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ApreSentAção inStitucionAl

Eduardo de Assis Brasil Rocha
Advogado. Professor. Sócio-fundador e  

Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria  
(FADISMA).

A segurança pública desponta como um dos mais importan-
tes e prementes temas da atualidade. Nos últimos anos, os indica-
dores disponíveis têm demonstrado uma forte tendência de au-
mento da violência, ao lado da banalização de uma série de crimes. 
Em alguns estados brasileiros e particularmente em suas regiões 
metropolitanas, a violência já tem produzido alterações demográ-
ficas comparáveis àquelas conhecidas em nações em guerra. 

Estes são alguns dos motivos que demonstram a urgência de 
um repensar dos programas e das políticas de segurança pública, a 
partir de uma formação técnica e humanística de todos envolvidos 
nesta temática.

Compreendendo-se a importância destes temas é que se 
configurou o Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito 
de Santa Maria (NUSEC), seguindo a natural vocação da Institui-
ção nesta área de conhecimento e de sua missão institucional de 
“Educar sempre”.

O Nusec tem por objetivos a pesquisa, o ensino e a extensão 
na área da Segurança Pública Cidadã e dos Direitos Humanos, de 
forma a congregar os esforços de professores e alunos, de gradua-
ção e pós-graduação, e de outros colaboradores, na divulgação da 
produção científica, bem como de proporcionar a utilização do co-
nhecimento produzido na Fadisma por meio de assessoramentos 
e serviços a órgãos e entidades públicas e privadas.
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Na cidade de Bagé, nosso vínculo se deu pela gratifi-
cante criação do Observatório da Criminalidade. Para nós e, 
especialmente para esse admirável município da microrregião 
da Campanha Meridional do Estado do Rio Grande do Sul, essa 
criação não representou apenas um ato solene, mas um marco na 
sua e na nossa história. Representou muito mais que uma simples 
proposta, mas uma ação efetiva e com resultados já legitimados 
em prol de uma segurança mais cidadã.

Essa oportunidade, oriunda do Ministério da Justiça, por 
meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), contou, no estágio de implantação, com atividades 
de planejamento, gestão e orientação para execução sob a res-
ponsabilidade do Nusec e sua expertise em ensino, pesquisa e ex-
tensão, além da transversalização com a webcidadania, área que 
permeia tão fortemente plataformas de controle e ação social nas 
sociedades mais avançadas.

Mas não contou somente com isto. Contou com uma ges-
tão municipal engajada e preocupada em fazer da pesquisa a ação. 
E o que será possível ver nas páginas deste caderno é o estágio 
posterior ao mapeamento dos índices de criminalidade e violência, 
do desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e de software 
específico para monitoramento permanente da segurança pública 
local.

Este caderno é mais uma etapa de aprimoramento. São arti-
gos que vão dos desafios da Gestão Integrada da Segurança Pública 
ao lugar do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Bagé; dos 
desafios da participação popular na Segurança Pública ao olhar do 
Conselho Comunitário de Segurança. Vão do Panorama Nacional 
das ações de prevenção à violência da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública do Ministério da Justiça ao Panorama Estadual da 
Gestão da Informação das Estatísticas Criminais, até o Panorama 
Sociodemográfico da cidade e a um olhar internacional. Há, ainda, 
dentre outras pautas, o lugar da Comunicação e da Tecnologia. 

Estes artigos são instrumentos que favorecem não só a qua-
lificação e o aperfeiçoamento da gestão pública municipal no cam-
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po da segurança, mas, sobretudo, representam a socialização de 
uma diversidade de temas correlatos com a sociedade – a produ-
ção científica.

Esta produção científica é o que se reveste da maior impor-
tância no conjunto das atividades acadêmicas, porque é por meio 
dela que o conhecimento produzido no interior da Faculdade é di-
fundido e democratizado. Ela é que serve para prestar contas à 
sociedade, mostrando os resultados, a pertinência e a relevância 
de suas ações. Ela é o espelho do desempenho docente e discente, 
nas atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, tra-
duzindo o esforço institucional de produção própria.

Além disto, quando o tema é Bagé, também representa o elo 
com o poder público, hoje ainda mais disposto a compreender, in-
corporar e analisar ocorrências, em prol de soluções eficazes, as-
similando o papel da sociedade na Política de Segurança Pública.

Esta publicação coroa o trabalho de nossos docentes e cola-
boradores, e demonstra a importância da sistematização de dados 
e da utilização de trabalhos de pesquisa, informações, produção 
de resultados científicos, na efetiva disseminação do conhecimen-
to como fonte de consulta na gestão do interesse coletivo.

Estamos todos de parabéns. Rogo que exemplos como o 
desta publicação frutifiquem e cresçam cada vez mais.

Boa leitura a todos.





BAgé 
um novo olhAr SoBre o  

comBAte à violênciA

Dudu Colombo
Prefeito Municipal de Bagé, Rio Grande do Sul.

