não é um 

fator de risco, mas sim a ausência de cuidado dos pais. 

 Contudo, é necessário afirmar que no Brasil, há pouco conhecimento sobre as estratégias de 

mapeamento e análise de fatores de risco – o que faz com que nossas políticas públicas de segurança 

públicam sejam menos eficientes e efetivas, como afirma Rolim (2016, p. 116-7):  
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Ao invés de evidências científicas que amparem políticas públicas, segue-se selecionando 
alternativas de forma improvisada, sem diagnósticos minimamente delineados e sem 
monitoramento e avaliação de resultados. Tornou-se “normal” que nossos gestores na área 
reproduzam, simplesmente, as mesmas iniciativas reativas e repressivas que identificam, 
historicamente, as abordagens do tipo “Lei e Ordem”; no que são estimulados por políticos 
demagogos e por segmentos da mídia que transformam a violência em um espetáculo e que 
disseminam o populismo penal. Para piorar o quadro, o Brasil se ressente de uma tradição mais 
robusta de pesquisas em segurança pública, especialmente de estudos longitudinais e 
quantitativos. Os resultados são conhecidos e se traduzem em uma tragédia sem fim. 

 

 Outra forma de conceber políticas de prevenção diz respeito ao cuidado com o espaço urbano. 

Refletindo essas preocupações com o ambiente, afirma-se que por meio do desenho do espaço seja 

possível influir sobre o desenvolvimento humano, contribuindo para a prevenção de crimes 

(SIQUEIRA, 2016). Por seu turno, a fragmentação do território, sua privatização e o esvaziamento de 

espaços públicos perpetram a sensação de insegurança – o que conflue para as soluções privadas de 

segurança na forma de prédios e muros, conforme expõem Siqueira (2016) e Figueira (2016). 

Além disso, alguns tipos de crimes chamados de crimes situacionais podem ser prevenidos pela 

possibilidade de vigilância, engendrada pela forma como uma construção foi feita. Furtos e roubos em 

vias públicas, por exemplo, podem ser prevenidos quando há iluminação adequada e visibilidade de 

outros transeuntes, próximo da ideia preconizada pela urbanista norteamericana Jane Jacobs, que 

afirmava que a presença de olhos da rua – eyes on the streets – traria um sentimento de segurança 

comparatilhada (SIQUEIRA, 2016).  

 

4.2.2- INTEGRAÇÃO E INTERSETORIALIDADE 

 

Dentro da perspectiva de ideiais da segurança cidadã, faz-se necessário compreender a 

violência como um fenômeno multicausal, que, pelo próprio fato de ser multicausal, demanda 

tratamento diversificado, intersetorial (HERCOG, et al., 2016). A partir desse reconhecimento, é 

necessário alargar o olhar dado a esse fenômeno a fim de refletir e pensar sobre segurança, 

incentivando e apresentando ferramentas para o trabalho integrado no desenvolvimento de planos e 

projetos: 

 

o conceito trabalhado pelo PNUD […] entende a violência como um fenômeno que acontece por 
diferentes motivos. Assim, deve ser tratada de maneira diversificada, intersetorial, com ações 
tanto de controle e repressão qualificada quanto, principalmente, de prevenção, por meio de 
políticas públicas integradas no âmbito local. Para que isso ocorra, são necessárias ações que 
fortaleçam a Governança Democrática por meio do desenvolvimento de capacidades dos atores 
locais que atuam na segurança, assim como a participação social nas diferentes etapas de 
planejamento, execução e monitoramento das ações (HERCOG, et al., 2016, p. 14). 

 

Para isso, faz-se necessário congregar em tais discussões diferentes setores da sociedade 

(governos, sociedade civil, setor privado), diferentes níveis de governos (municipal, estadual e 
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federal), diferentes poderes (legislativo, executivo e judiciário), diversas representações dentro de um 

mesmo órgão (por exemplo, as secretarias de uma prefeitura), etc (HERCOG, et al., 2016; PINC, 2016). 

Nas palavras de Sapori (2007), a gestão de políticas de segurança pública padece de uma dupla 

falta de articulação. Na opinião desse autor, para além da lacuna entre o que preconizam os projetos e 

as leis e o que se efetiva na prática, há conflitos entre as organizações que compõem o sistema. Isso faz 

com que a gestão de políticas públicas de segurança pública no Brasil seja caracterizada como “um 

sistema com muitas peças e pouca engrenagem” (BALLESTEROS, 204, p. 14). O tema da gestão 

descentralizada de políticas de segurança pública relaciona-se, ainda, à questão da integração. Há certo 

consenso acerca da impossibilidade de existência de uma resposta única aos eventos de criminalidade 

e violência, em face de seu sucessivo avanço nos últimos anos. Como disse Soares (2006, p. 93), “As 

explicações para a violência e o crime não são fáceis”, porque “Não existe o crime, no singular”. Por sua 

vez, Dalla (2006, p. 12) afirma que “o fenômeno da criminalidade apresenta associações com uma 

multiplicidade e complexidade de fatores sociais que não se esgotam no âmbito da ação de agências 

isoladas”. Em outras palavras, esses fenômenos são por sua natureza complexos e múltiplos – em 

causas (SOUZA, 2008; SOARES, 2006; ZALUAR, 2007), tipologias (SOARES, 2006) e em condicionantes 

espaciais (DINIZ, 2005; DINIZ; ANDRADE, 2005).  

Ainda, conforme afirma Soares (2006, p. 100), “As polícias brasileiras, de um modo geral, são 

insuficientes na prevenção e na repressão qualificada, na investigação e na conquista da indispensável 

confiança da população”. Isso se dá de maneira especial no contexto brasileiro após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, onde, diferentemente de todo o restante dos países ocidentais, a 

Constituição Federal e as Constituições Estaduais, bem como a legislação infraconstitucional, atribuem 

diferentes competências a cada um dos órgãos envolvidos no tema da Segurança Pública (SOARES, 

2011).  

O que decorre disso é uma duplicação de esforços e empenho de recursos para que 

organizações complementares executem funções semelhantes, conforme assinalam Rocha, Barreto 

Junior e Gontijo (2008). A dicotomia na atuação das polícias, formalizada na Constituição de 1988, faz 

com que Zaverucha (2003) a chame de “Constituição anti-cidadã”, tamanhas as deficiências 

engendradas por tal modelo. Como afirma Freitas (2009), o modus operandi das polícias, envolto na 

disputa e na falta de articulação, é incongruente com sua atribuição de conter o avanço da 

criminalidade.  

Dessa forma, a resposta pensada pelos órgãos de planejamento de políticas públicas na seara 

da Segurança Pública foi a busca por integração, na tentativa de coordenar iniciativas, de forma a 

engendrar cooperação e sinergias, bem como economias de escala, guiando a ação das forças 

envolvidas na Segurança Pública em direção de maior eficácia, efetividade e eficiência no atendimento 

às demandas da sociedade nessa temática: 
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Considerando a experiência internacional com políticas de segurança pública e as evidências 
encontradas pelas ciências sociais, pode-se afirmar que as inovações mais significativas 
introduzidas nessa área, nas últimas três décadas, foram aquelas que tornaram possível a 
redução do crime e da violência a partir de abordagens preventivas. Tais resultados, que 
seguem sendo obtidos em inúmeros projetos e iniciativas eficazes de segurança pública em todo 
o mundo, permitiram que as visões mais tradicionais fossem repensadas a partir de um 
contexto de interação crescente entre as atividades dos policiais, as diferentes agências 
governamentais, as comunidades e o aporte crítico da pesquisa (ROLIM, 2007, p. 40 – grifo 
nosso). 

 

No entanto, vários desafios se colocam no caminho dos objetivos perseguidos pelas políticas de 

integração. Fato é que vários estudos apontam para a frouxidão da articulação entre as polícias no 

Brasil (SAPORI, 2002; CRUZ, 2012), para a fragmentação das políticas públicas de Segurança Pública 

no caso brasileiro, que são precipuamente voltadas a contextos de crise (ADORNO, 2008), e para o 

peso das diferenças culturais sobre a integração do sistema de justiça criminal (FREITAS, 2009; 

SOUZA, 2009; LIMA, 2012): 

 

Vários aspectos da organização e arranjo das instituições da justiça criminal brasileira acabam 
afetando o seu nível de integração: a divisão do trabalho, o tipo de tarefa desempenhada por 
cada organização, a cultura organizacional e sua respectiva estrutura burocrática, os tipos de 
vinculação com o sistema político, que afetam o nível de autonomia dos órgãos e as relações e 
expectativas com o ambiente externo (MARINHO, 2011, p. 49). 

 

Além disso, as corporações policiais não concebem alternativas inovadoras como vantagens 

para sua atuação. Acerca disso, Rolim (2007, p. 33) afirma que “Em poucas áreas, como nas políticas de 

segurança pública, os espaços para inovação são tão estreitos e o apego à tradição tão consolidados”. 

Segundo esse autor, o conservadorismo é regra na cultura organizacional das polícias no Brasil, 

entendido por ele como um zelo especial por um tipo de saber fundamental à própria sobrevivência 

individual dos agentes de segurança. Por fim, alterações nas ações desses agentes são geralmente 

vistas como ameaças a um status quo que eles lutam arduamente para manter (ROLIM, 2007). 

Outra importante discussão das dimensões da intersetorialidade é a necessidade de enfrentar 

a excessiva setorialização e departamentalização da estrutura administrativa. Para isso, é necessário 

construir e legitimar consensos e pactuações no nível local. A fim de garantir materialidade nos 

desdobramentos das decisões políticas, é imperativo transformar estruturas, mecanismos e processos 

existentes no aparato administrativo dos órgãos que se propõem a atuar de maneira intersetorial. 

Além disso, as mudanças também devem ocorrer no nível de processos de trabalho, uma vez que é na 

esfera operativa que poderão ser adotadas posturas mais cooperativas e compartilhadas, 

restabelecendo fluxos e reorientando a provisão dos serviços públicos (COSTA, 2016). 

Como já apresentado acima, o breve histórico das diretrizes nacionais de integração na 

segurança pública remonta a esforços que se iniciaram ainda nos auspícios do trágico episódio 

conhecido como “sequestro do ônibus 174”, no Rio de Janeiro, durante o segundo mandato de FHC. 
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Alguns anos depois, propõe-se a criação de um sistema único para organizar a gestão da segurança 

pública.  

Pouco tempo depois, o II PNSP passa a ter nos Gabinetes de Gestão Integrada de Segurança 

Pública (GGIs)3 aquilo que Pazinato (2016, p. 70) chamou de  

 
amálgama, em termos operativos, para a delimitação de novos parâmetros e padrões de 
integração, fundados na busca da superação da lógica tradicional, reativa, fragmentária e 
atomizada da atuação das polícias, no Brasil, em direção à sua desejável, embora ainda 
inconclusa, gestão interinstitucional, intersetorial e interagencial focada em resultados. 

 

 No âmbito do Pronasci, tal diretriz passa a ser um requisito para os municípios recebessem 

recursos vindos do governo federal, o que resultou na instituição de vários GGIs, redundando em 

diversas experiências locais de gestão integrada de segurança pública (PAZINATO, 2016). Desde então, 

a Conseg de 2009 apontou para os GGIs como diretriz de consecução da participação municipal na 

política, e, durante o governo Dilma, os repasses federais para os municípios endereçavam-se aos GGI-

Ms.  

 

4.2.3- LOCALISMO E COMPLETUDE 

 

Mais recentemente, na década de 2010, os municípios passam a figurar como atores de maior 

relevo, apesar da redução de repasses vindos do governo federal – como ocorrerera quando da 

execução do Pronasci. A despeito da descoordenação da União e do corte expressivo das 

transferências, as municipalidades continuaram empreendendo esforços substantivos para financiar 

suas políticas locais de segurança (PERES; BUENO; TONELLI, 2016). 

Sabe-se que o modelo brasileiro prevê que os estados, o Distrito Federal e a União sejam os 

responsáveis pelo tema da segurança pública. No entanto, os impactos gerados pela violência são 

sentidos, primeiramente, de maneira local – afinal, as polit́icas públicas não terminam, mas começam 

no municiṕio (CHINAGLIA, apud REZENDE, 2011): 

 

Apesar da responsabilidade dos estados pela segurança pública, os municípios e seus territórios 
assim constituídos assumem cada vez mais destaque no combate à violência. A proximidade 
com as ocorrências, o conhecimento e a identificação com a realidade dos cidadãos exigem uma 
capacidade de análise mais direcionada para a compreensão dos fenômenos locais de violência 
e a busca por soluções, ao mesmo tempo que viabilizam maior corresponsabilização dos 
diversos atores envolvidos. A dinâmica do conflito pode, assim, ser mais bem trabalhada; e as 
construções coletivas podem ser fortalecidas, tornando-se mais sustentáveis (MACHADO, 2016, 
p. 10). 

 

                                                             
3 Os GGIs foram desenhados para atuarem como um fórum deliberativo e executivo, responsável por definir de ações de 
proteção e promoção de direitos, prevenção situacional e social das violências, repressão qualificada da criminalidade, 
regulação e fiscalização administrativa em suas jurisdições, buscando a racionalização dos recursos e a conexão com a 
mobilização comunitária nas ações que atinem ao tema (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2016). 
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 Como discutido na seção 3.3 desta dissertação, a literatura sobre descentralização afirma que 

boa parte das potencialidades associadas à transferência de atribuições aos níveis locais de governo 

dizem respeito à proximidade dos problemas sociais, possibilitando a adoção de soluções não 

padronizadas, melhor adequação da escala e às necessidades da população (POLLITT, 2005): 

 

é mais eficaz pensar com ações que sejam planejadas a partir de diag- nósticos locais, 
executadas com acompanhamento e a realização de adaptações ao longo do processo, caso isso 
seja necessário, e um trabalho constan- te de monitoramento e avaliação; e realizar todas essas 
etapas contando com uma mobilização e a participação dos diferentes segmentos sociais 
(HERCOG, et al., 2016, p. 16). 

 

Fato é que várias experiências de gestão social apostam na valorização da proximidade, do 

âmbito local, como campo de possibilidades para o desenvolvimento de novas dinâmicas de 

participação nos processos de governo (DUTRA; LEITE, 2016; BRONZO, 2007). Além do caminho 

aberto pela Constituição Federal de 1988, há vários argumentos favoráveis à primazia ao nível local 

(SANA, 2016). Para Acero Velásquez (2009), as autoridades locais, por estarem mais próximas dos 

cidadãos, devem ter a prerrogativa de dar respostas às questões de segurança. Benedito Mariano 

(2004) afirma que os municípios seriam os entes melhor preparados para agir na prevenção. Por seu 

turno, Miraglia (2006) justifica isso pelo fato de as prefeituras terem condições de conhecer os 

problemas e conflitos das comunidades, o que possibilita que elas reúnam condições para fazer a 

mobilização e a articulação social no tratamento das questões relacionadas à segurança. Em vários 

locais da América Latina os governos locais apresentaram resultados na busca por valorização do 

espaço e dos atores locais na prevenção à violência (DUTRA; LEITE, 2016). Outro exemplo de 

potencialidade de atuação do nível local é aquilo que preconiza Zaluar (1999), acerca da importância 

da abordagem local de enfretamento à criminalidade, posto que o município consiga atuar sobre o que 

ela chama de fenômeno da "dupla inserção" de jovens pobres na criminalidade: como vítimas e como 

autores. 

 Contudo, a despeito dos grandes esforços feitos pelo governo federal, via Pronasci, para 

incentivar a participação de muncípios na seara da segurança, há um evidente desafio relacionado ao 

desenvolvimento de capacidades institucionais – que é uma das armadilhas estudadas e descritas por 

Furh (2011). Para implementar ações de segurança pública em nível local, é necessário que a estrutura 

de gestão tenha capacidade de fazer diagnóstico, pesquisas e estudos para compreender 

adequadamente as peculiaridades dos problemas de cada localidade – além da possibilidade de 

elaborar projetos de captação de recursos (SANA, 2016). 
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4.2.4- PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Durante décadas a agenda governamental da segurança pública foi estabelecida por decisões 

políticas e tecnocráticas, sem considerar as demandas sociais (BATTIBUGLI, 2012). Até os anos 1970 o 

debate sobre o tema ficava restrito aos campos jurídico e militar, excluindo-se das discussões as 

demais instituições do sistema de justiça criminal, bem como as organizações sociais (CANO, 2006; 

MESQUITA NETO, 2006; GODINHO, 2011; BATTIBUGLI, 2012). Tanto no governo federal quanto nos 

governos estaduais, eram raros os compromissos com uma política pública transparente e 

democrática. Não havia mecanismos de controle e avaliação que contasse com a sociedade ou a 

comunidade acadêmica (BATTIBUGLI, 2012).  

Sabe-se que vários dos problemas encontrados nas políticas públicas de segurança seriam 

fruto tanto do caráter repressivo das intervenções, quanto da dificuldade para universalizar a 

cidadania e o direito de participação social na construção e exercício da política (PAOLI, 1982 apud 

GODINHO, 2011). A participação democrática seria, portanto, possível solução para os problemas de 

segurança, seara em que ela encontraria maior resistência para ser implementada (GODINHO, 2010), 

dada a rigidez burocrática e hierarquizada de polícias pouco sensíveis à sociedade, acúmulo histórico 

de abusos de poder e desrespeito de direitos humanos (HENRIQUES, 2008). 

Além da possibilidade de proximidade dos problemas, a gestão em nível local, dizem os 

especialistas em descentralização, possibilita maior proximidade entre governantes e governados, 

favorecendo tanto o controle social e a transparência das atividades governativas, quanto maior 

participação da sociedade civil em processos decisórios (POLLITT, 2005). Isso possibilitaria aquilo que 

Jacobi (2002) afirma ser o objetivo precípuo da participação social: amplificar, em termos de 

qualidade e quantidade, o contato do cidadão e o Estado, de forma com que as decisões relacionadas 

ao governo considerem interesses e opiniões da sociedade. Sob esse ponto de vista, “Um dos principais 

benefícios da participação das comunidades locais no planejamento, monitoramento e avaliação das 

políticas sociais é a possibilidade de modificar gradualmente as estruturas de poder local” (JACOBI, 

2002, p. 34). 

 Contudo, faz-se necessário considerar a importância de não restringir o olhar da participação a 

uma mera informação dada aos cidadãos, mas sim de abir os canais de participação, dando escuta a 

pessoas que lidam com os problemas no cotidiano, o que gera aquilo que Hercog et al. (2016) 

descrevem como corresponsabilidade e empoderamento, ampliando o engajamento das pessoas nas 

soluções para tais problemas. Nesse sentido, o informe do PNUD (2013) destaca a importância da 

participação dos cidadãos e da sociedade civil organizada para acompanhar as ações do Estado e para 

traçar políticas com base nas demandas e necessidades das comunidades. Essa participação pode 

contribuir para que os cidadãos tenham acesso aos mecanismos que os protegem contra a 
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criminalidade e a violência. Ademais, deve-se buscar a participação dos atores locais em prol da 

potencialização de ações sociais que favoreçam a redução da criminalidade. 

No Brasil, conselhos comunitários de segurança pública começaram a ser criados s partir de 

meados dos anos 1980 como tentativa de aproximar a gestão de políticas de segurança à sociedade. 

Contudo, na avaliação de Sá e Silva e Deboni (2012), esses mecanismos de participação social são mais 

um espaço em que as polícias informam a comunidade do que um espaço de proposição ou 

monitoramento das atividades governativas. Ainda, os dados citados pelos autores mostram que 

apenas 10% dos municípios brasileiros possuíam conselhos para a área de segurança, desigualmente 

distribuídos no território nacional (SÁ E SILVA; DEBONI, 2012). 

Um marco no desenvolvimento dos ideais de participação social foi a 1a CONSEG. Tal 

Conferência ocorreu em agosto de 2009, após 1.433 conferências preparatórias nos níveis municipal e 

estadual, permitindo diálogos, interações e deliberações inovadoras entre o Estado e a sociedade civil 

(KRUCHIN, 2013; CUNHA, 2009; GODINHO, 2010; BATTIBUGLI, 2012). Apesar das críticas 

direcionadas à CONSEG, dentre as quais se encontra a falta de grupo homogêneo e de consensos, 

defende-se que os fóruns de deliberação avançam ao inserir diferentes grupos e atores nas discussões. 

Seria esperado que uma sociedade plural se traduzisse em uma participação também plural nas 

conferências, nas quais cada ator contribui para o debate com suas percepções, visões de mundo e 

interesses (GODINHO, 2010). A CONSEG teria propiciado o realinhamento de atores, ideias e projetos 

sobre segurança pública, além de consolidar o campo no Brasil, conforme afirma Souza (2014). 

Godinho (2016) recorre à bibliografia sobre o tema para delinear propostas de participação da 

sociedade nas políticas de segurança pública em um estado democrático de direito. Para que a 

participação social na segurança consiga manter seu foco em problemas específicos e tangíveis, 

reunindo discussões de diversas fontes, e desenvolva respostas de modo deliberativo, ela precisa 

desvencilhar-se de seus três principais problemas, na opinião da autora: (i) falta de suporte 

institucional e organizacional para a implementação das ações; (ii) ausência de autonomia do agentes 

da ponta, justamente quem mais terá contato com a população; e (iii) o baixo reconhecimento 

daqueles que trabalham com o modelo comunitário. Para ela, novas institucionalidades participativas 

precisam desenhar-se com base em quatro aspectos: a busca por sustentação democrática, a alteração 

das atribuições de governança do Estado, melhor eficácia da ação governativa, e maior justiça na 

prestação de serviços públicos.  

Ao invés de simplemente legitimar decisões tomadas, naquilo que Godinho (2016) chama de 

“rito autorizativo”, a ideia é que a participação exerça sua função pedagógica, dando sustentação 

democrática à participação, posto que “quando um indivíduo toma parte nos assuntos públicos, ele 

amplia seus horizontes e, no confronto com outros contextos de vida e de experiências, é capaz de se 

integrar e formar uma concepção de interesse público em contraste com seu interesse particular” 

(GODINHO, 2016, p. 94). No que tange à governança do Estado, é necessário que se façam formalmente 
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acessíveis as discussões, para que o cidadão deixe de ser um consumidor de bens e serviços públicos e 

passa a ser um ator determinante em todo o ciclo de políticas públicas. Além disso, a autora preocupa-

se com o aumento e diversificação do público desses fóruns, motivo de empreender esforços para 

remover seletividades nas decisões e promoção de condições iguais de vocalização e consideração 

(GODINHO, 2016) – posto que haja constrangimentos socioeconômicos, simbólicos e políticos à efetiva 

participação. 

Ainda, se hoje as ideias não “descem” desde o alto escalão das corporações, os novos canais de 

comunicação permitiriam abertura para que o Estado receba feedbacks e avaliações dos cidadãos no 

nível local, permitindo contínua melhora da prestação do serviço, engendrando maior eficácia das 

políticas públicas. Por fim, tal aproximação geraria claros efeitos distributivos, alterando as práticas 

herdadas do período autoritário e dando maior justiça à prestação dos serviços públicos relacionados 

à segurança, tirando as reformas e alterações da atuação das instituições do plano dos discursos 

oficiais (GODINHO, 2016). 

O quadro abaixo resume argumentos da bibliografia sobre o paradigma de segurança, 

reunindo os principais aspectos que se destacam: 

 

Quadro 5 – Aspectos que caracterizam o paradigma de segurança cidadã 

COMPONENTE AÇÕES 

1- FOCO EM PREVENÇÃO 

Existência de políticas de prevenção 
Identificação de fatores de risco 
Aplicação de técnicas de prevenção situacional 
Políticas pensadas a partir dos espaços (nos sentidos strictu e latu) de convivência 

2- COMPLETUDE E 
EMPODERAMENTO LOCAL 

Proposta de revisão do papel dos entes locais no pacto federativo 
Diagnósticos e estudos para compreender problemas locais e fatores de risco 
Definir políticas e recursos para enfrentar problemas locais 
Mediação de conflitos 
Capacidades e competências 

3- INTEGRAÇÃO E 
INTERSETORIALIDADE 

Integração de informações 
Consensos e pactuações 
Transformação de estruturas, mecanismos, processos e novas práticas gerenciais 
existentes do aparato administrativo 
Alterações em fluxos operativos dos órgãos 

4- CIDADANIA 
Garantia de direitos 
Participação social 

Fonte: do autor, com base em PNUD (2016). 

  



 

61 

 

5- PROPOSTA DE ANÁLISE 

 

Em poucas palavras, o objetivo deste trabalho é discutir as potencialidades e entraves 

relacionados ao processo de descentralização em diferentes municípios da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. Para isso, alguns municípios foram analisados tanto em termos de estrutura 

organizacional como na forma de suas políticas públicas e sua capacidade de resolução de problemas. 

Tangencialmente, também foi analisada a aderência do conteúdo das políticas públicas que resultam 

dessas organizações municipais à agenda preconizada pelo paradigma de segurança cidadã, 

considerado importante marco conceitural e prático para a gestão da segurança pública em nível local. 

 Fato é que, no movimento global de reforma do Estado, muitas transformações foram 

implementadas de maneira impensada ou baseada em formalismos. Como já discutido acima, observa-

se a descentralização de algumas políticas públicas no Brasil com grande sucesso, como no caso da 

saúde, da educação e da assistência social. Contudo, as políticas de segurança encabeçadas pelos níveis 

locais de governo vêm encontrando fortes atritos engendrados por múltiplas dificuldades de 

implementação de politicas públicas. 

Por diversos fatores, como escala, área, tradição participativa ou disponibilidade de recursos, 

os municípios enveredaram por caminhos diferentes no que tange à gestão de políticas públicas de 

segurança pública. A leitura da literatura sobre o tema permite afirmar que alguns dispõem de guardas 

municipais bem treinadas e com grande volume de recursos disponíveis, vinculadas ou não a 

secretarias municipais destinadas ao tema. Nesses casos, é necessário, conforme ensinam Almeida e 

Brasil (2011, p. 607), verificar em que medida guardas “são criadas e efetivadas apenas como braços 

da vigilância do patrimônio em detrimento de ações voltadas para políticas públicas de prevenção da 

violência”, ou, se elas se tornam “repetidoras de práticas baseadas na militarização das ações policiais 

motivadas por políticas de segurança das secretarias estaduais que historicamente têm se voltado 

para práticas repressivas às demandas de ocorrências policiais”. 

Outros municípios, por seu turno, afiliaram-se aos ideais preconizados pela política nacional e 

instituíram, por exemplo, GGI-Ms e todas as formalidades exigidas por tal política para o repasse de 

recursos – inclusive, supõe-se que práticas clientelistas e patrimonialistas que marcam a gestão 

pública em nível local podem vir a transformar a atuação desses órgãos em um mero formalismo para 

cumprir um requisito para repasses de recursos de nível nacional. Alguns municípios têm ferramentas 

e estratégias para efetivamente incluir a sociedade nas discussões sobre o tema, na forma de conselhos 

locais, ações de policiamento comunitário e outros projetos voltados à prevenção comunitária (LIMA; 

GODINHO; PAULA, 2014). Outros, ainda, possuem equipes dedicadas à análise criminal e à resolução 

de problemas de maneira integrada em observatórios e órgãos de pesquisa aplicada dedicados ao 

tema (PAZINATO; KERBER; DAL SANTO, 2013). Muitos, contudo, não têm qualquer estrutura ou ação 

voltada à área, dependendo totalmente das polícias para implementar qualquer projeto ou ação 
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específica em sua jurisdição – quando há o desenho dessas ações. Em tantos outros, os prefeitos ou até 

a população ficam reféns dos interesses das polícias, custeando informalmente seu funcionamento – e 

vice-e-versa, em situações em que as organizações policiais ficam reféns dos interesses dos prefeitos 

ou das entidades da sociedade civil que os custeiam. 

Com base nessas diferenças engendradas pela trajetória das políticas públicas de segurança 

pública em nível local, esta dissertação buscou uma avaliação comparativa dos diferentes arranjos e 

combinações produzidos, com base nas dimensões e elementos da descentralização discutidas pela 

literatura – que foram tidos como categorias de análise – e no alcance dos ideais preconizados pela 

segurança cidadã. Pretendeu-se comparar o alcance dos ideais de tal paradigma em municípios do 

estado de Minas Gerais que apresentam diferentes combinações de arranjos de gestão. Conforme 

ensinam Tolbert e Zucker (1999), análises comparadas dessa forma podem ser utilizadas para avaliar 

os impactos em recursos advindos da institucionalização sobre certa organização. 

Para tanto, serão analisados cada um dos componentes principais do paradigma de segurança 

cidadã, conforme quadro-síntese trazido ao final do capítulo que discute o paradigma – a saber, (i) foco 

em prevenção, relativo à existência de políticas de prevenção e aplicação de  técnicas voltadas ao 

controle social a partir de espaços de convivência; (ii) completude e empoderamento local, que se 

relaciona à utilização de diagnósticos e estudos para compreender problemas locais e fatores de risco, 

bem como ao desenvolvimento de capacidades e competências em nível local; (iii) integração e 

intersetorialidade, que diz respeito à transformação de estruturas, mecanismos, processos e novas 

práticas gerenciais existentes do aparato administrativo e a alterações em fluxos operativos dos 

órgãos; e, por fim, à (iv) cidadania, que diz respeito à garantia de direitos – conforme preconiza 

Carvalho (2011) – e à participação social em diferentes etapas do ciclo de políticas públicas. 

No que tange à metodologia a ser utilizada para tal análise, na esteira do que Tolbert e Zucker 

(1999) prescrevem para pesquisas concentradas na abordagem institucionalista da teoria das 

organizações, podem ser usados diversos métodos – desde a aplicação de questionários e surveys 

sobre a percepção acerca de uma estrutura até questionários sobre o grau de institucionalização da 

organização.  

Seguindo essa linha, além da revisão bibliográfica acerca de temas relacionados à dissertação – 

como implementação de políticas públicas, políticas públicas de segurança pública, gestão pública em 

nível local e segurança cidadã–, utilizou-se nesta dissertação de um sistemático estudo a partir da 

análise documental acerca da gestão de políticas públicas de segurança pública em nível local. 

Reconhece-se o potencial de usar a pesquisa documental como forma de aprofundar o conhecimento 

sobre o objeto de estudo e para consolidar conclusões, conforme ensinam Beltrão e Nogueira (2011). 

Para tanto, foram utilizados trabalhos científicos e acadêmicos sobre aspectos relacionados à gestão 

de segurança pública nas localidades analisadas e estudo de documentos relacionados ao 
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planejamento de ações em busca de promoção da segurança – como planos de trabalho, planos 

municipais de segurança, sítios virtuais, cartilhas, peças orçamentárias, dentre outros. 

 Tolbert e Zucker (1999) também preconizam a triangulação de fontes de dados em estudos 

desse tipo. Assim, como forma de robustecer os achados dessa análise documental, garantindo maior 

confiabilidade ao estudo, também foram utilizados outros procedimentos e técnicas de pesquisa 

(BELTRÃO; NOGUEIRA, 2011). Para isso, a fim de se obterem informações que não estariam acessíveis 

somente através da pesquisa bibliográfica, foram utilizadas entrevistas (BONI; QUARESMA, 2005) e foi 

realizada uma observação sistemática de reuniões relacionadas à gestão de políticas de segurança 

pública em nível local. 

No total, foram analisados dois conjuntos de entrevistas. O primeiro diz respeito a 71 

entrevistas semiestruturadas e workshops temáticos realizados pelo Núcleo de Estudos em Segurança 

Pública (NESP) da Fundação João Pinheiro, sob demanda da antiga Secretaria de Estado de Defesa 

Social (SEDS-MG), no bojo do projeto de desenho do Plano Estadual de Defesa Social 2013-2015. Tais 

entrevistas foram realizadas entre outubro de 2012 e outubro de 2013, totalizando 142 horas de 

gravação de áudio. O acesso a todo esse material foi gentilmente franqueado pelos coordenadores do 

Núcleo. Com base no envolvimento e na participação dos entrevistados com o tema em estudo, deste 

conjunto de pesquisas foram utilizadas entrevistas de alguns gestores públicos que ocuparam ou 

ocupam hoje cargos de gestão em municípios, com larga trajetória na política de segurança pública – a 

saber, na SEDS-MG, seu (i) secretário adjunto; sua (ii) subsecretária de Integração; seu (iii) 

superintendente de integração; seu (iv) coordenador de projetos de prevenção social à criminalidade e 

seu (v) assessor chefe de planejamento; e o (vi) delegado chefe adjunto da PCMG. 

Um segundo conjunto de entrevistas foi realizado entre dezembro de 2018 e fevereiro de 

2019, com participantes e envolvidos no planejamento e na gestão de políticas públicas relacionadas à 

segurança pública em nível local nos munícipios analisados – ou, como em alguns casos, de pessoas 

que ocuparam cargos de gestão no governo do estado mas que têm larga trajetória atuando junto a 

municípios na execução da política estadual de segurança pública, como é o caso de um ex-

superintendente de Integração entrevistado, que revelou questões importantes relacionadas à 

participação dos municípios de Belo Horizonte e Contagem em um projeto relacionado à política 

estadual se segurança pública. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, a fim de delimitiar o 

volume das informações e obter maior direcionamento para determinados temas (BONI; QUARESMA, 

2005). Foram analisadas as falas de 17 pessoas, com total de 13 horas e 23 minutos, envolvendo 

gestores municipais e alguns técnicos envolvidos com o tema nos seguintes municípios4: 

                                                             
4 É importante destacar singularidades nas principais fontes de informações para análise do caso de Ibirité, devido à 
indisponibilidade de todos os representantes do GGI-M do município – alguns foram removidos do município, outro se 
aposentou e o secretário municipal foi trocado durante o processo de realização das entrevistas. Diante disso, só foi possível 
registrar uma fala do atual secretário municipal durante um evento ocorrido no município. Assim, para além da entrevista 
realizada com um ex-presidente do CONSEP do município que ocupou o cargo por 18 anos, as fontes de informação para esse 
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Quadro 6 – Entrevistados em cada município 

MUNICÍPIO ENTREVISTADOS 

Belo Horizonte Gerente de Integração de Análise e Informações 
Diretora do Centro de Operações  
Diretora de Prevenção Social à Criminalidade 
Subcomandante da Guarda Municipal 
Superintendente da Diretoria Geral de Operações da Guarda Municipal 
Ex-superintendente de Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social 

Betim Ex-secretário Municipal de Segurança Pública 
Secretário-adjunto de Segurança Pública 
Comandante da Guarda Municipal 
Sub-comandante da Guarda Municipal 

Contagem Comandante da Guarda Municipal 
Diretor da Guarda Municipal 
Secretário-adjunto de Defesa Social do município 
Consultora do Programa Conjunto da ONU 
Ex-superintendente de Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social 

Ibirité ex-Presidente do CONSEP do município 

São Joaquim de Bicas Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Fonte: elaboração própria. 

 

Neste conjunto de entrevistas com gestores locais foi seguida uma pequena lista de perguntas 

sobre a trajetória profissional do entrevistados e aspectos relacionados às políticas municipais – como 

a existência de políticas de prevenção, a proximidade do governo estadual, a interlocução do 

município com a academia, práticas de integração, intersetorialidade e participação social. A partir 

disso, os entrevistados foram questionados sobre seu entendimento da aderência da atuação de seu 

município às ideias preconizadas pelo paradigma de segurança cidadã, revelando a existência ou não 

de compartilhamento de crenças relacionadas à consolidação desse corpo de práticas.  

No texto, as ênfases dadas a algumas falas pelos próprios entrevistados são transcritas em 

itálico. Ainda, para preservação do anonimato dos entrevistados, como forma de garantir maior 

espontaneidade nas entrevistas, seus nomes foram trocados por sua função em seu município, como, 

por exemplo, Sociedade civil, Ibirité; ou Gestor da SMSP-BH. No que tange à observação sistemática, 

foram registradas falas e ações de participantes em reuniões de trabalho relacionadas à gestão de 

segurança pública em nível municipal, como forma de “fornecer um quadro mais realista da magnitude 

dos desafios humanos, sociais e profissionais com os quais os administradores [ou gestores] se 

defrontam cotidianamente” (SERVA; JAIME JUNIOR, 1995, p. 69).  

A partir dessas fontes de dados e informações, empreendeu-se um processo de análise com a 

finalidade de delinear a trajetória da gestão da política de segurança em cada um dos municípios 

estudados e, então, analisar as influências dos aspectos acima citados sobre ela, enquadrando cada 

município dentro de um continuum relacionado à aderência ao paradigma. 

  

                                                                                                                                                                                                          
caso específico são documentos e arquivos extraídos de sítios virtuais oficiais da internet e a minuta de Plano Municipal de 
Segurança Pública, a qual nos foi franqueado o acesso e a possibilidade de submeter comentários e propostas após a 
participação em uma reunião do GGI-M – da qual também advieram observações importantes para a análise. 
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6- DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM NÍVEL LOCAL 
 

6.1- CASOS ESPECÍFICOS ANALISADOS NA RMBH 

 

Para analisar os casos específicos dos municípios selecionados, foram estudados em 

profundidade suas institucionalidades desenhadas com a finalidade de endereçar esforços para gestão 

da segurança pública: grupos de trabalho, comissões, conselhos, secretarias e guardas, quando 

existirem. Para isso, buscou-se num primeiro momento delinear uma trajetória temporal da política 

pública de segurança nos municípios, para depois analisar com maior profundidade questões atinentes 

à descentralização de políticas públicas e a adesão ao paradigma de segurança cidadã, permeadas por 

conceitos e temas da teoria neoinstitucionalista. 

Com a finalidade de comparar o alcance dos ideais do paradigma da segurança cidadã em 

municípios do estado de Minas Gerais que apresentam diferentes combinações de arranjos de gestão, 

foram escolhidos municípios que fornecessem a mais ampla gama de especificidades na gestão da 

segurança pública, condicionado à possibilidade de acesso, dada a distância da capital do estado. 