Em 2013, implantamos no município de Bagé o Observató-
rio da Criminalidade, numa parceria com a Faculdade de Direito 
de Santa Maria (FADISMA). A Prefeitura de Bagé tomou para si a 
missão de planejar e executar medidas que visam garantir a segu-
rança e as perfeitas condições de uso dos bens e equipamentos 
públicos, bem como participar do contexto da segurança pública 
de forma preventiva na proteção da população com ações de se-
gurança, cidadania e defesa civil.

O Poder Público Municipal tem procurado buscar soluções 
e alternativas para os problemas sociais encontrados na comuni-
dade. Foi neste sentido que o Observatório da Criminalidade sem-
pre foi tratado como uma das prioridades para a nossa cidade, por 
acreditarmos que representa um instrumento hábil para a realiza-
ção de políticas públicas voltadas para a área da segurança.

Além disso, Bagé vem avançando muito em outras frentes 
nessa área. É o caso dos Núcleos de Mediação Comunitária, que 
tem a finalidade de mediar conflitos entre familiares, vizinhos e a 
comunidade. Para isso, contou com uma equipe multidisciplinar e 
o suporte do projeto Mulheres da Paz. Outro trabalho fundamen-
tal é união de entidades ligadas à segurança em reuniões mensais 
que ocorrem no Pleno do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
de Segurança Pública, onde apresentamos índices, debatemos e, 
em conjunto, traçamos soluções. É mais um trabalho integrado 
que tem trazido avanços estruturais para a segurança pública da 
fronteira. 
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Neste universo, o Observatório tem colhido e avaliado os ín-
dices de criminalidade no município e região a partir de informa-
ções disponíveis nas instituições públicas como a Brigada Militar, 
Polícia Civil, Susepe, Secretarias Municipais, gerando índices de 
vulnerabilidade social, proporcionando desta forma que o poder 
público municipal possa construir e fortalecer políticas públicas de 
prevenção à violência e à criminalidade. A intenção é mapear os 
dados e traçar metas. E é isso que temos feito. 

E foi de forma convergente que o Observatório da Criminali-
dade se inseriu neste contexto e nos objetivos que a Prefeitura de 
Bagé, aliada aos órgãos de segurança, vem se propondo a cumprir, 
no sentido de reunir dados, mensurar a realidade da cidade, ma-
pear a violência e focar em ações que vão além da repressão, mas 
que têm foco principal na prevenção.



introdução

Aline Kerber
Socióloga. Especialista em Segurança Pública e Cidadania 

(UFRGS). Diretora de Pesquisa do Instituto Fidedigna e 
Pesquisadora Associada do Núcleo de Segurança Cidadã 

(NUSEC), da FADISMA.

Eduardo Pazinato
Advogado. Mestre em Direito (UFSC). Doutorando em Políticas 
Públicas (UFRGS). Diretor de Inovação do Instituto Fidedigna. 
Coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da FADISMA e 

Consultor do Programa das Nações Unidas para  
o Desenvolvimento (PNUD).

O presente Caderno Temático foi concebido ao longo do ano 
de 2013, a partir da implantação do novel Observatório da Criminali-
dade de Bagé, vinculado à Secretaria Executiva do Gabinete de Ges-
tão Integrada Municipal (GGI-M), por força do Convênio SENASP/
MJ nº 749.497/2010 firmado entre essa Municipalidade e a União, 
por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministé-
rio da Justiça (SENASP/MJ), com vistas a qualificar e aperfeiçoar a 
gestão da informação da segurança pública em nível local.

Tal intento é, pois, tributário da integração federativa esta-
belecida entre agências municipais, estaduais e federais de segu-
rança pública e justiça criminal com a sociedade civil organizada 
de Bagé, mais especificamente com o Conselho Municipal de Segu-
rança Pública (CONSEG), sendo essa cidade situada na Campanha 
do Estado do Rio Grande do Sul com uma população de aproxima-
damente 117 mil habitantes, segundo dados do Censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010.

O referido Observatório da Criminalidade materializou-se 
por meio da contratação da Faculdade de Direito de Santa Maria 
(FADISMA), instituição de ensino superior gaúcha com larga expe-
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riência na realização de projetos de pesquisa-ação no campo da 
segurança e da justiça cidadãs, notadamente em nível municipal, 
calcados no programa de ensino, pesquisa e extensão do seu Nú-
cleo de Segurança Cidadã (NUSEC/FADISMA).

Nesse contexto, considerando a inexistência de balizas e di-
retrizes consolidadas no plano nacional para o desenvolvimento 
de Observatórios Municipais de Segurança Pública, e as parcas 
iniciativas no âmbito da gestão municipal de políticas de segu-
rança pública, verificadas no 1º Censo sobre Ações Municipais de 
Segurança Pública, coordenado pelo Nusec/Fadisma, em parceria 
com o Instituto Fidedigna, em 2012, que identificou apenas 62 (ses-
senta e dois) municípios com alguma ação municipal na área da 
segurança pública entre os 497 (quatrocentos e noventa e sete) 
municípios gaúchos, tornou-se a consecução do referido Observa-
tório um empreendimento arrojado e inovador, mormente em se 
tratando de uma cidade fora do eixo da Região Metropolitana de 
Porto Alegre. 