Assim, foram escolhidos cinco municípios, todos compreendidos dentre os limites da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. A ordem em que são apresentados reflete a ordem alfabética: Belo 

Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité e São Joaquim de Bicas. 

 A capital do estado, fundada no final do século XIX, que dá nome à Região Metropolitana, é o 

primeiro deles. Escolhido por ser o município com maior população e maior concentração de crimes 

violentos no estado, Belo Horizonte apresenta, ainda, grande atuação do governo do estado, sendo 

capital e sede dos principais órgãos que compõem o sistema de segurança pública no estado – 

inclusive, tendo recebido vários projetos do estado na forma de pilotos, como será descrito à frente. 

Além disso, há na cidade forte corpo de técnicos e acadêmicos envolvidos em discussões sobre 

segurança pública, o que favorece o acesso a informações e literatura. Por fim, a cidade possui uma 

guarda municipal instituída a quase duas décadas, com forte corpo e crescente atuação no município. 

Todos esses fatores põem a capital do estado em local privilegiado para análise. 

 Outro município escolhido para análise é Betim, limítrofe e conurbado à capital. Criado em 

meados do século XX, o município recebeu grande impulso econômico devido à instalação de plantas 

industriais de grande porte na década de 1960. Hoje, o crescimento industrial vem induzindo a 

ocupação de novas centralidades dentro do município, com diferentes situações sócio-demográficas. A 

escolha deste município deve-se, em grande medida, à elevada taxa de crimes contra a vida – como 

mostram os dados do IMRS, em Betim registrou-se o dobro dos homicídios registrados na capital.  

 Integra o rol de municípios analisados a cidade de Contagem. Tendo a segunda maior 

população dentro da RMBH, atrás apenas da capital, Contagem também foi elevada à categoria de 
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município em meados do século XX. A escolha deste município para análise deve-se à presença de 

projetos financiados pelo PNUD e relacionados à segurança cidadã, conforme discutem Birol, 

Yoshihara e Machado (2013) e Gomes (2011). 

 O penúltimo município escolhido, a despeito de ser grande desafio devido à ausência de 

bibliografia que o analise, configura-se um caso de grande relevo para análise. Fundado a pouco mais 

de cinco décadas, Ibirité dista pouco mais de 20 km do centro da capital mas possui características 

demográficas bem diferentes: Ibirité possui área de apenas 72 mil km², por onde se espalham pouco 

mais de 175 mil habitantes. O menor porte da cidade o coloca em destaque devido à possibilidade de 

proximidade dos cidadãos à gestão e os possíveis impactos dessa proximidade em termos de 

participação social – sobretudo através do GGI-M instalado na cidade. 

 Por fim, destaca-se o munícipio de São Joaquim de Bicas. Emancipado somente em 1997, o 

município possui a mesma área de Ibirité, porém possui menos de 30 mil habitantes, segundo 

estimativa da Fundação João Pinheiro para 2016. Além da incipiência da estrutura administrativa do 

município, destaca-se nele a presença de unidades prisionais nas quais encontram-se mais de 4.500 

pessoas – o que corresponde a mais de 15% da população da cidade. Julga-se que tal questão possa ser 

de relevo para a análise, posto que exija do município vigorosas ações para inclusão social e cidadania, 

em face de severas vulnerabilidades sociais apontadas por seus indicadores. Outra especificidade 

deste município é o fato de ele ter sido o único dos cinco aqui analisados que não recebeu recursos 

vindos do Pronasci. À época, o governo do estado, através de sua secretaria dedicada à segurança, 

recebeu mais de R$60 milhões para repassar a seis municípios da RMBH: a capital, Belo Horizonte, 

Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e Santa Luzia (MINAS GERAIS, 2008). 

 A tabela abaixo apresenta informações sobre os municípios analisados, a fim de possibilitar 

comparações entre suas principais características: 

 

  



 

67 

 

Tabela 1- Síntese das informações sobre municípios analisados 
VARIÁVEL BH BETIM CONTAGEM IBIRITÉ S. J. BICAS 
Ano de fundação/emancipação 1893 1938 1948 1962 1997 
Área (km²) 330,23 346,26 194,38 73,22 72,03 
População (2016) 2.513.451 422.354 653.800 175.721 29.674 
Crescimento populacional (2010-2016) 0,946% 1,356% 1,356% 1,678% 2,479% 
População urbana 100% 99,43% 99,74% 99,82% 72,81% 
Densidade populacional (hab/Km²) 7.611,21 1.219,76 3.363,51 2.399,90 411,97 
IDHM 0,810 0,749 0,756 0,704 0,662 
IMRS 0,635 0,587 0,587 0,568 0,525 
IMRS - segurança 0,505 0,124 0,225 0,387 0,067 
RISP 1 2 2 2 2 
Comarca BH Betim Contagem Ibirité Igarapé 
Município é sede de comarca? Sim Sim Sim Sim Não 
Unidade PMMG 1a RISP 33O BPM Sede 48o BPM 7ª CIA IND 
Unidade PCMG 1ª a 6ª 

DRPC 
(BH) 

2ª DRPC 
(Betim) 

1ª DRPC 
(Contagem) 

4ª DRPC 
(Ibirité) 

5ª DRPC 
(Juatuba) 

Taxa de homicídios intencionais  27,27 54,63 42,67 29,50 116,13 
Taxa de crimes violentos contra o 
patrimônio 

1.485,20 1.308,73 1.751,7 334,00 751,8 

Habitante/PMMG 209,00 656,4 422,50 595,3 945,8 
Habitante /PCMG 534,2 2.043,7 1.972,0 2.303,6 3192,1 
Esforço orçamentário com segurança 
pública (2000) 

0,20% 0,10%  0,10% 0,20% 

Esforço orçamentário com segurança 
pública (2015) 

1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

População carcerária (2016) 3427 1171 2132 174 4593 
Percentual de pop. carcerária (2016) na 
pop. total 

0,14% 0,28% 0,33% 0,10% 15,48% 

Guarda municipal Sim Sim, duas Sim Não Não 
Ano de criação da Guarda 2003 2001 2006 – – 
Secretaria municipal Específica Específica Específica Compar-

tilhada 
Compar-
tilhada  

Ano de criação da Sec. municipal 2003 2001 2005 2009 – 
Atividade do GGI-M Inativo 

desde 
2016 

Inativo 
desde 
2015 

Inativo desde 
2016 

Ativo 
desde 
2009 

Não 

Recebimento de recursos do Pronasci Sim Sim Sim Sim Não 
Fonte: IMRS/FJP, exceto dados sobre população carcerária (advindos do Infopen) e informações sobre guardas municipais, 
secretarias municipais, GGI-M e recebimento de recursos do Pronasci (advindas de pesquisa do próprio autor). 
Nota: as taxas de crimes referem-se à quantidade de ocorrências para cada 100 mil habitantes. 

 

6.1.1- BELO HORIZONTE 

 

Fundado em 1893, com o claro objetivo de tornar-se a capital do estado de Minas Gerais, o 

município de Belo Horizonte é o primeiro dos casos específicos a ser analisados. Evidenciam-se muitas 

peculiaridades frente aos demais municípios aqui analisados, sobretudo no que diz respeito à 

maturidade institucional de uma estrutura de administração municipal já idosa em quase 13 décadas e 

à centralidade conferida à capital administrativa e política do segundo estado mais populoso do Brasil.  
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6.1.1.1- TRAJETÓRIA, EVOLUÇÃO E ESCOPO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

  

A atuação sistemática da gestão pública municipal belo-horizontina na temática da segurança 

pública parece iniciar-se nos anos 2000. O Conselho Municipal de Defesa Social, criado em 1998, passa 

a reunir-se mensalmente para discutir ações de segurança, com base em dados de criminalidade. A 

partir dessa instância surgiu o trabalho conjunto da prefeitura de Belo Horizonte e da Polícia Militar, 

através de convênios que possibilitaram a compra de viaturas e equipamentos – como coletes e rádios 

–, bem como uma parceria com a PRODABEL, empresa de processamento de dados do município, que 

cedeu à PM sua base de dados georeferenciados. Ainda em 2000, o Conselho Municipal de Defesa 

Social reuniu esforços junto do legislativo municipal e da academia – através da Fundação João 

Pinheiro, da PUC Minas e da UFMG – para elaborar um estudo preliminar para desenvolver um Plano 

Municipal de Segurança Pública (CRUZ, 2005). 

Em 2001, a prefeitura atuou junto de órgãos do sistema de justiça criminal para cessar a 

operação clandestina de transporte coletivo na cidade, tirando de circulação mais de sete mil 

“perueiros” – como eram chamados os operadores das peruas, veículos utilizados para o transporte. 

Por fim, ainda no início da década passada, a prefeitura de Belo Horizonte, junto do poder judiciário, 

atuou na reordenação do espaço na região central da cidade, retirando das vias públicas os milhares 

de vendedores ilegais, chamados de camelôs, e instalando câmeras de videomonitoramento (CRUZ, 

2005). 

Ainda no início da década de 2000, Belo Horizonte recebeu alguns eventos que debateram a 

segurança pública, promovidos por grandes canais de comunicação que atuam no município. O jornal 

Estado de Minas promoveu, em 2001, o seminário “BH Século XXI em Debate”, reunindo acadêmicos e 

a mídia. A rede de comunicação Globo, em 2002, promoveu o “I Fórum Metropolitano Contra a 

Violência”, com ampla divulgação e suporte, contando com a presença de acadêmicos e profissionais 

de todo o país e até do exterior – como foi o caso do professor George Kelling, que explanou sobre sua 

teoria das janelas quebradas (CRUZ, 2005). 

 Por fim, em 2003, em meio à constatação do aumento da insegurança e da criminalidade em 

todo o estado de Minas Gerais, naquilo que Cruz e colaboradores (2011) chamam de “década quase 

perdida”, e do amadurecimento das discussões sobre o tema, foram criadas instituições para o 

controle desses problemas. É necessário afirmar que nesse período o município de Belo Horizonte 

apresenteu um pico na taxa de ocorrência de homicídios dolosos, alcançando uma taxa de 47 casos por 

100.000 habitantes (RIBEIRO; LIMA; MAIA, 2017). 

 No município de Belo Horizonte – pouco menos que seis meses depois da criação da Secretaria 

Estadual de Defesa Social, num movimento aparentemente em resposta isomórfica à gestão do estado 

–, a gestão chefiada por Fernando Pimentel criou a Secretaria Municipal Extraordinária para assuntos 

de Segurança Urbana, que depois viria a se chamar Secretaria Municipal de Segurança Urbana e 
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Patrimonial (SMSEG), com a missão de empreender estudos e desenvolver projetos voltados para a 

segurança e planejar a operacionalidade das políticas públicas de segurança social, em conjunto com 

os demais órgãos municipais, dando operacionalidade a isso através da Guarda Municipal Patrimonial 

de Belo Horizonte, que se subordinaria à recém-criada SMSEG: 

 

Um fator recente na segurança pública da cidade foi a organização e instalação da Guarda Municipal 
Patrimonial em Belo Horizonte no ano de 2003, com a finalidade de proteção dos bens e instalações que 
constituem o patrimônio do município, bem como garantir a segurança nos órgãos públicos. Por meio da Lei 
8.486, de 20 de janeiro de 2003, foi criada a Guarda Municipal Patrimonial de Belo Horizonte, tendo como 
justificativa, prevista na Constituição Federal, o aumento de ocorrências policiais em repartições públicas 
municipais, principalmente em escolas e postos de saúde. Contava à época com aproximadamente 461 
guardas de efetivo, atuando em locais públicos da cidade auxiliando na segurança e aliviando parte do 
policiamento ostensivo da polícia. Além disso, a prefeitura auxiliava nas parcerias com o governo estadual 
com investimento para a compra de viaturas, coletes à prova de balas e rádios de comunicação, além de 
reforma em unidades policiais (CRUZ, et al, 2011, p, 14).. 

  

À época, contudo, restava ao município de Belo Horizonte uma atuação meramente dedicada à 

segurança patrimonial dos bens e instalações do município, como prédios públicos, unidades de saúde 

e escolas. Comandada por um coronel da Polícia Militar, a guarda belo-horizontina era constituída por 

egressos das forças armadas contratados temporariamente, e, portanto bastante militarizada, com 

forte discurso institucional, conforme observações em campo descritas por Bretas, Morais e Cesco 

(2006) – situação que começou a ser mudada após o primeiro concurso específico para a organização, 

realizado em 2005. À época, a GMBH possuía um pequeno contingente de agentes, diante da grande 

demanda por seu atendimento, conforme avaliação de Bretas, Morais e Cesco (2006, p. 12): “a 

visibilidade da Guarda [de Belo Horizonte] ainda é pequena e, mesmo para esse tipo de policiamento, a 

demanda excede em muito a capacidade de atendimento da Guarda”. A despeito de observarem as 

limitações impostas pelo pequeno contigente da Guarda à época de sua criação, esses mesmos autores 

já apontavam para suas potencialidades: “A criação de uma Guarda pequena, que vá aos poucos 

adquirindo visibilidade, ocupando mais e mais espaços, preparando seu efetivo de forma a atender 

demandas possíveis e com qualificação, parece ser uma boa forma de proceder” (BRETAS; MORAIS; 

CESCO, 2006, p. 12). 

 Destaca-se de modo geral, nesse período, a constatação de que, a despeito de todos os esforços 

em se impor como um ator relevante no campo da segurança, o planejamento das políticas de 

segurança pública em nível estadual e federal desconsiderava os entes locais, dando primazia à 

atuação das polícias estaduais em atuação dentro dos municípios. Por exemplo, no que tange ao Plano 

Emergencial de Segurança Pública de Minas Gerais, pedra de toque da política de segurança pública 

implementada desde de 2003 no estado, observa-se ausência total de preocupações com a atuação dos 

municípios no tema: “vamos colocar assim de forma mais clara impossível: o município não foi 

considerado como um ator relevante na concepção da Política Estadual de Defesa Social, em 2003” 

(Entrevistado 3: gestor da SEDS-MG). 



 

70 

 

 A partir de 2008, e durante os oito anos subsequentes aos mandatos do prefeito que institui a 

Guarda belo-horizontina, observou-se uma tentativa de estruturação da gestão do município, como um 

todo, na gestão encabeçada por Márcio Lacerda. O contigente da Guarda, que anteriormente somava 

pouco maior que quatrocentas pessoas, se alargou substancialmente para mais de 2.000 agentes – um 

quinto do efetivo da Polícia Militar no município à época, como lembram Cruz e seus colaboradores 

(2011). Ainda, em 2012, o chefe do executivo sancionou o projeto de lei que reorganizou a gestão da 

Guarda, criando sua estrutura de cargos e salários e dando maior legitimidade e segurança aos 

agentes, que há anos já reivindicavam tal estruturação. Anos mais tarde, foi publicada a Lei Federal n. 

13.022, de 2014, que conforma as atribuições das guardas municipais do país, deixadas em aberto pelo 

texto constitucional, conforme discutem vários autores (PERES; BUENO; TONELLI, 2016; KAHN; 

ZANETIC, 2005; RICARDO; CARUSO, 2007; GOMES, 2011). A despeito dos conflitos com a PMMG, 

preocupada em conter o espaço da guarda belo-horizontina desde o governo de Pimentel na prefeitura 

– nas palavras de Bretas, Morais e Cesco (2006) e de alguns dos entrevistados, conforme se descreverá 

à frente –, a GMBH observou grande alargamento de seu escopo de atuação nos últimos anos do 

governo Lacerda. Em que pese o reconhecimento que a Lei n. 13.022, de 2014, chamada de Estatuto 

Geral das Guardas Municipais, confere a todas as guardas municipais do país, possibilitando a adoção 

de uniformes e armamento, dentre outras reivindicações, a GMBH consegue ir além, na avaliação de 

Cardeal (2018). A pesquisadora exemplifica tal afirmação a partir da análise de transformações 

ocorridas que se iniciam no ano de 2015, sobretudo na estrutura de comando da Guarda, seus 

instrumentos de trabalho e suas atividades. Por exemplo, conforme preconiza a Lei n. 13.022, em 

agosto de 2015 um servidor de carreira da Guarda Municipal de Belo Horizonte assumiu a chefia na 

instituição pela primeira vez, tomando um posto tradicionalmente ocupado por coronéis da reserva da 

Polícia Militar.  

Em novembro de 2008 foi promulgado um decreto municipal instituindo em Belo Horizonte 

um GGI-M, vinculado ao gabinete do prefeito. O GGI-M seria responsável por aplicar recursos vindos 

do governo federal por meio de projetos de destaque, como o Núcleo de Polícia Comunitária em áreas 

de grande vulnerabilidade social; o Programa Ulisses, voltado à busca de pessoas desaparecidas, 

integrando bases da PBH e da PCMG; ações de combate à pichação; trabalhos relacionados à 

coincidência territorial das áreas de atuação da PBH, da PCMG e da PMMG e compartilhamento de 

imagens e videomonitoramento (BELO HORIZONTE, 2010a). Segundo texto publicado no Diário Oficial 

de Belo Horizonte, o principal desses projetos encabeçados pelo GGI-M e financionados pelo Pronasci 

seria a instalação da sala de videomonitoramento:  

 

A população de Belo Horizonte vai contar com mais 43 câmeras de vigilância que, com a 
inauguração da sala de videomonitoramento da Guarda Municipal, serão importantes na 
prevenção e no combate de ações criminosas. Financiados pelo Programa Nacional de 
Segurança Pública (Pronasci) e pela Prefeitura de Belo Horizonte, os equipamentos foram 
instalados em 17 pontos da cidade. O projeto custou R$ 1,74 milhão e faz parte do Gabinete de 
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Gestão Integrada Municipal (GGIM), que tem a missão de identificar e deliberar oportunidades e 
alternativas de ação que permitam a melhor coordenação dos esforços em conjunto com os 
órgãos municipais, estaduais e federais. Esse trabalho integrado tem o objetivo de promover 
segurança pública a partir da prevenção e repressão ao crime e à violência de maneira mais 
efetiva (BELO HORIZONTE, 2010b). 

 

Mesmo após regulamentação dada por uma portaria e um decreto municipais – a saber, a 

Portaria 5167 o Decreto 13.980, ambos datados de 25 de maio de 2010 –, o GGI-M de Belo Horizonte 

só foi ter sua primeira reunião quase dois anos depois de sua instituição (BELO HORIZONTE, 2010a). 

Dessa maneira, os projetos que eram geridos por meio dele observaram descontinuidades. Por 

exemplo, os núcleos voltados à operacionalização da política de policiamento comunitário foram 

entregues à PMMG, o que também se observou no caso do projeto de videomonitoramento (BELO 

HORIZONTE, 2010a).  

Além disso, durante a gestão de Lacerda ocorreram em Belo Horizonte grandes eventos que 

impactaram a dinâmica da gestão da segurança pública no município. Por exemplo, as festividades 

relacionadas ao Carnaval impuseram à prefeitura um alargamento da atuação de sua Guarda, que 

passou a ser incrementalmente mais atuante em ações para além da vigilância patrimonial. Também 

no seio dos investimentos relacionados aos grandes eventos esportivos, a gestão de Lacerda concebeu 

o projeto do Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). Conforme relatam as falas dos 

entrevistados 1 e 2, a empresa de trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) levou ao prefeito um projeto 

de construção de seu centro de coordenação de operações de trânsito. Contudo, Lacerda vislumbrou a 

possibilidade de alargamento do escopo de tal projeto, aos moldes da estrutura que o governo federal 

estava instalando nos estados que receberiam jogos da Copa do Mundo da FIFA, criando em Belo 

Horizonte uma estrutura semelhante a um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vinculado 

à Secretaria de Governo.  

A partir da experiência de ampliação da atuação da SMSEG e da GMBH, observou-se aquilo que 

Cruz e seus colaboradores (2011, p. 28) chamam de alargamento institucional da agenda da segurança 

pública a partir da inclusão de novos atores, a saber, os municípios: 

 

ressalta-se a superveniência de políticas públicas ou planos municipais de segurança e a criação 
de Guardas Municipais. A título de exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vem 
aumentando sistematicamente o seu investimento na área nos últimos anos, especialmente 
através da Guarda Municipal, que hoje conta com um efetivo de 2 mil pessoas, equivalente a 
cerca de 20% do total do efetivo da PMMG em Belo Horizonte. Uma série de outras ações 
complementa a política da prefeitura, desde programas de requalificação urbana de áreas 
degradadas (todo o centro de Belo Horizonte foi reurbanizado nos últimos 4 anos); 
investimentos no aparato das polícias, programas de Liberdade Assistida, junto ao Judiciário, 
além de parcerias para as políticas de prevenção da SEDS, e a PPP no ramo prisional. 

 

Findados os dois mandatos de Márcio Lacerda, as eleições para o governo municipal de 2016 

foram marcadas por grande disputa relacionada à segurança pública em Belo Horizonte. Os dois 

candidatos que chegaram ao segundo turno das eleições tinham promessas e metas que envolviam a 
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Secretaria municipal e sua Guarda. Por exemplo, o candidato que viria a ser o atual prefeito utilizou-se 

de várias propostas relacionadas à atuação desta guarda durante sua campanha política, prometendo 

dobrar o efetivo da GMBH, capacitar todos os agentes na utilização de armas de fogo e construir 

trabalhos em conjunto com a PMMG (CARDEAL, 2018). 

Assim, com a eleição do prefeito Alexandre Kalil, que assumiu o cargo no início de 2017, a 

secretaria anteriormente denominada Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 

(SMSEG) teve sua atuação alargada, passando a se chamar Secretaria Municipal de Segurança e 

Prevenção (SMSP-BH), numa mudança organizacional que visa a “consolidar a inserção definitiva da 

capital mineira no cenário da segurança pública, representando uma resposta ágil e objetiva da 

administração municipal ao anseio manifestado pela população de contar com uma segurança pública 

eficaz, democrática e cidadã” (BELO HORIZONTE, 2018a). A partir dessa série de mudanças 

organizacionais, a Prefeitura de Belo Horizonte vem empreendendo esforços na busca daquilo que ela 

evoca como “um novo modelo de participação municipal no provimento da segurança urbana” (BELO 

HORIZONTE, 2018a).  

Conforme identificado por Cardeal (2018), o objetivo precípuo da Secretaria Municipal de 

Segurança e Prevenção é a consolidação da Guarda Municipal de Belo Horizonte como uma polícia 

municipal, estruturada a partir dos preceitos da Segurança Cidadã –foco em prevenção, completude e 

empoderamento local, integração e intersetorialidade, e exercício da cidadania. Para operacionalizar 

seu objetivo, estrutura da SMSP-BH, mostrada na figura 2, é composta por duas subsecretarias – uma 

relacionada ao planejamento da atuação da Guarda Municipal e outra relacionada ao controle e à 

qualidade dos serviços por ela prestados, na forma de uma ouvidoria – à qual foi dada a competência 

para acolher os cidadãos, registrando suas avaliações e sugestões para a melhoria do serviço público – 

e uma corregedoria – dedicada ao controle da conduta dos agentes da Guarda. Há, ainda, uma parte da 

estrutura encarregada de fazer a interlocução com a imprensa e de gerir a pasta, além de duas 

diretorias: uma responsável por planejar e gerir as ações do Centro de Operações e outra dedicada à 

implementação de políticas de prevenção social à criminalidade.  

Dentro do escopo do desenvolvimento da estratégia de segurança e prevenção encabeçada a 

partir de 2017, o COP-BH foi levado para dentro da estrutura da SMSP-BH, onde ele vem atuando em 

prevenção e gerenciamento de crises, objetivando integrar informacional e operacionalmente vários 

órgãos públicos de diversos níveis de governo e empresas privadas5 com esforços endereçados à 

gestão urbana, como forma de possibilitar uma tomada de decisão mais rápida (BELO HORIZONTE, 

2018c). 

                                                             
5 Com espaço para mais de 100 trabalhadores, o COP-BH hoje tem representantes de quatorze diferentes instituições, órgãos 
e empresas: da estrutura da PBH, da estrutura do governo do estado, e uma empresa privada que atua junto à mídia. Maiores 
informações, incluindo a lista atualizada de instituições parceiras, podem ser encontradas em seu sítio virtual na web; 
https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/copbh 

https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/copbh
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Por seu turno, a implementação das políticas de prevenção social à criminalidade é encabeçada 

pela Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade, criada em 2017 pela nova gestão do município. 

Conforme afirma o sítio virtual da Prefeitura de Belo Horizonte, sua principal atribuição é atuar  

 

na prevenção do risco de violências doméstica, sexual e de gênero, bem como no combate à 
[violência] que é praticada contra crianças e contra a população de rua, visando garantir maior 
proteção social às vítimas. Para isso, a Diretoria de Prevenção Social busca promover uma 
intervenção qualificada em fatores de risco à violência e de proteção, desenvolvendo ações 
locais de prevenção aos homicídios, articulando redes de proteção e ofertas de serviços para 
jovens em territórios de maior vulnerabilidade e atendimento às pessoas expostas a fatores de 
risco de violências (BELO HORIZONTE, 2018b). 
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Figura 2 – Organograma da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte 
 

 
Fonte: adaptado do sítio virtual da SMSP-BH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/noticia/ORG_SMSP.pdf
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Para alcançar esse objetivo, a Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade atua sobre 

áreas específicas onde se observam valores elevados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil de 

Belo Horizonte - IVJ-BH –, desenvolvido pela equipe técnica da PBH, com apoio do CRISP6, a fim 

de apoiar o planejamento e o monitoramento das políticas públicas municipais voltadas para o 

público jovem. A partir da priorização dada pelo IVJ-BH, os projetos voltam-se à prevenção da 

letalidade juvenil – atuando nas trajetórias juvenis de jovens ameaçados ou envolvidos com o 

crime – e de intervenção nos territórios, mobilizando as redes de políticas sociais para atender 

os jovens. Além desses projetos, a diretoria ainda encabeça dois esforços no sentido de construir 

respostas a violências nessas áreas com maior vulnerabilidade: o projeto “Mães do Alto” e o 

projeto “Cenas de Uso de Crack”. O primeiro, ainda em implementação, é muito parecido com o 

projeto voltado ao fortalecimento de lideranças femininas no âmbito do Pronasci, focalizando 

mães de jovens com trajetória no crime, ou de jovens vítimas de violências e homicídios. O 

segundo trata-se de uma nova parceria com outros órgãos da prefeitura e do governo do estado 

para oferecer uma intervenção qualificada sobre locais conhecidos pelo uso de drogas na região  

da Lagoinha, oferecendo proteção social, um espaço urbano seguro e acesso à justiça para as 

pessoas envolvidas.  

Por fim, a Guarda Municipal de Belo Horizonte foi dotada de novas capacidades e 

atuações desde janeiro de 2017, deixando de atuar somente na defesa do patrimônio público e 

assumindo também ações preventivas contra a criminalidade, no sentido de aderir-se às 

determinações da Lei 13.022/2014. 

Somando todas as atividades desempenhadas pelas diferentes estruturas da pasta,  a 

SMSP encabeça dez diferentes projetos, conforme descreve sua página no sítio virtual da 

prefeitura de Belo Horizonte, apresentados no quadro trazido abaixo: 

 

  

                                                             
6 Criado em 1996, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) dedica-se à pesquisa e formação 
na área, dentro da estrutura do departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O CRISP ganhou 
bastante notoriedade por auxiliar na formulação, implementação e avaliação de políticas de segurança pública em 
Minas Gerais. Maiores informações podem ser encontradas em seu sítio virtual na web; http;//www.crisp.ufmg.br/  

http://www.crisp.ufmg.br/
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Quadro 7 – Projetos encabeçados pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de BH 

PROJETOS DA SMSP 

Criação do Núcleo de Apoio e Acolhimento ao Guarda Municipal, voltado ao acolhimento dos agentes, 
prioritariamente, que se encontrem em possível processo de adoecimento, que sejam vítimas de violência, usuários 
e/ou dependentes de álcool e outras drogas, bem como, aqueles que estejam imersos em situação de conflitos 
interpessoais, enfim, em situações que possam, direta ou indiretamente, comprometer o exercício de sua função; 

Criação do Núcleo de Assuntos Internos, ligado à Corregedoria da Guarda Municipal, responsável por apurar 
preliminarmente as ocorrências que envolvem o emprego de arma de fogo por agentes da guarda e, 
posteriormente, por meio de procedimento disciplinar, no intuito de se avaliar a legitimidade de suas ações; 

Realização de levantamentos, pela diretoria do Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), para a criação de 
Grupos Integrados de Segurança e Prevenção (GISPs). Dentre os Grupos instituídos destacam-se: (i) o GISP da 
Saúde, que está levantando os principais problemas de criminalidade e violência verificados em duas unidades de 
saúde da capital; o (ii) GISP de Fiscalização, com foco no combate a ocupações de áreas públicas; o (iii) GISP de 
Educação, voltado à redução de criminalidade nas escolas e seus entornos; o (iv) GISP Leste, focado na prevenção à 
criminalidade na Regional Leste da PBH e o (v) GISP Lagoa do Nado, uma iniciativa voltada à prevenção de 
desordens e atividades criminosas dentro de um parque municipal. 

Início das ações para implantar a Patrulha Especializada de Proteção à Mulher Vítima de Violência e criar fluxos 
com a Coordenadoria da Mulher, proposta desenvolvida com base em convênio com a UFMG, a fim de combater a 
violência doméstica e violência contra mulheres. Recentemente, ganha destaque na mídia o trabalho voltado à 
prevenção e controle de abusos e assédios sexuais dentro de veículos coletivos da capital – como campanhas 
publicitárias, formação para funcionários dos consórcios que operam o transporte público e a instalação de um 
botão que aciona agentes da GMBH de dentro dos ônibus. 

Implantação do projeto-piloto do programa Prevenção nos Territórios na regional Leste de Belo Horizonte. O 
programa prevê o mapeamento social e econômico da área, com base no risco de envolvimento da juventude com a 
criminalidade e na rede pública de assistência existente no local, levando em conta o perfil dos moradores. Seu 
objetivo é desenvolver ações específicas para a formação de redes de proteção social locais. Já há previsão de 
expansão do projeto para outras áreas vulneráveis dentro do município. 

Capacitação para os guardas municipais em cursos de idiomas (Inglês e Espanhol), a fim de possibilitar 
atendimentos qualificados a turistas estrangeiros, sobretudo durante grandes eventos. 

Lançamento da campanha “Cerol Mata!”, em julho de 2017. Desenvolvida em parceria com a Defesa Civil de Belo 
Horizonte, BHTrans e as secretarias municipais de Política Urbana, Saúde e Educação, a campanha objetivou evitar 
a ocorrência de acidentes com cerol ou linha chilena que resultasse em mortes na capital. Além do controle 
empreendido pela GMBH, que apreendeu vários utensílios utilizados irregularmente, também foram promovidos 
palestras, oficinas, em escolas, praças e parques, distribuição de peças gráficas e informes publicitários. 

Realização da Operação Flanelinhas, em parceria com demais órgãos e instituições de segurança publica, iniciada 
em fevereiro de 2017. Em dia de jogos e grandes eventos, a Guarda e demais órgãos e instituições de segurança 
publica atuam para evitar as tentativas de extorsão cometidas por clandestinos que se apresentam como 
guardadores de carros, evitando também atos de vandalismo, furtos e roubos e danos ao patrimônio. 

Operação Sentinela: um efetivo de 120 guardas municipais faz o patrulhamento a pé de áreas que concentram 
maior fluxo de pessoas e mais ocorrências de roubo na capital. Os agentes fazem abordagens a pessoas com atitude 
suspeita, atuam na prevenção e repressão do crime, quando presenciam flagrantes de furto, roubo ou outros 
delitos. 

Operação Viagem Segura: Para evitar assaltos em ônibus, guardas municipais embarcam em coletivos que circulam 
pelas avenidas com maior índice de ocorrências. 

Fonte: elaboração própria, a partir do sítio virtual da SMSP: https://prefeitura.pbh.gov.br/programas-e-

projetos/seguranca  

 

6.1.1.2- QUESTÕES DE ESPECIFICIDADE LOCAL, TRAJETÓRIA E CONTEÚDO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Dentro do estudo da gestão da segurança pública em Belo Horizonte, são descritas 

especificidades de sua implementação – a partir dos entraves e potencialidades da 

descentralização, conforme bibliografia especializada – e será avaliada a adesão aos principais 

https://prefeitura.pbh.gov.br/programas-e-projetos/seguranca
https://prefeitura.pbh.gov.br/programas-e-projetos/seguranca
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preceitos relacionados à segurança cidadã, com base em um olhar trazido pelos conceitos e 

ideias associados à escola neoinstitucionalista de análise das organizações. 

Carreada nas transformações observadas na estrutura da secretaria, a gestão da 

segurança pública em Belo Horizonte optou por trilhar uma trajetória de qualificação de sua 

atuação e busca por aproximar-se dos pressupostos da segurança cidadã. Isso fica evidente, por 

exemplo, na questão da prevenção à criminalidade, em detrimento de um foco preteritamente 

observado na mera vigilância patrimonial de bens da prefeitura e postos de serviços municipais. 

O próprio nome da secretaria, como destacam alguns entrevistados, se alterou. Outrora 

intitulada Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial, a partir da transformação em 2017 ela 

mantém a mesma sigla, SMSP, mas passa a se chamar Secretaria Municipal de Segurança e 

Prevenção. Além da existência de políticas de prevenção voltadas a públicos e grupos específicos, 

encabeçadas pela Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade, a literatura aponta para a 

existência de amplo espaço em que a política do poder executivo estadual consegue se articular 

com elementos da gestão municipal belo-horizontina, resultando em um largo espectro de ações 

voltadas à prevenção de diferentes tipos de violência, e diferentes grupos. 

Como já citado acima, o município de Belo Horizonte observou um pico na taxa de 

homicídios dolosos no anos de 2004, quando foi registrada uma taxa de 47 casos por 100.000 

habitantes. Desde então, observa-se uma tendência de queda. Mesmo assim, entre 2000 e 2014, 

registraram-se quase 1.000 homicídios dolosos por ano – uma média de aproximadademente 

três pessoas intencionalmente mortas de forma violenta no município – como mostram os dados 

apresentados nos gráficos abaixo. Ainda, como apresentam Ribeiro, Lima e Maia (2017), essa 

taxa não se distribui homogeneamente pelo território do município, concentrando-se em alguns 

aglomerados e na região central da cidade. 
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Gráfico I – Taxa de homicídios em Belo Horizonte (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A  taxa de registros de homicídio consumado é calculada para cada 100 mil habitantes. 

 

Gráfico II – Evolução da taxa de crimes violentos em Belo Horizonte (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A taxa de crimes violentos soma registros de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, 

estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, sequestro e cárcere privado 

consumado e roubo consumado para cada 100 mil habitantes. 

 

 São exemplos de políticas de prevenção que voltam-se a problemas específicos os GISPs 
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tratados junto à equipe de análise criminal alocada no COP-BH; a patrulha e atuação em 

coletivos a fim de coibir violência doméstica e contra mulher, respectivamente; projeto de 

mapeamento social e econômico de áreas com elevada vulnerabilidade juvenil, com base no 

risco de envolvimento da juventude com a criminalidade e na rede pública de assistência 

existente no local; patrulhamento de coletivos e reocupação de lugares turísticos e atrativos da 

capital, buscando recuperação e reordenamento do espaço público. Além desses projetos, a 

diretoria de prevenção ainda encabeça um  projeto voltado ao fortalecimento de lideranças 

femininas e outro voltado a oferecer uma intervenção qualificada sobre locais de uso de drogas 

na região da Lagoinha, atuando sobre proteção social, espaço urbano seguro e justiça. 

 A análise documental acerca do escopo de atuação do poder público municipal belo-

horizontino apresenta ações de prevenção que já ocorriam mesmo antes da instituição da SMSP-

BH, inclusive a partir da atuação de outros órgãos, desde o ínicio da década de 2000, como 

observam Alves e Coura-Filho (2001). Há muitos exemplos dessas ações, como o Plano Global 

Específico do Morro das Pedras, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2000, que já se 

voltava a intervenções desenhadas junto da academia – no caso, pesquisadores do CRISP, da 

UFMG –, em áreas vulnerabilizadas, escolhidas após procedimentos técnicos de identificação de 

problemas, e encabeçadas por diferentes secretarias da prefeitura – o que, na opinião de Silveira 

(2007, 134), “permitiu aperfeiçoamento do diagnóstico existente sobre a área”. 