A proposição do inédito Índice de Municipalização da Segu-
rança Pública (IMUSP), no bojo da pesquisa do 1º Censo, descor-
tinou, tanto para os gestores públicos quanto para os pesquisa-
dores envolvidos nesse projeto, uma benfazeja chave de leitura 
que norteou a estruturação do Observatório da Criminalidade de 
Bagé. 

Segundo o IMUSP uma política local de segurança pública 
encerra, pelo menos, 18 (dezoito) variáveis, subdivididas em 4 
(quatro) dimensões: estrutura gerencial (Secretaria Municipal de 
Segurança Pública ou denominação afim, Conselho Municipal de 
Segurança Pública, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Plano 
Municipal de Segurança Pública, Análise das Estatísticas Criminais 
e Implantação de Observatório Municipal de Segurança Pública); 
estrutura local (Guarda Municipal, Território de Paz implantado, 
Protejo ou projeto de prevenção social das violências e promoção 
dos direitos humanos das juventudes, Mulheres da Paz ou projeto 
de prevenção social das violências e promoção dos direitos huma-
nos das mulheres e Justiça Comunitária ou projetos de mediação 
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de conflitos e justiça restaurativa); estrutura tecnológica (Sistema 
de Alarmes Monitorados, Videomonitoramento e Audiomonito-
ramento – tecnologias aplicadas de controle social com foco na 
redução dos principais agenciamentos e fatores de risco, como a 
circulação ilegal de armas de fogo); e estrutura financeira (convê-
nios entabulados com o então Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI), como in casu, captação de re-
cursos junto ao governo federal, seja Pronasci, seja Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública).

Assim é que quanto maior o grau de municipalização da se-
gurança (inicial, intermediário ou elevado), maior o IMUSP e, con-
sequentemente, maior o potencial de redução dos delitos correla-
cionados com a sensação de segurança, ou seja, menor o número 
de furtos e roubos em geral, assim como diminuição dos furtos 
e roubos de veículos, resguardadas as peculiaridades locais e as 
especificidades regionais.

Não obstante a maioria dos municípios com maior IMUSP 
estar concentrada na Região Metropolitana de Porto Alegre, 
Bagé exsurge nesse ranking, concebido pela Fadisma, com lugar 
destacado, com elevado processo de municipalização. Isso pode 
ser explicado pelo vigoroso envolvimento dessa Municipalidade, 
sob a liderança do Prefeito Municipal Dudu Colombo, reconheci-
da como satisfatória, boa e excelente por 80,2% dos bageenses 
em Pesquisa de Opinião e Vitimização sobre as representações 
sociais locais acerca das violências e dos crimes, conduzida pelos 
pesquisadores da nominada instituição de ensino superior como 
parte do processo de implantação do Observatório da Criminali-
dade em Bagé.

Constatou-se, desde logo, que, em Bagé, o Município, o 
Estado e a União trabalham juntos em prol da segurança da po-
pulação. Na cidade, foi instalado o GGI-M, fórum deliberativo 
que articula e integra agências municipais (com poder de polícia 
administrativo), estaduais (Brigada Militar, Polícia Civil, Superin-
tendência de Serviços Penitenciários e Instituto-Geral de Perí-
cias) e federais (Polícia Federal, Rodoviária Federal e Exército), 
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desenvolve políticas públicas de segurança como o Sistema de 
Videomonitoramento, a Mediação Comunitária, as Mulheres da 
Paz, o projeto de economia popular solidária KM 21, com foco 
nas juventudes, ações integradas de fiscalização administrativa 
e policial (como as Ações Integradas de Segurança Rural – Acin-
SER), de enfrentamento ao abigeato e da Estratégia Nacional de 
Fronteiras (ENAFRON), entre outros.

Destarte, o Observatório da Criminalidade de Bagé/RS restou 
estruturado, com a participação de 23 (vinte e três) pesquisadores do 
NUSEC/FADISMA, como um centro de pesquisa social aplicada volta-
do à coleta, sistematização, análise e produção de relatórios técnicos 
e gerenciais, extraídos diretamente da plataforma online georrefe-
renciada (www.bage.rs.gov.br/observatoriocriminalidade), tendo  
os seguintes objetivos primordiais: mapear os índices de violência 
e criminalidade na cidade de Bagé/RS, contribuindo para a análise 
regular e sistemática dos dados criminais e correlatos, oriundos do 
banco de dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública do 
Rio Grande do Sul (SSP/RS), a fim de qualificar a tomada de decisão 
estratégica dos membros do GGI-M e o desenvolvimento de proje-
tos e ações integradas de segurança pública, bem como ampliar e 
aperfeiçoar a capacidade institucional de gestão das políticas pú-
blicas de segurança levadas a efeito por essa Municipalidade, com 
ênfase na prevenção das violências e na promoção dos direitos.

Partindo do reconhecimento de que a instituição de Obser-
vatórios de Segurança Pública, em nível local, pressupõe, além de 
um amplo diagnóstico da dinâmica das violências e dos crimes, dos 
recursos institucionais disponíveis (municipais, estadual e federal), 
domínio e envolvimento com a gestão das políticas de segurança 
pública levadas a efeito pelo Município, Estado e União, durante o 
ano de 2013, logrou-se êxito em empreender inúmeras pesquisas 
com dados primários, a exemplo da primeira Pesquisa de Opinião 
e Vitimização de Bagé, e secundários, focados na análise das esta-
tísticas criminais, em realizar diversos eventos voltados à comuni-
dade, tais como: o IV Seminário Municipal de Prevenção à Violência, 
o Workshop: O Papel das Agências de Segurança Pública e Justiça 
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Criminal na Gestão da Informação de Bagé, o I Colóquio Regional 
de Gestão da Informação da Segurança Pública de Área de Fron-
teira do Rio Grande do Sul e o I Seminário Municipal de Gestão da 
Informação da Segurança Pública de Bagé e, ainda, produzir uma 
Exposição Itinerante com os principais resultados auferidos pelo 
Observatório no período. 

A potência do Observatório tanto na análise processual 
quanto de impacto das políticas de segurança pública exigiu diá-
logo permanente com os servidores de carreira alocados pelo Mu-
nicípio, os quais foram capacitados na perspectiva da sua institu-
cionalização como política de Estado, buscando-se transcender o 
assessoramento técnico e científico pontual e episódico. 

A criação de um Sistema Local de Informações sobre a Dinâ-
mica das Violências e da Criminalidade afigurou-se em um desafio 
para os pesquisadores e servidores públicos, de modo que fosse 
possível produzir e processar os dados e as informações sobre a 
segurança pública local, o que se concretizou com a disponibiliza-
ção de uma plataforma online georreferenciada, por meio da qual, 
se bem gerida e utilizada, pode-se evoluir em prol de um outro 
padrão de governança e gestão das políticas públicas nessa sea-
ra, assente nos agenciamentos e fatores de risco que potenciali-
zam sobretudo a vitimização letal e os crimes violentos na cidade, 
aumentam o controle da circulação ilegal de armas de fogo, per-
mitem a formulação de uma política sobre drogas, favorecem a 
proposição de novas oportunidades de inclusão social produtiva e 
simbólica para e com as juventudes, entre outros.

Há, por certo, ainda muito a avançar. Todavia, é inegável, 
como se observará neste Caderno Temático, que o processo de im-
plantação do Observatório da Criminalidade qualificou e ampliou 
a capacidade institucional da gestão municipal da segurança de 
Bagé, contribuindo para a instalação de Núcleos de Policiamento 
Comunitário e da Patrulha Maria da Penha, por parte da Brigada 
Militar, da novíssima Delegacia Especializada da Mulher, por par-
te da Polícia Civil, da Estação Juventude, projeto aprovado junto 
à Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República 
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(SNJ/PR), com o objetivo de prevenir as violências e promover os 
direitos humanos das juventudes negras da cidade etc.

Um Poder Público forte, democrático e cidadão, na área da 
segurança, fortalece a regulação do espaço urbano, seja com ações 
integradas do GGI-M, seja com a ocupação pública da cidade. E é 
isso que confere novos patamares civilizacionais de convivência. 

Sigamos pela mão de Bagé...



pAnorAmA nAcionAl dAS AçõeS de 
prevenção à violênciA dA SecretAriA 

nAcionAl de SegurAnçA púBlicA  
do miniStério dA JuStiçA  

(SenASp/mJ)1/2

Beatriz Cruz 
Advogada e Coordenadora de Prevenção à Violência  

da Secretaria Nacional de Segurança Pública do  
Ministério da Justiça (SENASP/MJ).

Beatriz: Um bom dia a todas e a todos. Eu quero começar 
agradecendo imensamente pelo convite de participar desse even-
to tão importante que o município de Bagé vem desenvolvendo, 
e nos desculpar, porque infelizmente nós não pudemos compare-
cer ao evento pessoalmente em razão de agendas e do momento 
mesmo, do ano... é o nosso momento de fechamento de orçamen-
tos, de convênios, então infelizmente não foi possível compare-
cer, em que pese nós adoraríamos participar desse momento aí 
com Bagé, mas, de qualquer forma, nós então optamos por gra-
var esta conversa, este vídeo, para pelo menos, de alguma forma, 
poder participar do evento. Então eu quero começar agradecen-
do muito ao prefeito Dudu, um querido amigo nosso, pelo convi-
te, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na área da seguran-
ça pública aí no município de Bagé; agradecer também o Eduardo 
por todo o empenho para que a gente pudesse realmente realizar 

1 Este texto é resultado da transcrição da participação da autora no I Colóquio 
Regional de Gestão da Informação da Segurança Pública de Área de Fronteira 
do Rio Grande do Sul, realizado no dia 22 de novembro de 2013, tendo como 
foco o panorama nacional das ações de prevenção à violência da SENASP/MJ.