Hoje, fica evidente na análise da atuação da diretoria responsável pelos projetos de 

prevenção a existência de um grande potencial de interlocução com outras pastas que vem se 

constituindo ao longo do tempo, na lógica do que propõem Alves e Coura-Filho (2001) e 

Pasinato (2010). Duas explicações plausíveis para a existência de um aparato de prevenção na 

Prefeitura de Belo Horizonte dizem respeito à proximidade da academia e constante 

participação de pesquisadores na gestão de políticas de segurança pública e à centralidade do 

município frente às políticas geridas pelo poder público estadual. Ainda sobre a proximidade da 

academia, faz-se necessário afirmar que, conforme descrevem os pensadores do 

neoinstitucionalismo, quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas para a escolha de 

pessoal gerencial e funcional, maior o grau em que a organização se tornará mais semelhante a 

outras em seu campo, parecendo ser aqui, especificamente, uma aproximação por isomorfismo 

dos projetos e da estrutura da SEDS/MG. Isso se deve, segundo eles, à prévia socialização de 

valores dentro das universidades: “Os candidatos com credenciais acadêmicas já passaram por 

um processo de socialização em programas universitários, e é mais provável que possuam 

regras interiorizadas e modelos organizacionais dominantes” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 

83). 
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O Plano Global Específico de 2000 apresentou atuação de pesquisadores do CRISP, como 

revela Silveira (2007), e o programa “Fica Vivo!”, cujo projeto-piloto foi implantado no 

município, também foi originado de um grupo de trabalho constituído por iniciativa do CRISP 

(PEIXOTO; ANDRADE; AZEVEDO, 2008; CASTRO, et al., 2004). Os próprios entrevistados, como 

citado acima, afirmam a importância das influências vindas da academia. Faz-se necessário, 

ainda, destacar que a diretora que hoje ocupa a diretoria de prevenção na PBH passou por uma 

experiência rica na formulação e início da execução do projeto “Fica Vivo!”, enquanto gestora na 

secretaria estadual responsável pelo projeto, em meados dá última década. A entrevistada 

afirma a existência de grandes influências da gestão estadual e também da academia, na qual ela 

também teve sua trajetória formativa. Em outras palavras, o trabalho executado hoje pela SMSP-

BH assemelha-se a um isomorfismo de outras experiência de outros níveis de governo, 

influenciado em grande medida pelas experiências pretéritas dos gestores: 

 

Eu acho que a gente teve um marco muito grande no estado com o Fica Vivo, que é um 
programa inovador, inédito. Então tem uma parte que o Fica Vivo não produz como 
produzia, que é diagnóstico. A gente sempre trabalhou com informação e leituras dessa 
informação. Então essa experiência que eu tive lá com o CRISP muitos anos, ela me 
proporcionou uma qualificação para fazer uma leitura sobre os dados que não seja uma 
leitura estanque – não é só estatística. Então hoje, o que que eu faço? Eu faço um 
diagnóstico estatístico enorme, com a Guarda, inclusive – porque a Guarda tem um setor 
de estatística –, e gero uma análise desse diagnóstico, e levo isso pra comunidade pra ela 
validar. Então esse processo é um processo que tem a ver com aquele processo lá atrás 
[nos primórdios do programa Fica Vivo], que eu acho que descontinuou, exatamente 
porque o estado não tem fôlego para fazer isso em não sei quantos lugares. Em cada um, 
você pode até produzir o dado estatístico, o diagnóstico local. Mas depois, você fazer a 
análise, compartilhar com todas as comunidades, é uma metodologia que eu não validei 
lá enquanto superintendente, acho ela muito válida. Então acho que a gente tem muito 
da experiência de lá, sim. Mas nós temos uma grande diferença que a gente não tá 
trabalhando hoje com o homicídio como ponto de partida (Entrevistada 7: gestora da 
SMSP-BH). 

  

A própria gestora revela, por exemplo, que a metodologia utilizada hoje assemelha-se 

fortemente àquela que era empregada à época em que atuava na gestão no governo do estado: 

“Na verdade, a gente começou pela metodologia IARA [...] que é a metodologia que a gente já 

trabalha desde lá da Secretaria de Defesa Social” (Entrevistada 7: gestora da SMSP-BH). Ainda, a 

fala de outro entrevistado reforça a influência das experiências pretéritas dos gestores na pasta 

de prevenção. Em sua opinião, a ação de tal diretoria “Parece muito com a Prevenção Social do 

estado, sabe? A SUPEC [Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade], que é essa 

preocupação em reduzir a letalidade juvenil e atuar sobre público vulnerável, morador de rua, 

usuário de droga” (Entrevistado 1: Gestor da SMSP-BH). 

Fato é que o caso da Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade revela-se como um 

exemplo do sucesso de articulação intersetorial. Dada o cenário de pequenez dos aportes 

orçamentários, prematuridade da estrutura e limitação quantitativa de pessoal, a Prevenção 
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consegue apoiar-se na mobilização de vários atores externos à secretaria para poder dar vazão a 

seus projetos. A própria ideia de não encampar os projetos dentro da diretoria revela tal 

capacidade de mobilização de atores: as secretarias municipais de administração – responsável 

por robustecer os diagnósticos – e saúde, educação, assistência social e planejamento urbano, 

sobretudo, responsáveis pela execução de projetos que levem em conta a dimensão da 

prevenção à violência. 

Evidenciando tal questão, a fala da diretora da estrutura de prevenção afirma as 

possibilidades de interlocução com os setores responsáveis pela gestão de diversas políticas – 

sobretudo saúde, educação (de onde a própria diretora é egressa) e assistência social, sem as 

quais a diretoria dedicada à prevenção não consegue operar – e iniciativas públicas, como o 

exemplo do trabalho junto do planejamento urbano: 

 

a gente vê no planejamento urbano uma possibilidade muito grande de prevenção. Se o 
planejamento urbano mexer aqui ou ali ele pode produzir uma cena de uso de droga ou 
não. Então prevenção também é isso, é você ter uma perspectiva de planejamento 
urbano que olhe pra segurança não pra ir lá depois e tirar o usuário de droga e reprimir 
o crime, mas pra antes, com pequenas operações urbanas, construir espaços onde seja 
privilegiada a convivência, o trânsito da comunidade, e não guettos, onde você vai 
criando malocas na cidade, onde que as pessoas vão ficando debaixo de viaduto, por 
exemplo. Aí depois você tem que ir lá colocar grade debaixo do viaduto (Entrevistada 7: 
gestora da SMSP-BH). 

 

 A partir da teoria do neoinstitucionalismo histórico, afere-se que é difícil para uma 

organização romper com trajetórias tomadas há mais tempo, o que dificulta, com base na 

explicação da existência de retornos crescentes, mudanças organizacionais, novos arranjos 

estruturais e o surgimento de inovações (LIEBOWITS; MARGOLIS, 1995; PIERSON, 2000). Ainda, 

a despeito dessa dificuldade, a teoria que discute os efeitos da descentralização afirma que um 

de seus maiores benefícios é a possibilidade de adoção de soluções não padronizadas para os 

problemas locais, que seriam capazes de refletir e incorporar especificidades ou nuances do 

objeto de intervenção pública (POLLITT, 2005). 

 A despeito de todo o aparato já posto para a prevenção em Belo Horizonte, como 

mostrado acima, a atuação da SMSP-BH hoje parece ser mais qualificada – ainda que incipiente, 

posto que a diretoria relacionada à prevenção e seus respectivos projetos só tenham sido 

criados em 2017. Hoje a pasta consegue ter uma atuação de fato preventiva, buscando atuar 

antes do crime ser cometido – diferente do modelo de escritórios reativos apresentado acima, 

por Pasinato (2010), que se dedicavam ao atendimento de vítimas. Hoje a diretoria consegue 

aprofundar seus diagnósticos, com ampla participação social – a ser discutida à frente –, 

preocupação com fatores de risco – endereçando respostas a cada um dos riscos identificados, 

nas escolas, principalmente, prevenção ao risco e através das políticas de saúde, educação e 
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assistência social – e, por fim, foco no nível local: “A gente tenta enxergar o território com as suas 

vulnerabilidades, mas, a partir delas, construir potencialidades” (Entrevistada 7: gestora da 

SMSP-BH). 

 A existência de uma diretoria voltada à prevenção em nível municipal pode ser apontada 

como uma inovação na gestão da segurança pública. A entrevistada, que é servidora de carreira 

do município, revela que sempre se preocupou com o tema da prevenção criminal, mas nunca 

antes havia observado a existência de espaço para o tema na agenda do município – motivo que 

a levou ao governo do estado, onde coordenou as políticas de prevenção social à criminalidade, 

como o “Fica Vivo!”. Contudo, hoje ela observa uma abertura da agenda municipal à inovação de 

se pensar projetos de prevenção com base municipal: 

 

eu sou [servidora] da prefeitura, eu sou concursada no município, e eu saí da prefeitura pra ir 
pro estado fazer isso [gerenciar a política estadual de prevenção à criminalidade], porque 
segurança não era assunto do município. Eu acho que tem uma configuração nova aí na política 
que é o município, esse agente novo na política de segurança. E isso tá trazendo algumas 
questões pro município. Agora, eu tentei anos na prefeitura colocar na agenda, por exemplo, a 
questão da letalidade juvenil, e nunca aconteceu. A gente conseguiu agora fazer um decreto 
criando um grupo de trabalho de prevenção à letalidade juvenil [decreto n. 16.795/2017]. 
Então são construções que eu acho que demandam tempo mas também demandam 
institucionalidade. Acho que o momento é propício pro município. Todo mundo falando do 
município, município, município, então é possível ter uma diretoria de prevenção por isso. 
Agora, nossa luta é por não ser alguém que presta serviço – porque aí o povo precisa de um 
diagnóstico, “ah, a Prevenção faz”. Não! A gente quer construir as políticas, inclusive com nosso 
conhecimento, nossa tecnologia social, incidir sobre as políticas. Tem políticas que podem fazer 
prevenção, sim, mas vai ter que mudar um pouco o seu escopo, como saúde. A saúde, pra pensar 
a prevenção à criminalidade, ela vai ter que mudar um pouco o escopo dela. As medidas 
socioeducativas – hoje a própria gestão da medida socioeducativa reconhece a necessidade de 
uma interlocução com a gente maior, pra a gente poder ter uma visão mais clara dessas 
dinâmicas da criminalidade mas também das trajetórias juvenis (Entrevistada 7: gestora da 
SMSP-BH). 

 

 Ainda, outra grande inovação encontrada é o fato de a gestão da prevenção propor que 

os projetos de prevenção sejam aderidos a políticas de outras pastas – revelando o grande 

potencial de organização em rede dessa política, a ser discutido com mais detalhes à frente. A 

justificativa para isso é que a pasta de prevenção quer ser uma propositora de debates, levando 

a preocupação com a prevenção à agenda de outras políticas: 

 

a ideia é que esses projetos sejam agregados futuramente de saúde, educação e 
assistência. Então a gente implanta o projeto, faz ação com os jovens, trabalha com o 
território, promove reuniões locais, planos locais de prevenção, trata disso no campo da 
mobilização e da implementação das ações, articulas redes, mas pretende que isso seja 
incorporado em outras políticas. A Prevenção não tem uma ideia de ficar com a 
incorporação dos projetos na política [...] porque, metodologicamente, os projetos 
mudam. A gente não acha que é possível, por exemplo, fazer uma oficina de dez anos. O 
nosso trabalho da Prevenção é acompanhar as dinâmicas no território, e nessas 
dinâmicas, ir incidindo sobre a construção de projetos [...] a nossa perspectiva é de 
incorporar a prevenção na agenda das políticas todas, pra que a gente tenha uma 
especialidade que é promover esse diagnóstico, esse olhar mais qualitativo pra esses 



 

83 

 

problemas, debater com os espaços, principalmente da escola,  pra que eles possam 
implementar políticas (Entrevistada 7: gestora da SMSP-BH). 

 

Pari passu ao desenvolvimento crescente dessa ações de prevenção social à 

criminalidade, há, ainda, pontos em que a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte parece 

caminhar no caminho de uma mais ampla aplicação de preceitos da segurança cidadã. Por 

exemplo, no que diz respeito à aplicação de técnicas voltadas à prevenção situacional e à 

prevenção criminal por meio da arquitetura e do planejamento urbano, há ações em 

desenvolvimento que caminham para uma forte adesão ao paradigma. São exemplos dessas 

ações os GISP, os trabalhos da Gerência de Integração de Análise e Informações e a própria 

atuação da GMBH. 

 Anteriormente à transformação da secretaria, ocorrida a partir de 2017, as ações 

relacionadas à prevenção situacional pareciam ser incipientes e não aparentavam ser racional e 

propositalmente associadas ao paradigma em tela, aderindo àquilo que a teoria institucionalista 

chama de adesão ritualística ou isomórfica a um dos preceitos da segurança cidadã. Tal parece 

ser o caso, por exemplo, da iluminação pública, da poluição visual e ambiental e da desordem 

nas vias públicas. No que diz respeito à iluminação, tratada pela teoria da prevenção situacional 

como um potencial à proteção de espaços frente a episódios de violência, a busca por melhorias 

não foi tratada intencionalmente pela gestão anterior como busca por maior segurança. 

Inclusive, faz-se mister pontuar que quem destacou a possibilidade de engendrar maior 

proteção e sensação de segurança a partir da troca da iluminação da cidade foi o próprio gestor 

da Parceria Público Privada responsável pelo serviço – a saber, a BHIP – e não alguma liderança 

dentro da pasta que geria a segurança pública na capital: 

 

A BHIP tem ainda a missão de revitalizar a iluminação de 13 pontos notórios da cidade, 
denominados pontos de Iluminação de Destaque, tornando mais harmonia e evidência a 
este acervo relevante do município. 
O resultado de tudo isso, sem dúvida será a cidade mais iluminada, a melhoria da 
segurança pública e qualidade de vida em geral da população (BHIP, 2018). 

 

Além do caso da iluminação, no que diz respeito às atividades e fiscalização e controle de 

ambientes fisicamente degradados, a literatura permite avaliar várias práticas do poder público 

municipal belo-horizontino ocorridas no passado recente como anti-cidadãs, como a truculência 

da fiscalização do espaço público analisada por Araújo Filho (2016), apelidada de “operação 

morador de rua”, prática recorrente no contexto dos grandes eventos esportivos que a capital 

recebeu entre 2013 e 2016, em que as pessoas em situação de rua eram retiradas das ruas junto 

de seus pertences, sob uma lógica evidentemente higienista da gestão do espaço urbano: “As 

atribuições e objetivos das instituições de segurança pública e gestão do espaço público muitas 
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vezes se cruzam, e os limites de suas divisões enquanto instituições, por vezes, parecem 

borradas” (ARAÚJO FILHO, 2016, p. 71). 

Além da “operação morador de rua”, havia outras ações do poder público belo-

horizontino que, na busca pela provisão de segurança, ainda parece ser fortemente relacionado a 

um paradigma centrado nas ações repressivas. No que atine à atuação da GMBH no contexto 

escolar, Brígido (2010) sugere que ela desvirtuava a lógica de prevenção das políticas voltadas à 

segurança, levando a soluções que se dão no âmbito da aplicação da lei, com ênfase punitivista e 

pouco pedagógica. Contudo, desde 2017 a gestão belo-horizontina da segurança pública tem 

pautado seus esforços de interlocução com as escolas a partir dos GISPs, qualificando sua 

atuação em direção ao entendimento dos problemas locais e endereçando respostas como forma 

de previni-los.  

A partir das mudanças organizacionais trazidas pela nova gestão em Belo Horizonte, 

percebe-se grande consenso junto aos entrevistados acerca da descontinuidade de tais práticas a 

partir das transformações pelas quais a gestão passou. Se antes não se observava preocupação 

com a gestão do espaço urbano enquanto estratégia de prevenção, hoje observa-se uma atuação 

da prefeitura na fiscalização e no controle de desordens e no tratamento dos espaços públicos 

urbanos, preocupação precipuamente embasada pela teoria das janelas quebradas. A título de 

exemplo, um dos gestores da SMSP-BH afirma que há uma busca por qualificar a atuação da 

GMBH a fim que suas intervenções sejam “menos policinha”. Assim, para além do aumento de 

efetivo e de viaturas, respostas tradicionalmente encabeçadas pelas polícias, a GMBH teria 

atuação privilegiada por conhecer o ambiente em que ocorrem os crimes. Nas palavras do 

próprio entrevistado, “a prefeitura tem um potencial de maior de atuar sobre o ambiente no qual 

o crime atua e ter uma proximidade até maior do cidadão” (Entrevistado 1: Gestor da SMSP-BH): 

 

Por que a gente criou essa coisa da base de desordens? Porque a gente acredita, 
teoricamente, numa base de teoria das janelas quebradas, que isso é um fator, que o 
fator do ambiente, o controle desse ambiente, é importante para o triangulo do crime, e 
a gente pode atuar sobre o ambiente. Não adianta só reproduzir uma Guarda que atue 
sobre o autor, sendo que a prefeitura tem uma riqueza, um repertório para poder agir 
em outras causas dos problemas, uma capilaridade [...] A gente acredita na teoria, e, por 
outro lado, a gente também acha que nós precisamos nos empoderar com a produção de 
um conhecimento que seja nosso e que seja também importante para o estado 
(Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

Nas palavras de um gestor do alto escalão da Guarda Municipal belo-horizontina, 

observa-se hoje a prevalência de um olhar preventivo na doutrina da instituição, como forma de 

promover a aproximação do cidadão e como forma de ocupar o que ele chama de “lacuna da 

prevenção em nível municipal”: 
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A segurança pública municipalizada ainda é algo muito novo no Brasil. A gente ainda, 
vamos dizer, como sociedade, ainda a gente tem muitas dúvidas se esse modelo de 
segurança pública municipal, se seria o caminho mais adequado. Mas, a gente já entende 
como estudioso, também, do assunto, que é um caminho que a sociedade tem a trilhar 
no próximos anos, que seria a municipalização da segurança pública com investimentos 
muito mais focados nessa área de prevenção ao crime, e não de enfrentamento ao crime, 
porque há uma lacuna na segurança pública quando a gente pensa em prevenção 
criminal [...] diante disso, Belo Horizonte também caminha na vanguarda, porque a atual 
política municipal converge para esse propósito (Entrevistado 5: Gestor da GMBH). 

 

Se, no apoio à fiscalização, a atuação da guarda era desqualificada, isso se devia, na 

opinião dos guardas entrevistados, à visão que a gestão tinha da GMBH à época. Nas palavras 

dos entrevistados, a entrega que a gestão esperava da Guarda era a vigilância do patrimônio do 

município. Hoje, “a guarda tá muito mais visível, muito mais atuante”, e o “foco agora é outro”, “a 

entrega esperada é outra”, diz o Entrevistado 5 sobre a diretriz vigente da política pública de 

segurança de Belo Horizonte no que tange à aproximação da GMBH da população, sob um “olhar 

mais amplo sobre a cidade”.  

Ainda, à época, o comando da Guarda era composto por policiais militares do Quadro de 

Oficiais da Reserva, o que possibilitava – nos termos descritos pelos pensadores do 

neoinstitucionalismo – a institucionalização de valores militarizados dentro da GMBH, afinal, 

quanto maior o grau de dependência de uma organização em relação a outra, mais similar ela se 

tornará a essa organização em termos de estrutura, ambiente e foco comportamental 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Na esteira dessa transformação na doutrina e na atuação da Guarda, manifesta 

sobretudo após a promulgação do Estatuto Geral das Guardas Municipais – a Lei federal n. 

13.022/2014 –, se o tratamento dado aos problemas nas escolas era truculento e violento, hoje 

observa o esforço da GMBH, que buscou requalificar sua atuação nas escolas:  

 

Antes da nova gestão do executivo municipal, os guardas ficavam fixos em todas as 
escolas do município de Belo Horizonte, com a nova orientação, foram definidas noventa 
escolas municipais, em que são observados elevados índices de criminalidade, para os 
guardas atuarem em duplas, eleitas a partir da análise dos índices de ocorrências 
policiais (CARDEAL, 2018, p. 13). 

 

 A partir disso, fica evidente aquilo que os próprios entrevistados disseram sobre as 

transformações da GMBH no que diz respeito à prevenção: reconhecendo seu lugar de destaque, 

no nível local, a SMSP-BH preocupa-se em melhorar prestação de servicos e trazer adequações 

ao ambiente como maneiras de prevenir crimes: 

 

A [lei federal n.] 13.022 foi um divisor de águas, porque ela traz uma nova visão de uma 
segurança cidadã, de proximidade, e de realizar também patrulhamento preventivo na 
cidade. Uma guarda muito mais humana, muito mais comunitária, promotora de direitos 
(Entrevistado 5: Gestor da GMBH). 
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Por exemplo, em todo o tempo dedicado à qualificação e à atualização do agente da 

GBMH, que soma um total de oitenta horas de aulas por ano, obrigatoriamente, o guarda 

municipal belo-horizontino é lembrado de que “a atuação dele vai para além de uma atuação de 

uma Polícia Militar, que está ali muito mais preocupada em prender e levar para uma delegacia. 

O nosso conceito é de prevenção” (Entrevistado 5: Gestor da GMBH): 

 

de 2017 pra cá nós já temos uma política pública muito enraizada dentro do que é o 
novo conceito de guarda municipal, que evolui para uma polícia municipal, mas de 
forma cidadã, comunitária e promotora de direitos. Esse é o conceito que hoje a gente 
tem trabalhado fortemente com a nova estrutura da secretaria de segurança [SMSP-BH], 
com o novo conceito de atuação do município na segurança pública, de forma 
preventiva, mas de forma também sistêmica com os outros órgãos (Entrevistado 5: 
Gestor da GMBH). 

 

 Outro ponto interessante diz respeito à resposta do planejamento operacional da Guarda 

com relação às áreas que concentram problemas no município. Por exemplo, a área central da 

cidade aglomera uma enorme circulação de pessoas, em fluxos diárias, e também concentra 

tanto  roubos quanto homicídios – local caracterizado por aglomeração de comerciantes de rua e 

manifestações culturais e cívicas, bens e equipamentos urbanos deteriorados e restrições à 

mobilidade de pedestres (CINDS, 2014) –, demandando um olhar qualificado sobre a atuação 

dos agentes de segurança do município: 

 

o guarda municipal que atua no centro da cidade não tem uma postura só repressiva, de 
abordar, dar baculejo,... ele tem uma atuação preventiva e de proximidade, numa lógica 
de policiamento comunitário e de segurança cidadã junto a população de belo horizonte 
(Entrevistado 1: Gestor da SMSP-BH) 

 

 Por fim, no que atine à mediação de conflitos, um dos pressupostos do paradigma de 

segurança cidadã e um dos preceitos da atuação da SMSP-BH, além da existência de alternativas 

penais e de formas extra-judiciais de resolução de conflitos em Belo Horizonte, sobretudo junto 

à UFMG – conforme apresentam Simião e seus colaboradores (2010) e Orsini e Lara (2013) –, a 

GMBH tem pautado seus esforços de atuação a fim de engendrar formas alternativas de 

resolução de conflitos, aproximando-se da população e tornando-se interlocutora dela 

(CARDEAL, 2018). A atuação das outras diretorias da SMSP-BH também parece se endereçar à 

busca de alternativas à resolução desses conflitos, sobretudo no caso das políticas de prevenção 

social à criminalidade, em que técnicos sociais buscam inserir adolescentes e jovens com 

trajetória infracional dentro de outras políticas e na formalidade da resolução de problemas, 

alternando suas trajetórias. 
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 No que tange à prevenção, Cardeal (2018) corrobora os achados desta pequisa, 

apontando para uma construção de saberes e valores, ainda em formação, da SMSP-BH e da 

própria GMBH. Para a autora, isso justificaria ambiguidades, conflitos e dissensos observados na 

atuação da Guarda, que transitaria entre uma guarda municipal cidadã, uma simples guarda 

patrimonial e uma polícia municipal, um agente repressor e aplicador da lei. 

Naquilo que diz respeito à utilização de diagnósticos e estudos para compreender 

problemas locais e fatores de risco, bem como ao desenvolvimento de capacidades e 

competências em nível local, a atuação do poder público em Belo Horizonte apresenta-se 

relativamente aderente aos pressupostos do paradigma de segurança cidadã. Seguindo a 

tradição de outros projetos implementados na capital, muitos dos projetos da SMSP-BH partem 

de diagnósticos de problemas feitos pela própria equipe da Secretaria – que, inclusive, conta 

com equipe específica para trabalhar com estatísticas e análises, dentro da estrutura do COP-BH. 

Dessa forma, a atuação do poder municipal parte de uma visão conceitual, que perpassa 

reflexões e busca por cenários, e não somente senso comum, engendrando estruturas capazes de 

mobilizar-se frente a um problema e endereçar esforços em busca de sua solução – o que se 

permitiu desenvolver a partir da centralidade do município frente às políticas do estado de 

Minas Gerais e a partir da influência da academia, conforme se discute acima.  

 Como um exemplo de respostas inovadoras advindas da análise qualitativa dos 

problemas identificados pela equipe do COP-BH no âmbito dos GISP, como mostrado pelo 

Entrevistado 1, estão os conflitos interpessoais relacionados a deficiências na prestação de 

serviços de saúde em uma unidade municipal de saúde. Os usuários, incontentes com a demora 

em alguns prazos de atendimento, agrediam servidores. A solução proposta foi a instalação de 

um painel na sala de espera com a expectativa e o prazo médio de atendimento naquela unidade: 

 

em algumas políticas, a gente [a diretoria do COP-BH] tenta [...] orientar a atuação dos 
órgãos de uma forma integrada, inclusive a atuação da própria guarda, de uma maneira 
mais preventiva. Então, por exemplo, não sei se você vai lembrar do IGESP, mas a gente 
tem aqui o que a gente chama de GISP – Gestão Integrada de Segurança e Prevenção, 
metodologia de solução de problemas e gestão por resultados, que a gente faz um 
diagnóstico do problema, e tenta entender as causas e produzir um plano de ação para 
atuar sobre essas causas. E depois monitora os indicadores, se as ações estão sendo 
feitas, se gerou impacto (Entrevistado 1: gestor da SMSP-BH). 

 

Contudo, confirmando os entraves discutidos pela teoria sobre os efeitos da 

descentralização (FUHR, 2011), a profissionalização, o reconhecimento e a legitimidade social 

conferida aos agentes da pasta não se distribui uniformemente por toda a estruruta da 

secretaria. No caso da GMBH, observa-se destaque para a formação dos agentes, suas 

capacitações e atualizações, treinamentos específicos para atuar em projetos; a gestão feita por 

um comandante de carreira, em lugar de um militar; e a busca por maior legitimidade ao 
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instituir uma corregedoria e uma ouvidoria. No que diz respeito aos profissionais que atuam na 

estrutura da SMSP-BH, faz-se relevante dizer da presença de acadêmicos – tendo um 

pesquisador de grande renome internacional assumido a pasta em 2017 – e de vários 

profissionais qualificados e experientes que já atuaram na gestão estadual da segurança pública: 

 

Essa trajetória que a gente trouxe, de experiência na SEDS somada à experiência 
acadêmica, ela nos qualifica de uma outra maneira. A gente lida com os mesmos 
problemas que as pessoas lidavam, só que a gente enxerga esses problemas de outro 
jeito. A gente oferece outro tipo de resposta (Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

 Contudo, a equipe de análise criminal do COP-BH possui baixa qualificação, sendo 

formada por guardas municipais com formação em nível médio ou técnico. Como afirmam 

ambos os entrevistados 1 e 2 acerca desse tema, não há uma carreira própria dentro da SMSP–

BH senão os agentes da GMBH, e há poucos profissionais de nível superior dentro da estrutura – 

senão aqueles que assumiram cargos de livre nomeação, vindos da gestão estadual. Os quadros 

da SMSP-BH também carecem de capacitação e multidisciplinaridade, além de outros 

conhecimentos basilares à análise criminal, como criminologia, sociologia, pacotes estatísticas e 

tratamento de informações geográficas. Como solução para isso, a gestão tem buscado oferecer 

um curso de análise criminal e policiamento orientado a problemas a seus técnicos, através do 

CRISP. Contudo, a própria gestora entrevistada afirma que “qualificar é pouco! Precisamos de 

mais gente e perfil multidisciplinar” (Entrevistada 2). Contudo, é necessário destacar que essas 

preocupações parecem advir de gestores que não são funcionários de carreira do próprio 

município, mas sim gestores com ampla experiência no governo do estado, de onde trazem essa 

demanda por maior capacitação e qualificação – o que corrobora a questão do déficit de 

capacidades na gestão municipal, arrolada dentre os entraves para a descentralização discutidos 

por Fuhr (2011).  

Sobre a utilização de evidências empíricas e experiências de outros locais no desenho 

das intervenções da SMSP-BH, observa-se uma lacuna na formatação das políticas em Belo 

Horizonte. Muitas das respostas desenhadas para os problemas identificados são testadas 

empiricamente num modelo de “tentativa e erro”. Contudo, a gestora afirma que adotar 

respostas baseadas em evidências seria um alvo da gestão, mas carece de pessoal com 

experiência na área e conhecimento sobre tais evidências científicas: 

 

A gente queria que fosse, mas não é não. É um ideal. Deveria [...] Eu acho que é mais a 
falta de pessoas com conhecimento a respeito disso pra gente trazer isso à tona. Acho 
que a gente intuitivamente entende que isso é interessante de ser buscado, mas assim 
como a gente não tem analistas formados, a gente também não tem gestores de políticas 
públicas formados pra poder ponderar e contribuir dessa maneira. Acho que o processo 
nosso ainda é um processo no nível de maturidade ainda inicial [...] Nossos problemas 
são tão básicos, de não ter o dado, que formular um diagnóstico já se torna desafiador, e 
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aí não resta tempo pra você investir e ir em busca de algo como experiências... então, 
assim, [...] isso é necessário, mas é como se estivesse em um segundo nível, e que a gente 
não tem pessoas e tempo pra acessar isso (Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

Um caso expepcional dentro da estrutura da GMBH é o da diretoria de prevenção. Além 

da ampla experiência da diretora na gestão no governo estadual, ao longo de dez anos, e 

incursões na academia, a equipe dispõe de mais cinco servidores, com formação multidisciplinar 

e formação em nível superior: psicologia, pedagogia, sociologia e serviços social: “eles têm uma 

formação já bem [qualificada]” (Entrevistada 7: gestora da SMSP-BH). A gestora afirma que, sem 

servidores qualificados, com formação de nível superior, “não tem jeito, pra trabalhar com essa 

complexidade toda, produzir diagnóstico, fazer avaliação e análise crítica, depois construir 

plano, depois ir pro território, depois colocar isso em prática, não tem jeito!” (Entrevistada 7: 

gestora da SMSP-BH). 

Outro ponto de destaque, que se relaciona à qualificação do pessoal especificamente 

dedicado à SMSP-BH, diz respeito à captação de recursos externos e à execução do orçamento. 

Na década de 2010, Belo Horizonte recebeu recursos do Pronasci, vindos da União, para instituir 

e fortalecer seu GGI-M. Foram esruturados, com esses recursos, “Núcleos de Polícia 

Comunitária”, mas a Prefeitura entregou sua gestão à Polícia Militar. À época, os recursos 

estruturam atividades de videomonitoramento, sob evidente lógica policial, e o Observatório de 

Segurança Pública, que chegou a produzir informações sobre a segurança na capital mas não 

observou perenidade, pois as informações não encontravam reverberação na atuação da GMBH, 

à época voltada à vigilância patrimionial. Por falta de diretrizes e de gestores que encabeçassem 

tais projetos, eles foram ou entregues a outros órgãos ou relegados ao ostracismo. Hoje, contudo, 

a entrevista com a gestora de prevenção revela que, a despeito da pequena participação da 

diretoria no orçamento da secretaria, a qualificação de seus servidores possibilita a elaboração 

de projetos de qualidade, o que condicionou que a diretoria captasse cinco vezes mais recursos 

externos que seu orçamento anual. 

 Semelhantemente ao que se observou a partir de práticas engendradas pelos repasses do 

FNSP e pela instituição de outros GGIs no país, a instituição do GGI-M de Belo Horizonte, ainda 

que incipiente, reiterou velhas práticas da gestão de políticas de segurança pública. Observa-se 

que aplicação dos repasses limitava-se à aquisição de viaturas, armas e demais equipamentos 

relacionados ao trabalho policial, ao invés de tocar em pontos que necessitavam de uma 

verdadeira reforma, como inovação e capacitação de agentes (SOARES, 2007; COSTA; GROSSI, 

2007; BALLESTEROS, 2014). Pode-se afirmar, assim, que mesmo na Prefeitura de Belo 

Horizonte observa-se proeminente captura de interesses por influências corporativistas, algo 

próximo daquilo que o diagnóstico setorial feito pelo governo do estado de Minas Gerais (2015) 
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chamou de “domínio cognitivo da PMMG", ou a apropriação de capacidades e estruturas por essa 

organização, em detrimento das demais, revelando uma espécie de monopólio da política 

pública de segurança e prevenção.  

 Outra questão destacada pelas entrevistas, e que incide negativamente sobre a 

capacidade da secretaria em implementar respostas aos problemas identificados, diz respeito a 

conflitos ou dificuldades de interlocução com outros órgãos e acesso a outras bases de dados e 

informações – que serão detalhados no próximo item. 

Além disso, é importante destacar a interferências de interesses corporativistas das 

organizações policiais atuantes na capital à época em que a PBH recebeu recursos do Pronasci. A 

fala de uma das entrevistadas releva que a secretaria municipal, à época, encampou as 

estratégias do Pronasci, na forma do GGI-M e do Observatório de Segurança Pública, mas não 

avançaram no âmbito da prevenção, mimetizando o que a polícia poderia fazer a partir da 

Guarda Municial, dada a influência de comandantes reformados da PMMG que preconizavam 

que a guarda se dedicasse intensivamente à vigilância dos bens do município. O GGI-M de Belo 

Horizonte, devido a esse olhar limitado dado pelas organizações policiais – sobretudo pela 

PMMG –, desviava suas discussões para não incluir outras organizações, como a prefeitura e sua 

guarda municipal, no trato da segurança, em si, como uma forma de garantir seu monopólio 

sobre o tema: 

 

Eles faziam GGI-M, e aí o GGI-M [...] era pra ter o apoio das instituições, era uma lógica de 
integração, mas para discutir assuntos do município, e não para discutir o crime. GGI-M, 
eu participei de vários assim, era pra discutir a pichação, era pra discutir a deposição 
clandestina de lixo e bota-fora, carcaças, então você tinha uma lógica de interação e 
governança municipal que é muito desejável e favorável, mas ela era canalizada não 
para discutir crime e violência, mas era canalizada porque cada vez que esse assunto ia 
lá ele era um assunto que a polícia tinha de resolver, e não o município, e a guarda não 
tinha que entrar. Então pra que discutir crime e violência se esse não é um assunto que o 
município tem que entrar? [...] Eles não iam colocar a guarda atuando nisso. Eles tinham 
visão de que a guarda tinha que continuar ali no patrimônio, [...] na proteção 
patrimonial, e não cuidar do roubo, do que acontece nas ruas da cidade. Então eu acho 
que apesar de você ter alguns mecanismos, eu acho que você não tinha uma costura de 
uma política pública que ela fizesse sentido (Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

Ainda, há que se destacar uma especificidade do GGI-M de Belo Horizonte. Em todos os 

demais municipíos da Região Metropolitana que receberam recursos do Pronasci, os respectivos 

GGIs tinham representantes das unidades policiais em nível local – o que em Minas Gerais são as 

Áreas de Coordenação Integrada de Segurança Pública (ACISP), que congregam a área de 

responsabilidade de uma Delegacia Regional de Polícia Civil e de um Batalhão ou Companhia 

Indepentende de Polícia Militar (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018c). 

Contudo, em Belo Horizonte a participação no GGI-M ocorria em nível regional – o que em Minas 

Gerais são as Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp), que congregam comandos 
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regionais de Polícia Militar e os Departamentos de Polícia Civil. Contudo, é importante destacar 

que não foi possível conversar com nenhum dos interlocutores da Polícia Militar sobre o GGI-M 

de Belo Horizonte – por exemplo, o ex-comandante da região correspondente a Belo Horizonte 

revelou-se indisponível à discussão por já estar afastado da atividade há quase dez anos, 

preferindo não se envolver nas memórias sobre os processos atinentes ao Gabinete instalado na 

capital.  

 Enfim, no que tange à integração de informações e à interlocução institucional, a análise 

permite afirmar que Belo Horizonte parece prescindir de uma estrutura como a do GGI-M – 

razão pela qual o Gabinete não se desenvolveu na capital. Assim, com base na lente de análise do 

institucionalismo, pode-se afirmar que a instalação de um GGI-M no município de Belo Horizonte 

apresenta-se como a adoção ritualística de um pressuposto de uma política nacional – a saber, o 

Pronasci – como forma de cumprir requisitos para recebimento de aportes financeiros. Parte 

disso deve-se à presença prévia forte de um arcabouço de ações e iniciativas do poder público 

estadual, como se afirma acima, provendo à prefeitura de Belo Horizonte um estoque de 

capacidades a serem aproveitadas.  

No contexto do estado de Minas Gerais, como um todo, observa-se pouca adesão à ideia 

dos Gabinetes preconizados pelo Pronasci. Isso se deve, em grande medida, pela existência 

prévia de estruturas com funções semelhantes às dos GGIs, na forma do Colegiado de Integração 

da SEDS-MG, instituído em 2003. No caso específico do município de Belo Horizonte, a prefeitura 

parece prescindir de uma estrutura como a do GGI-M porque a própria estrutura presente no 

município no momento anterior à instalação do GGI-M já possuía uma atuação bem próxima à 

que o Gabinete deveria ter. 

Ainda, a estratégia encabeçada pelo governo estadual, na forma da metodologia de 

gestão integrada intitulada IGESP, fazia com que os municípios prescindissem de um GGI-M. 

Outro fator que fez com que Belo Horizonte prescindisse de um GGI foi o fato de que no IGESP na 

capital observava-se a coincidência espacial entre as áreas de coordenação (ACISP) e as 

regionais da prefeitura, o que permitiu que para cada reunião o respectivo coordenador regional 

da prefeitura pudesse estar presente.  

Atualmente, a gestão da segurança pública em Belo Horizonte afirma possuir diversas 

pequenas estruturas semelhantes a um GGI, em ações capilarizadas e integradas que congregam 

a fiscalização empreendida pela prefeitura, a atuação da GMBH em escolas, postos de saúde e 

outros prédios onde são prestados serviços públicos da municipalidade, gestão de tráfego e 

transportes e atuação integrada em grandes eventos, como festas e eventos esportivos. 

Atualmente, também são exemplos desses esforços de interlocução os trabalhos relacionados 

aos GISP encabeçados pela prefeitura: 
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E aí eu acho que a gente, assim, pra ser bem, fazendo um pouco, assim, de reflexão e 
auto-avaliação e crítica, eu acho que a gente criou um avanço do ponto de vista de um 
desenho de uma política mais robusta e acho que inclusive mais conectada com a 
programática da segurança cidadã, apesar de não ter esse nome, eu acho ela muito 
aderente à ;lógica da segurança cidadã, mas acho que a gente também meio que acabou 
[...] enfraquecendo os mecanismos anteriores que a política tinha ,como o GGI-M, por 
exemplo. O GGI-M venceu, ele deu, assim. Então, assim, não cabia retomar. Porque ficou 
uma coisa aí que é ruim, ficou uma coisa como se fosse “o GGI-M é uma marca do 
governo Lacerda”, então não vamos recuperar isso, nós vamos fazer, nós vamos 
conduzir a política dentro dessa mesma lógica de governança, só que essa governança 
ela vai se dar, porque ela hoje existe, só ela vai se dar por problema. Então hoje você tem 
uma série, a gente tem os GISPs, a gente tem um Comitê de Drogas [...], como se fosse um 
GGI-M de drogas, você tem um GGI-M voltado pra uma lógica de defesa civil, você tem 
um GGI-M de homicídios, você tem grupos; quando você pensa o GGI-M não como o 
nome GGI-M, mas como uma lógica de governança em que você tem vários atores que 
têm pertinência com aquele problema, sentados à mesa para discutir aquele problema, 
você tem uma séria de GGI-M, uma série de ambientes em que esse problema é discutido 
(Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

No que atine a transformação de estruturas, mecanismos, processos e novas práticas 

gerenciais existentes do aparato administrativo e a alterações em fluxos operativos dos órgãos 

advindos da integração e da prática da intersetorialidade, Belo Horizonte apresenta 

especificidades na aderência ao paradigma de segurança cidadã. Para analisar tal componente 

de uma política embasada nos preceitos técnicos e políticos do paradigma de segurança cidadã, 

foram escolhidos o Centro de Operações (COP-BH), sobretudo a partir de sua metodologia de 

gestão integrada, e as ações de prevenção social à criminalidade. 

No âmbito do COP-BH, observa-se clara integração de informações em tempo real, 

favorecendo a tomada de decisões rápida no que tange à prevenção e ao gerenciamento de 

crises. Dessa forma, o Centro de Operações consegue integrar informacional e operacionalmente 

vários órgãos públicos de diversos níveis de governo e empresas privadas com esforços 

endereçados à gestão urbana, conforme seus objetivos inicias. 

 Outro aspecto que se ressalta da análise das entrevistas é o peso da decisão do gestor 

máximo do executivo municipal sobre a conformação do COP-BH. A instalação foi inaugurada no 

contexto da Copa do Mundo de 2014, e deveria ser um projeto da empresa de trânsito da capital. 

Contudo, o prefeito Márcio Lacerda decidiu alargar o escopo do projeto, transformando-o em 

uma central de operações, de fato.  

 Ainda, podem ser encontrados fortes traços de isomorfismo no COP-BH, que assemelha-

se em grandes termos à estrutura e aos projetos entregues pelo governo federal à época da 

realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.  Tal isomorfismo se explica pela 

transformação pela qual o COP-BH passou ao início da atual gestão do executivo municipal. 

Segundo a fala dos entrevistados 1 e 2, dentro do projeto de construção da política municipal de 

segurança pública em 2017, o então secretário propôs que o COP-BH se transformasse à 
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semelhança de um Centro Integrado de Comando e Controle, estutura preconizada e financiada 

pelo governo federal como estratégia de controle dos eventos associados aos Jogos Olímpicos de 

2016 nos estados que receberam tais eventos. Observa-se, então, uma alteração de grande porte 

nos fluxos operativos da SMSP-BH, incluindo ampla interlocução institucional em tempo real. 

Por fim, faz-se necessário afirmar do potencial de agir de maneira interesetorial dentro 

da prefeitura, o que remete à completude local. Vários dos projetos da SMSP-BH, sobretudo no 

âmbito dos GISPs, envolvem outras pastas de dentro da secretaria ou até mesmo outros órgãos 

do governo do estado. Dentro da própria prefeitura, como já fora dito, há interlocução com 

órgãos responsáveis pelo ordenamento urbano e desenvolvimento econômico – sobretudo 

depois que o primeiro secretário de segurança do atual governo moveu-se para a chefia da pasta 

responsável por esse tema –, desenvolvimento social e políticas de assistência, saúde e educação. 

A GMBH constrói sua atuação conjuntamente a diversas outras pastas: saúde e educação, através 

de GISPs específicos para cada tema; fiscalização de trânsito, a partir da Unidade Integrada de 

Trânsito (UIT), que congrega Guarda, a BHTrans e o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito; além 

da administração de parques municipais. 

No âmbito do governo do estado, há interlocução com as polícias e os bombeiros – numa 

lógica de interlocução que parece ter lançado suas bases ainda na década de 2000, no contexto 

dos conflitos com perueiros e camelôs, continuando nas décadas subsequentes, como se observa 

no exemplo da Operação Adensamento, planejada pela SEDS-MG, e que envolvia diversos órgãos 

em ações no hipercentro de Belo Horizonte, local por abusos no uso de álcool e drogas e acesso 

facilitado a armas de fogo. Fortemente centrada no militarismo e em suas ações de controle e 

repressão, a chamada “Operação Adensamento” reuniu várias organizações dos três níveis de 

governo para, a partir de estatísticas e serviço de inteligência, fazer uma grande batida policial 

em uma área delimitada no centro da capital mineira, incluindo as polícias Militar, Civil e 

Federal, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, Receitas Estadual e Federal, BHtrans, e 

agentes de fiscalização da Prefeitura (SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, 2015). 

 No caso do Corpo de Bombeiros Militar, há projetos da prefeitura para mapear lotes 

públicos com maior risco de incêndios, para possibilitar atuação preventiva das equipes de 

fiscalização junto do CBMMG. Há ainda o caso da integração em eventos específicos, como 

destaca a fala dos gestores da guarda entrevistados. A GMBH dialoga com outras instituições no 

âmbito do próprio COP, da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e 

Culturais do governo estadual (COMOVEEC-MG), e da polícia militar – inclusive, há unidades 

específicas onde os comandantes já possuem entendimentos avançados e alargados a respeito 

do papel das guardas municipais, facilitando a atuação conjunta, ao ponto de militares atuarem 
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dentro de viaturas da GMBH, ressaltando um alargamento da capacidade de interlocução e 

coordenação da prefeitura: 

 

Hoje, por exemplo, Carnaval: a primeira reunião que tem, quem puxa é a prefeitura. 
Então ela chama pra dentro do prédio do executivo e fala: “oh, o nosso Carnaval é assim, 
vai se dar assim”. E ela convida a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiro,... então tá todo 
mundo. É ela que ‘tá mostrando qual que é o produto que ela quer. E aí ela se envolveu, 
né? E aí facilita os processos. Quando, por exemplo, tá o prefeito na mesa e ele tá 
dizendo o que ele quer, tá o vice, tá o staff, os secretários de primeiro escalão, logo pra 
baixo todo mundo pega qual é o sentido da coisa, irradia de maneira sinérgica e acontece 
(Entrevistado 6: gestor da GMBH). 

 

A despeito de tentarem apaziguar tal questão em suas falas, os entrevistados deixam 

claras ressalvas à polícia militar, sua atuação, e os eventuais conflitos que interferem no bom 

funcionamento nas estruturas de gestão do poder executivo municipal belo-horizontino. Há 

conflitos por atribuições que fazem com que a polícia militar, temendo perder espaço para a 

Guarda e para a SMSP-BH, impede o acesso dos órgãos municipais à base de dados criminais 

integrada do governo do estado, o REDS.  

Para se esquivar dos entraves impostos por aquilo que alguns entrevistados chamaram 

de reserva de mercado da Polícia Militar, a equipe da SPSM-BH precisou criar uma base de dados 

próprias para orientar suas ações, mapeando as desordens urbanas encontradas pela capital. Ao 

invés de tratar com a categoria de crimes, a prefeitura passou a analisar a influência do ambiente 

sobre a ocorrência de crimes. 

 Quando perguntados sobre a possível existência de um conflito entre a Guarda municipal 

belo-horizontina e as demais instituições relacionadas ao tema da segurança pública, os gestores 

buscaram amenizar o peso da expressão, mas revelaram sérios entraves relacionados à 

mudança de paradigma, de um paradigma dominado por uma polícia militarizada, 

eminentemente repressiva, para um modelo de segurança cidadã: 

 

Só que quando você aproxima [a guarda da população], você causa um efeito, seja aquele 
de prevenção mesmo, mas em alguns o incômodo, porque começa a aparecer mais... Por 
exemplo, a guarda tá muito mais visível no sentido de prisão, de apreensão de 
mercadorias, porque você ‘tá ali no foco o dia inteiro (Entrevistado 6: gestor da GMBH). 

 

Não! Conflito, não [...] Acho que é uma questão de incômodo. Acho que nós estamos 
vivendo uma fase de transição de um modelo imperial pra um modelo, vamos dizer 
assim, dentro de uma segurança muito mais participativa, muito mais inclusiva. Não tem 
apenas, agora, um único ator que dita as regras da segurança pública. Nós temos agora 
um refinamento da segurança pública num plano local (Entrevistado 5: gestor da GMBH). 

 

num plano estratégico, eles [PMMG] não enxergam essa capilaridade toda que a guarda 
tem. Em um momento ou outro eles entendem que a gente tá entrando em alguma esfera 
que seria de competência deles [...] a dificuldade deles é de reconhecer a legalidade de 
nossas ações (Entrevistado 6: gestor da GMBH). 
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Os teóricos da descentralização apostam nesse processo de transferência do poder para 

níveis locais, em partes, devido a sua maior proximidade entre governantes e governados, que 

favoreceria o controle social e a transparência das ações de governo, engendrando  maior 

participação da sociedade civil nos processos decisórios.  

Na esteira dos esforços para dar às políticas de segurança pública capilaridade e 

proximidade ao público, um caso bastante discutido pela literatura são os Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública (CONSEPs) atuantes em Belo Horizonte. Desenhados dentro 

do escopo de uma política do governo do estado que visava a melhorias na organização das 

instituições relacionadas ao provimento de segurança e a busca de maiores resultados, os 

CONSEPs tinham como pressuposto o desenvolvimento de uma capacidade de planejamento 

participativo encabeçado pela PMMG (SOUZA, 1999; ANDRADE, 2006; SOUSA, 2009). 

 Hoje, contudo, os CONSEPs parecem terem sido distanciados da gestão da segurança 

pública em Belo Horizonte, devido ao seu caráter monopolístico, entregue à agenda da PMMG. 

Seu próprio desenho, remetendo ao início dos anos 2000, se deu num contexto em que não se 

observava forte sistematicidade na participação do município de Belo Horizonte na seara da 

segurança pública, cenário em que não existiam nem a secretaria municipal e nem a GMBH. 

Refletindo isso, observa-se pouco espaço para participação social, em uma reconhecida limitação 

da metodologia de gestão da segurança pública em Belo Horizonte: 

 

Não é algo que a gente tem trabalhado como algo essencial. A gente não ta ligando o 
GISP, por exemplo, com a relação a nenhuma entidade, CONSEP,... a gente abandonou 
isso. A gente tem uma lógica muito mais voltada pra que atores que podem contribuir 
para a solução daquele problema, coisa muito local, que tem uma pertinência com o 
problema, mas não é obrigatório […] Porque a gente ta num momento em que a gente tá 
meio que amadurecendo o próprio poder público para lidar com a ferramenta. Então 
não é algo que é nossa prioridade [...] isso aí realmente é um limite da metodologia […] A 
gente definiu que o CONSEP não é nosso espaço, porque é um espaço dominado pela PM. 
Essa é uma análise que a gente fez. A gente não conseguiu uma entrada nos CONSEPs [..] 
A gente tentou ter uma inserção, mas era meio que o lugar onde a Policia dava recado 
para a Guarda: “olha, você tem que continuar fazendo segurança patrimonial, que a 
segurança pública quem cuida somos nós” [...] E aí a gente não tem um outro conselho, a 
gente ainda tem muita dúvida sobre essa questão de conselho. Então a gente meio que 
deixou essa coisa flexível: “olha, vamos ter um norte de interagir com a comunidade, 
mas de acordo com o problema, e não com conselhos, instituições, que sempre viciados, 
são sempre as mesmas pessoas (Entrevistada 2: gestora da SMSP-BH). 

 

 Assim, pode-se afirmar que até mesmo dentro da Guarda Municipal de Belo Horizonte e 

da estrutura do COP-BH, que vêm, ambos, passando por claras reestruturações em suas 

atuações, levando-as a uma maior proximidade da sociedade, há entraves à participação. São 

exceções a essa dinâmica de baixa atuação de práticas participativas a proximidade que o atual 

secretário tem de movimentos sociais e lideranças comunitárias, os quais ele recebe 
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rotineiramente para conversas em seu gabinete, e algumas outras ações isoladas, como a 

ouvidoria da GMBH, e alguns GISPs. A ouvidoria, embora originalmente desenhada para ser um 

locus de abertura da própria Guarda, atua de forma mais alargada, dada a trajetória da ouvidora, 

que já possui grande experiência na gestão de políticas de segurança pública, inclusive no 

governo do estado, que a permite ouvir, de fato, as demandas da comunidade, fazendo uma 

leitura qualificada delas. No caso dos GISPs, há dois deles em que a participação social desponta: 

o GISP Leste, em que a diretoria de prevenção mobiliza atores da rede local para atender 

adolescentes e jovens da região, e o GISP do Parque Lagoa do Nado, que realizou de maneira 

pioneiro uma pesquisa com usuários e a identificação de interessados no entorno para 

interlocução no desenho das respostas. 

 Observa-se, enfim, enorme abertura da Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade à 

participação, permitindo afirmar que seu foco coloca-se na garantia de direitos, e não nos crimes 

per se, indo além de um mero “rito autorizativo” – como são os CONSEPs –, e abrindo caminhos 

formais às práticas participativas, tomadas como imprescindíveis para a execução das políticas, 

conforme a fala da entrevistada: 

 

Primeiro, a gente só faz algum trabalho com a participação comunitária, em vários 
aspectos. A gente elabora um diagnostico de dados, a gente devolve esse diagnóstico pra 
comunidade, a comunidade faz pra gente o que a gente chama de mapa do visível e do 
invisível, que é um mapa mesmo onde ela põe no mapa todos esses equipamentos, aí a 
comunidade olha e fala: “ah, não! Mas isso aqui já fechou há muito tempo”, e aí começa a 
colocar o invisível no mapa, que são as redes locais que a gente não conhece. A partir 
desse mapeamento do invisível, que é feito pela comunidade, a gente constrói um plano 
de ação [...] pra envolver essas pessoas nos projetos […] A gente não chega lá e fala 
“vamos fazer isso!” A participação é um elemento fundamental pra construir a resposta. 
Por isso que eu te falei que a gente não tem intensão de manter os projetos [de 
prevenção fixos dentro do escopo da Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade], 
porque os projetos mudam porque à medida que você vai construindo participações, 
você vai trazendo novidades (Entrevistada 7: gestora da SMSP-BH). 

 

6.1.2- BETIM 

 

Limítrofe e conurbado à capital, o município de Betim foi criado em meados do século 

XX, tendo recebido grande impulso econômico devido à instalação de plantas industriais de 

grande porte na década de 1960. O crescimento industrial levou à ocupação de novas 

centralidades dentro do município, com diferentes situações sócio-demográficas, incluindo 

elevadas taxas de crimes contra a vida. Na última década, como mostram os dados do IMRS, 

Betim vem apresentando o dobro da taxa de homicídios observada em Belo Horizonte. 

Além de uma concentração espacial histórica de roubos – sobretudo roubos a 

transeuntes e roubos a estabelecimentos comerciais – na área central do município (CINDS, 

2013),  o município de Betim observou grande crescimento no número de homicídios entre as 
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décadas de 1990 e 2000, como observam Diniz e Lacerda (2010). Analisando a distribuição de 

homicídios por bairros no município a partir da aplicação de técnicas de correlação espacial, 

Tavares (2015) elenca as áreas do município que concentram esses casos, destacando-se o 

bairro Jardim Terezópolis, bairros da periferia caracterizados pela explosão habitacional 

desordenada e com conhecida atuação de gangues relacionadas ao tráfico de drogas (ZILLI; 

BEATO FILHO, 2015), onde são vitimados, consideravelmente, jovens negros (LACERDA; LOPES; 

DINIZ, 2014). 

Nos anos iniciais da década de 2010, o município continuou apresentando um índice 

elevado de homicídios, na casa das 40 a 50 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Para o caso 

dos crimes violentos, somando-se homicídio consumado, homicídio tentado, estupro 

consumado, estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, 

sequestro e cárcere privado consumado e roubo consumado, observou-se um aumento no 

período analisado, conforme apresentam os gráficos abaixo: 

 

Gráfico III – Taxa de homicídios em Betim (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A  taxa de registros de homicídio consumado é calculada para cada 100 mil habitantes. 
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Gráfico IV – Evolução da taxa de crimes violentos em Betim (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A taxa de crimes violentos soma registros de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, 

estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, sequestro e cárcere privado 

consumado e roubo consumado para cada 100 mil habitantes. 

 

6.1.2.1- TRAJETÓRIA, EVOLUÇÃO E ESCOPO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

Como tentativa de endereçar esforços a esse grave problema que acomete o município, à 

sombra da possibilidade de instituir guardas muncipais, garantida pela Constituição de 1988, 

Betim criou sua Guarda Patrimonial (GP) no ano de 1992, com o nome de Setor de Vigilância, 

capitaneado pela Secretaria de Administração, com servidores municipais que não podiam atuar 

em suas funções de origem (CARDEAL, 2015). Contando com um efetivo inicial de 200 agentes, 

essa guarda tinha como objetivo a proteção do patrimônio, bens e instalações do município. Sob 

efeito de uma lei municipal de 2003, o setor se transforma na Guarda Patrimonial (BETIM, 

2003). Hoje, a Guarda Patrimonial de Betim tem 410 agentes ativos, distribuidos entre escolas 

municipais e estaduais localizadas no município; setores administrativos; apoio a delegacias da 

PCMG no município e controle em eventos. Há, ainda, agentes da GP responsáveis por atividades 

de suporte e gestão – gestão de pessoas, tecnologia e inspetoria.  

Anos depois da criação da Guarda Patrimonial, o município de Betim institui sua Guarda 

Municipal, por meio da lei municipal 3.449/2001 – sendo, portanto, uma das guardas mais 

antigas da RMBH, como nos lembra Cardeal (2015). Inicialmente, a GM foi alocada dentro de 

uma Companhia da Polícia Militar, o que fez com que os guardas fossem vistos como “policiais 

militares de segunda linha”, como afirma Cardeal (2015, p. 34). A partir de sua constituição e seu 
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treinamento, ambos realizados pela Polícia Militar, sua finalidade seria o apoio aos agentes 

municipais, exercendo poder de polícia em atividades de fiscalização de violações de direitos, 

além da proteção de bens, serviços e instalações municipais, atuação junto à Defesa Civil e 

interação com agentes de proteção ao meio ambiente. Cardeal (2015) avalia que havia um 

acoplamento entre as funções da GM de Betim e a PM, posto que as funções fossem 

desempenhadas em conjunto, sem diferenciação. 

No ano de 2009, contudo, foi realizado o primeiro concurso para a GM, seguido de um 

treinamento inicial que mesclava professores militares e civis – diferentemente do que havia se 

observado quando da instituição da GM, num cenário de monopólio da Polícia Militar. A partir 

disso, conforme avalia Cardeal (2015, p. 35), observa-se o início da diferenciação da cultura 

organizacional da Guarda Municipal de Betim em relação à PMMG: “a virada de século marca a 

oposição de identidade, em que uma existe por oposto a outra em detrimento da 

complementariedade”. 

Em 2012, a promulgação do Estatuto da Guarda Municipal de Betim alarga seu rol de 

atribuições, dando a ela a prerrogativa de atuar com o policiamento ostensivo, para além da 

prevenção de atos lesivos contra bens, serviços e instalações municipais. A Lei 13.022/2014, 

ainda, legitimou as atribuições dadas pelo Estatudo de Betim e alargou ainda mais as atribuições 

da GM. Para dar resposta às novas atribuições, a GM passou a organizar-se de maneira bem 

semelhante à PM, a partir de grupamentos especializados: o Grupamento de Meio Ambiente 

(GMA), responsável por ações de fiscalização, como o monitoramento do descarte irregular de 

lixo e entulhos em vias públicas e em áreas de interesse ambiental, fiscalização do código de 

posturas, e o atendimento e despacho de ocorrências diversas,  e o Grupamento Móvel 

Especializado (GME), responsável pela cobertura operacional dos postos de serviço, onde 

existam guardas municipais, e pelo planejamento e cobertura dos diversos eventos realizados 

pela prefeitura e outras entidades que por ventura necessitarem do apoio da Guarda Municipal. 

 Nesse ínterim observa-se a promulgação da Lei Federal n. 13.022/2014, além da pressão 

da população por respostas ao agravamento da violência em Betim, e a Guarda Municipal passou 

a exercer forte pressão sobre a prefeitura, reivindicando a liberação do porte de armas durante 

serviço e a elaboração de um plano de carreira para os agentes. Como forma de buscar dar 

respostas para ambas as pressões, entre os anos de 2014 e 2015, durante uma reforma 

administrativa, a Prefeitura de Betim instituiu uma secretaria específica para tratar do tema 

(BETIM, 2015). Para ocupar a chefia de tal secretaria, a gestão buscou um acadêmico com ampla 

trajetória na gestão estadual da segurança pública, tendo ocupado o cargo de secretário-adjunto 

durante os quatro primeiros anos de funcionamento da SEDS/MG.  
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 Quando de sua chegada, o ex-secretário afirma que não havia nada na estrutura da 

secretaria – que anteriormente era uma superintendência – senão a guarda municipal: “A 

superintendência só cuidava da Guarda. Na verdade, o superintendente era o chefe da guarda 

municipal. Basicamente isso. Não havia algum outro projeto mais abrangente [...] A 

Superintendência [de Segurança Pública de Betim] se confundia com a Guarda Municipal” 

(Entrevistado 4: ex-secretário da SSP-Betim). Todos os quadros do órgão eram compostos por 

agentes da guarda, que possuía protagonismo nos projetos e na estrutura – motivo pelo qual ela 

seria a executora dos projetos conveniados junto à SENASP por meio do Pronasci. Além disso, 

havia no município um grande conselho voltado às questões de segurança pública, que, de 

acordo com o entrevistado 4, possuía participação de mais de quarenta pessoas, e havia grande 

força em uma das políticas de prevenção social encabeçada pelo governo do estado, o “Fica 

Vivo!” – que, na opinião do entrevistado 4, se mantinha forte devido à influência de um membro 

do Ministério Público que atuava no município, realizando reuniões periódicas para discutir as 

ações.  

 As propostas de implementar políticas no âmbito do Pronasci se esvaíram devido a 

entraves junto ao setor jurídico da prefeitura, o que fez com que os projetos PROTEJO e 

Mulheres pela Paz não fossem implementados. No âmbito desse programa nacional, apenas o 

projeto “Crack, é possível vencer” foi implementado no município de Betim. Segundo a fala do 

entrevistado 4, não havia esforços vigorosos do município para implementar políticas de 

prevenção próprias do município: “não estava presente qualquer perspectiva de prevenção, não 

havia qualquer diretriz de segurança cidadã, nesse sentido [...] isso não ‘tava em pauta” 

(Entrevistado 4: ex-gestor da SSP-Betim). Ao refletir sobre esse contexto, o entrevistado afirma 

que 

 

Antes, é verdade, existia uma intenção [de implementar práticas de prevenção 
situacional] através do sistema de câmeras, do sistema Olho Vivo, que já ‘tava 
parcialmente implantado na cidade. Havia essa diretriz, essa perspectiva do 
superintendente anterior, mas nada sistematizado. Não encontrei, assim, nada, nenhum 
projeto em andamento nesse sentido de prevenção situacional bem constituído. E 
também, durante a minha gestão, não considerei prioridade. Dada a situação grave de 
homicídios e roubos, a minha prioridade foi fortalecer o GGI-M e a Guarda Municipal no 
ostensivo. Não foi prioridade, também, naquele momento, a prevenção situacional 
(Entrevistado 4: ex-gestor da SSP-Betim). 

 

A partir da mudança em sua gestão, a Secretaria passou a congregar ambas as guardas e 

outros órgãos e grupos de trabalho: a Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos 

Esportivos e Culturais (COMOVEEC-Betim), reponsável pela orientação e pelo encaminhamento 

para abertura de processos administrativos para solicitação de alvará de eventos temporários; a 

seção responsável pelo acompanhamento de projetos de prevenção do governo do estado, 
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intitulada NPC; a Divisão de Antidrogas, que realiza projetos de prevenção e tratamento à 

dependência química; e a Divisão de Juventude, à qual competem políticas públicas que 

garantam a integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e 

cultural do município.  

No ano de 2015, a busca por consolidar um plano municipal de segurança pública ficou 

claramente vinculada à imagem do chefe do executivo à época, o prefeito Carlaile Pedrosa, e do 

secretário que respondia pela pasta. A partir de um alarmante aumento da violência no 

município, o plano se justifica na fala do então prefeito, em entrevista ao jornal Tribuna de 

Betim, no dia 5 de fevereiro de 2015: 

 

Combater a violência e a criminalidade não é apenas um dever das esferas estaduais, 
mas uma obrigação de todos nós. E nós não vamos nos furtar de nosso papel na busca 
pela qualidade de vida que nossa cidade merece, com um crescimento responsável e 
ordenado. Hoje, a secretaria está pronta para elaborar e anunciar, em breve, um Plano 
Municipal de Segurança Pública, com objetivo de criar uma verdadeira rede de proteção 
dos cidadãos. 

 

 Dessa forma, assim que empossado pelo ex-prefeito, o ex-secretário afirmou a 

necessidade de se fazer um diagnóstico para conhecer a realidade do município – o qual foi feito 

junto a uma equipe de pesquisadores do CRISP, da UFMG, e do staff técnico trazido pelo 

secretário – um grupo enxuto, na opinião do entrevistado, composto por cinco de seus ex-alunos 

da PUC Minas. Em fala publicada na mesma reportagem do jornal de Tribuna de Betim, o ex-

secretário afirmou que  

 

O primeiro passo [do recém empossado secretário] será me reunir com todos os órgãos 
que integram o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM, que debate a violência 
e a criminalidade na cidade, e, a partir daí, fazer um estudo detalhado do cenário de 
Betim para começar a implantar ações imediatas. A partir da próxima semana, medidas 
já devem começar a ser adotadas.  

 

 O plano publicado trouxe consigo nove eixos de ações, perpassando o fortalecimento da 

guarda, redução da impunidade – sobretudo a partir de articulações com órgãos do governo 

estadual –, prevenção social da violência, prevenção aos danos advindos do uso de drogas, 

participação comunitária, gestão da informação e do conhecimento e accountability: 

 

  



 

102 

 

Quadro 8 – Eixos e ações propostos pelo plano relativo ao biênio 2015-2016 

EIXOS AÇÕES 

1- FORTALECIMENTO DA 
GUARDA MUNICIPAL 

Implantação da Patrulha de Prevenção Comunitária (PPC) 

Implantação de patrulhamento especial em escolas públicas, Unidades de 
Atendimento Imediato (UAIs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

Aquisição de novos equipamentos para as guardas Municipal e Patrimonial 

2- REDUÇÃO DA 
IMPUNIDADE 

Reestruturação e fortalecimento do GGIM 

Reativação e fortalecimento do Ciops 

Articulação com o Governo Estadual para implantação do segundo Batalhão da Polícia 
Militar 

Articulação com o Governo do estado para aumentar o efetivo da Polícia Civil 

Articulação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a implantação de uma Vara 
do Tribunal do Júri na Comarca de Betim 

Articulação com o governo do estado, TJ, MP e DP para instalação de um Centro 
Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA) 

Articulação com o Governo do estado para construção de um Centro Socioeducativo 

Articulação com o Governo Estadual para construção de uma APAC com 120 vagas 

3- PREVENÇÃO SOCIAL DA 
VIOLÊNCIA 

Implantação do projeto #recomeçando 

Implantação do "Projeto Protejo" 

Implantação do projeto "Mulheres pela Paz" 

Implantação do projeto "Circuito Juventude de Cultura" 

Reativação e fortalecimento da Rede Integrada de Atenção à Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar 

4- POLÍTICA SOBRE DROGAS Implantação do projeto "Tô Ligado" 

Implantação do Centro de Referência em Acolhimento aos usuários de Álcool, crack e 
outras drogas 

Implantação da Rede Municipal de Prevenção do Uso e Abuso de Drogas 

5- PARTICIPAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública 

Reativação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas 

Criação do Fórum Municipal de Segurança Pública 

6- GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
E DO CONHECIMENTO 

Criação do Observatório de Segurança Pública 

7- GOVERNANÇA E 
ACCOUNTABILITY 

Divulgação periódica de relatórios de situação 

Fonte: Betim (2015). 

 

 Contudo, observavam-se grandes entraves à implementação dessa proposição trazida 

pelo plano de Betim. Além dos entraves jurídicos para projetos de prevenção do Pronasci, a 

sinalização do ex-secretário aponta para a existência, à época, de um contingente pequeno de 

agentes da guarda, pouco capacidade de gestão, entraves à operação de serviços e esvaziamento 

da interlocução com outros órgãos de segurança pública atuantes no município. Ao ser 

questionado sobre a presença de capacidades no município, o entrevistado 4 afirma ser um 

cenário de precariedade: 

 

Muito precário [...] A Guarda ela tinha uma tradição, ela já existia há quase 20 anos, 
qualificada, bem qualificada, mas um contingente muito restrito, pouco mais de 100 
guardas municipais, tinha passado por uma greve recente, anos atrás, e que [era] 
inclusive ressentida com o prefeito, porque o prefeito não havia cumprido todos os 
compromissos, então 2015 era um ano onde a guarda sinalizava greve, começava a 
reivindicar arma de fogo. Fora a guarda tinha contingente, mas uma estrutura de 
viaturas mínima, básica, um centro de operações básico, funcionando com câmeras – 
existiam [...] 39 câmeras instaladas mas 14 funcionavam na época, só. Então havia 
problemas de manutenção, ausência de recursos para execução da manutenção das 
câmeras, a polícia militar já não estava mais compondo a central [de 
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videomonitoramento]. Então fora isso, nada. Nada além disso (Entrevistado 4: ex-gestor 
da SSP-Betim). 

 

Pouco menos que dois anos depois da reestruturação da estrutura de gestão de Betim e 

da publicação do plano, observou-se uma descontinuidade do mandato do prefeito Carlaile 

Pedrosa. Após a eleição do ítalo-brasileiro Vittorio Medioli para o executivo municipal, houve 

mais uma reestruturação administrativa do municipío. Além de rebaixar o planejamento de 

políticas de segurança pública de um nível de subsecretaria autônoma para uma secretaria 

adjunta ligada à secretaria de governo – hoje gerida por um coronel da PM do quadro de oficiais 

da reserva – a nova gestão betinense, empossada em 2017, trouxe consigo um novo plano para a 

segurança. De “Betim pela Paz” passa-se a “Betim Segura”, a partir da fala do então prefeito, 

presente no prefácio de tal documento: 

 

junto com o desenvolvimento e o crescimento do município, vieram também problemas 
de ordem social, que contribuíram para o desarranjo da segurança pública local. De 
acordo com o Mapa da Violência 2016, Betim está entre as 100 cidades mais violentas do 
país, com taxa média de 50 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. 
É objetivo do nosso governo contribuir para a redução da criminalidade e da violência. A 
situação atual não pode perdurar. E é nesse sentido que construímos o presente Plano 
Municipal de Segurança, que tem foco ostensivo na redução da impunidade, na 
prevenção da violência e no fortalecimento da Guarda Municipal (BETIM, 2017, p. 3). 
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Quadro 9 – Eixos e ações propostos pelo plano relativo ao biênio 2017-2018 

EIXOS AÇÕES 

1. FUNCIONAMENTO E 
FORTALECIMENTO DA GUARDA 
MUNICIPAL  

Implantação da operação “Betim Segura”  

Redimensionamento do patrulhamento escolar  

Aquisição de novos equipamentos  

Fortalecimento do Grupamento de Missões Especiais  

Contratação de novos Guardas Municipais  

2. REDUÇÃO DA IMPUNIDADE Reestruturação e fortalecimento do GGIM (redução dos crimes de 
homicídio) 

Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública  

Articulação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a implantação 
de uma vara do Tribunal do Júri na Comarca de Betim.  

Articulação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a separação da 
Vara da Infância e Juventude da Vara de Execuções Criminais. 

Articulação com o governo do Estado para aumentar o efetivo das polićias 
Civil e Militar. 

Otimizar a integração entre os órgãos de segurança municipal, estadual e 
federal 

Ampliação do Centro de Operações Policiais e Monitoramento (Ciops) 

3. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA Implantação do “Projeto Protejo”  

Implantação do “Projeto Mulheres da Paz”  

Implantação das Escolas de Tempo Integral  

Instalação de lâmpadas de LED, inicialmente nas áreas com maior 
incidência criminal. 

4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO  

Criação da Divisão de Acompanhamento das Atividades de Segurança 
Pública  

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(ACCOUNTABILITY) 

Publicização de ações 

Fonte: Betim (2017). 

 

6.1.2.2- QUESTÕES DE ESPECIFICIDADE LOCAL, TRAJETÓRIA E CONTEÚDO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 O neoinstitucionalismo defende que quanto maior o grau de dependência de uma 

organização em relação a outra, mais similar ela se tornará a essa organização em termos de 

estrutura, ambiente e foco comportamental (DIMAGGIO; POWELL, 2005). A partir disso, um dos 

primeiros aspectos que salta aos olhos ao analisar o caso específico de Betim é o isomorifmo de 

sua guarda municipal à Polícia Militar – o que traz consigo impactos positivos e negativos. 

Quando da criação da guarda, conforme afirmou seu atual comandante, não havia clareza quanto 

à função que ela desempenharia no município. Ela havia sido criada de maneira ritualística e 

oportunista, para cumprir um protocolo necessário para o recebimento de recursos vindos do 

governo federal, e, depois disso, foi relegada à função de “policiais militares de segunda linha”, 

como afirma Cardeal (2015, p. 34): 

 

Ela [Guarda Municipal de Betim] foi criada nesse intuito de captar recursos federal. E 
criaram a Guarda e eles não sabiam o que eles iam fazer com a Guarda. Então, o que que 
eles fizeram com a Guarda? Pegaram a Guarda e colocaram a Guarda nos batalhões da 
PM, pro Guarda trabalhar dentro do batalhão. Então o Guarda trabalhava dentro do 



 

105 

 

batalhão da PM, pegava, armava com a arma da polícia e saía na viatura da PM ou na 
viatura da Guarda junto com PM, mas todo mundo armado, e ia fazer patrulhamento na 
cidade. Polícia! Era polícia junto com a polícia, era a polícia municipal, guarda municipal, 
junto da Polícia Militar. E permaneceu por […] seis anos dessa forma (Entrevistado 13: 
comandante da guarda de Betim). 

 

 No entanto, a partir dessa experiência de seis anos de atuação junto à Polícia Militar, a 

guarda betinense adquiriu conhecimentos e habilidades que a permitiram elevar-se a uma 

posição de destaque, conformando sobremaneira a trajetória das respostas do município à 

questão da segurança pública. Observa-se um transbordamento de conhecimentos relacionados 

à gestão e, sobretudo, à captação de recursos. Hoje, o crescimento da guarda e seu 

fortalecimento deveram-se fortemente à captação de verbas vindas de programas nacionais 

relacionados à gestão municipal da segurança pública, como se resume na fala a seguir: 

 

E uma outra coisa que foi importantíssima pra instituição: os guardas que trabalhavam 
na polícia, no administrativo, porque o que que eles fizeram: pegaram muitos guardas e 
colocaram dentro do sistema de serviço administrativo da PM, pra tirar o PM e botar na 
rua. Isso fez com que os guardas conseguissem se aprimorar. Então o guarda que foi 
trabalhar lá no setor de convênios, então ele aprendeu a trabalhar com convênios. Então 
ele hoje é um expert nisso. O mesmo que trabalhava com convênios lá tá aqui com a 
gente trabalhando com convênio aqui. Então a gente não precisou bater cabeça com 
nada, porque eles já vieram com condições pra isso. Quem fazia escala de serviço, a 
maioria tá aqui fazendo escala. Porque pegou a espertise e trouxe toda ela de lá. Então 
nós soubemos aproveitar […] toda essa situação, o que fez com que a guarda também 
voasse muito, muito, muito alto com essa situação. Hoje nós não perdemos nem um 
projeto sequer do governo federal. Nós temos investimentos na guarda que foram feitos 
pelo governo federal na casa de seis milhões de reais (Entrevistado 13: comandante da 
guarda de Betim). 

 

Como resultados desse processo de aprendizagem e aculturação advindo da experiência 

em conjunto com a PM, como já dito, a Guarda de Betim possui status de polícia municipal, com 

forte atuação na patrulha de vias públicas e ações de repressão. A própria estrutura formal da 

guarda assemelha-se à da PM, como o grupamento relacionado ao meio ambiente – claro 

isomorfismo da  Companhia de Polićia Militar de Meio Ambiente –, um centro de operações e 

videomonitoramento e o grupamento móvel – claro isorfismo do Batalhão Rotam, que faz rondas 

móveis (CARDEAL, 2015). Ao comparar a realidade da atuação da guarda betinente com a belo-

horizontina, da qual é egresso, o entrevistado 13 afirma que  

 

a sociedade enxerga a Guarda Municipal de Betim como polícia municipal desde essa 
época, porque a Guarda aqui sempre fez trabalhos relacionados a isso, sempre foi 
polícia. Sempre trabalhou não só pelo patrimônio público, mas pela sociedade, fazendo 
segurança pública. E lá em BH, não! Quando eu me formei [na Guarda Municipal de Belo 
Horizonte], eu fui pra rua, eu ia pra escola, ficar cuidando da escola, da portaria da 
escola, lá na UAI, no centro de saúde, na UPA,… aí tinha que carregar caixa de banana 
que a diretora pedia […], “fecha portão” dali, “fecha portão” daqui. Não enxergavam a 
Guarda [de Belo Horizonte] como uma polícia do município, diferente daqui [Betim]. 
Quando eu cheguei aqui eu assustei. Aqui você falava com o cara “mão na parede”, era na 
hora. Lá você tinha que ficar parlamentando, parlamentando, porque o cara não 
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entendia que você fazia o papel de segurança pública. Isso fez com que a Guarda aqui 
crescesse desta forma, como é até hoje. Então é um diferencial muito grande dela, dentre 
esse percurso todo (Entrevistado 13: comandante da guarda de Betim). 