2 Convenções da transcrição: [...] reticências: 1) fala ou ideia incompleta; 2) Sen-
sação de suspensão no final de uma fala; 3) Quando no início de frase, significa 
a continuação de uma fala intercalada por outra.
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este momento, então, muito obrigada pelo convite; obrigada tam-
bém por possibilitar que a gente pudesse participar dessa forma, 
a distância, e parabenizar a todos por esse evento que eu tenho 
certeza deve estar sendo bastante proveitoso para todos aí no 
município de Bagé. Gostaria também de mandar um abraço à nos-
sa Secretária Nacional de Segurança Pública, secretária Regina  
Miki, e a todos os bageenses, e dizer que para mim, pessoalmente, é 
uma imensa satisfação poder participar desse momento com vocês, 
porque eu tenho uma relação muito forte com Bagé, eu sou do Rio 
Grande do Sul, sou de Pelotas, mas eu morei em Bagé de 2009 até 
2011, e tenho um filho que nasceu em Bagé, que é bageense, nosso 
companheiro também teve a possibilidade de auxiliar o Dudu aí na 
prefeitura municipal de Bagé, então a gente tem um imenso carinho 
pelo município, sabemos do compromisso de todos..., não só da 
prefeitura de Bagé, mas também de todos os bageenses em relação 
a essas temáticas como a prevenção à violência e desenvolvimento 
mais sustentável de uma sociedade mais justa e mais plural. 

A ideia da nossa conversa é falar um pouco para vocês o que 
nós estamos desenvolvendo na área da segurança pública junto 
aos municípios, em especial na área da prevenção à violência, e 
também tratar um pouco de qual é o papel do gabinete da ação 
integrada municipal nesse contexto da política nacional de segu-
rança pública na área da prevenção à violência. 

Nós temos trabalhado em duas frentes, no que se refere à 
prevenção à violência, além, obviamente, do trabalho que nós te-
mos junto aos estados, como o apoio às delegacias especializadas 
de atendimento a grupos vulneráveis, como as DEAMs, no caso de 
atendimentos de mulheres vítimas de violência, às delegacias de 
criança e adolescente, idoso... Então todo um trabalho de forta-
lecimento desses espaços e de projetos de prevenção à violência 
que são desenvolvidos pelos estados, como o bombeiro-mirim, 
polícia-mirim, e outras ações que trabalham com esses grupos 
mais vulneráveis à violência, e, para além disso, a gente tem um 
trabalho em duas frentes junto aos municípios, e a SENASP par-
te do pressuposto que o município tem um papel fundamental na 
área da segurança pública. Primeiro, porque o município é onde 
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as coisas efetivamente acontecem, onde a vida se desenvolve, e 
segundo, porque o município tem uma grande vocação na área 
da prevenção à violência, e nesse sentido não haveria como ser 
diferente, não teríamos como não considerar que o município te-
nha um papel de centralidade na segurança pública, uma vez que 
segurança pública, na concepção da política nacional de segu-
rança pública, se faz com repressão à violência e com repressão 
qualificada. Acho que finalmente nós temos conseguido avançar 
muito no nosso país no que diz respeito à segurança pública, e 
em especial em relação a essa falsa dicotomia entre prevenção 
e repressão. Na verdade, nosso entendimento é que segurança 
pública se faz com ambas as coisas, com prevenção à violência e 
com repressão qualificada da criminalidade. Na área da prevenção 
à violência, que é a área onde, como eu disse, os municípios têm 
mais aptidão para atuar, até em razão das competências consti-
tucionais dos entes federados, e na área da prevenção à violência 
a gente tem trabalhado em duas frentes: uma, no fortalecimen-
to das secretarias municipais de segurança pública, dos espaços 
de gestão municipal na área da segurança pública, e aí com muita 
ênfase nos gabinetes de gestão integrada, e também no fortale-
cimento das guardas municipais, no videomonitoramento para os 
municípios, sendo que todas essas ações ficam sob a coordenação 
geral de prevenção, e são uma das nossas linhas de atuação. Ou 
seja, fortalecer os espaços do município relacionados com a segu-
rança pública, como a secretaria municipal ou um departamento, 
uma coordenação que seja destinada à segurança pública, as guar-
das municipais, os gabinetes de gestão integrada, enfim, todos es-
ses espaços são da gestão da política pública em âmbito local. E 
uma segunda frente de trabalho que nós temos atuado está nas 
ações de prevenção à violência, de prevenção social, então nós 
trabalhamos um pouco com prevenção situacional, e temos mui-
tos projetos na área de prevenção social. Exemplos de projetos 
com os quais nós atuamos nessa área são o Mulheres da Paz e 
o PROTEJO, projetos de âmbito nacional, financiados como duas 
políticas induzidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
Para quem não conhece, o Mulheres da Paz é um projeto que atua 
no enfrentamento à violência contra a mulher e no enfrentamen-
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to à violência doméstica, de gênero, e também com a violência 
contra a juventude. Bagé é um município que já teve, e executou 
muito bem o Projeto Mulheres da Paz, e temos certeza que no fu-
turo nós poderemos voltar a ter no município esse projeto, porque 
sabemos da importância que ele teve no município, e temos toda 
a intenção de continuar essa parceria com o município de Bagé na 
área da prevenção à violência, e em especial contra as mulheres. O 
Mulheres da Paz são mulheres... são comunidades que atuam na 
mobilização social, na articulação da rede local de proteção, e na 
identificação de mulheres da comunidade que estejam passando 
por algum tipo de violência, em especial de violência doméstica, e 
também jovens que possam estar mais vulneráveis à violência. En-
tão o projeto acontece nos bairros, geralmente naqueles mais vio-
lentos do município, ou mesmo pode ser executado também pelo 
estado, mas, nesse caso, nos municípios selecionados pelo esta-
do ele ocorre nos bairros mais violentos... com maiores índices de 
violência e de criminalidade, e isso não significa que a população 
desse bairro seja uma população violenta, mas é onde a maioria 
dos crimes costuma acontecer, e onde a gente tem os índices mais 
altos de criminalidade mesmo. E... essas mulheres passam por um 
processo de capacitação voltado para a cidadania, para formação 
para a cidadania, então essas mulheres recebem noções básicas 
de direitos, noções sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas 
de urgência, enfim, um conjunto de ações. Eu sei que o município 
já desenvolveu o projeto, e talvez muitos de vocês já o conheçam. 