 

Se, por um lado, a guarda betinente ganha expertise na aplicação de técnicas de 

patrulhamento e abordagem de indivíduos nas vias públicas, por outro lado, com claro viés 

repressivo, parece limitar o repertório de respostas e soluções da gestão ao problema da 

criminalidade e da violência, em um evidente reducionismo que afasta as práticas do município 

aos preceitos da segurança cidadã.  

 Exemplificam essas limitações a incipiência dos projetos de prevenção e o foco exclusivo 

dos investimentos em armamento, viaturas e equipamentos. No que tange aos projetos de 

prevenção, observa-se uma grande dificuldade em se romper a dependência de trajetória das 

ações tradicionalmente endereçadas pela gestão municipal aos problemas relacionados ao crime 

e à violência. A grande expertise da gestão em conveniar-se e captar recursos de outros níveis de 

governo para a aquisição de armamento, viaturas e equipamentos relacionados às atividades de 

polícia parece não ter ressonância nos projetos de prevenção, em uma clara ambiguidade. 

Recentemente, vários projetos de prevenção vindos do governo federal não conseguiram ser 

executados no município. O projeto Protejo, relacionado à proteção social de jovens em situação 

de vulnerabilidade, nem chegou a ser implementado; e o projeto Mulheres da Paz, relacionado 

ao empoderamento de lideranças femininas, funcionou apenas por um mês, tendo sido 

cancelado por falhas na gestão de convênios: 

 

O Mulheres da Paz infelizmente ele foi cancelado por parte do governo federal. Na 
realidade o governo anterior ele não caminhou com o projeto. Quando esse governo 
assumiu [em 2017], a primeira coisa que fez foi caminhar com o projeto. Mas como se 
tinha solicitado que o projeto fosse renovado por vários anos, o governo federal 
entendia que a prefeitura de Betim ela não cumpriu com sua parte. E mesmo com o 
projeto já em andamento, funcionando, eles não aceitaram a renovação e cancelaram 
(Entrevistado 13: comandante da guarda de Betim). 

 

 A Secretaria municipal ainda adereçou esforços no sentido de implementar algumas 

ações próprias de prevenção. A Guarda de Betim encabeça dois projetos focados em crianças e 

jovens: o Guarda Jovem do Bem, que tem como público alvo adolescentes de 12 a 16 anos, e que 

busca invervir no contexto escolar, resgatando preceitos tradicionais da educação militar, como 

educação moral e cívica e treinamento de ordem unida dos adolescentes fardados. Outro projeto, 

criado no início dos anos 2010 é o Educando para a Vida, que se baseia em palestras sobre 

prevenção do uso de drogas, com semelhança isomórfica ao PROERD, encabeçado pela PM. O 

plano municipal de segurança ainda elenca duas ações de prevenção: a implementação de 

escolas em tempo integral e a melhora na iluminação pública em áreas da cidade com maior 
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incidência criminal. Essa última se dará a partir da indicação, feita pela secretaria, dos locais 

mais problemáticos, e a primeira se dá, na verdade, somente no âmbito da gestão da Secretaria 

de Educação do município. Esse projeto lança luz sobre outra questão a ser analisada: a 

incipiência da intersetorialidade. No caso específico desse projeto, que já alcança 5.000 crianças 

em quase 70 diferentes escolas do município, não há qualquer participação dos órgãos 

relacionados à segurança pública na execução do projeto, a despeito de ele se encontrar arrolado 

dentro do plano de segurança do município:  

 

isso aqui [escolas em tempo integral] é todo desenvolvido pela Secretaria de Educação. 
Mas faz parte da segurança, né, acaba que influencia diretamente […] Sempre foi da 
Educação. Nós [secretaria de Segurança] fortalecemos de alguma forma, né? 
Conversamos com o prefeito, mostramos pra ela a importância, e ele também já tinha 
isso na cabeça (Entrevistado 16: secretário da SSP-Betim). 

 

Quando perguntados sobre as ações voltadas à intersetorialidade dentro do município, 

que é outro dos preceitos do paradigma de segurança cidadã, o gestores disseram que, com a 

exceção feita à rede de proteção à mulher, criada em 2012 e colocado em prática em 2015, ainda 

se observa enorme incipiência na intersetorialidade no município: 

 

infelizmente não tem caminhado muito pra esse lado [da intersetorialidade dentro do 
municípios]. Nós temos excelente relação com os secretários, os projetos que eles tocam 
lá e querem a participação da guarda, a gente está sempre disponível, mas hoje nós não 
temos [ações relacionadas à intersetorialidade para além disso] (Entrevistado 13: 
comandante da guarda de Betim). 

 

muito pouco [intersetorialidade], e isso é um problema [...] Um gabinete [integrado] 
para tratar disso [problemas] não tem. O que existe são resoluções pontuais de 
problemas […] Agora, a gente reúne inter-secretaria quando existe problema focal que 
envolve secretarias (Entrevistado 16: secretário de Betim). 

 

 Outra questão observada, e que se soma no déficit de capacidades do município é a 

superposição da guarda à própria secretaria: 

 

Eu procurei separar o trabalho da guarda do trabalho da equipe técnica da secretaria 
que cuidava dos outros setores, da prevenção social à violência e da política sobre 
drogas [...] pra a Guarda não se transformar na própria secretaria, porque havia essa 
pretensão. Pra que fossem definidas com clareza as atribuições dadas à organização. 
Porque a secretaria municipal foi pensada e criada para executar uma política municipal 
de controle do crime, que vai para além da Guarda Municipal. O Plano Betim pela Paz foi 
a cristalização disso (Entrevistado 4: ex-secretário da SSP-Betim) 

 

Fato é que a Guarda de Betim passou a ter autonomia de comando a partir de meados 

dos anos 2010, e hoje não há projetos no município que não envolvam a instituição. A própria 

secretaria parece ter se reduzido à gestão das guardas – patrimonial e municipal –, em 
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detrimento de outras pastas que pareciam ter existido em um passado recente, relacionadas à 

prevenção social à violência e à política sobre drogas. Além disso, a fala do atual secretário 

municipal põe em relevo o desejo da Guarda municipal de ter um de seus agentes como o 

secretário da pasta de segurança pública.  

A despeito dos esforços de endereçar respostas aos problemas identificados no 

município, que ficam registrados no planos municipal de segurança do biênio 2015-2016, Betim 

observou grande dificuldade em implementar uma mudança, devido à ausência de sustentação 

política e devido à presença de traços patrimonialistas na gestão municipal betinente: 

 

A despeito das carências de recursos materiais e financeiros, havia uma vontade política 
do governador que deu sustentação a tudo o que foi feito. Em Betim, essa sustentação 
política não durou muito, e ela acabou quando o prefeito teve uma doença grave, quase 
faleceu, e a prefeitura entrou em colapso financeiro. A partir de então, tudo o que ‘tava 
planejado, o Plano de Segurança – que foi um momento áureo, um momento de 
afirmação da segurança na agenda governamental, sinalizava que alguma coisa diferente 
fosse ser executada. Então já no final de 2015, no segundo semestre, tudo paralisa, nada 
acontece. Resistências internas dos outros secretários com o crescimento da segurança 
pública, vaidades, disputas de poder interno […]. Então eu não considero que eu tenha 
deixado um legado. E pra mim foi o mais difícil foi identificar como é complicado fazer 
uma política municipal de segurança; como as injunções municipais são mais difíceis de 
lidar que as injunções estaduais. O patrimonialismo na política municipal é muito mais 
intenso. A influência perversa dos vereadores é muito maior. Isso contamina muito mais 
o apoio político do prefeito. O vai-e-vem é muito maior (Entrevistado 4: ex-secretário da 
SSP-Betim). 

 

Outro ponto que se destaca na análise de Betim é a superposição de várias 

institucionalidades de segurança pública que se desenvolvem ou se desenvolviam no município, 

como o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), o Grupo de Intervenção Estratégica 

(GIE) relacionado ao controle de homicídios e os vários conselhos municipais, sobretudo o 

Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEB). Isso acaba gerando a pulverização dos 

esforços, dada a incapacidade de os representantes das instituições participarem de todos as 

reuniões. O caso específico de Betim se caracteriza por ter um número pequeno de participantes 

que participariam de todos esses grupos e reuniões, o que resulta ser inviável ou impossível. 

Além disso, alguns órgãos não têm assento em determinadas reuniões, como é o caso do 

GIE, em que a guarda betinense não tem participação: 

 

O GIE acabava também monopolizando muito esse trabalho. Havia, eu diria, uma 
superposição entre GGI-M e GIE, que ‘tava me incomodando, inclusive. Eu queria, 
inclusive, a fusão do GIE com o GGI-M na cidade, mas a promotora não concordou. Eu 
acho que isso dificultou, num primeiro momento, até que a gente conseguiu delinear 
diferenças nas atuação, nas prioridades desses grupos. Mas nos primeiros meses houve 
uma clara superposição dessas duas ferramentas gerenciais (Entrevistado 4: ex-
secretário da SSP-Betim). 

 

Aquele gabinete… […] GGI-M, nós acabamos com ele, porque na verdade aqui em Betim 
já tem um grupo de inteligência estratégica que analisa homicídios, capitaneado pelo 
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Ministério Público […] Nós entedemos que o Conselho Municipal de Segurança Pública 
seria melhor que o… fala o nome de novo aí… o GGI-M. Porque o GGI-M pegava só polícia, 
basicamente só polícia. Polícia, sistema carcerário,… Já o Conselho Municipal de 
Segurança Pública pega políca, sistema carcerário, Ministério Público, a OAB, os 
conselhos diversos que tem aí, da mulher, LGBT, tudo. São 22 atores que participam 
dessa reunião. A gente acho que é mais amplo (Entrevistado 16: secretário da SSP-Betim). 

 

 Parte da motivação para encerrar as atividades do GGI-M no município deveu-se ao 

esvaziamento da participação, sobretudo devido ao afastamento da Polícia Militar. Em um 

primeiro momento, a PM participava ativamente das reuniões, levando dados de criminalidade 

advindos do sistema REDS e discutindo respostas junto dos demais participantes. Contudo, 

ordem de superiores da corporação, temerosos com o fortalecimento das atividades do 

município em uma área em que tradicionalmente crê-se que seja atribuição das polícias, 

retiraram policiais militares dos esforços de integração encabeçados pelo executivo municipal: 

 

foi muito difícil. Houve uma resistência maior da Polícia Militar da cidade com o GGI-M. 
O tenente-coronel que comandava o batalhão da cidade resistia um pouco ao GGI-M, 
temendo que o secretário municipal quisesse mandar sobre a Polícia Militar. Então isso 
prejudicou muito. Os delegados da Polícia Civil se mostraram mais ativos, assim como o 
Ministério Público da cidade, mas a integração foi pouco (Entrevistado 4: ex-secretário da 
SSP-Betim). 

 

a partir de 2016 o GGI-M esvaziou, pela própria ausência da Polícia Militar, pelo 
comando do batalhão, passou a não mais participar das reuniões. E aí eu tomei a decisão 
de não mais reunir o GGI-M e priorizei a estruturação do conselho municipal 
(Entrevistado 4: ex-secretário da SSP-Betim) 

 

 Nas palavras do ex-secretário municipal, atuante na época em que o GGI-M se esvaziou, 

teria havido um boicote do governo do estado e da própria PM, em partes devido a um conflito 

político-partidário entre o governo municipal e o governo estadual:  

 

Um boicote? [...] Eu entendo que sim. A minha interpretação sempre foi essa. Não havia 
interesse de Betim se notabilizar num plano municipal de segurança. Havia algum grau 
de resistência no âmbito da Secretaria [de Estado de Segurança Pública] e, talvez, 
principalmente no âmbito do comando da PM na época (Entrevistado 4: ex-secretário da 
SSP-Betim). 

 

àquele momento, quem estava era um governo de oposição. Na verdade, a prefeitura [de 
Betim] era de uma partido de oposição ao governo estadual, o que dificultou muito. Na 
verdade, nós não tivemos interlocução com a Secretaria de Defesa Social. Não havia 
reverberação das reivindicações, principalmente pelo fato de que Betim sempre foi um 
dos municípios mais violentos de Minas Gerais. As primeiras medidas adotadas foi agir 
politicamente, no sentido de publicizar isso e cobrar do governo estadual uma 
focalização mais clara sobre a cidade. Tanto fomos procurar o governo, o secretário, 
como a própria Assembleia Legislativa, mas a interlocução com o governo estadual foi 
muito ruim. Eu diria, a palavra foi praticamente inexistente. Tanto que nós tivemos que 
desenvolver nossa política municipal própria. O dinheiro federal naquela época 
praticamente não existia, porque já estava vivendo a crise do impeachment, uma 
paralisia grande dentro do governo federal. O governo municipal vivendo em crise fiscal 
seríssima, e as portas do governo estadual fechadas (Entrevistado 4: ex-secretário da 
SSP-Betim). 
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 O resultado disso foi um arrefecimento dos esforços de integração, observado desde 

então. No biênio 2015-2016, apenas um projeto integrado foi lançado pela prefeitura, 

relacionado à solução do problema de roubo de celulares no município. Desde então, devido ao 

rompimento da trajetória de integração, não houve mais nenhum projeto que envolvesse a 

cooperação de diferentes órgãos no município. 

Assim, a experiência de Betim corrobora a fala do entrevistado 3, citada acima, ao 

apresentar mais um caso em que os municípios parecem realmente não serem considerados 

como atores relevantes na execução da política estadual de segurança pública.  

No que tange à produção de informações e estatísticas, tanto a Secretaria quanto a 

Guarda possuem em sua estrutura um setor específico para trabalhar com análise e estatística 

criminal. No caso da Guarda, contudo, há apenas um servidor atuando nessa seção, como 

revelaram os seus dirigentes. Ainda, como afirmou o ex-secretário da pasta,  

 

A guarda não ‘tava usando muito isso [o setor de estatística e análise criminal] para seu 
planejamento operacional. [...] Havia a sistematização desses dados por duas pessoas da 
Guarda sem... nem uma publicização periódica desses dados era feita, e muito menos 
isso era usado como base de planejamento operacional. Eu também não dei muita 
prioridade a essa instância nesse momento, porque eram dados muito referentes a atos 
de depredação do patrimônio, problemas em escolas, postos de saúde, o trabalho 
convencional da guarda. E a minha diretriz no primeiro ano foi colocar mais a guarda na 
rua, num trabalho mais de polícia municipal, foi minha intenção. Então por isso que eu 
estava mais priorizando o acesso a dados criminais da cidade, que eram gerados pela 
Polícia Militar (Entrevistado 4: ex-secretário da SSP-Betim) 

 

O nosso planejamento ele se baseia realmente na estatística. Porém, na prática, por ter 
um número pequeno, o efetivo ser pequeno, muitas vezes as ações pontuais, as questões 
pontuais nos fazem quebrar esse planejamento […] pra socorrer aquela situação pontual 
e urgente. Mas sim, todo trabalho ele é feito visando àquilo que a estatística nos aponta, 
os maiores índices de violência nas várias regiões do município (Entrevistado 14: gestor 
da Guarda de Betim). 

 

 No caso da secretaria, há uma equipe de quatro servidores que atuam no setor 

responsável pela inteligência e pelas estatísticas criminais. Além de identificar possíveis 

ameaças e greves, esse setor é responsável por encaminhar relatórios diários ao prefeito do 

município com as estatísticas criminais e com a operação da guarda. Dos quatro servidores, três 

são policiais militares reformados, homens de confiança do coronel reformado que responde 

pela pasta.  

Como no caso de Belo Horizonte, onde a chegada de um prefeito com novo olhar sobre a 

questão da segurança pública conseguiu impactar rápida e drasticamente a gestão dos serviços 

relacionados a essa área, em Betim observa-se muita influência dos perfis dos gestores das 

políticas de segurança pública na qualidade de sua execução. Isso lança luz sobre a questão da 

rapidez da adaptação das estruturas municipais a novas ideias.  
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Mudou um pouco. Nós tínhamos aqui uma Secretaria de Segurança Pública, e hoje é uma 
Secretaria Adjunta que é ligada à Secretaria de Governo. Antes, esse secretário de 
Segurança Pública, um coronel PM, assim, foi uma pessoa que passou por aqui e nos 
deixou um aprendizado muito grande, mas não tinha, assim, esse, digamos, 
envolvimento direto com a Guarda. É uma pessoa que não nos impedia de nada. Tudo o 
que demandávamos ele atendia na medida do possível, mas entendia a segurança 
pública como Polícia Militar e Polícia Civil, mas não atrapalhava não. Em anos anteriores 
tivemos algumas pessoas que não tinham nenhum tipo de responsabilidade com a 
segurança do município. Passaram por aqui pessoas que não tinham essa 
responsabilidade, num tempo que era Superintendência de Segurança Pública. Eram 
várias pessoas, eram cargos somente políticos, pessoas não técnicas que não entendiam 
de segurança pública e não nos deixavam fazer nosso trabalho; tivemos esse problema. 
Como o comandante falou, hoje nós temos à frente da secretaria uma pessoa técnica e 
que enxerga a guarda como protagonista, um dos protagonistas na atuação da segurança 
pública no município [...] tem a guarda como carro chefe da secretaria (Entrevistado 14: 
gestor da Guarda de Betim). 

 

Por exemplo, os entrevistados revelam um ganho de produtividade quando os 

secretários indicados por políticos são substituídos por um administrador de empresas 

nomeado pelo prefeito em 2009. Com práticas até então novas para a gestão betinense, como 

grupos de trabalho e planos de metas, o gestor conseguiu deixar uma marca que seria 

completada por seus sucessores com perfil também técnico. 

Anos mais tarde, em 2015, o então prefeito eleva a Superintência de Segurança Pública à 

condição de Secretaria. Para gerenciar sua estrutura, é convocado um pesquisador da área de 

segurança pública com experiência na gestão de políticas de segurança no governo do estado. 

Contudo, algumas dificuldades na implementação de seu plano de segurança pública fizeram 

com que os resultados ficassem aquém do desejado: 

 

[o então secretário municipal] trouxe um plano de segurança que, se tivesse sido 
executado da maneira com que ele trouxe, iria causar um impacto muito grande na 
questão da violência no município, mas eu acredito que pela forma como chegaram no 
município, eu acredito que [...] não houve uma aceitação (Entrevistado 14: gestor da 
Guarda de Betim). 

 

O [ex-secretário X] por estudarmos o plano dele, que era um plano de segurança muito 
bom, a gente passou a enxergar a questão da segurança pública de Betim de um viés que 
a gente ainda não tinha observado, por que ele, de fora, ele já havia feito um estudo [...] e 
ele nos trouxe uma visão que a gente ainda não tinha observado por aquele prisma, e a 
gente conseguiu adequar aquilo à nossa realidade, e, de certa forma, algumas coisas a 
gente trouxe desse plano de segurança dele para estar atuando hoje (Entrevistado 13: 
gestor da Guarda de Betim). 

 

 Hoje, a unidade responsável pela gestão da segurança pública deixa de ser uma 

secretaria e passa a ser uma secretaria-adjunta, subordinada à Secretaria de Governo. A perda 

de status é comentada pelos gestores da guarda como uma perda de interlocução direta com o 

prefeito. O responsável pela pasta é hoje um coronel da reserva da Polícia Militar com larga 
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atuação no município, que se apresentou ao prefeito de maneira inusitada e garantiu seu cargo 

na gestão com base no critério de sua expertise na realidade local: 

 

durante a campanha do Vittorio [Medioli], que é o prefeito, nós apresentamos para ele 
esse plano. Ele nem me conhecia […] Aí ele gostou e me convidou [para assumir a 
secretaria]. Foi assim, ele nem me conhecia, eu nem conhecia ele. Através de um amigo 
em comum eu apresentei pra ele o plano, falei com ele que a gente tem uma grande 
expertise com relação a Betim, porque trabalhei aqui muito tempo. E o bom é que tá 
dando certo, porque a criminalidade está reduzindo pra caramba (Entrevistado 16: 
secretário de Betim). 

 

 Além disso, diferentemente do que se observou em outros casos analisados, como o de 

Belo Horizonte, desde 2007 a guarda betinense possui um comandante oriundo dos próprios 

quadros da força. Na opinião dos entrevistados, isso garantiria um foco da gestão no 

desenvolvimento da instituição com vistas ao longo prazo, permitindo o desenvolvimento que 

vem se observando: 

 

O patamar que a guarda se encontra hoje, a gente pode-se dizer que a guarda caminhou 
anos-luz depois que iniciou o comando sendo guarda municipal de carreira, muito mais. 
Apesar de que autonomia, realmente, autonomia de comando estamos tendo agora, 
porque os outros comandantes [...] não tinham essa autonomia. Hoje o comandante da 
guarda ele tem cadeira em diversas áreas dentro do executivo, e tem voz, e tem poder de 
decisão, que não tínhamos em outras épocas (Entrevistado 14: gestor da Guarda de 
Betim). 

 

Ademais, pode-se avaliar a fluidez e a adaptabilidade da gestão betinense em dois 

diferentes sentidos. Por um lado, podem ser boas características, dado que a gestão poderia 

adaptar-se a conjunturas e demandas emergentes, conforme preconizam os defensores da 

descentralização, como Pollitt (2005). Por outro lado, conforme prediz o trabalho de Fuhr 

(2011), incorre-se no risco de engendrar descontinuidades e rupturas, fragilizando as respostas 

do município ao grave problema da violência e da criminalidade em sua jurisdição. Esse 

problema fica evidente na fala do atual secretário, que, a despeito dos avanços narrados pelos 

gestores da guarda municipal, deparou-se com um cenário de ações muito incipientes, o que ele 

chamou de “uma folha em branco” ao assumir o cargo: 

 

Na verdade, foi mais ou menos isso […] a folha em branco. Eu não digo nem por desídia 
da administração anterior, não. Mas eu percebo que o [ex-secretário X] e o [ex-secretário 
Y] que estavam aqui antes de mim, eles tentaram implementar muitas coisas e não 
conseguiram, muitos projetos […] e ficou [sic] pelo meio do caminho muitas coisas que 
eles pretendiam implementar (Entrevistado 16: secretário de Betim). 

 

Ainda, faz-se necessário analisar se há transformações substanciais no conteúdo dos dois 

diferentes planos de segurança lançados, para além da mudança de seus títulos. Há muitas frases 

praticamente idênticas nas duas versões do plano, como exemplificam os seguintes trechos: 
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Nas últimas décadas, principalmente a partir do ano 2000, Betim teve um expressivo 
aumento nos índices de homicídio. Entre 2000 e 2014, o número absoluto desse tipo de 
crime cresceu em torno de 70% [...] Até novembro de 2014, foram registradas 229 
vítimas na cidade, alcançando a elevada taxa de 55,6 homicídios para cada 100 mil 
habitantes (BETIM, 2015, p. 6). 

 

Nas últimas décadas, principalmente a partir do ano 2000, a cidade teve um expressivo 
aumento nos índices de homicid́io. Entre 2000 e 2014, o número absoluto desse tipo de 
crime cresceu em torno de 70% [...] E m 2014, até o mês de novembro, foram 
registradas 229 vítimas na cidade, alcançando a elevada taxa de 55,6 homicídios para 
cada 100 mil habitantes (BETIM, 2017, pp. 6-7). 

 

Além de trechos e figuras idênticos em ambos os planos, há ainda projetos idênticos: 

fortalecimento da GM, fortalecimento do GGI-M e implementação de projetos de prevenção nos 

moldes do Pronasci. Quando perguntado sobre isso, o então secretário-adjunto respondeu ter se 

utilizado de algumas das propostas do plano previamente elaborado, mediante adaptações: “eu 

peguei o que o [ex-secretário X] tinha feito e fiz as adequações para a nossa realidade, porque 

tem muita coisa lá que é muito difícil de ser implementada. Ele propôs lá, não sei se você viu, 

uma série de projetos para serem implementados, mas sem recursos não tem jeito” 

(Entrevistado 16: secretário de Betim).  

Aparentemente, há uma grande contradição no que toca o plano para o biênio 2017-

2018. O plano redigido pelo atual secretário foi o que garantiu sua cadeira na gestão de Medioli; 

contudo, o plano elaborado pela gestão anterior – a partir do qual se erigiram as propostas para 

o plano atual – foi duramente criticado pelo atual prefeito: 

 
Interessante que a gente foi muito criticado durante esse período pelo jornal O Tempo 
local, que é do Medioli. Era uma crítica muito contundente, não só ao plano, quando ele 
foi lançado, em 2015, mas todas a ação da prefeitura, da secretaria, foram alvo constante 
de crítica do jornal. Oposição ferrenha! Inclusive o jornal se posicionou contra a criação 
da secretaria. Quando eu cheguei, o jornal já estava criticando esse suposto gasto 
desnecessário com mais uma secretaria (Entrevistado 4: ex-secretário da SSP-Betim) 

 

 Mais uma vez, a análise do caso de Betim aponta para vicissitudes da gestão pública 

municipal no Brasil, como a existência de fragilidades advindas das transições e a existência de 

práticas clientelistas e patrimonialistas que se sobrepujam à tecnicidade e à profissionalização 

do serviço público. 

As iniciativas de participação social, outra das pedras de toque do paradigma da 

segurança cidadã, também demandam desenvolvimento no município de Betim. Vários 

conselhos formalmente existentes na cidade não foram totalmente implantados, como é o caso 

dos conselhos relacionados à prevenção de violência juvenil e o relacionado à política sobre 

drogas, o COMAD. Diferentemente do que se observa em Belo Horizonte, a guarda de Betim não 
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possui uma ouvidoria aberta à comunicação da população. Os CONSEPs, também presentes em 

vários dos demais municípios analisados, já não existiam em Betim, a partir do reconhecimento 

de que eram um mero ritualismo, sem resultados concretos. No final do ano de 2018 foi criado o 

único CONSEP ainda ativo no município. 

 Destaca-se, contudo, a presença de um Conselho Municipal (CONSEB), criado a partir de 

2016, com participação de um grande número de atores governamentais de todas as secretarias 

e da sociedade civil organizada, com reuniões periódicas para tratar de problemas encontrados 

no município. Observam-se alguns exemplos de soluções de problemas engendradas a partir das 

reuniões desse conselho. Contudo, muitas das ideias discutidas no âmbito do CONSEB 

padeceram das descontinuidades da gestão ou da ausência de comprometimento de órgãos do 

governo estadual atuantes no município, dada a pulverização de esforços entre CONSEB, GGI-M e 

GIE, conforme narrado acima. Hoje observa-se grande redução na qualidade da participação 

nesse Conselho, conforme afirmou o atual secretário-adjunto, “Não vêm [muitas demandas da 

sociedade para a secretaria através do Conselho Municipal de Segurança Pública] […] Na 

verdade, a gente é que propõe as pautas” (Entrevistado 16: secretário de Betim). 

 

6.1.3- CONTAGEM 

 

Tendo a segunda maior população dentro da RMBH, atrás apenas da capital, Contagem 

foi elevada à categoria de município em meados do século XX. Como já explicitado acima, a 

escolha deste município para análise deve-se à presença de projetos do Pronasci e de um 

programa conjunto de segurança cidadã encabeçado pela ONU, conforme discutem Gomes 

(2011) e Birol, Yoshihara e Machado (2013). 

 

6.1.3.1- TRAJETÓRIA, EVOLUÇÃO E ESCOPO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

 A tentativa pioneira de estruturar projetos e ações relacionados à segurança dentro da 

gestão do município se deu no ínicio da década de 1990. A partir da prerrogativa constitucional, 

a Lei Orgânica de Contagem, datada de 1990, já previa a instituição de uma Guarda, o que foi 

autorizado por lei de 1991, durante a gestão do prefeito Ademir Lucas. Nessa lei, a prefeitura 

ateve-se a estabelecer atribuições de sua guarda dentro do rol descrito pela então recém 

publicada Constituição de 1988: proteção de bens, serviços e instalações municipais, sem definir 

de que maneira tais atribuições seriam executadas. Para dar concretude à instituição da guarda, 

através da formação e do treinamento de seu pessoal, essa mesma lei dispunha sobre a 

possibilidade de o executivo municipal celebrar convênios com a PMMG. 
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 Anos mais tarde, durante a gestão do prefeito Paulo Augusto Pinto de Mattos, a discussão 

sobre a segurança pública voltou a tomar espaço na agenda governamental – sobretudo devido 

ao significativo crescimento dos indicadores de violência e criminalidade neste município, como 

mostram dados de um diagnóstico feito pelo CRISP em 2005, citado por Gomes (2011). A partir 

da autorização dada pela lei de 1991, o prefeito sancionou uma lei em 1998 que definiu um 

prazo de 120 dias para que a guarda fosse instituída.  

 A despeito do insucesso da iniciativa datada de 1998, a partir dessas discussões 

premilinares a preocupação com a violência – sobretudo relacionada a jovens infratores – foi se 

disseminando em Contagem. Dados da UNICEF, de 2006, apontaram para a grande violência 

juvenil no município, e os gestores entrevistados por Gomes (2011) reconheceram esse 

fenômeno como um problema que precisava ser efetivamente tratado: 

 

Contagem sempre esteve na mídia como um município de criminalidade elevada [...] eu 
acho que ela é conhecida por isto, tem muitas áreas vulneráveis [...] Eu acredito que este 
contexto de violência e criminalidade pode ter sensibilizado os gestores da época a 
pensar em uma política (Entrevista com a Gestora Municipal das Ações PRONASCI) 
(GOMES, 2011, p. 78). 

 

tivemos uma pesquisa da ONU, via UNICEF de índice de homicídios entre adolescentes 
[...] as taxas que a gente tem anterior a 2004 e 2005 são assustadoras [...]. Eu acho que 
isto favoreceu esta efervescência de ter que fazer alguma coisa, [...] que foi colocada a 
urgência da discussão de segurança (Entrevista com o Secretário Adjunto Municipal de 
Defesa Social) (GOMES, 2011, p. 79). 

 

  A partir desse amadurecimento do problema, Contagem reconfigurou sua perspectiva 

sobre as alternativas de intervenção. Aproveitando-se de um momento político propício, sua 

atuação orientou-se pelas discussões relacionadas à importância da participação de governos 

locais e pela inclusão de ações preventivas, em alternativas encabeçadas por parcerias com os 

governos federal e estadual e agências internacionais – respectivamente, a partir dos projetos do 

Pronasci, das ações previstas no âmbito da Política Estadual de Prevenção à Criminalidade e do 

Programa Conjunto da ONU (GOMES, 2011). 

Seguindo pelo fio condutor do amadurecimento da questão, a eleição de 2005 trouxe 

uma nova gestão com empenho na busca por soluções na área da segurança pública. A prefeita 

eleita, Marília Campos, já apresentava-se voluntariosa à efetivação da guarda municipal desde 

sua campanha eleitoral, como revelam as entrevistas feitas por Gomes (2011, p. 80), diante 

daquilo que ele chama de “um processo de conscientização de lideranças polit́icas locais, à frente 

do executivo municipal, sobre a importância de sua participação direta em polit́icas de 

segurança”.  
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 No sexto mês de sua gestão, a prefeita traduziu seu comprometimento à preocupação 

dos munícipes em uma lei complementar que retomou o processo de implementação da guarda 

municipal, que se completou com outra lei complementar datada de dezembro de 2005. Sua 

estruturação se deu a partir de uma aproximação do município à PMMG, para a formação dos 

agentes e para seu comando – que foi inicialmente ocupado por oficiais da reserva da 

corporação. Assim, as ações iniciais dessa guarda se deram de modo militarizado e repressivo, 

corroborando o que a literatura chama de monopólio da PM sobre a segurança pública. Dentro 

dessa definição das atribuições dos órgãos de segurança, a atuação original da Guarda Civil de 

Contagem (GCC) se deu como uma forma de complementar o efetivo da PMMG no município, 

liberando-o de atividades referentes à proteção do patrimônio e de serviços municipais (GOMES, 

2011). 

 Contudo, à medida em que a guarda de Contagem foi ganhando corpo, suas práticas 

foram sendo substituídas. A repressão e a militarização foram dando lugar às ações de 

prevenção à criminalidade, como ressalta a fala do secretário adjunto do município em 2011:  

 

Obviamente que a guarda foi assumindo outros papéis [...], ela criou um papel de cidadã 
[...]em que sentido: ela ainda tem o papel de cuidar do patrimônio e do servidor, de 
acompanhar de fiscalização, de acompanhar servidor que esteja nas suas tarefas, estar 
no centro de saúde, de estar nas escolas, de estar nas praças que é um espaço público, e 
ai ela criou esta identidade com a população, tanto que ela não é armada, e a gente não 
quer que ela seja armada [...], a gente entende que o papel dela não é ser repressiva, este 
é o papel da polícia militar, o papel nosso é o da prevenção [...] de um trabalho mais 
próximo da população (Entrevista com o Secretário Adjunto de Municipal de Defesa 
Social) (GOMES, 2011, p. 85). 

 

 Como expressão de uma trajetória de aproximação entre a atuação da GCC e os ideais 

preconizados pelo paradigma de segurança cidadã, houve uma transição de comando da guarda. 

No lugar de um oficial da reserva da PM, no ano de 2008 o comandante passa a ser um servidor 

de carreira alinhado aos princípios da segurança cidadã. Até então, observava-se um acúmulo de 

práticas militarizadas e repressivas, com guardas que desejavam assemelhar-se à PM. Logo na 

sequência, esse servidor de carreira foi substituído por outro oficial da reserva da PM com 

ampla experiência no desenvolvimento de doutrinas de policiamento comunitário – o que 

orientou a guarda na direção da busca pela aproximação e pelo desenvolvimento de relações de 

confiança com a comunidade local (GOMES, 2011). 

 Em meio a esse processo de transição pelo qual a guarda de Contagem passou a partir 

dos anos finais da década de 2000, a gestão municipal passou a alinhar-se em busca de uma 

redefinição do papel a ser empenhado pelo ente local na provisão da segurança pública. 

Consolidando o desenvolvimento de intervenções locais, uma lei de 2007 cria a Secretaria 

Municipal de Defesa Social de Contagem, à qual a GCC passaria a se subordinar, junto de seu 
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Sistema de Defesa Social e Prevenção à Violência. Nesse mesmo ano, o município assina um 

convênio com o governo federal, a fim de formalizar a intenção de participar do Pronasci.  

Em 2008, outra lei municipal aprimora a definição desse novo arranjo de gestão no 

município, criando ainda o que seria o Centro Integrado de Defesa Social de Contagem (CINDS-

Contagem), como forma de integrar fisicamente órgãos, entidades, empresas privadas e 

membros da sociedade civil organizada relacionados ao desenvolvimento de políticas de 

segurança pública em nível local. Um ano mais tarde é criada uma importante institucionalidade 

gerida pela Superintendência de Prevenção à Violência da SEDS-Contagem, que congrega todos 

os órgãos do município para a resolução de problemas: o Comitê de Fiscalização do Município de 

Contagem (COMFISC). 

Além da SEDS-Contagem e da Guarda Civil de Contagem, subordinada a essa secretaria, a 

influência do governo federal no desenho da política pública de segurança no município 

possibilitou ainda a instituição de um Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), criado 

em 2008 e transformado em 2011, por meio de, respectivamente, um decreto e uma lei 

municipais (CONTAGEM 2008d; 2011). Contudo, a existência de discussções referentes à 

segurança pública no âmbito do COMFISC em Contagem parece ter feito com que o GGI-M 

deixasse de ser relevante, motivo pelo qual a gestão optou por descontinuá-lo em 2016: “A gente 

tá com isso em suspenso, essa gestão ainda não retomou, apesar de ter o entedimento da 

importância de retomar isso, do funcionamento do GGI-M […] O GGI-M funcionou até o final da 

última gestão, mas nessa gestão ele ainda não foi retomado” (Entrevistado 12: gestor da SEDS-

Contagem). 

Outro marco na trajetória da gestão da segurança pública no município foi a introdução 

de um Programa Conjunto da ONU no município, que implementou desde a adoção de projetos 

voltados à vivência em espaços urbanos como forma de prevenção situacional, desenvolvimento 

de legitimidade da PMMG para atuar como polícia de proximidade no município, a organização 

da sociedade para participação e o desenvolvimento de capacidades (PNUD, 2013; BIROL; 

YOSHIHARA; MACHADO, 2013). O Programa, executado por várias das organizações que 

compõem o sistema da ONU – como PNUD, UNESCO, UNICEF, OIT, UNODC e ONU Habitat –, além 

dos governos municipal e nacional, focalizou a convivência pacífica em uma regional do 

município, chamada Nacional. A partir de amplo diagnóstico e proposições ao longo de quase 50 

reuniões, nesse local foram desenvolvidas várias ações para mitigação de vulnerabilidades, 

sobretudo de crianças, adolescentes e jovens; como treinamentos, oficinas e requalificação do 

espaço público. 

A despeito de algumas dificuldades citadas pelo comando da GCC, como falta de clareza 

das atribuições das guardas e ausência de recursos, dependência de trajetória da gestão dos 
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municípios – vistos como entes meramente responsáveis por dar suporte às políticas do governo 

do estado –, baixa remuneração e ausência de estrutura, em meados dos anos 2010 foram 

observados avanços no que tange à GCC. Em 2014 há a promulgação da Lei 13.022, como fruto 

de um amadurecimento do reconhecimento dado pela SENASP aos entes locais, que passam a 

ser vistos como promotores de esforços na segurança pública. 

Em 2016 o comando da mesma passa a ser de um servidor de carreira, conforme 

preconiza a legislação. Nesse mesmo ano foi promulgado o Estatuto que rege tal guarda, e desde 

essa época têm sido feitas tratativas para permitir que a Guarda possa registrar ocorrências no 

Sistema de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS)7. A GCC, ainda, apresenta legitimidade 

junto às mídias – que destacam a boa atuação da corporação e as boas relações com o governo 

do município: 

 

A Guarda tem atuado em diversas frentes na Segurança Pública e dentre as ocorrências 
registradas neste ano, como furtos, roubos e infrações. Algumas ações foram bem 
positivas, como a localização de quatro pessoas que estavam desaparecidas, 
recuperação de 40 veículos roubados, mais de 30 ocorrências de recuperação de aves da 
fauna que estavam mantidas em cativeiro ou sofrendo maus-tratos, inibir o uso de linha 
com cerol e coibir queimadas. Além da atuação de vários projetos de prevenção à 
criminalidade (CONTAGEM, 2017a). 

 

Nesse ínterim, o município observou uma redução tanto no registro de homicídios 

quanto no total de crimes violentos, como mostram os gráficos abaixo: 

 

                                                             
7 Implantado em Belo Horizonte no ano de 2005 e nos demais municípios da RMBH em 2007, o sistema REDS destina-
se ao registro ocorrências via web de forma padronizada, consistente, tempestiva e integrada (SECRETARIA DE 
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018b). 



 

119 

 

Gráfico V – Taxa de homicídios em Contagem (2012-2018)

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A  taxa de registros de homicídio consumado é calculada para cada 100 mil habitantes. 

 
Gráfico VI – Evolução do número de registro de crimes violentos em Contagem (2012-2018)

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A taxa de crimes violentos soma registros de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, 

estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, sequestro e cárcere privado 

consumado e roubo consumado para cada 100 mil habitantes. 

 

Atualmente, a Prefeitura de Contagem congrega dezesseis secretarias, dentre as quais 

encontra-se a Secretaria Municipal de Defesa Social (SEDS-Contagem). Sua finalidade, segundo o 

texto de apresentação no sítio virtual da prefeitura, é articular a definição e a implementação 

41,22

46,08

37,92

35,61

37,17

28,24

25,81

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

1 2 3 4 5 6 7

1.254,45

1.488,49

1.732,00

2.051,59
2.200,83

1.985,79

1.476,66

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

1 2 3 4 5 6 7



 

120 

 

das políticas sociais do Município de forma integrada e intersetorial (CONTAGEM, 2018a). 

Criada por lei em 2001 com o nome de Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania, passou 

por alterações em meados da década. Uma lei complementar datada de 2005 revogou a lei que 

criava tal unidade, dando a competência de planejar políticas de segurança pública à Secretaria 

de Governo. Posteriormente, cria-se a Secretaria Municipal de Defesa Social, junto do Sistema 

Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, no ano de 2008, por meio da Lei 

Complementar 52. Posteriormente, a secretaria passou por reformulações expressas em leis e 

decretos datados de a e 2018  (CONTAGEM, 2001; 2005; 2008, 2017a; 2018d). 

 As competências dadas à SEDS-Contagem a partir da Lei Complementar 247/2017 são as 

seguintes: 

 

Art. 18 A Secretaria Municipal de Defesa Social tem por finalidade desenvolver e 
implantar políticas que promovam a proteção do cidadão, articulando e integrando os 
organismos governamentais e a sociedade de forma motivadora, visando organizar e 
ampliar a capacidade de defesa ágil e solidária das comunidades de Contagem e dos 
próprios municipais, competindo-lhe: [...] 
I - planejar, coordenar e implementar, dentro dos seus limites de competência, as 
políticas públicas de defesa social e que visem prevenir o consumo de drogas bem como 
diminuir a violência; 
II - articular com as instâncias públicas federal e estadual e com a sociedade, visando a 
auxiliar na potencialização das ações e dos resultados na área de segurança pública; 
III - formular e coordenar o desenvolvimento das políticas municipais de defesa civil, 
por meio de articulação dos esforços das instituições públicas e da sociedade; 
IV - proteger os bens, serviços e instalações pertencentes ao Município; 
V - exercer a atividade de orientação e proteção dos agentes políticos municipais, e dos 
servidores no exercício de suas funções; 
VI - auxiliar o exercício da fiscalização municipal, sempre que estiverem em risco bens, 
serviços e instalações municipais; 
VII - executar ações de interação com os cidadãos em assuntos relacionados à Defesa 
Social; [..] 
IX - coordenar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Defesa Social do 
Município de Contagem; 
X - promover a integração das ações dos órgãos de segurança e ordem pública presentes 
no Município de Contagem; 
XI - promover a cooperação entre as instâncias de segurança pública federal e estadual, 
articulando-se com os demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e 
com a sociedade civil, visando à realização e a otimização de ações de interesse do 
Município, no âmbito do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência; 
XII - atuar, no que lhe compete, na gestão, coordenação ou apoio a conselhos e fundos 
municipais, conforme determinações das leis específicas; 
XIII - desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos. 

 

Ao secretário da SEDS-Contagem – cargo que hoje é ocupado por um vereador do 

município, que substitui um juiz de direito que se aposentou depois de passar pela comarca de 

Contagem entre 2009 e 2013 e por alguns cargos de assessoria jurídica dentro do município8 – 

subordinam-se cinco unidades de linha, conforme a Figura 3, a saber: (i) a Coordenadoria 

                                                             
8 Destaca-se, ainda que a presença de membros do magistrado na gestão da SEDS-Contagem permitiu relativa 
aproximação da gestão do município ao poder judiciário, culminando no repasse de recursos para a SEDS-Contagem, 
como revelou a fala do Entrevistado 9. 
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Municipal de Defesa Civil; (ii) a Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social; 

(iii) a Coordenadoria do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência; (iv) a 

Corregedoria da Guarda Municipal e (v) o Comando Geral da Guarda Municipal.   

Todas essas transformações pelas quais a SEDS-Contagem vem passando levam a crer 

que, à maneira feita por outros municípios analisados, a Secretaria também vem empreendendo 

esforços na busca por melhoria contínua para o alcance de um novo modelo de participação 

municipal no provimento de segurança pública. Resta, portanto, avaliar agora sua capacidade de 

implementação de políticas públicas e, a partir disso, sua adesão aos ideais preconizados pelo 

paradigma de segurança cidadã. 
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Figura 3 – Organograma da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Contagem (2018c)
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6.1.3.2- QUESTÕES DE ESPECIFICIDADE LOCAL, TRAJETÓRIA E CONTEÚDO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A partir da análise, observou-se no município de Contagem uma forte capacidade de se 

reorientar de acordo com preceitos e mecanismo de indução vindos ou do governo federal – 

como foi o caso do Pronasci – ou de organismos internacionais – como foi o caso do Programa 

Conjunto. Tais fluiz e capacidade de reorientação evidenciam a força dos processos de 

institucionalização presentes nesse município, sob a forma de isomorfismo de estruturas e 

práticas observadas em outras jurisdições e levadas para dentro da gestão no município. 

 Sobre a adesão ao Pronasci, Gomes (2011, p. 106) comenta que 

 

A política municipal de segurança de Contagem se orientou por ações desenvolvidas 
pelo governo do estado e federal, muito embora se perceba uma orientação mais 
expressiva pelas ações do governo federal. As estratégias adotadas pelo governo federal, 
especialmente através da implementação de módulos do PRONASCI como o Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal (GGIM), possibilitaram ao município de Contagem a 
implementação de um arranjo institucional orientado pelo desenvolvimento de 
estratégias preventivas integradas a ações desenvolvidas por outros atores 
institucionais. O governo estadual reservou um papel menos expressivo para a atuação 
municipal, limitada à garantia de suporte operacional para ações concebidas e 
executadas pelo próprio governo estadual. Ainda assim, é possível perceber a influência 
destas ações no processo de formação de uma política de segurança em Contagem. 

 

O próprio GGI-M de Contagem possibilitou, à época, o fortalecimento da perspectiva de 

atuação voltada à busca por cidadania, contribuindo para uma aproximação de atores 

tradicionais e emergentes para construir alternativas de respostas para os problemas 

identificados: 

 

eu acho que o PRONASCI ajudou com esta visão, institucionalmente eu acho que o 
municiṕio não conseguiria fazer isto sozinho [...] a gente senta para discutir hoje no 
GGIM [...] com comandantes de batalhão [...], com a chefe de departamento, com o 
comandante do Corpo de Bombeiro, para dizer: olha,[...] tem briga de gang na praça do 
Glória, o que vamos fazer? O que vamos fazer juntos? [...] É claro que isto não é tão 
bonitinho assim; É claro que a gente tem os percalços [...], mas a gente conseguiu 
discutir isto juntos e várias ações a gente consegue implementar (Entrevista com o 
Secretário Adjunto Municipal de Defesa Social) (GOMES, 2011, p. 91). 

 

 No caso do Programa Conjunto, observaram-se resultados que atestaram a capacidade 

de endereçar esforços em políticas multisetoriais. As quase cinquenta reuniões que antecederam 

a consolidação do plano de ação do Programa foram marcadas por proposições inovadoras 

vindas de um amplo repertório. Ao final da execução, a avaliação aponta para um 

desenvolvimento de capacidades e resultados positivos no que tange à redução da violência e 

melhoria das condições de vida (PNUD, 2013). 
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 A avaliação das entrevistas feitas por Gomes (2011, pp. 94-5) mostra que o Programa 

Conjunto da ONU promoveu a difusão das ideias de segurança cidadã no município:  

 

o PNUD passa a atuar no município e esta atuação e positiva porque vem como veio no 
governo de o Banco Mundial com uma capacitação para os gestores, sensibilizando para 
a importância do poder público local na construção de estratégia de prevenção” 
(Entrevista com a Coordenadora Especial da Política Estadual de Prevenção à 
Criminalidade). 

 

Eu acho que a diferença que o projeto da ONU esta trazendo é isto, de tentar integrar 
outras áreas (...). O projeto trouxe isto, esta questão de envolver outros atores, que antes 
não participavam da discussão” (Entrevista com a Gestora Municipal das Ações 
PRONASCI). 

 

É como se o programa conjunto fosse um catalisador de algumas mudanças. (...) Por 
exemplo, em Contagem o governo local já viu, já prestou atenção, eu estou vendo que 
tenho algumas coisas a melhorar e que são de integração de ações, mesmo sendo a 
prefeitura (Entrevista com a Coordenadora do Programa Conjunto da ONU). 

 

Contudo, as entrevistas realizadas junto aos gestores municipais mostram que até 

mesmo o Programa da ONU padeceu das fortes descontinuidades na gestão do município. 

Quando foram questionados sobre os possíveis legados da iniciativa da ONU, o comandante da 

guarda (Entrevistado 10) afirmou que o Programa Conjunto “não teve continuidade”. No mesmo 

sentido, o Entrevistado 9 afirmou que  

 

Na época, sim [observou-se muito aprendizado advindo da interação com as agências 
que encabeçaram o Programa Conjunto da ONU]. Depois entrou outro governo, que foi 
oposição, e aí parou tudo. Então aquelas pessoas que haviam sido capacitadas foram 
perdidas (Entrevistado 9: Secretário-adjunto da SEDS-Contagem). 

 

Como contraface da força do isomorfismo que caracteriza a gestão em Contagem, que 

permitiu sucessivos reordenamentos de ações, a gestão parece padecer de descontinuidades 

advindas ou engendradas pelas transições de governos de partidos diferentes. Exemplifica isso a 

própria trajetória de instituição da guarda, que foi autorizada em 1990 mas só foi efetivada em 

2006. Sobre isso, a consultora da ONU para o Programa instalado no município afirmou que a 

gestão em Contagem observa vários efeitos indesejados das descontinuidades: 

 

Eu acho que lá tem uma rivalidade política muito grande, então assim, por exemplo, 
mesmo os funcionários, servidores municipais, se eles apóiam determinado [político] e 
na gestão eles estão à frente de alguma secretaria, quando assume o próximo, eles não 
são convocados para os cargos, eles não são mantidos. E aí então tem toda uma 
represália política. Então, assim, quem tinha algum conhecimento de como gerir a 
política, conhecimento de como fazer, o que que é importante, ter uma visão… é perdido 
(Entrevistado 15: consultora do Programa Conjunto da ONU). 
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 Tal descontinuidade ficou muito evidente a partir da implementação do Programa 

Conjunto da ONU. O discurso oficial do prefeito eleito após o Programa foi de continuidade, mas 

na realidade não houve qualquer preocupação com o legado do Programa, tendo os gestores 

migrado para outro município em que um prefeito do partido havia sido eleito: 

 

Essa mudança por conta dessa questão da política é muito ruim. O que aconteceu 
quando o novo prefeito assumiu? Oficialmente, “ah, vamos dar continuidade”, foi esse o 
discurso para, por exemplo, o residente do PNUD. O que na realidade aconteceu foi toda 
uma descontinuidade, uma falta de apoio. Não havia nenhum tipo de preocupação em 
aquilo que foi positivo ser continuado, porque isso era um legado da outra prefeita, e 
eles queriam completa desvinculação de tudo e de todos. Então todos os gestores […] 
eles migraram. A grande maioria foi para Ribeirão das Neves, que foi onde a prefeita que 
era do PT ganhou (Entrevistado 15: consultora do Programa Conjunto da ONU). 

 

Outro ponto destaca na análise é que a partir do momento em que se fortalece a relação 

direta entre a União e a prefeitura de Contagem, o papel do governo do estado parece 

enfraquecer-se – uma questão que o próprio governo federal buscou sanar a partir do Pronasci 

(GOMES, 2011). Além disso, o alinhamento político-partidário do governo municipal ao governo 

federal, observado no ínterim de 2005 a 2012, facilitou a interlocução entre ambos, enquanto a 

divergência partidária com o governo do estado dificultou tal relação, com compromissos não 

cumpridos e desgates, como fica evidente na entrevista feita pos Gomes (2011, p. 92-3): 

 

Com o município de Contagem tinha uma questão de política partidária, e havia pela 
prefeitura um entendimento de que os problemas de segurança pública eram de 
responsabilidade do governo do estado. Então, quando a gente chamava para um 
diálogo para tentar compartilhar as responsabilidades não havia abertura porque o 
municiṕio não entendia aquele como sendo um problema seu e sim um problema das 
instituições policiais, um problema do governo do estado (Entrevista com a 
Coordenadora Especial da Política Estadual de Prevenção à Criminalidade). 

 

 Ainda, no desenho da implementação da política estadual de prevenção, ao município 

caberia, formalmente, apenas o suporte operacional das ações – como fica evidente na fala do 

gestor estadual da polícia à época, que afirma  que alguns municípios permitiam uma parceria 

mais qualificada com a secretaria estadual a partir da cessão de uma equipe de apoio. Contudo, 

em Contagem foi possível se aproveitar das iniciativas do governo do estado para construção de 

uma discussão mais qualificada sobre a atuação do município. Isso se deveu, principalmente, à 

experiência do “Fica Vivo!” no município, que, segundo as falas do comandante da guarda e do 

secretário adjunto do município em 2011, respectivamente: 

 

a partir desta integração mais próxima o município começou a entender o que seria 
Segurança Pública, porque é muito novo para o município. […] a partir do contato com o 
estado, o município começou a desenvolver uma ideia sobre a forma de desenvolver 
Segurança Pública (GOMES, 2011, p. 94). 
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A experiência do “Fica Vivo!” ajudou a perceber que tinha mais coisas, que não era só 
uma questão urbana ou policial [...]. O Fica Vivo chamou a atenção dizendo: [...] além dos 
projetos sociais, se tem que discutir o que se faz com o preso depois que ele voltar para 
cá, se ele não tiver a oportunidade ele vai reincidir. Fortaleceu muito este grupo de 
quem já tinha a visão de integração, de cidadania, [...] fortaleceu muito este grupo com 
uma visão mais cidadã (GOMES, 2011, pp. 93-4). 

 

 No que tange à participação do governo municipal de Contagem no IGESP, metodologia 

de gestão orientada à organização e gestão do trabalho policial para integrar ações e 

informações nos limites de determinada área geográfica, observava-se um reflexo das rusgas 

político-partidárias entre os dois níveis de governo: 

 

em Contagem, ia o secretário de segurança pública, que era da oposição, ia pra fazer 
política contra o governo estadual [...] era um cara chato que toda reunião [do IGESP] 
pedia a palavra pra fazer o mesmo discurso sobre os investimentos que a prefeitura fez 
e que o estado não quis se integrar (Entrevistado 3: gestor da SEDS-MG). 

 

Além dessas transformações, a SEDS-Contagem e sua GCC, semelhantemente ao caso de 

Belo Horizonte, parecem ter optado por trilhar uma trajetória de qualificação de sua atuação e 

busca por aproximar-se dos pressupostos da segurança cidadã. Isso fica evidente, por exemplo, 

na questão da prevenção.  

A despeito de entraves engendrados pelas descontinuidades nas transições de governos 

na cidade – que parecem ser a razão para as muitas alterações de estrutura e legislação 

envolvidas no tema da segurança, como mostrado acima –, observa-se relativo esforço para 

implementar políticas de prevenção. O município celebrou convênios com o governo federal 

para receber vários dos projetos oriundos do Pronasci, como o Protejo e o Mulheres pela Paz.  

A GCC atua preventivamente com patrulhamento a pé e operações focadas na ocupação 

de espaços e ambientes que apresentem vulnerabilidades e riscos, como viagens de ônibus e 

eventos realizados no município. Apresenta-se, assim, certo isomorfismo de alguns projetos da 

guarda belo-horizontina – posto que até mesmo o projeto de policiamento de veículos de 

transporte coletivo tenha o nome idêntico ao projeto belo-horizontino, intitulado “Viagem 

Segura”. Além disso, a guarda possui protocolos específicos e atendimento especializado para 

alguns tipos de ocorrências, como violência sexual, menores infratores e escolas. Em outros 

casos, a guarda dá suporte às equipes que tratam da prevenção dentro da estrutura da 

secretaria, a partir das diretrizes e da capacitação dada por esta. 

A secretaria, em si, possui duas estruturas distintas para atuar na prevenção, uma 

dedicada a problemas relacionados a drogas – que encabeça projetos prevenção intersetoriais 

que congregam as estruturas responsáveis pela educação, juventude, cultura, esporte, lazer, 
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trabalho, saúde – e outra que tem sua atenção voltada para a prevenção da violência contra 

certos grupos vulnerabilizados, como pessoas em situação de rua. Para tanto, a 

Superintendência de Prevenção à Violência coordena o COMFISC, que é o Comitê de Fiscalização 

municipal, onde são planejadas abordagens em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, a fim de minimizar os impactos da violência para públicos específicos.  

É importante destacar que o responsável pela superintendência teve trajetória de 

destaque no âmbito do Programa Conjunto da ONU, enquanto respondia pela comando de uma 

das companhias de Polícia Militar do município (PNUD, 2013). Por fim, alguns desses projetos 

geridos pela secretaria municipal possuem interface com projetos de extensão de universidades 

que atuam no município, como a UFMG e o centro universitário Una. 

Contudo, dentro da lógica de path dependence, as competências desenvolvidas no 

município de Contagem ao longo do tempo parecem não ter possibilitado ainda um estoque de 

experiências para a gestão da segurança na atualidade. Isso se deve, sobretudo, às 

fragmentações observadas na gestão. Isso resulta em projetos de prevenção incipientes e, 

sobretudo, extremamente pulverizados; cada parte da estrutura possui seus próprios projetos, e 

eles parecem não ter qualquer interlocução. Em outras palavras, parece não haver uma diretriz 

municipal, ou uma política municipal de segurança em Contagem. 

A própria Guarda Civil de Contagem, a despeito de já existir a quase uma década e meia, 

parece reforçar essa pulverização de esforços, com caráter ainda ambíguo – um traço nítido de 

ritualismo, em que a forma precede o conteúdo, ou uma estrutura de gestão é criada para 

atender a certa expectativa do governo federal sem, contudo, uma reflexão sobre seu conteúdo e 

sua atuação.  

Concomitantemente ao seu grande alargamento de seu escopo de atuação nos últimos 

anos, sobretudo a partir do reconhecimento dado pela Lei 13.022/2014, a guarda passa a ser 

comandada por agentes de sua própria carreira, o que parece ter tido grande resultado em 

termos de qualidade da atuação e busca por melhorias e investimentos: 

 

O que eu posso falar da experiência quando eu entrei […] como os comandos 
eram comissionados e militares, eles não tinham aquele compromisso de fazer 
uma construção da instituição com as outras instituições. Eles trabalhavam 
assim: aparecia demanda, vamos resolver, aparecia demanda, vamos resolver, 
mas não criavam vínculo. Isso foi muito ruim pra gente, porque a gente era “pau 
mandado” […] E aí a gente era utilizado para trabalhar mas não tinha 
reconhecimento nenhum como instituição, os guardas também não ficavam 
motivados por conta dessa falta de valorização, de reconhecimento 
(Entrevistado 10: comandante da GCC). 

 



 

128 

 

 A despeito da desvinculação ocorrido entre GCC e PM, que se observou por exemplo na 

formação dos guardas, que já não ocorre mais dentro da Academia da Polícia Militar, a GCC 

parece guardar ainda muitos traços da PM, como uma forma de isomorfismo. Exemplificam isso 

a atuação da guarda – que é planejada como uma forma de complementação da atuação da 

própria PM –, a divisão de sua estrutura – sendo os comandos regionais da GCC “como se fossem 

as companhias da Polícia Militar” (Entrevistado 10: comandante da GCC) –, a presença de sinais 

de respeito, como a continência, o próprio fardamento da guarda e os princípios que são 

preconizados pela formação da tropa na academia própria de Contagem – que coloca a guarda 

em posição de destaque dentro do contexto estadual, como precursora desse esforço de 

formação: 

 

a nossa academia hoje aqui, por exemplo, ela é muito moldada com a mesma formação 
da Polícia Militar, no sentido de que nós temos a ordem unida, nós utilizamos ainda 
sinais de respeito, que a Polícia Militar utiliza, que é a continência […] Nós temos no 
nosso estatuto, muito semelhante ao código militar, no sentido de hierarquia, disciplina, 
na ética. Então nós seguimos basicamente os mesmos princípios que as instituições 
militares (Entrevistado 10: comandante da GCC). 

 

Como reflexo dessa colonização do pensamento da GCC pelo domínio cognitivo da PM, 

sua atuação parece limitar-se, como afirmou seu próprio comandante, a um mero apoio às 

polícias – seja a PM, através da complementação, seja a PC, a partir do convênio para preencher 

REDS –, ao invés de dar força a um arranjo sistêmico marcado por iniciativas de ação integrada 

ou intersetorial no município, como preconiza o paradigma de segurança cidadã. Até mesmo o 

GGI-M padeceu diante da ruptura na gestão municipal, como fica evidente nesta fala: 

 

A gente tá com isso em suspenso, essa gestão ainda não retomou, apesar de ter o 
entedimento da importância de retomar isso, do funcionamento do GGI-M […] O GGI-M 
funcionou até o final da última gestão, mas nessa gestão ele ainda não foi retomado 
(Entrevistado 12: gestor da SEDS-Contagem). 

 

Hoje há guardas lotados dentro das delegacias da PC no município, onde se transcrevem 

os boletins de ocorrência da Guarda para o sistema de registro do estado. Ainda, o sistema de 

registro utilizado pela Guarda de Contagem foi desenvolvido pelas mesmas pessoas que 

desenvolveram o sistema REDS utilizado pelas organizações do Sistema Integrado de Defesa 

Social do estado de Minas Gerais – outro traço de isomorfismo de organizações do sistema 

estadual, como a PMMG, que desenvolveu o sistema e que parece ter grande influência sobre o 

modus operandi da gestão da segurança pública em Contagem.  

Como também se observou em outros municípios analisados, Contagem parece ter 

dificuldade em manter canais de comunicação com a sociedade, através dos quais ela possa 
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receber suas demandas e discutir respostas, soluções e avaliações. O Conselho Municipal de 

Defesa Social, criado com tal finalidade, está em vias de ser readequado. Nas palavras de um dos 

gestores da secretaria,  

 
A gente está fazendo uma readequação da legislação que trata do Conselho Municipal de 
Defesa Social. Ele não era paritário, tinha um grande número de assentos, era pouco 
resolutivo. Então a ideia é retomar o Conselho Municipal de Defesa Social, que é onde a 
gente tem a participação da sociedade civil, demandando, sugerindo propostas, e aí 
retomando o GGI-M, pra que o GGI-M seja esse polo de articulação das ações, 
pensamento estratégico de como interver no território (Entrevistado 12: gestor da SEDS-
Contagem). 

 

6.1.4- IBIRITÉ 

 

Fundado há pouco mais de cinco décadas, Ibirité dista aproximadamente 20 km do 

centro da capital mas possui características demográficas distintas de Belo Horizonte. Ibirité 

possui área de apenas 72 mil km², por onde se espalham pouco mais de 175 mil habitantes. O 

menor porte da cidade a coloca em destaque devido à possibilidade de proximidade dos 

cidadãos à gestão e os possíveis impactos dessa proximidade em termos de participação social – 

sobretudo através do GGI-M instalado na cidade.  

Semelhantemente a o que se observa no município de Betim, Ibirité observou grande 

crescimento no número de homicídios, sobretudo de jovens, entre as décadas de 1990 e 2000, 

conforme afirmam Diniz e Lacerda (2010). Na atualidade o município de Ibirité vem 

apresentando sérios problemas relacionados à segurança pública, com graves consequências 

para seus moradores – sobretudo os que habitam áreas caracterizadas pela insufiência da 

provisão de serviços e bens públicos. Vários trabalhos científicos apontam para a questão, 

destacando-se aqueles que discorrem sobre a violência armada entre jovens envolvidos em 

gangues e no tráfico de drogas nessas áreas (ZILLI, 2015; ZILLI; BEATO FILHO, 2015), onde são 

vitimados, consideravelmente, jovens negros (LACERDA; LOPES; DINIZ, 2014). 

Os dados sobre criminalidade no município são apresentados nos gráficos abaixo: 
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Gráfico VII – Taxa de homicídios em Ibirité (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A  taxa de registros de homicídio consumado é calculada para cada 100 mil habitantes. 

 
Gráfico VIII – Evolução do número de registro de crimes violentos em Ibirité (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A taxa de crimes violentos soma registros de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, 

estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, sequestro e cárcere privado 

consumado e roubo consumado para cada 100 mil habitantes. 
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6.1.4.1- TRAJETÓRIA, EVOLUÇÃO E ESCOPO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

Até meados da década de 2000, a prefeitura de Ibirité não possuía quaisquer ações 

relacionadas à segurança pública, senão o custeio das organizações policiais atuantes no 

município. A partir da oportunidade de receber recursos do governo federal via Pronasci, o 

município atribui à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a responsabilidade de planejar e 

gerir as políticas de segurança pública.  

Diferentemente daquilo que se observa em Belo Horizonte, Betim e Contagem, a 

estrutura da prefeitura de Ibirité parece não denotar qualquer esforço de priorização da pauta 

de segurança pública na agenda do município, dado que a pasta que por ela é responsável se 

divide entre diversos outros tema não necessariamente correlacionados à segurança – posto que 

suas competências sejam, conforme Art. 8º, §1º, inciso I, da Lei municipal 12.527, de 2011.: 

 

execução de estratégias de promoção do desenvolvimento autossustentável do 
município, compreendendo iniciativas de ampliação do sistema produtivo formal, 
abrangendo todos os segmentos que visam contribuir para o crescimento econômico, 
assim atuando no crescimento e no fortalecimento integrado dos setores industrial, 
Comercial, Agropecuário, Turismo, Trânsito e Transporte, de Segurança Pública e o 
Sistema Nacional de emprego - SINE, que proporciona aos cidadãos geração de emprego 
(IBIRITÉ, 2018a). 

 

O município de Ibirité assinou Convênio com o Governo Federal no âmbito do Pronasci, e 

foi contemplado com vários financiamentos, que o permitiu encabeçar diferentes projetos, 

conforme descreve sua página virtual. Foram eles (i) a instalação do GGI-M – ativo desde 2009 –  

e de videomonitoramento; (ii) a elaboração do Plano Municipal de Segurança, a partir da 

contratação de uma consultoria que congregou em um documento deficiências e estratégias para 

resolução de problemas; (iii) a implementação do Programa de Esporte e Lazer na Cidade 

(PELC)9 e (iv) implantação da Equipe da Saúde da Família10. Além destes quatro projetos, a 

                                                             
9 Iniciativa que congrega o Ministério da Justiça, por meio do Pronasci, e o Ministério do Esporte, a fim de promover 
ações intersetoriais para promover esporte e lazer como ferramentas de exercício da cidadania (MINISTÉRIO DO 
ESPORTE, 2010). 
10 Ação conjunta entre as pastas da Saúde e da Justiça, buscando prevenção da violência e promoção da segurança 
pública nas áreas de abrangência das equipes de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
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prefeitura ainda buscou, sem sucesso, a implantação dos programas Mulheres da Paz11, Protejo12 

e Espaço Urbano Seguro13.  

 Atualmente, a pressão popular parece ter feito com que o problema da segurança 

voltasse à agenda do município, motivo pelo qual a prefeitura decidiu atualizar as metas e 

objetivos do primeiro Plano de Segurança Pública de Ibirité, datado de 2009, a partir da 

instituição da Comissão de Elaboração do Plano de segurança pública de Ibirité/MG. A minuta da 

segunda edição desse plano aponta para uma lista de vulnerabilidades do município. Segundo a 

metodologia empregada para elaboração de tal instrumento de planejamento, para cada uma 

dessas vulnerabilidades seria atribuído um compromisso. Para cada um desses compromissos 

há uma série de desafios; e para cada desafio o plano estipula ao menos um objetivo. Tais 

objetivos não contém lastros no orçamento e nem previsão de custos ou de tempo necessário à 

execução – o que faz com que pareçam vagos e desconexos da realidade (IBIRITÉ, 2017). 

 

6.1.4.2- QUESTÕES DE ESPECIFICIDADE LOCAL, TRAJETÓRIA E CONTEÚDO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A análise documental empreendida aponta para a existência de vários projetos advindos 

da política nacional, via Pronasci. Contudo, a partir da redução dos aportes do programa, tais 

projetos perderam boa parte de sua sustentação. Poucos ainda persistem – como é o caso do 

GGI-M –, e outros nem chegaram a ser implementados – como o “Mulheres da Paz”, o “PROTEJO” 

e o projeto “Espaço Urbano Seguro”. Além disso, o plano municipal elaborado em 2017 não 

parece possuir qualquer lastro nesses programas implementados preteritamente. Outro ponto 

que merece destaque é a dependência que esses projetos têm de repasses vindos do governo 

federal, o que pareceu resultar em descontinuidades e rupturas – uma das armadilhas descritas 

por Fuhr (2011). 

Assim, parece evidente, a partir da fala do entrevistado, que os projetos do Pronasci 

padeceram diante da falta de experiência e conhecimento dos gestores municipais para tratar do 

tema, o que redundou na impossibilidade de executar os projetos e a consequente necessidade 

de devolver recursos ao governo federal: 

                                                             
11 Objetiva a formação de mulheres sobre mediação de conflitos, técnicas de abordagem, cidadania, prevenção ao uso 
de drogas, adolescência e inclusão digital, com recebimento uma ajuda de custo mensal (BRASIL, 2012; MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2014). 
12Voltado a jovens em territórios vulneráveis, buscando desenvolver percursos formativos para a promoção da 
cidadania, direitos humanos, qualificação profissional e inclusão social, para a prevenção da violência, da 
criminalidade e do envolvimento com drogas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014). 
13 Volta-se à estratégia de prevenção da violência por meio da integração e participação ativa da comunidade em 
projetos de revitalização de espaços públicos e restabelecimento da convivência comunitária nesses locais 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009). 
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Pois então… o Pronasci foi um programa muito bom mas que infelizmente durou muito 
pouco. Mas eu acho que foi válido: nós conseguimos experiência, conseguimos alguns 
trabalhos junto ao Pronasci. Houve também, vamos falar assim, um grande desperdício 
[…] nós fomos contemplados com algumas câmeras que não chegou [sic] nem a 
funcionar. Faltou também na época planejamento, principalmente da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico […] faltou planejamento, faltou [sic] estudos. Nós tivemos 
que devolver na época um dinheiro até alto para a União novamente. Não houve 
planejamento para gastá-lo em tempo hábil […]Olha, pra ser bem sincero, eu acho que 
faltou treinamento na época (Entrevistado 17: ex-presidente do CONSEP). 

 

Observa-se pequeno quantitativo e baixa profissionalização dos servidores da pasta 

relacionada à segurança pública, estampada na soma de baixa formação desses agentes e 

ausência de capacitações, atualizações e treinamentos específicos para atuar em projetos. Na fala 

dos integrantes do GGI-M, soma-se ao engessamento do orçamento do município a dificuldade 

em elaborar projetos para captar recursos externos – como ocorreu na época do Pronasci, o 

município também perdeu recursos de um projeto voltado à prevenção com financiamento do 

Tribunal de Justiça por não possuir pessoal capacitado para elaboração dos termos necessários à 

captação desses recursos. Além disso, a gestão da segurança ibiritenense também não possui 

tanta proximidade da academia, nem presença de pesquisadores atuando na gestão.  

Hoje, o Plano Municipal de Segurança Pública ibiritenense preconiza ações de prevenção, 

como o projeto voltado a jovens de 18 a 24 anos e para jovens em situação de risco social. O 

quadro 10 traz consigo as principais ideias subjacentes a cada um dos 35 desafios, de maneira 

sintética: 

 

Quadro 10 – Desafios e ações do Plano Municipal de Segurança Pública de Ibirité (com continuação) 

DESAFIO AÇÕES 

1 Aprimorar e ampliar as investigações relativas a crimes 
violentos   

Análise de cada crime e divulgação de 
casos solucionados 

2 Reduzir o número de homicídios ligados ao tráfico de drogas   Operações de apreensão e projetos de 
prevenção social à criminalidade 

3 Criar, capacitar e qualificar a Guarda Municipal   Criar órgão 

4 Reduzir o número de homicídios resultantes de conflitos 
interpessoais   

Operações de apreensão e fiscalização de 
bares e similares 

5 Promover Políticas de Acautelamento humanizado dos 
condenados   

Instalar APAC e vigilância da unidade 
prisional 

6 Articular políticas públicas voltadas para a juventude   Criar uma coordenadoria de programas e 
projetos voltados para a juventude e 
elaborar ações e intervenções específicas 
para jovens  

7 Mapear os jovens em situação de risco social   Realizar e manter atualizada pesquisa de 
campo visando a conhecer o perfil do 
jovem em situação de risco social 

8 Ampliar e qualificar os projetos voltados para a juventude em 
situação de risco social   

Implantar projetos de prevenção 

9 Reduzir a criminalidade e a violência nas escolas   Implantar projetos de prevenção 
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Continuação – Quadro 10 – Desafios e ações do Plano Municipal de Segurança Pública de Ibirité 
DESAFIO AÇÕES 

10 Estimular estudos relativos aos crimes em que as mulheres 
figurem como vitimas ou como autoras   

Registrar crimes e fazer um "dossiê" de 
cada um deles com o máximo de 
informação possível 

11 Criar rede de apoio à mulher vítima de violência   Identificar, atender e proteger mulheres 
vítimas de violência 

12 Reduzir a subnotificação dos ilícitos cometidos contra as 
mulheres   

Campanha publicitária e parceria com 
rede de saúde para notificações 

13 Conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher   Campanha de conscientização 

14 Consolidar, junto à imprensa, o conceito de informação 
responsável na área de insegurança   

Criar assessoria de imprensa para 
interlocução entre a secretaria e a mídia 

15 Manter a população informada sobre as medidas e avanços no 
combate a violência   

Divulgação periódica de indicadores 

16 Reduzir a posse e o porte ilegal de armas de fogo, 
aumentando o número de armas recolhidas   

Operações de apreensão e campanha de 
conscientização 

17 Aumentar a capacidade de produção de Termos 
Circunstanciados de Ocorrências – TCO   

Apoiar a PC com recursos humanos e 
materiais 

18 Reduzir a demanda reprimida pelo serviço de segurança 
pública 

Análise da demanda 

19 Implementar o Centro Integrado Municipal de Atendimento e 
Despacho (Ibirité Integrado) 

Criar órgão 

20 Suprir todos os serviços de fiscalização do município com 
equipamentos de suporte tecnológico 

Equipar equipes com decibelímetros, GPS 
e câmeras 

21 Implantar sistema municipal de controle urbano por vídeo-
monitoramento em vias, logradouros e espaços públicos 

Implantar sistema 

22 Fortalecer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal –GGIM- de 
segurança pública 

Formalizar a nomeação de 
representantes e exigir sua participação 

23 Criar canais alternativos de participação popular na segurança 
pública 

Promover fóruns e fortalecer Conselhos 
Municipais de Segurança 

24 Estimular e fortalecer o CONSEP Divulgar atuação do CONSEP e prover 
fundos a ele 

25 Criar norma para avaliação sistemática das ações de segurança 
pública 

Regulamentar a avaliação, por meio do 
GGI-M 

26 Dar publicidade aos resultados das avaliações das ações de 
segurança pública 

Disponibilizar resultados das avaliações  

27 Promover a conscientização dos usuários e fiscalização dos 
locais de venda de bebidas alcoólicas 

Fiscalização de bares e campanha de 
conscientização 

28 Legislar, na esfera de competência, sobre todos os aspectos de 
interesse da segurança pública 

Regulação urbana e fiscalização 

29 Municipalizar o trânsito de Ibirité Criar órgão 

30 Formar e qualificar os agentes da autoridade de trânsito. Treinar guardas, quando a guarda for 
instituída 

31 Aperfeiçoar as condições de sinalização, estacionamento 
fiscalização no Município 

Diagnosticar a demanda e planejar a 
criação do estacionamento rotativo  

Fonte: Ibirité (2007, pp. 14-28). 