E o PROTEJO é um projeto de proteção de jovens em terri-
tórios vulneráveis. Esses dois projetos nasceram com o Programa 
Nacional de Segurança com Cidadania e foram incorporadas à Po-
lítica Nacional de Segurança Pública na área da prevenção à vio-
lência, e hoje eles compõem a política voltada para a prevenção. O 
PROTEJO é um projeto que atua com jovens em situação de maior 
vulnerabilidade à violência, não necessariamente maior vulnerabi-
lidade social, mas geralmente são coincidentes, e o jovem passa 
por um processo formativo, formação para a cidadania, geração 
de trabalho e renda, são quase 600 horas de atividades com os jo-
vens no projeto, que vão desde atividades de esporte, cultura, la-
zer, atividades voltadas para inclusão digital, para inclusão cidadã, 
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e esses jovens, além de passarem pelo percurso social formativo, 
são acompanhados por uma equipe multiprofissional do projeto, 
que é composta por advogado, psicólogo, assistente social, e essa 
equipe tem como uma das suas atribuições desenvolver com cada 
um dos jovens o que a gente passou a chamar de PDI, que é Plano 
de Desenvolvimento Individual. Esse PDI..., na verdade, é sentar 
com o jovem, ouvir um pouco sobre as suas expectativas, quais 
são as suas necessidades e quais são os seus sonhos, enfim, para 
tentar traçar com esses jovens metas de médio, longo e até de 
curto prazo, para tentar alcançar esses objetivos. Então o projeto 
parte do pressuposto que nós não podemos trabalhar com alguns 
pré-conceitos, do tipo que o jovem que vive na periferia é o jovem 
que vai querer fazer rap, por exemplo. O projeto trabalha com a 
perspectiva de que o jovem pode fazer o que ele bem entender, e 
a ideia do projeto é desenvolver com esse jovem o que ele precisa 
fazer para alcançar os seus objetivos, e traçar um plano de desen-
volvimento individual para cada um desses jovens a partir das suas 
perspectivas, ouvindo e trazendo o jovem para um local e para um 
lugar de protagonista da sua própria vida. 

Por que eu estou falando para vocês um pouco sobre quais 
ações nós estamos desenvolvendo na área da segurança pública, 
sobre essas duas linhas, em especial sobre esses projetos? Na se-
quência, a gente vai falar um pouco sobre o papel do gabinete de 
gestão integrada, e vai ficar claro o porquê da gente conversar so-
bre essas outras ações, mas, para finalizar, nessa segunda frente 
estão os projetos de prevenção social ou mesmo de prevenção si-
tuacional, que são o PROTEJO e o Mulheres da Paz, mas também 
apoiamos projetos locais, demandas do município ou do estado, 
mas, no caso dos municípios, é... para apoio a projetos que eles já 
vêm desenvolvendo também para... de alguma forma reconhecer 
experiências muito interessantes que vêm sendo desenvolvidas 
pelos municípios. A gente tem o exemplo de um projeto bastante 
interessante que foi realizado no município de Canoas, um proje-
to voltado para questão do jovem, do jovem como protagonista 
da sua própria história, ...e os jovens então produzem um tipo de 
comunicação na comunidade onde eles vivem, diferente da comu-
nicação que geralmente se faz em relação àquela comunidade, 
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então produzem notícias... é Agência da Boa Notícia o nome do 
projeto... produzem notícias de coisas boas que vêm sendo desen-
volvidas na sua comunidade, como uma forma também de fazer 
com que a própria comunidade se enxergue de uma forma dife-
rente daquela que a mídia convencional costuma retratá-la. Esse 
é um projeto bastante interessante, porque o jovem aprende a 
fazer, a trabalhar com ilha de edição, a trabalhar com programas 
de entrevistas, enfim, aprende uma série de técnicas nessa área 
da comunicação, a desenvolver blogs, a desenvolver mídias alter-
nativas, e é um projeto que nasceu da perspectiva do município 
de Canoas em realizar uma ação nesse sentido e que aconteceu 
graças obviamente ao apoio da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública e a todo o empenho do município que desenvolveu uma 
excelente ação. Então, esse é um exemplo de projeto em que a 
gente desenvolve, apoiando uma iniciativa do município, e basica-
mente a gente tem atuado nessas duas frentes. 