 

Os desafios preconizados pelo Plano atual aparentam ser claramente ritualísticos, 

aproximando isomorficamente de práticas de outros níveis de governo ou de outras 

organizações – como as organizações policiais. Diante da carência de pessoal e de qualificação 

observada na secretaria municipal, o plano municipal ibiritenense carece de dignóstico, de 

metas claras e ações específicas – em muitos casos, as ações simplesmente repetem o texto dos 

desafios, evidenciando a lacuna de sentido e conteúdo dessas ações. Como revelaram falas 
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durante a reunião do GGI-M, o referido plano parte de um diagnóstico de problemas feito à 

época em que uma empresa de consultoria foi contratada para elaborar o primeiro plano 

municipal ibiritenense, e várias metas do atual plano parecem ter sido meramente copiadas 

desse documento datado de 2009 – o que se revela, inclusive, em datas copiadas erradas, 

fazendo referência erroneamente ao primeiro plano. 

No que se relaciona à dificuldade de execução das ações, o plano preconiza várias 

atividades que são profundamente intensivas em pessoal, como a aplicação de questionários, 

pesquisas de campo – “Realizar e manter atualizada pesquisa de campo visando a conhecer o 

perfil do jovem em situação de risco social” (IBIRITÉ, 2017, p. 16) – e trabalho de análise 

criminal. Todavia, o próprio documento sugere a necessidade de contratar uma consultoria 

externa para executar o plano, em decorrência da pequena quantidade de servidores na pasta da 

prefeitura: “Como fundamento para a execução estratégica indica-se a contratação de empresa 

de consultoria especializada para acompanhamento e aconselhamento na execução das ações do 

PMSP [Plano Municipal de Segurança Pública]” (IBIRITÉ, 2017, p. 9). Essas questões, mais uma 

vez, parecem evidenciar as incapacidades do executivo municipal e a irrealidade das medidas 

estabelecidas pelo seu Plano. 

 Outro ponto de destaque, que se relaciona à qualificação do pessoal especificamente 

dedicado à pasta, diz respeito à captura de interesses. Semelhantemente ao que se observou a 

partir de práticas engendradas pelos repasses do FNSP e pela instituição de outros GGIs no país, 

a gestão da segurança pública em Ibirité parece reiterar velhas práticas da gestão de políticas de 

segurança pública. Isso se exemplifica pela observação das aquisições feitas no âmbito da 

instituição do GGI-M do município. O plano de trabalho que descreve o projeto justifica-se na 

complexidade social, econômica e geográfica do município, que se soma à sua baixa arrecadação 

de tributos. Para resolver tal problema, a despeito de preconizar “integração sistêmica e 

multidisciplinar” para envolver “atores municipais, estaduais, federais e representantes da 

sociedade civil em torno do tema segurança pública, articulando ações de prevenção da 

criminalidade, atuando nas razões sócio-educativas, otimizando ações de segurança pública e 

polit́icas sociais”, o município limitou-se a empenhar repasses à aquisição de equipamentos 

relacionados ao trabalho policial de monitoramento remoto – a saber, televisores, sistema de 

som, mobiliário, microcomputadores, antenas, câmeras, fones de ouvido e demais aparelhos de 

informática necessários para tal trabalho –, ao invés de tocar em pontos que necessitavam de 

uma verdadeira reforma, como inovação, capacitação de agentes, análise de problemas, dentre 

outros. Essa captura, também elencada dentre as armadilhas de Fuhr (2011), é descrita por 
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muitos autores que se dedicam à gestão da segurança pública em nível local (SOARES, 2007; 

COSTA; GROSSI, 2007; BALLESTEROS, 2014).  

Reforçando o déficit de capacidades observado no município, a análise do Plano de 

Ibirité aponta para fortes traços de isomorfismo e mimetismo. À maneira ensinada pelos 

teóricos do institucionalismo, esses traços são buscados sem o esforço de dar razão às 

transformações e à criação de novas estruturas. Em muitos pontos, o município propõe-se a 

instituir órgãos já existentes no nível estadual de governo ou em outros municípios, copiando 

sua estrutura. Um exemplo disso é a proposta de criar  “um “Centro de Atendimento e Despacho” 

de âmbito municipal para atendimento á comunidade, com funcionamento ininterrupto” 

(IBIRITÉ, 2017, p. 21), que é evidentemente uma tentativa de isomorfismo do Centro Integrado 

de Atendimento e Despacho (CIAD)14 instituído pelo governo do estado há mais de uma década. 

Além dessa sobreposição a uma estrutura já existente na RMBH, o Plano Municipal de Segurança 

Pública de Ibirité ainda se propõe a criar um sistema de informações para registrar ocorrências, 

aos moldes do sistema REDS, implementado pelo governo do estado e já atuante em todo o seu 

território. Em outros pontos, a proposta do plano se confunde às atribuições precípuas de outras 

organizações, como quando a secretaria municipal, a despeito de sua baixa capacidade, propõe-

se a analisar “cada crime violento [ocorrido em sua jurisdição] em parceria com a Policia Civil, 

identificando todos os elementos circunstanciais, sociais, antropológicos, geográficos e culturais 

do fato” (IBIRITÉ, 2017, p. 14); ou então quando a secretaria busca empreender ações de 

prevenção para o mesmo grupo alvo das intervenções do governo do estado, na ação em que ela 

se propõe a “Criar uma coordenadoria de programas e projetos voltados para a juventude, 

principalmente, jovens entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos” (IBIRITÉ, 2017, p. 16). 

Conforme observado em falas dos integrantes do GGI-M de Ibirité, a ausência de 

capacidades dá substrato ao desenvolvimento de capturas corporativistas. Em Ibirité, a PMMG 

auxilia informalmente o município em processos de licitação e na execução de vários dos 

projetos que constam no Plano – como a escolha da localização das câmeras e a operação das 

imagens de videomonitoramento. É importante destacar que a predominância da agenda da PM 

no município é contestada por outros atores, como se observou na fala de um delegado da PC 

que também estava na reunião do GGI-M. O entrevistado 17 afirma, inclusive, acreditar que a 

demora na aprovação do Plano ibiritenense diz respeito ao domínio que a PM parece ter sobre 

ele, dominando a temática: “talvez seja por isso que não tenha [sido] aprovado”. 

                                                             
14 O CIAD é o órgão do governo do estado responsável pelo atendimento e encaminhamento centralizado e integrado 
de ligações via tridígitos relacionados a emergências e ocorrências policiais e de bombeiros, com a finalidade de 
garantir maior qualidade e agilidade no serviço prestado à população no despacho de viaturas em atendimento aos 
chamados (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018a). 
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 Além disso, ainda hoje há algumas marcas da forte interlocução de atores diversos na 

lógica da segurança do município de Ibirité. A título de exemplo, nas reuniões do GGI-M 

observadas no âmbito desta pesquisa participaram representantes da gestão do executivo 

municipal – como representates de diversas secretarias municipais e, em muitas reuniões, o 

próprio prefeito –, representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), de orgãos do 

poder judiciário – como defensoria pública e tribunais –, representantes de organizações do 

poder executivo estadual, sobretudo policiais – PCMG, PMMG e CBMMG –, além de farta 

participação da sociedade civil organizada – na forma de representantes da OAB, da CDL, do 

CONSEP e do COMAD de Ibirité.  

 O próprio GGI-M de Ibirité faz-se um elemento de destaque na análise da gestão da 

segurança pública neste município. Diferentemente de Belo Horizonte, onde o GGI-M não 

conseguir ter vazão, durando apenas uma reunião, o GGI-M de Ibirité se destaca por sua 

longevidade e sua forte atuação. Se à PBH foi facultado prescindir de uma estrutura como a do 

GGI-M, dado que a estrutura presente no município no momento anterior à instalação do GGI-M 

já possuía uma atuação bem próxima à que o Gabinete deveria ter, Ibirité não dispunha – e nem 

dispõe hoje – de uma estrutura como essa dentro da gestão municipal. Além da ausência de 

capacidades próprias da gestão municipal, a pequena distância de Ibirité à capital não foi o 

suficiente para o fortalecimento de políticas executadas pelo poder público estadual em 

território ibiritenense. Por exemplo, o caso do programa “Fiva Vivo!” também revela questões de 

relevo, sem ter conseguido se aderir no município em análise. Afirma-se que a associação, por 

parte da comunidade, com o programa à atuação policial no núcleo gestor do programa em 

Ibirité foi a causa de seu insucesso no município: “Durante os dois meses de duração do 

Programa [em Ibirité] ocorreram boicotes, ataques e saques ao núcleo [Núcleo de Prevenção à 

Criminalidade - NPC], além de intimidação dos funcionários, o que obrigou esse NPC a ser 

fechado” (FARIAS; NORO FILHO, 2009, p. 11). Assim, mesmo que em um primeiro momento a 

adesão de Ibirité ao Gabinete preconizado pelo Pronasci tenha ocorrido de maneira ritualística, 

como forma de cumprir requisitos para recebimento de aportes financeiros, o projeto encontrou 

aderência nas carências do municípios. 

 Por fim, ainda se observa grande atividade de uma Rede de Enfrentamento à Violência 

Contra a Mulher no município, tendo como parceiros, como afirma o Entrevistado 17, o Conselho 

Municipal da Mulher, o Conselho Municipal do Idoso, o CONSEP, a Fundação Helena Antipoff, a 

Polícia Civil, a própria Polícia Militar e outras organizações da sociedade civil, como igrejas e 

ONGs. Hoje essa rede se articula com outros municípios da RMBH, através de um consórcio 

intermunicipal que promove ações voltadas ao tema. A partir das falas do entrevistado e dos 
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participantes na reunião do GGI-M, fica evidente o papel de uma ex-delegada atuante no 

município no estabelecimento dessa rede. 

 No que tange à participação social, Ibirité aparenta ser um caso único dentre os 

municípios analisados. Seu único CONSEP, instituído e atuante há quase 19 anos, possui forte 

atuação no município, tendo participado de muitas das ações que trouxeram desenvolvimento 

de capacidades e discussões para o tema da segurança pública em Ibirité – tendo hoje, inclusive, 

dois assentos no GGI-M. Por exemplo, com intervenção desse Conselho observou-se o 

desenvolvimento das respostas da Polícia Militar aos problemas de crime e violência de Ibirité e 

região, culminando no movimento para a doação de um terreno do município e recolhimento de 

recursos de uma indústria termoelétrica atuante no município para a construção de um Batalhão 

da PM em sua jurisdição – o que significou um salto quantitativo de de apenas 11 policiais, em 

2000, para quase 400 em 2018. Hoje, a despeito da dificuldade em promover a participação de 

todos os segmentos da sociedade – o que fica evidente na fala do entrevistado 17 sobre a 

incipiência da participação de moradores de aglomerados nas reuniõs do CONSEP –, o Conselho 

mobiliza vários recursos financeiros, humanos, sociais e políticos para levar demandas da 

sociedade ao governo, alargando sua atuação devido à força da atuação de seus idealizadores e 

líderes – como o próprio entrevistado, que foi reeleito para a presidência do CONSEP por 4 

mandatos, tendo ocupado tal função durante 18 anos. Além disso, hoje o CONSEP de Ibirité 

recebe verbas vindas do Poder Judiciário para livre alocação em serviços de segurança pública – 

o que vem sendo utilizado costumeiramente para compra equipamentos para as polícias, como 

câmeras instaladas em unidades e peças para viaturas policiais. 

 

6.1.5- SÃO JOAQUIM DE BICAS 

 

O município de São Joaquim de Bicas se destaca nesta análise, devido à incipiência de sua 

estrutura administrativa, a presença de grande população carcerária, sua elevada 

vulnerabilidade social, sua elevada violência – representada por sua taxa de homicídios quatro 

vezes maior que a de Belo Horizonte – e, por fim, o fato de ele ter sido o único dos cinco 

municípios analisados que não recebeu recursos do Pronasci. 

Emancipado somente em 1997, o município de São Joaquim de Bicas possui a mesma 

área de Ibirité, porém possui menos de 30 mil habitantes, segundo estimativa da Fundação João 

Pinheiro para 2016. Além da juventude do município, destaca-se nele a presença de três 

unidades prisionais nas quais encontram-se mais de 4.500 pessoas – o que corresponde a mais 

de 15% da população da cidade. Julga-se que tal questão possa ser de relevo para a análise, 



 

139 

 

posto que exija do município vigorosas ações para inclusão social e cidadania, em face de 

severas vulnerabilidades sociais apontadas por seus indicadores. Existe uma hipótese, veiculada 

sobretudo pelos discursos políticos – mimetizados na fala do gestor municipal entrevistado – de 

que a atração de familiares de indíviduos privados de liberdade ao município seria uma das 

causas do aumento da violência. Contudo, essa afirmação, bem como a explicação sobre os 

fatores que causam o aumento da violência nesse município, ainda carece de estudos. 

Além disso, observa-se elevada vulnerabilidade social no município, como se infere a 

partir dos indicadores de pobreza na RMBH com base nos parâmetros do PNUD – que se 

espraiam sobre as bordas e periferias da região, concentrando-se em municípios como Rio 

Manso, Mário Campos, São Joaquim das Bicas, Juatuba, Esmeraldas, Nova União, Taquaraçu de 

Minas, Jaboticatubas e Baldim que possuem uma variação da ordem de 36,3 a 46,5% de pobres, 

recebendo menos de um dólar por dia, por pessoa (PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, 2011).  

Outra especificidade deste município é o fato de ele ter sido o único dos cinco aqui 

analisados que não recebeu recursos vindos do Pronasci. À época, o governo do estado, através 

de sua secretaria dedicada à segurança, recebeu mais de R$60 milhões para repassar a seis 

municípios da RMBH: a capital, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e 

Santa Luzia (MINAS GERAIS, 2008). 

 

6.1.5.1- TRAJETÓRIA, EVOLUÇÃO E ESCOPO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

 

Diferentemente de o que se observa nos demais municípios analisados, as preocupações 

com a gestão de segurança pública em São Joaquim de Bicas são sobremaneira incipientes, a 

despeito da concentração de problemas relacionados às dinâmicas atinentes à proximidade com 

unidades prisionais e relacionados à elevada taxa de criminalidade violenta, expressa nos 

gráficos IX e X: 
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Gráfico IX – Taxa de homicídios em São Joaquim de Bicas (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A  taxa de registros de homicídio consumado é calculada para cada 100 mil habitantes. 

 
Gráfico X – Evolução do número de registro de crimes violentos em São Joaquim de Bicas (2012-2018)  

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública Cidadã da Secretaria de Estado de Segurança Pública (OSPC/SESP) e 

Estimativa Populacional – IBGE. 

Nota: A taxa de crimes violentos soma registros de homicídio consumado, homicídio tentado, estupro consumado, 

estupro tentado, estupro de vulnerável consumado, estupro de vulnerável tentado, sequestro e cárcere privado 

consumado e roubo consumado para cada 100 mil habitantes. 

 

Isso fica evidente, por exemplo, na ausência de uma estrutura específica de gestão no 

município, o que não denota qualquer esforço de priorização da pauta na agenda do município, 
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entregando a agenda da segurança aos órgãos de outros níveis de governo presentes no 

município. Ainda, diferentemente dos demais municípios analisados, São Joaquim de Bicas não é 

sede de comarca e, por conseguinte, não tem uma delegacia regional em sua área – o que pode 

dificultar fluxos de comunicação entre os órgãos do sistema de justiça criminal no que tange a 

assuntos deste município. 

 

Carreada na emancipação do município, a Lei n. 4, de 1997, dispõe sobre a organização 

administrativa da Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas. Essa lei institui cinco 

secretarias, a saber: Administração e Promoção Social; Fazenda; Educação, Cultura, Esportes e 

Meio Ambiente; Saúde e, por fim, Obras Públicas e Assuntos Urbanos. A responsabilidade pela 

segurança pública aparece dentre as atribuições desta última secretaria, conforme preconiza o 

inciso VI do artigo 22 de tal lei: 

 

ART. 22º - A Secretaria de Obras e Assuntos Urbanos é o órgão que tem por finalidade: 
[;…]VI- Executar atividades relativas à prestação e manutenção dos Serviços públicos 
locais, tais como: limpeza pública, coleta de lixo, cemitério, matadouro, mercado, feiras 
livres, iluminação pública, saneamento, provimento de água potável, segurança pública 
combate a insetos e animais daninhos e serviços assemelhados, de natureza urbana e 
interesse local (SÃO JOAQUIM DE BICAS, 1997). 

 

Ao longo dos anos após a instituição dessa secretaria, observa-se incipiência nas ações 

relacionadas à segurança pública no município. Os valores apresentados pelas leis 

orçamentárias do município para a função segurança pública revelam a ausência de prioridade, 

posto que a participação da função na destinação do orçcamento anual nunca passou dos 0,30%. 

Quando analisadas as peças de planejamento plurianual do município, as únicas ações previstas 

para a função segurança pública é a manutenção de convênios junto à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Minas Gerais, às Polícias Civil e Militar, ao Ministério Público, à Justiça e ao 

governo federal. Apenas na LDO de 2007, lei responsável por estabelecer as diretrizes para 

elaboração do orçamento anual, há a previsão de contratação de vigilantes ou criação de uma 

guarda municipal – demonstrando limitações no desenho da intervenção, porque, caso criada, a 

guarda seria somente destinada à função de vigilância do município. 

Mesmo com a reestruturação administrativa ocorrida em 2014, quem responde pelas 

ações relacionadas à segurança pública em São Joaquim de Bicas ainda é a sua Secretaria de 

Obras Públicas e Serviços Urbanos, uma das dez secretarias presentes no município à época, 

também responsável por uma divisão relacionadas às obras públicas, uma divisão de serviços 

urbanos e sua seção destinada à manutenção, o Departamento de Defesa Civil e a 

Superintendência de Segurança Pública e Trânsito.  
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Conduzida por um jovem engenheiro recém-formado, essa secretaria é responsável, 

dentre outras coisas, por meio de sua Superintendência de Segurança Pública e Trânsito, que 

tem como atribuições tratar sobre resíduos sólidos, limpeza urbana, transporte e trânsito, 

gestão de frota da prefeitura, gestão de equipamentos e máquinas da administração municipal e 

vigilância de unidades e prédios da prefeitura (SÃO JOAQUIM DE BICAS, 2014): 

 

6.1.5.2- QUESTÕES DE ESPECIFICIDADE LOCAL, TRAJETÓRIA E CONTEÚDO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A fala do gestor, ao ser perguntado sobre as ações relacionadas à segurança pública no 

município resume um pouco da incipiência encontrada na análise. O gestor afirma que as ações 

de segurança presentes são apenas de segurança do trabalho ou segurança viária: 

 

Segurança, no caso, de transporte; porque pública, segurança pública, é da Polícia 
Militar. Bicas não tem guarda social, não tem setor de trânsito específico. A cidade é 
muito pequena. São trinta e poucos mil habitantes só, então a estrutura […] com certeza 
é muito menor. Nossa secretaria aqui, basicamente é obras em geral, manutenção de 
próprio público, manutenção de vias não pavimentadas e pavimentadas, manutenção de 
rota de ônibus, rota de ônibus escolar, sinalização viária, basicamente isso. A gente não 
tem um setor específico de trânsito, a gente não tem um setor específico de guarda 
municipal. A parte de Defesa Civil do município também é na Secretaria de Obras 
(Entrevistado 8: Secretário em São Joaquim de Bicas). 

 

A despeito de conter previsão de existência de uma estrutura específica para a gestão da 

segurança pública no munício desde 1997, o que se observa hoje é uma entrega da agenda à 

pauta das polícias, sobretudo da Polícia Militar: “Acho que segurança pública mesmo nunca teve 

em [São Joaquim de] Bicas não, na prefeitura. Aqui a tratativa é muito direta com as polícias 

mesmo, porque é pequeno, né?” (Entrevistado 8: Secretário em São Joaquim de Bicas). Essa 

cooptação da agenda pode ser explicitada pela análise de documentos da gestão do município. 

As leis de número 181, 183 e 184, todas datadas de 2002, por exemplo, abrem créditos 

suplementares em favor de convênios junto às polícias para compra de equipamento. Em 2016, a 

lei 581 doa veículos do município à PM. Em 2018, a lei 619 autoriza a doação de rádios 

transceptores, cavaletes, cones e tubos de sinalização para utilização da PM em suas operações 

de trânsito. Mais recentemente, em 2018, a lei 626 cria um projeto de uma feira para produtores 

rurais, dando à PM primazia no planejamento de ações de segurança no evento, como afirma seu 

artigo 25: “A manutenção da ordem e da disciplina, bem como a segurança no expediente da 

feira, estará a cargo da Polícia Militar, a qual deverá ser solicitada pelo Chefe do Executivo 

Municipal”. 
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Porquanto não haja estrutura organizacional especificamente dedicada ao tema, também 

não há pessoal especificamente selecionado, treinado e alocado na gestão das políticas de 

segurança pública – e nem há qualquer esforço de aproximação a órgãos de pesquisa ou à 

academia, como revela a fala do gestor –, o que se coloca como um entrave para a prefeitura na 

execução de políticas endereçadas aos problemas de segurança. Até meados do primeiro ano do 

mandato havia um servidor responsável pela gestão das ações, contratado após reformar-se na 

PM. Contudo, as atividades desse servidor atinham-se à gestão do trânsito e da sinalização.  

Também não parece haver entrada de recursos externos no município, senão de custeio 

do governo do estado para unidades prisionais. Dessa forma, não há projetos ou ações de 

prevenção encabeçados pela prefeitura, nem há algum esforço no sentido de conhecer os 

problemas e as ações existentes em outros órgãos. Toda a ação do prefeito com relação a isso, 

segundo o gestor entrevistado, limita-se à ação política junto ao governo do estado, a fim de 

mitigar problemas relacionados às desordens advindas da ocupação desordenada das áreas ao 

redor dos presídios, conforme afirma o gestor, para quem o município de São Joaquim de Bicas:  

 

só fica com o ônus, só com o problema […] A gente mantém eles, mantém a estrada 
deles, mantém o pessoal que vem […], os filhos vão pra escola da gente, eles têm 
preferência em posto de saúde, usam nosso medicamento, usam toda nossa estrutura e 
nem contabilizar pra poder aumentar o imposto [sic]. Totalmente prejudicado 
(Entrevistado 8: Secretário em São Joaquim de Bicas). 

 

 Além disso, não se observam esforços de atuação sistêmica ou integrada, diferentemente 

daquilo que preconiza a agenda do paradigma de segurança com cidadania. O secretário 

mostrou desconhecer o Pronasci, seus projetos e as estruturas por eles preconizadas, como os 

GGIs. Além disso, o gestor não conhece os esforços de sistematização das ações e instituições de 

segurança pública na forma do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Ao ser questionado 

sobre esses temas, o secretário tomou notas em seu bloco de pendências, reservando-as para 

posterior pesquisa.  

Quando se fizeram necessárias intervenções de maior porte, o prefeito acionou os 

comandantes das instituições de segurança diretamente, sem passar pela Secretaria de Obras. 

Em outros momentos, a interlocução entre os órgãos se dá com fluidez, dentro de uma gama 

limitada de ações. Hoje, conforme afirma o secretário responsável pela segurança no município, 

há um bom diálogo com as polícias, dentro de uma lógica de solicitações de ajuda de ambas as 

partes.  

 

Como a cidade é pequena, então a polícia também é pequena, civil e militar pequena, 
então a gente tem uma conversa muito tranquila. Nosso diálogo com eles é bom. Então 
às vezes solicita, eles solicitam pra gente; “olha, tal lugar tá crítico”, “precisa colocar 
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placa”, “precisa de melhorar lá”, então a gente tenta fazer e a gente também passa pra 
eles, “olha, tal lugar tá tendo muito acidente, “o que vocês recomendam de a gente fazer? 
(Entrevistado 8: Secretário em São Joaquim de Bicas). 

 

 Não se observam, também, canais de participação social, nem mesmo demandas da 

população relacionadas à segurança pública. No que tange à interesetorialidade, pensava-se 

inicialmente que arrolar ações de segurança pública dentre as atribuições da secretaria 

responsável por serviços urbanos pudesse ser uma potencialidade – o que possibilitaria que as 

ações de segurança no município fossem além da agenda tradicional de segurança, englobando 

ações voltadas a requalificação do espaço público e ações voltadas ao desenvolvimento da 

cidadania. Contudo, a total ausência de projetos e pessoas indica as fortes limitações do 

município na promoção de ações relacionadas à segurança pública. A única ação encabeçada 

pelo órgão com interlocução com a temática da segurança parece ter sido a instalação de 

iluminação pública, conforme revela a fala do gestor: “Tem um bairro, um lugar […] que eles 

estavam roubando muito carro, tendo muito assalto, usando droga e a gente colocou, a gente 

conseguiu colocar [iluminação pública] e resolveu” (Entrevistado 8: Secretário em São Joaquim de 

Bicas). 

 
6.2- ANÁLISE DE DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA AGENDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 

A partir da discussão do referencial teórico e da apresentação da trajetória da 

descentralização da gestão de políticas públicas de segurança pública nos municípios analisados, 

pode-se discutir a atualidade das proposições de Pollitt (2005) e Fuhr (2011) para a realidade 

brasileira. Além de responder à questão norteadora deste trabalho, essa proposta procura 

contribuir com as demandas de Pollitt (2005) e Ballesteros (2014) no que diz respeito às 

restrições de aplicações empíricas da descentralização, em setores e realidades específicos, bem 

como aos estudos sobre relações intergovernamentais estendidos às políticas de segurança 

pública. 

 Retomando-se o que é trazido pelos textos de Pollitt (2005), Machado (2008) e Fuhr 

(2011), foram analisados os entraves e as potencialidades à descentralização. Os desequilíbrios 

de interesses, incertezas de papéis e fricções entre atores somam-se às fragmentações 

engendradas pelas descontunuidades no processo político-eleitoral e às desigualdades e aos 

déficits de capacidades para resultar no quadro de entraves citados pela bibliografia. Por fim, no 

rol de potencialidades à descentralização, foram analisados o incremento de ajuste à escala, a 

possibilidade de adoção de inovações e a maior proximidade entre governantes e governados, 

que possibilitaria maior e melhor participação social na atividade governativa.  
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6.2.1- DESEQUILÍBRIO DE INTERESSES, INCERTEZA DE PAPÉIS E FRICÇÃO ENTRE ATORES  

 

Iniciando-se a análise pela lente dos entraves descritos pela literatura, observam-se 

dificuldades em lidar com interesses em reequilíbrio de maneira adequada na gestão da 

segurança pública em nível local. Observam-se tais dificuldades em vários pontos: desde as 

discussões no cerne do processo constituinte (RICARDO; CARUSO, 2007) até os diversos 

conflitos entre organizações que atuam no tema (SOARES, 2016; ROCHA; BARRETO JUNIOR; 

GONTIJO, 2008; SAPORI, 2002; CRUZ, 2012; ADORNO, 2008; FREITAS, 2009; SOUZA, 2009; 

LIMA, 2012), passando pelo notável conflito de competência constitucional – motivo pelo qual 

Peres, Bueno e Tonelli (2016, p. 38) afirmam que “a introdução dos municípios na formulação e 

execução de políticas de prevenção e combate à violência resultou em novas situações de fricção 

entre os atores, que se veem em um contínuo processo de embate político a fim de tomarem 

para si as atribuições das demais instituições”.  

Tocando nesse ponto, outro entrave descrito por Fuhr (2011) diz respeito às incertezas 

quanto aos papéis de diferentes interessados no que diz respeito a tarefas e recursos, o que pode 

levar a um infindável debate político e àquilo que Franzese e Abrúcio (2009) descrevem como o 

“jogo de empurra”. No caso da descentralização da segurança pública, há um notável cenário de 

incertezas que faz com que os municípios sejam histórica e erroneamente afastados das 

discussões sobre o tema (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, 2016; PERES; BUENO; 

TONELLI, 2016; KAHN; ZANETIC, 2005; RICARDO; CARUSO, 2007).  

Os casos específicos analisados corroboram fortemente a teoria apresentada. Os 

entrevistados que atuam na gestão municipal da segurança pública há mais tempo relatam 

grandes dificuldades na inclusão dos municípios dentro das discussões sobre o tema – o que 

ainda não é um ponto pacífico, dados os conflitos evidentes nas falas dos entrevistados, 

sobretudo os comandantes das três guardas dos municípios analisados. Isso fica evidente nos 

conflitos observados entre alguns dos municípios analisados e a Polícia Militar, que se reflete no 

impasse para a inclusão dos municípios no sistema REDS, utilizado pelas organizações de 

segurança pública em todo o estado. No caso de Belo Horizonte, os entrevistados apontaram 

vários conflitos na atuação do município na segurança pública, contestada pela PM. Em 

Contagem, a percepção dos entrevistados é de que os oficiais da reserva que dirigiam a guarda 

municipal restringiam fortemente suas atribuições, refletindo um pensamento tradicional para o 

que atine à atuação dos governos locais nas ações de segurança. 
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Além disso, até a promulgação da lei federal que rege a atuação das guardas municipais, 

os municípios pareciam carecer de clareza quanto às suas atribuições no que tange à segurança 

pública, o que os tornou suscetíveis à prática de isomorfismos de organizações mais tradicionais 

na área, conforme predito pelos teóricos do neoinstitucionalismo (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

O caso da guarda de Betim parece ser um exemplo caro das incertezas sobre o papel do 

município na seara da segurança pública, possibilitando a emergência de isomorfismos. Criada 

de forma isomórfica e ritualística – como forma de atender a um pré-requisito para receber 

recursos vindos do governo federal, sem qualquer designação para ela –, a guarda betinense teve 

seus agentes cedidos para a Polícia Militar, fazendo com que atuassem juntos durante os seis 

primeiros anos de existência da guarda – o que, por um lado, permitiu a socialização de 

conhecimentos e habilidades importantes para a organização municipal, mas por outro lado 

restringiu a atuação da guarda do município a ações voltadas à repressão.  

 

6.2.2- PULVERIZAÇÃO DE ESFORÇOS E DESCONTINUIDADES 

 

No que diz respeito ao risco de descontinuidades na implementação de políticas públicas 

engendradas pela alternância no controle do poder local (FUHR, 2011), fica evidente na análise 

da trajetória da política descrita, postas as diferenças no quadro atual das políticas de educação, 

saúde e segurança pública, marcadas por “decisões sistêmicas na educação e na saúde e por 

certa descoordenação e descontinuidade de políticas no campo da segurança pública” (PERES; 

BUENO; TONELLI, 2016, p. 37).  

A análise de Guindani (2004, p. 75) corrobora tal opinião, ao afirmar que “A situação 

atual revela, portanto, uma baixa institucionalidade, descontinuidade freqüente, ausência de 

trabalhos avaliativos e de sistematização das experiências existentes”. Ainda, Ricardo e Caruso 

(2007) confirmam o risco de descontinuidades, combinado à incerteza de competências nas 

iniciativas municipais de prevenção à violência, por mais incipientes que sejam. Para eles, não há 

consenso acerca do papel do município, numa visão que ainda está em construção, e as 

constantes mudanças em decorrência do ciclo eleitoral contribuem substancialmente para a 

pluralidade de iniciativas. 

Os casos analisados também permitiram observar efeitos das descontinuidades políticas 

sobre as ações e projetos propostos pelos governos locais. São exemplo disso as 

descontinuidades nas reuniões dos GGI-Ms de Belo Horizonte, Betim e Contagem e as 

descontuidades nos projetos impulsionados pelo Pronasci nos municípios que receberam o 

programa.  
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Além disso, em Contagem parece haver maiores indícios dos impactos das 

descontuindades políticas, o que fica evidente desde a leitura da trajetória da institucionalização 

da estrutura do município para tratar do tema – a título de exemplo, a criação da guarda 

municipal de Contagem foi autorizada em 1990, foi ensaiada em várias oportunidades mas só foi 

efetivada 16 anos depois. Além disso, os entrevistados revelaram a descontuidade dos avanços 

proporcionados pela interação da gestão da segurança pública no município com organismos 

internacionais, agentes públicos e pesquisadores envolvidos em um programa de grande porte 

que o município recebeu no início desta década. 

 

6.2.3- DESIGUALDADES NO ACESSO À SEGURANÇA PÚBLICA E ADEQUAÇÃO À ESCALA 

 

No que atine à equidade, fator preponderante no debate pró-centralização (FUHR, 2011), 

não é um fator que motive a discussão sobre a segurança pública no caso brasileiro, com base no 

que se pode analisar. Suxberger (2013), afirma que o debate sobre equidade na resposta do 

Estado ao fenômeno da criminalidade foi relegado a segundo plano. Corroborando isso, o estudo 

de caso feito por Ribeiro e Bastos (2012) mostra, com base em dados para o estado de Minas 

Gerais, as grandes diferenças em termos de porte populacional, situação do crime e da violência, 

tamanho do aparato policial e nível de investimento na seara da segurança. 

O fato observado é que campos organizacionais altamente estruturados fornecem um 

contexto em que esforços individuais para lidar racionalmente com a incerteza e com restrições 

geralmente levam à homogeneidade em termos de estrutura, cultura e resultados (DIMAGGIO; 

POWELL, 2005). Com base na análise do campo organizacional da segurança pública, 

diferentemente do que se observa, por exemplo, na saúde, parece haver baixa estruturação e 

sistematicidade, o que incorre nas desigualdades observadas entre as estruturas e as práticas 

dos municípios analisados, que são terminantemente diferentes – o que se evidencia a partir da 

leitura da tabela 1. Os cinco casos específicos que foram objeto de pesquisa revelam grandes 

disparidades na área do município, sua população, sua taxa de crecimento populacional, 

presença de unidades de órgãos componentes do sistema de justiça criminal, até taxa de 

criminalidade.  

O melhor ajustamento da oferta de serviços de segurança pública, em decorrência da 

questão da escala, é outra das premissas relacionadas à defesa da descentralização para a qual 

também há confirmação empírica. A síntese dos resultados do trabalho de Ribeiro e Bastos 

(2012, p. 87) é que “quanto maior o porte do município, maior a probabilidade de ele destinar 

parte do seu orçamento à função segurança pública”, porque, “o investimento nessa seara ocorre 
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se a situação do crime e da violência na localidade é dramática ou se os recursos estatais que 

deveriam estar disponíveis para a administração do fenômeno, não estão”. 

A realidade encontrada através do exercício analítico corrobora, em partes, a síntese de 

Ribeiro e Bastos (2012). Os três maiores dentre os municípios analisados são os que possuem 

maior aparato e maior robustez nas respostas aos problemas relacionados à segurança pública, 

sendo o maior deles, Belo Horizonte, aquele que aparenta ter maior desenvolvimento dessas 

respostas. Contudo, há um caso em que a disparidade parece sobrepujar-se à regra: a despeito 

da alarmante taxa de homicídios intencionais registrada em São Joaquim de Bicas, que equivale a 

4 vezes mais que a observada em Belo Horizonte, o município não possui qualquer estrutura 

própria para tratar do tema.  

 

6.2.4- DÉFICIT DE CAPACIDADES 

 

Quanto ao quesito das capacidades em nível local, há uma ampla literatura que as discute 

– como o déficit de capacidades, tal que dificuldades de se financiar somam-se a dificuldades em 

se organizar (ARAÚJO, 2011; REZENDE; LEITE; SILVA, 2015). Como uma síntese das discussões 

relacionadas à capacidade nos entes locais, faz-se necessário realçar que no Brasil  

 

exigências de capacitação e qualificação da gestão pública municipal têm sido um dos 
mais difíceis obstáculos para que as políticas de desenvolvimento possam efetivamente 
alcançar de forma homogênea a população das diversas regiões do Brasil. Por 
conseguinte, o fortalecimento da capacidade de gestão municipal é condição imperativa 
para que o desenvolvimento ocorra de forma menos desigual (VELOSO, et al, 2011, p 
17). 

 

Por seu turno, o endividamento e o enrijecimento orçamentário dos entes subnacionais 

impacta as relações entre os diferentes níveis de governo – e, por conseguinte, a prestação de 

serviços públicos, como a segurança pública – conforme explica Abrucio (2005, p. 45): 

 
O federalismo puramente competitivo vem estimulando, ainda, a guerra fiscal entre os 
níveis de governo. Trata-se de um leilão que exige mais e mais isenções às empresas, em 
que cada governo subnacional procura oferecer mais do que o outro, geralmente sem se 
preocupar com a forma de custear esse processo. Ao fim e ao cabo, a resolução 
financeira dessa questão toma rumos predatórios, seja acumulando dívidas para as 
próximas gerações, seja repassando tais custos para o nível federal e, por tabela, para a 
nação como um todo 

 

Os casos analisados revelam que o déficit de capacidade é ubíquo e possui grande 

impacto sobre a qualidade da prestação dos serviços relacionados à segurança pública. A 

exceção deve ser feita à capital, onde o alargamento das atribuições e do escopo da atuação do 

município foi instruído pelo incremento de capacidades de análise sobre os problemas de 
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criminalidade, reconhecendo a potencialidade da abordagem local para resolução dos mesmos, 

num processo crescente que se inicia no final da década de 1990. Nos demais municípios, em 

diferentes medidas, variando de acordo com o porte – refletindo as desigualdades no acesso à 

segurança –, observam-se grandes demandas por capacidades. Nos menores dos municípios 

analisados, Ibirité e São Joaquim de Bicas, a ausência de estrutura e ou de pessoal para executar 

ações e projetos voltados à segurança pública impõem-se como ilustração do afastamento 

imposto aos municípios no que atine ao tema. 