Aí existe um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas 
pela Secretaria, inclusive metas que nós temos, ações, projetos, 
programas que nós temos em alguns outros planos do Governo 
Federal, alguns programas prioritários do Governo Federal. Para 
citar um exemplo, nós temos o Programa Mulher, Viver sem Vio-
lência, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, coorde-
nado pela SPM, mas que tem a participação de várias secretarias, e 
no qual a SENASP tem desenvolvido duas grandes ações. A primei-
ra é o fortalecimento das delegacias especializadas de atendimen-
to à mulher, então todo o aparelhamento dessas delegacias, tudo 
que ela precisa de estrutura para poder realizar com mais efetivi-
dade seu trabalho, com mais qualificação do seu trabalho, a gente 
disponibiliza para os estados no âmbito do Programa Mulher, Vi-
ver sem Violência. Esse programa trabalha com a perspectiva da 
criação de uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital, na qual 
um conjunto de serviços vão ser oferecidos para as mulheres. Num 
primeiro momento do programa em cada capital, mas a tendência 
depois é interiorizar esse programa. E a SENASP então tem feito 
acordo com os estados onde o programa vem sendo pactuado, 
para que a gente tenha dentro de cada Casa da Mulher Brasileira 
também a delegacia especializada de atendimento à mulher. Mas, 
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mais que isso, nós temos trabalhado muito com a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres e com o Ministério da Saúde na sensi-
bilização, na qualificação dos profissionais da segurança pública 
e dos profissionais da saúde para atuação no caso de mulheres 
vítimas de violência sexual. Então a ideia é criar protocolos, fluxos 
que tracem uma diretriz nacional de como deve ser o atendimento 
à mulher vítima de violência sexual, tanto pela saúde quanto pela 
segurança pública. E qualificar o trabalho dos profissionais da saú-
de, que na ausência da perícia oficial, dos profissionais da seguran-
ça pública, acabam em muitos casos coletando vestígios que vão 
ser fundamentais para a produção da prova no âmbito da segu-
rança pública pelos peritos oficiais, e para que depois esses ves-
tígios coletados no momento em que a mulher chega no sistema 
de saúde possam servir...sejam mais qualificados para servir, para 
que no laudo indireto o profissional da perícia possa então contri-
buir para que se chegue à autoria desses... desses... no caso desses 
crimes de violência sexual, até porque a gente tem vários índices 
que comprovam que geralmente os estupradores são contuma-
zes, eles costumam repetir inúmeras vezes o crime contra diferen-
tes vítimas. Então é importante da gente combater, enfrentar a 
impunidade, e, para isso, sensibilizar, qualificar a atuação do pro-
fissional da saúde na coleta do vestígio e sensibilizar e qualificar a 
atuação do profissional da segurança pública na humanização do 
atendimento quando a mulher chega diretamente ao IML. 

Nós temos uma grande dificuldade em trabalhar na área... 
no Brasil... em qualquer uma das áreas no que diz respeito ao en-
frentamento da violência contra a mulher, e em alguma medida 
porque nós temos diversas portas de entrada para rede de atendi-
mento. Então, uma mulher pode chegar pela saúde, pela seguran-
ça pública quando ela procura a DEAM, às vezes ela pode chegar 
pela assistência social, quando é identificado na assistência social 
algum tipo de violência, e essa mulher é encaminhada para outros 
serviços da rede, enfim, pelo centro de referência da mulher... é 
um conjunto de portas de entrada bastante diversificado e a ideia 
é a gente trabalhar na perspectiva de sensibilizar os profissionais, 
qualificar, pensar fluxos e protocolos que qualifiquem o atendi-
mento dessa vítima de violência, e revitimizar o mínimo possível 
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a mulher nesse momento que é um momento bastante delicado 
da sua vida. 

Então, assim, esses são alguns exemplos de ações que nós 
desenvolvemos em outros programas prioritários do Governo 
Federal. Temos também o Plano Juventude Viva, onde a SENASP 
tem um conjunto de ações na área de enfrentamento à violência 
contra o jovem, e em especial contra a juventude negra. Temos um 
conjunto de ações na carta de estratégias de proteção integral à 
criança e adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, na qual a SENASP também vem atuando for-
temente e colaborando num grupo de trabalho que está pensando 
em criar uma diretriz nacional para escuta técnica da criança vítima 
de violência sexual, só para dar um exemplo das nossas ações. 