Em muitos casos – como fica evidente em Betim e Ibirité –, a administração pública 

municipal pareceu interessar-se pelo tema da segurança somente após contrangimentos no nível 

federal, dada a possibilidade de transferência de recursos vindos do governo federal. Há indícios 

de que muitas das institucionalidades construídas para lidar com o problema da criminalidade e 

da violência ilustram uma lógica oportunista e ritualística, isomorfizada àquilo que se 

preconizava quando da vigência do Pronasci – motivo pelo qual, após a descontinuidade do 

programa, poucas ações ainda existam. Diante da ausência de capacidades, contudo, os produtos 

da ação desses municípios parecem vazios de conteúdo, replicando isomorficamente algumas 

práticas de outros órgãos ou de outros níveis de governo. 

 

6.2.5- ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NÃO PADRONIZADAS E ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

 

No rol das potencialidades, a adoção de soluções não padronizadas, adaptáveis a 

problemas específicos locais, é uma das principais premissas teóricas a favor da 

descentralização (POLLITT, 2005). Alguns exemplos de intervenções com sucesso na gestão 

municipal parecem corroborar tal premissa. Lima e colaboradores (2014) mostram o exemplo 

pioneiro do município de Diadema, em São Paulo, onde a prefeitura conseguiu instituir um 

mecanismo de gestão integrada com encontros periódicos da gestão municipal e dos comandos 

das organizações policiais, e a partir disso reduziu a criminalidade no município. A análise de 

Cerqueira (2014, p. 35) mostra que “a simples admissão de soluções adotadas com sucesso em 

outros países não garante o seu funcionamento adequado em todos os lugares”. Em suma, esse 

mesmo autor afirma que “Alguns municípios estão seguindo este caminho de implementação de 

políticas públicas atentando ao seu impacto na segurança pública, com soluções não 

padronizadas nacionalmente e de forma ainda não partilhadas” (CERQUEIRA, 2014, p. 64). 

O estímulo à inovação, por seu turno, é algo contestável nas organizações que lidam com 

o tema da segurança pública, conforme discute Rolim (2007), posto que “o peso inercial da 

tradição, que não decorre somente dos órgãos de segurança, mas também da sociedade, dificulta 
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em grande parte as mudanças ou inovações nas práticas policiais” (BARREIRA, 2004, p. 86). 

Todavia, acredita-se que PNSP de 2000, por exemplo, tenha sido um marco no estímulo à 

inovação tecnológica (CARVALHO; SILVA, 2011) e no que diz respeito àquilo que Adorno (2003, 

p. 129) sinaliza como afastamento das políticas tradicionais: “É notório também o esforço por 

inovação, por afastar-se das fórmulas tradicionais que insistem, tão somente, no 

reaparelhamento dos quadros policiais. Nessa medida, o Plano enfocava a aliança entre 

conhecimento, formação profissional especializada e intervenção competente”. A própria 

existência de discussões sobre planos municipais e a questão da participação nas políticas desse 

setor é arrolada dentre as inovações institucionais que emergem no nível local (RIBEIRO; CRUZ; 

BATITUCCI, 2003). Outrossim, faz-se necessário voltar à reflexão das desigualdades de 

capacidades de investimento e de inovação, por conseguinte. Ainda, corroborando tudo o que os 

estudiosos da administração municipal dizem sobre as assimetrias nos municípios, Cerqueira 

(2014), ao discutir os resultados de sua análise, mostra que é necessário cotejar os alcances das 

soluções não-padronizadas aos municípios menores. 

Dentre os casos analisados podem-se delinear esforços de produção de respostas não-

tradicionais para os problemas de segurança pública. Em Ibirité, as reuniões do GGI-M, 

desenhado para funcionar dentro do escopo do Pronasci, se mantiveram e ganharam força ao 

longo do tempo, extrapolando a trajetória observada em outras localidades, como um caso de 

sucesso por permitir a interlocução de agentes do sistema de segurança pública e da sociedade 

civil. Em Contagem, desponta o caso das reuniões do COMFISC,estabelecidas há uma década, e 

com grande amplitude na participação de agentes de vários órgãos do município para a 

discussão de alguns problemas relacionados às dinâmicas de criminalidade e violência. O caso 

de Belo Horizonte, no entanto, é o que parece ter maior robustez na busca por respostas não-

tradicionais para problemas relacionados à segurança pública, como se observa desde a 

experiência da GM, até as políticas de prevenção e os GISPs. No caso da GMBH, observa-se uma 

atuação muito próxima a preceitos associados às práticas de segurança cidadã. Os projetos de 

prevenção, por seu turno, apoiam-se em uma metodologia de solução de problemas – os GISPs – 

para buscar compreender profundamente os problemas e endereçar esforços para resolvê-los 

efetivamente com apoio de uma rede de atores intersetorial e integrada. 
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6.2.6- PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ATIVIDADE GOVERNATIVA E CAPTURA POR 

CORPORATIVISMO 

 

No que se relaciona ao elo entre captura, desigualdade e dificuldades na participação 

social, riscos da descentralização discutidos por Fuhr (2011), o texto de Ribeiro e colaboradores 

(2003, p. 10) resume as principais questões trazidas pela teoria, ao afirmar que: 

 

coletividades estruturadas hierarquicamente conforme algum critério, por exemplo, 
econômico ou social, a participação popular conforme os propósitos da democracia 
participativa não ocorre. Nesse caso, prevalece a desconfiança mútua, a transgressão e a 
exploração, entre outros atributos, o que leva ao estabelecimento de relações 
clientelistas entre as partes, uma vez que elas possuem obrigações desiguais. Como a 
sociedade brasileira é marcada exatamente por esses perversos efeitos da hierarquia, 
uma vez que as desigualdades sócio-econômicas são extremamente estratificadas, os 
desníveis informacionais permitem o surgimento de free–riders e acabam por estimular 
a práticas clientelistas, o que, por seu turno, resulta na carência de participação, e, por 
conseguinte, conformação de uma democracia meramente formal e governada 

 

 Outro risco apontado pela literatura relacionada à participação em políticas de 

segurança pública é o de pulverização dos esforços em direção à efetiva participação – o que 

pode dar sustento à captura por interesses privados. A partir da análise do caso de Diadema, em 

São Paulo, Marchiori (2011, p. 114) afirma que “a retórica de democratização nas relações entre 

Estado e sociedade civil produziu uma sensação de participação nos processos decisórios, e a 

pulverização da responsabilidade do tratamento do crime trouxe o dever, mas não veio 

acompanhada do poder efetivo de decisão”. 

 Por exemplo, no contexto do Pronasci, o Governo Federal promoveu conferências em 

nível local destinadas à discussão sobre políticas públicas de segurança pública. A avaliação de 

Carvalho e Silva (2011, p. 65) aponta para a qualidade da participação de trabalhadores e da 

sociedade civil, o que possibilitou “interação e interdisciplinaridade no desenho da política”. 

Contudo, é necessário avaliar a porosidade da gestão da segurança pública em nível local, desde 

a participação da sociedade até a maneira como atores não tradicionais se inserem nas 

discussões desses órgãos. 

 Ainda, como nos lembra um dos entraves descritos por Fuhr (2011), chamado por ele de 

“armadilha da captura”, a realidade da participação pode ser problemática para o município, 

engendrando uma apropriação privada dos meios públicos (RIBEIRO; CRUZ; BATITUCCI, 2003). 

O que se observou nos casos estudados parece corroborar a teoria. Observam-se nítidos 

entraves à efetiva participação social, como fica evidente, por exemplo em falas dos gestores de 

Belo Horizonte e Betim. Mesmo no menor dos municípios analisados – do qual se esperaria 

maior proximidade entre governantes e governados, conforme preconiza a teoria – não há 
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mecanismos e institucionalidades prontas a receber demandas e participação da comunidade. As 

exceções são feitas às políticas de prevenção encabeçadas pela gestão na capital e a aproximação 

trazida pela atuação do CONSEP em Ibirité, que direciona o fluxo de demandas e respostas entre 

a comunidade e a gestão municipal. 

 No que tange ainteresses corporativistas, todos os exemplos apontam para a existência, 

em algum momento, de captura – sobretudo pelas organizações policiais. Sobretudo nos 

municípios de menor porte, onde há mais incapacidade gerencial, financeira e executiva, 

conforme predito pela teoria do neoinstitucionalismo, a ausência de clareza de atribuições faz 

com que as pautas sejam dominadas pelos interesses dessas organizações tradicionais e, por 

isso mesmo, mais consolidadas no campo.  
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste trabalho foi discutir as potencialidades e entraves que o processo de 

descentralização em cinco diferentes municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

traz. Para isso, alguns municípios foram analisados tanto em termos de estrutura organizacional 

como na forma de políticas públicas e capacidade de resolução de problemas em nível local. 

Tangencialmente, também foi analisada a aderência do conteúdo das políticas públicas que 

resultam dessas organizações municipais à agenda preconizada pelo  paradigma de segurança 

cidadã, considerado importante marco conceitural e prático para a gestão da segurança pública 

em nível local. 

 Fato é que, no movimento global de reforma do Estado, muitas transformações foram 

implementadas de maneira impensada ou baseada em formalismos. No Brasil, observou-se 

relativo sucesso na descentralização de certas políticas públicas, como no caso da saúde, da 

educação e da assistência social. Contudo, as políticas de segurança encabeçadas pelos níveis 

locais de governo vêm encontrando fortes atritos engendrados por múltiplas dificuldades de 

implementação de politicas públicas. 

Com base nas diferenças observadas em diversos fatores, como escala, área, tradição 

participativa ou disponibilidade de recursos, engendradas pela trajetória das políticas públicas 

de segurança pública em nível local, esta dissertação buscou uma avaliação comparativa dos 

diferentes arranjos e combinações produzidos, com base nas dimensões e elementos da 

descentralização discutidas pela literatura e no alcance dos ideais preconizados pela segurança 

cidadã.  

Para tanto, os capítulos iniciais construíram um fundamento conceitual e contextual, 

erigido a partir de uma revisão da teoria do neoinstitucionalismo, utilizada como lente de leitura 

da realidade da gestão, o estado da arte sobre a gestão de políticas públicas de segurança pública 

em nível local no Brasil e uma contextualização e caracterização do paradigma de segurança 

pública cidadã – cujos componentes principais foram analisados em cada um dos municípios 

estudados, a saber: (i) foco em prevenção, relativo à existência de políticas de prevenção e 

aplicação de  técnicas voltadas ao controle social a partir de espaços de convivência; (ii) 

completude e empoderamento local, que se relaciona à utilização de diagnósticos e estudos para 

compreender problemas locais e fatores de risco, bem como ao desenvolvimento de capacidades 

e competências em nível local; (iii) integração e intersetorialidade, que diz respeito à 

transformação de estruturas, mecanismos, processos e novas práticas gerenciais existentes do 

aparato administrativo e a alterações em fluxos operativos dos órgãos; e, por fim, à (iv) 
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cidadania, que diz respeito à garantia de direitos – conforme preconiza Carvalho (2011) – e à 

participação social em diferentes etapas do ciclo de políticas públicas. 

Além da revisão bibliográfica acerca de utilizou-se nesta dissertação de um sistemático 

estudo a partir da análise documental acerca da gestão de políticas públicas de segurança 

pública em nível local, a partir de trabalhos científicos e acadêmicos, planos de trabalho, planos 

municipais de segurança, sítios virtuais, cartilhas, peças orçamentárias, dentre outros. Ainda, 

como forma de robustecer os achados dessa análise documental, garantindo maior 

confiabilidade ao estudo, também foram utilizados outros procedimentos e técnicas de pesquisa 

(BELTRÃO; NOGUEIRA, 2011). Para isso, a fim de se obterem informações que não estariam 

acessíveis somente através da pesquisa bibliográfica, foram analisados resultados de entrevistas 

(BONI; QUARESMA, 2005) e foi realizada uma observação sistemática de reuniões relacionadas à 

gestão de políticas de segurança pública em nível local. 

Com a finalidade de comparar o alcance dos ideais do paradigma da segurança cidadã em 

municípios do estado de Minas Gerais que apresentam diferentes combinações de arranjos de 

gestão, foram escolhidos municípios que fornecessem a mais ampla gama de especificidades na 

gestão da segurança pública, condicionado à possibilidade de acesso, dada a distância da capital 

do estado. Assim, foram escolhidos cinco municípios, todos compreendidos dentre os limites da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ordem em que são apresentados reflete a ordem 

alfabética: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité e São Joaquim de Bicas. 

Para analisar os casos específicos dos municípios selecionados, foram estudados em 

profundidade suas institucionalidades desenhadas com a finalidade de endereçar esforços para 

gestão da segurança pública: grupos de trabalho, comissões, conselhos, secretarias e guardas, 

quando existirem. Para isso, buscou-se num primeiro momento delinear uma trajetória 

temporal da política pública de segurança nos municípios, para depois analisar com maior 

profundidade questões atinentes à descentralização de políticas públicas e a adesão ao 

paradigma de segurança cidadã, permeadas por conceitos e temas da teoria neoinstitucionalista. 

 A capital do estado, fundada no final do século XIX, que dá nome à Região Metropolitana, 

foi o primeiro dos casos específicos analisados. Escolhido por ser o município com maior 

população e maior concentração de crimes violentos no estado, Belo Horizonte apresenta, ainda, 

grande atuação do governo do estado, sendo capital e sede dos principais órgãos que compõem 

o sistema de segurança pública no estado – inclusive, tendo recebido vários projetos do estado 

na forma de pilotos. Além disso, há na cidade forte corpo de técnicos e acadêmicos envolvidos 

em discussões sobre segurança pública, o que favorece o acesso a informações e literatura. Por 

fim, a cidade possui uma guarda municipal instituída a quase duas décadas, com forte corpo e 
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crescente atuação no município. Todos esses fatores põem a capital do estado em local 

privilegiado para análise. Contudo, faz-se necessário a ressalvar de continuar monitorando sua 

trajetória, a fim de se analisar os resultados das transformações recentes ao longo do tempo. 

 Tendo iniciado as discussões sobre o problema da violência e da criminalidade no final 

da década de 1990, Belo Horizonte observou um processo de amadurecimento das respostas 

locais a essas questões. Isso se reflete na criação da GMBH, em 2003, e na consequente criação 

de uma secretaria municipal específica para tratar do tema. Após quase 15 anos de 

amadurecimento, passando por projetos junto de universidades e centros de pesquisas e 

recebimento de recursos para implantação de projetos do Pronasci, a prefeitura de Belo 

Horizonte decide aproveitar-se do crescimento de sua guarda e do alargamento das atribuições 

dadas ao nível local de governo para rever o conteúdo de suas políticas públicas e as 

institucionalidades construídas para gerí-las, aproximando-os de ideais preconizados pelas 

práticas de segurança pública cidadã, além das pessoas designadas para gerí-las, combinando 

ampla experiência na gestão estadual com credenciais acadêmicas. O resultado disso é uma 

política de prevenção que se destaca no plano local, com ampla participação social, e uma 

política de integração que, ainda que isomórfica à política de integração do governo do estado 

em meados da década de 2000, busca tratar problemas a partir de diagnósticos e análise 

criminal para buscar soluções integradas, intersetoriais e inovadoras – como ilustra o caso do 

GISP. 

 Em Betim, município limítrofe e conurbado à capital, uma das maiores particularidades 

do caso de Betim é o fato de sua guarda ter sido criada como resposta oportunista a incentivos 

do governo federal. Sem um direcionamento claro para tal organização, a prefeitura de Betim 

designou os agentes de sua guarda para atuarem em apoio à PM instalada no município. Dessa 

aproximação que perdurou durante os 6 primeiros anos de existência da força municipal, o 

maior resultado parece ter sido o desenvolvimento de expertises que permitiram ao município 

empreender esforços na elaboração e gestão de projetos com financiamento do governo federal, 

do qual ele recebeu grandes aportes de recursos. Contudo, a presença de financiamento parece 

ter privilegiado a compra de equipamentos, viaturas e armamentos, sem romper com a visão 

monolítica de segurança pública como “problema de polícia”. O isomorfismo da guarda 

betinense à PM, descrito a partir da análise do caso, parece incorrer em uma dificuldade do 

município de empreender esforços para atuar em projetos de prevenção, com participação social 

e ação intersetorial para a resolução de problemas. 

 Por seu turno, a cidade de Contagem – que tem a segunda maior população dentro da 

RMBH, atrás apenas da capital – se destaca devido à presença de projetos financiados pelo PNUD 
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e relacionados à segurança cidadã, dentro do escopo do Pronasci, conforme discutem Birol, 

Yoshihara e Machado (2013) e Gomes (2011). A despeito dos esforços para construção de 

institucionalidades capazes de dar respostas aos problemas de criminalidade no município de 

modo intersetorial e integrado – que se consubstancia na criação de sua Guarda Civil, seu centro 

integrado dedicado à gestão da segurança pública e suas instâncias para planejamento 

intersetorial –, o município parece ter padecido sobremaneira diante de inflexões engendradas 

pelas alternâncias de poder no processo político-eleitoral. A análise de seu caso aponta para o 

rompimento de legados e aprendizados organizacionais que poderiam ter advindo dos projetos 

citados acima, resultado em uma ausência de sentido para boa parte de suas políticas, sem 

conteúdo e, consequentemente, isomórficas a outras organizações que atuam na seara.  

 Fundado a pouco mais de cinco décadas, Ibirité possui área de apenas 72 mil km², por 

onde se espalham pouco mais de 175 mil habitantes, e dista pouco mais de 20 km do centro da. 

O menor porte da cidade o coloca em destaque devido à possibilidade de proximidade dos 

cidadãos à gestão e os possíveis impactos dessa proximidade em termos de participação social – 

sobretudo através do GGI-M instalado na cidade. Contudo, a ausência de estruturas e 

institucionalidades para desenhar uma política de segurança pública no município esvazia de 

conteúdo as ações relacionadas ao tema no município, cuja agenda parece entregue aos 

interesses de organizações policiais. Nem mesmo o recebimento de recursos via Pronasci 

conseguiu erigir bases para transformações no modus operandi do município com relação ao 

tema, que continua restrito a uma secretaria que não se dedica prioritariamente a ele – 

aparentemente criada de modo ritualístico e oportunista, visando somente ao repasse dos 

recursos – e que não consegue endereçar esforços para planejar a segurança pública, de fato; o 

que motivou a necessidade de devolver os recursos repassados pelo governo federal. Outro 

ponto que merece destaque no caso de Ibirité é a força de movimentos sociais e representantes 

da sociedade no tema da segurança, como é o caso da grande mobilização de recursos advinda 

da atuação dos dirigentes e lideranças do CONSEP presente no município. 

 Por fim, o jovem munícipio de São Joaquim de Bicas, emancipado somente em 1997, e 

com pequena população, destaca-se pela presença de unidades prisionais nas quais encontram-

se mais de 4.500 pessoas – o que corresponde a mais de 15% da população da cidade – e pelas 

severas vulnerabilidades sociais combinada à elevada violência contra a vida. A despeito do 

volume de problemas observado no município, sua pauta de segurança, formalmente sujeita a 

uma secretaria que tem como prioridade gestão de frota, maquinário e obras públicas, parece 

ser muito mais um problema entregue à agenda da PMMG, revelando o vazio de conteúdo e de 

institucionalidades observado no município. 
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 A partir das observações feitas em campo e da análise das entrevistas, foi possível 

robustecer o conhecimento sistematizado a partir da revisão bibliográfica, respondendo às 

lacunas citadas por Pollitt (2005) e Ballesteros (2014), para os quais a literatura sobre 

descentralização é limitada e carente de aplicações em setores específicos, posto que a 

descentralização possua diferentes implicações em diferentes locais e contextos. Os achados 

desta pesquisa são capazes de corroborar cada um dos entraves e possibilidades descritos pela 

literatura sobre descentralização, aplicando nuances e vicissitudes da gestão de políticas 

públicas do campo da segurança pública. Os desequilíbrios de interesses, incertezas de papéis e 

fricções entre atores somam-se às fragmentações engendradas pelas descontunuidades no 

processo político-eleitoral e às desigualdades e aos déficits de capacidades para resultar no 

quadro de entraves citados pela bibliografia. Por fim, no rol de potencialidades à 

descentralização, foram analisados o incremento de ajuste à escala, a possibilidade de adoção de 

inovações e a maior proximidade entre governantes e governados, que possibilitaria maior e 

melhor participação social na atividade governativa. 

 Além disso, os resultados da análise reforçam a potencialidade de se aplicar a lente do 

neoinstitucionalismo e suas teorias para a leitura da realidade de organizações do setor público, 

como foi feito para o estudo de isomorfismos e dependência de trajetória. No campo da 

segurança em nível local, foi possível observar que (i) as organizações incorporam práticas 

legitimadas externamente, o que ocorre independentemente da eficiência que produzem, mas a 

partir da suposição de adequação – o que geraria legitimidade para fortalecer seu suporte e 

possibilitar sua sobrevivência; (ii) as organizações adotam critérios de avaliação externos ou 

cerimoniais para definir valores da estrutura organizacional, de forma a apresentar para o 

ambiente sua suposta adequação, o que aumenta seu poder interno; e (iii) a dependência da 

organização de instituições externas levaria à diminuição dos conflitos e a maior estabilidade, a 

partir da garantia de suporte, proteção contra turbulências e amortecimento de mudanças. Foi 

possível, também, confirmar vários dos preditores de institucionalização descritos por DiMaggio 

e Powell (2005), sobretudo no que tange à maior presença de isomorfismos diante da 

ambiguidade de metas e papeis dados a uma organização – como no caso das secretarias e 

guardas municipais –, o que faz com que se moldem a outras organizações tidas como bem-

sucedidas – o que acontece, na maioria dos casos, com a PM –, porque organizações com metas 

ambíguas dependem mais de aparências para se legitimarem, além de engendrarem um 

amortecimento de conflitos. 

 Enfim, a partir do conhecimento dos principais entraves que se colocam ao 

desenvolvimento de políticas de segurança pública em nível municipal, é possível tecer algumas 
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recomendações que podem ser úteis para a tomada de decisões e para o desenho de 

intervenções que venham fazer aquilo que Carneiro e Brasil (2014, p. 451), “a necessidade 

imperiosa de o país envidar esforços no tocante à construção de condições efetivas de 

governança local, de forma a fazer prevalecerem as virtudes da descentralização”. Para isso, é 

necessário empenhar esforços para protagonizar uma estratégia de coordenação e cooperação 

entre os diferentes níveis de governo, induzindo inovações e ajustando as trajetórias das 

políticas em nível local na direção dos preceitos da segurança cidadã, como defendem Soares 

(2007), Costa e Grossi (2007) e Ballesteros (2014). É necessário repensar estratégias para 

engendrar capacidade executiva, atribuindo papéis e custos para os atores envolvidos na 

implementação das políticas de segurança pública, a partir de valores e perspectivas teóricas 

que valorizem consensos institucionais adequados à complexidade dos problemas. 

 Parece adequado propor, ainda, o fortalecimento das intâncias de interlocução dos níveis 

estadual e regionais com os municípios, a fim de provê-los de informações e capacitações. Dessa 

maneira, eles podem adquiram capacidade de pensar, desenhar e executar suas próprias 

políticas em conformidade às suas realidades locais sem estar refém dos interesses e conteúdos 

das intervenções das organizações policias. Hoje o que se observa é uma proximidade maior 

entre os municípios e o governo federal, em detrimento das relações dos níveis locais com os 

estados – e mesmo as incipientes iniciativas de descentralização da gestão observadas em Minas 

Gerais não conseguiram romper com a ausência de reconhecimento do papel dos municípios no 

âmbito da política estadual de segurança pública.  

Assim pode-se romper a lógica de dependência, em que o município simplesmente 

custeia as organizações policiais presentes em sua jurisdição – como nos parece ser hoje o caso 

de São Joaquim de Bicas e Ibirité – e rompendo a lógica da instrumentalidade oportunista, que 

estrutura sua gestão da segurança pública a partir da possibilidade de receber recursos sem, 

contudo, alterar seu modus operandi em direção a conteúdos inovadores e capazes de solucionar 

problemas complexos – como nos parece ser o caso de Betim e Contagem hoje, e Ibirité no final 

da década de 2010 –, em direção a um momento em que o município consegue implementar sua 

própria agenda de ações e projetos voltados à segurança, uma política municipal que envolva 

prevenção e que tome para si as potencialidades da atuação em nível local.  

  



 

159 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABRUCIO, F. L. Para além da descentralização: os desafios da coordenação federativa no Brasil. 
In: FLEURY, S. (org.). Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil e Espanha. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 77-126. 
 
                      . A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do 
governo Lula. Revista de Sociologia Política, Curitiba, n. 24, p. 41-67, Jun 2005 .   Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782005000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 6 Dez 2017 
 
                      . COUTO, C. G. A redefinição do papel do Estado em âmbito local. São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, v. 10, n.3, p. 40-47, 1996. Disponível em: 
<http://www.cedec.org.br/files_pdf/AredefinicaodopapeldoEstadonoambitolocal.pdf> Acesso 
em 14 maio 2016. 
 
ACERO VELÁSQUEZ, H. Os governos locais e a segurança cidadã. In: PNUD (org.) Curso de 
convivência e segurança cidadã: conceitos, ferramentas e experiências nacionais e 
internacionais dentro de um enfoque integral da convivência e segurança cidadã. Canoas, 2009. 
Disponível em: <http://www.aulasaopaulo.sp.gov.br/img/seguranca4.pdf>. Acesso em 27 nov 
2018. 
 
ADORNO, S. Políticas públicas de segurança e justiça penal. Cadernos Adenauer. Rio de Janeiro, 
v. 9, n. 4, p. 9-27, jan, 2008. Disponível em: <http://www.kas.de/wf/doc/9403-1442-5-30.pdf>. 
Acesso em 11 mar 2017.  
 
                      . Lei e ordem no segundo governo FHC. Tempo Social, São Paulo, v. 15, n. 2., nov. 
2003, pp. 103-40. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702003000200005>. 
Acesso em 18 jan 2018. 
 
                      . Insegurança versus direitos humanos: entre a lei e a ordem. Tempo Social, São 
Paulo, 11(2): 129-153, out. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ts/v11n2/v11n2a08.pdf>. Acesso em 18 jan 2018. 
 
ALMEIDA, M. A. P.; LEONELLI, V. Direitos Humanos e Segurança Cidadã. In: PNUD (org.). 
Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma nova abordagem de segurança pública. 
Brasília: PNUD, Conviva, 2016. pp. 25-8 
 
ALMEIDA, R. O.; BRASIL, G. M. Formação da guarda municipal: uma aventura. DILEMAS: Revista 
de Estudos de Conflito e Controle Social. v. 4, n. 4, out/dez 2011, pp. 601-628. 
 
ALVES, A. M.; COURA-FILHO, P. Avaliação das ações de atenção às mulheres sob violência no 
espaço familiar, atendidas no Centro de Apoio à Mulher (Belo Horizonte), entre 1996 e 1998. 
Ciência & Saúde Coletiva, 6(1):243-257, 2001 
 
AMABILE, A. E. N. Políticas Públicas. In: In: CASTRO, C. L. F. (org.); GONTIJO, R. B. (org.); 
AMABILE, A. E. N. (org.) Dicionário de políticas públicas. Barbacena: EdUEMG, 2012. pp. 390-
1. 
 

http://www.kas.de/wf/doc/9403-1442-5-30.pdf


 

160 

 

ANDRADE, S. A. M. O novo pacto federativo brasileiro e seu efeito na prestação dos serviços 
públicos: enfoque na segurança pública. RAP. Rio de Janeiro, n. 38, v. 6, pp. 1123-37, nov/dez, 
2004. 
 
ANDRADE, S. C. P. Polícia Bipartida: uma reflexão sobre o Sistema Policial Mineiro. Dissertação 
(Mestrado em Administração Pública). EG/FJP, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: 
<http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/286>. Acesso em 11 mar 2017. 
 
ARAÚJO, P. G. Análise da aplicabilidade do Modelo Gerencial na administração pública. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – UFLA, Lavras, UFLA, 2011. 151 p. 
 
ARAÚJO FILHO, T. P. A construção de um controle negociado: o trabalho dos auxiliares de 
fiscalização da prefeitura de Belo Horizonte. 168 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
UFSCar, São Carlos/SP, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7750/DissTPAF.pdf?sequence=1&isAll
owed=y> . Acesso em 8 nov 2018. 
 
ARRETCHE, M. Mitos da Descentralização: Maior Democracia e eficiência nas Políticas Públicas? 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 11, n.31, p. 44-66, 1996. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_31/rbcs31_03.htm> Acesso em 17 abr 
2017. 
 
                      . Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos? Dados, Rio de 
Janeiro, v. 53, n. 3, p. 587-620,    2010 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582010000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 16 Dez 2017. 
 
BACHRACH, P.; BARATZ, M. S. Duas faces do poder. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 19, n. 40, p. 
149-157, Oct.  2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13 maio 2017. 
 
BALLESTEROS, P. R. Gestão de políticas de segurança pública no Brasil: problemas, impasses e 
desafios. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 8, n. 1, 2014, pp. 6-21. 
Disponível em: < 
http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/viewFile/353/173>. Acesso em 
18 jan 2018. 
 
BARRETO JUNIOR, J. T. Pedagogia da mediação de conflitos versus razão persecutória: uma 
discussão sobre a lógica, o ethos e as perspectivas emancipatórias do policial de investigação 
criminal em Minas Gerais. 198 p. Dissertação (Mestrado em Educação). FAE/UFMG, Belo 
Horizonte, 2009. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-
87XK8S/jesus.pdf?sequence=1>. Acesso em 3 dez 2018. 
 
BATITUCCI, E. C. A Naturalização do Desgoverno na Segurança Pública: Perspectivas para o 
contexto de Minas Gerais. 31 de agosto de 2018. 22 slides. Material apresentando no Seminário 
Políticas Públicas de Segurança:  Como a gestão por evidências pode reduzir a criminalidade?.  
 

http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/286


 

161 

 

                      . Atuação Policial: Formação e Modernização. In: PNUD (org.). Convivência e 
segurança cidadã: reflexões por uma nova abordagem de segurança pública. Brasília: PNUD, 
Conviva, 2016. pp. 129-33 
 
                      . A polícia em transição: O modelo profissional-burocrático de policiamento e 
hipóteses sobre os limites da profissionalização das polícias brasileiras. Dilemas: Revista de 
Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 4, no 1, jan./fev./mar. 2011, p. 65-96. 
 
                      ; RIBEIRO, L. M. L.; SAPORI, L. F. Diretrizes para uma Política de Segurança Pública 
em Minas Gerais. In: BDMG. Minas Gerais do Século XXI - Volume VIII Investindo em Políticas 
Sociais. Belo Horizonte: Rosa Editora, 2002. Disponível em: 
<http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/MG-XXI-Volume%20VIII.pdf>. Acesso em 14 
maio 2017. 
 
BATTIBUGLI, T. A Formulação de Nova Agenda para a Segurança Pública: As Iniciativas Federais 
e sua Influência na Polit́ica Pública de Segurança Paulista. Revista de Estudos de Política. V. 1, 
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importa. In: PNUD (org.). Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma nova abordagem 
de segurança pública. Brasília: PNUD, Conviva, 2016. pp. 19-24 
 
MACHADO, E. M. Prólogo. In: PNUD (org.). Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma 
nova abordagem de segurança pública. Brasília: PNUD, Conviva, 2016. pp. 10-1 
 
MACHADO, J. A. Gestão de políticas públicas no estado federativo: apostas e armadilhas. Dados, 
v. 51, p. 433-457, 2008. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/profile/Jose_Machado14/publication/262555116_Public_polic
y_management_in_the_federative_system_wagers_and_Traps/links/557589e108ae7521586abb
9c.pdf>. Acesso em 17 abr 2017. 
 
MARCHIORI, T. O papel dos municípios na segurança pública: relações entre CONSEG e 
administração municipal (1985-2008). 126 p. Dissertação (mestrado em Ciências Sociais). 
UNESP, Marília, 2011.  
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Pública e violência: O Estado está cumprindo o seu papel? São Paulo: Contexto, 2006. 
 
NEVES, A. J. As ferramentas de gestão e governança para integração das instituições de 
segurança pública e defesa social durante a Copa do Mundo de 2014. In: VIII CONGRESSO 
CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA. Anais... Brasília, 2015. Disponível em: < 

https://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course74425/published/1472848837805/resourceId/34438112/content/UploadedResources/meyerandrowan77.pdf
https://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course74425/published/1472848837805/resourceId/34438112/content/UploadedResources/meyerandrowan77.pdf


 

172 

 

http://banco.consad.org.br/bitstream/123456789/1207/1/AS%20FERRAMENTAS%20DE%20
GEST%C3%83O%20E%20GOVERNAN%C3%87A.pdf>. Acesso em 18 fev 2019. 
 
NOGUEIRA, R. M. Los proyectos sociales: da la certeza omnipotente al comportamiento 
estratégico. Serie Políticas Sociales, Santiago do Chile, n. 24. 1998. Disponível em: < 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6245/1/S9800060_es.pdf> Acesso em 
13 maio 2017. 
 
NORTH, D. Institutions matter. EconWPA, Economic History. 1994. Disponível em: 
<https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpeh/9411004.html >. Acesso em 24 dez 2018. 
 
NUNES, A.; BEZERRA DA SILVA, E.; ALMEIDA, J. C. Estados brasileiros e investimentos em saúde 
pública: Do atendimento aos percentuais mínimos à teoria institucional. Revista Espacios. v. 38, 
n. 27, 2017, p. 17. Disponível em: 
<http://www.revistaespacios.com/a17v38n27/17382717.html>. Acesso em 12 abr 2018. 
 
NUNES, E. O. A gramática política do Brasil: clientelismo, corporativismo e insulamento 
burocrático. Rio de Janeiro: Garamond, 2010 
 
ORSINI, A. G. S.; LARA, C. A. S. Dez anos de práticas restaurativas no Brasil: a afirmação da justiça 
restaurativa como política pública de resolução de conflitos e acesso à justiça. 
Responsabilidades, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 305-324, set. 2012/fev. 2013. Disponível em: < 
http://as1.trt3.jus.br/bd-
trt3/bitstream/handle/11103/2631/adriana_sena_dez_anos_praticas_restaurativas.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y >. Acesso em 8 nov 2018. 
 
PASINATO, W. Lei Maria da Penha. Novas abordagens sobre velhas propostas. Onde avançamos? 
Civitas - Revista de Ciências Sociais, vol. 10, núm. 2, maio-ago, 2010, pp. 216-232. Disponível 
em: < http://www.redalyc.org/pdf/742/74221650004.pdf>. Acesso em 8 nov 2018. 
 
PAZINATO, E. Gestão e desenvolvimento de capacidades institucionais: o lugar dos GGIs na 
segurança pública. In: PNUD (org.). Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma nova 
abordagem de segurança pública. Brasília: PNUD, Conviva, 2016. pp. 69-72 
 
                      . KERBER, A.; DAL SANTO, R. Observatório de Segurança Pública de Canoas: 
contribuições à gestão pública municipal da segurança. Civitas. Porto Alegre, v. 13, n. 1, jan/abr. 
2013, pp. 77-92 
 
PEIXOTO, B.;ANDRADE, M. V.; AZEVEDO, J. P. Avaliação econômica do Programa Fica Vivo: o 
caso piloto. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2008. 26p. (Texto para discussão ; 336). Disponível 
em: < https://core.ac.uk/download/pdf/6520048.pdf>. Acesso em 8 nov 2018. 
 
PERES, U. D.; BUENO, S.; TONELLI, G. M. Os municípios e a segurança pública no Brasil: uma 
análise da relevância dos entes locais para o financiamento da segurança pública desde a década 
de 1990. Revista Brasileira de Segurança Pública. v. 10, n. 2, pp. 36-59, ago/set 2016. 
 
PINC, T. Atuação Policial e Convivência e Segurança Cidadã: desafios do novo paradigma. In: 
PNUD (org.). Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma nova abordagem de 
segurança pública. Brasília: PNUD, Conviva, 2016. pp. 148-51 
 



 

173 

 

PINTO, G. J. Município, descentralização e democratização do governo. Caminhos de Geografia. 
a. 3, n. 6, Jun/2002. Disponível em: < 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/10538.pdf> Acesso em 4 maio 2016. 
 
PIERSON, P. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. American Political 
Science Review, 94(02), 2000, pp. 251–267. Disponível em: 
<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-
review/article/increasing-returns-path-dependence-and-the-study-of-
politics/AC2137B913363E33D97FC5CEC17CC75D>. Acesso em 3 dez 2018. 
 
PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE. Propostas de Políticas Setoriais, Projetos e Investimentos Prioritários. 
Volume 2. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: < http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2016/04/PDDI-RMBH-Relat%C3%B3rio-final-Volume-2.pdf>. Acesso em 5 jan 
2019. 
 
PNUD. About us. Sítio oficial na web. 2018. Disponível em: 
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html>. Acesso em 27 nov 2018. 
 
                      . Convivência e segurança cidadã: reflexões por uma nova abordagem de segurança 
pública. Brasília: PNUD, Conviva, 2016. 
 
                      . Caderno municipal do Programa Conjunto da ONU “Segurança com Cidadania” 
em Contagem, Minas Gerais-MG. Brasília: PNUD, UNESCO, UNICEF, OIT, UNODC, ONU Habitat, 
Ministério da Justiça, 2013. 92 p.  
 
POLLITT, C. Decentralization: a central concept in contemporary public management. In. FERLIE, 
E.; LYNN JR, L. E.; POLLITT, C. The Oxford handbook of public management. New York: 
Oxford University Press, 2005, p. 371-397. 
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