Então, enfim, a gente acaba trabalhando de forma muito 
transversal com várias outras políticas aqui na Esplanada e procu-
rando induzir que os municípios e os estados também façam isso 
no âmbito local. Que trabalhem as suas ações de prevenção à vio-
lência pela perspectiva da segurança pública, mas sempre em con-
junto e de forma transversal e interdisciplinar com outras políticas 
públicas que vêm sendo desenvolvidas no município, justamente 
a partir desse entendimento que eu colocava no início da nossa 
conversa, de que segurança pública não é só repressão qualifica-
da, nem tão pouco só prevenção à violência, e agora posso dizer 
que não se faz também somente com segurança pública, com os 
atores, os profissionais da segurança pública. Então, as secretarias 
de políticas para mulheres, de direitos humanos são atores funda-
mentais na prevenção à violência, e geralmente são espaços onde 
se desenvolvem algumas ações de prevenção à violência que não 
necessariamente são capitaneadas pela segurança pública, mas 
que têm impacto significativo na segurança pública. Por isso, a 
gente entende que é necessário trabalhar de forma transversal, fa-
zer isso no governo federal e procurar induzir isso nos municípios. 

Como eu disse para vocês, uma das grandes apostas da Secre-
taria Nacional de Segurança Pública no que diz respeito à preven-
ção à violência está nos Gabinetes de Gestão Integrada. Primeiro, 
porque a gente trabalha com a perspectiva de que uma política de 
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prevenção à violência, para que ela seja eficaz, precisa ter foco, em 
que pese a gente precise trabalhar de forma transversal, estamos 
falando de um local que é a segurança pública, então a política de 
segurança pública na área da prevenção deve ser pautada a partir 
desse local e desse olhar que é o olhar da segurança pública, o en-
volvimento da segurança pública na prevenção à violência, dentro 
obviamente de seus limites. E, segundo, porque nós entendemos 
que um conjunto de atores é fundamental no âmbito local para 
a gente trabalhar a prevenção à violência. É que nós apostamos 
na área da gestão integrada na segurança pública, que é o nosso 
carro-chefe. 

O nosso grande projeto são os gabinetes de gestão integra-
da. Hoje nós temos Gabinetes de Gestão Integrada Estadual, em 
todos os estados brasileiros, implementados. E a gente tem alguns 
que funcionam de uma forma mais eficaz, mais corriqueira, e ou-
tros com algumas dificuldades, mas a SENASP vem atuando nessa 
área para tentar contribuir, na medida da sua capacitada, obvia-
mente, com os estados, na área da gestão integrada em segurança 
pública no âmbito estadual. Temos também os Gabinetes de Ges-
tão Integrada de Fronteira, que foram criados no âmbito da Estra-
tégia Nacional de Fronteira, e hoje há quatro em funcionamento, 
mais sete câmaras técnicas, que são, na verdade, embriões dos 
gabinetes de gestão integrada de fronteira, e que estão migrando 
obviamente para se tornarem Gabinetes de Gestão Integrada de 
Fronteira, e temos também um conjunto de gabinetes de gestão 
integrada no âmbito municipal, o GGI-M. 

A SENASP, durante o ano de 2012, e 2013 principalmente, 
passou por um processo de reformulação de algumas das suas po-
líticas. Por exemplo, o mesmo projeto PROTEJO e Mulheres da Paz 
que conversávamos agora há pouco foram amplamente reformu-
lados, com participação da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República, da Secretaria de Assuntos Estratégi-
cos, da Secretaria Nacional de Juventude, enfim, várias secretarias 
e ministérios aqui no âmbito do governo federal contribuíram com 
a Secretaria Nacional de Segurança Pública e com o Ministério da 
Justiça nessa reformulação dos projetos. Um dos projetos que pas-
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sou por um processo de reformulação foi justamente o gabinete... 
os gabinetes de ação integrada, em especial com foco no GGI-M. 
Na verdade, o que nós percebemos é que, quando os Gabinetes de 
Gestão Integrada foram criados, isso foi..., enfim, desde 2003, a SE-
NASP vem apoiando os GGIs, mas foi depois da criação do Programa 
Nacional de Segurança com Cidadania do Pronasci que realmente os 
gabinetes passaram a ter uma centralidade nesse processo na área 
da segurança pública, principalmente os GGI-Ms, em que pese isso 
exista desde a época em que foram criadas as diretrizes para os ga-
binetes de ação integrada municipais, eram gabinetes que tinham 
uma estrutura muito mais ampliada do que essa que a gente propõe 
hoje para os gabinetes. Então, para dar um exemplo, na época em 
que foi induzida a criação de gabinetes em vários municípios brasi-
leiros, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, os gabinetes tinham 
uma configuração com seis módulos, entre eles um módulos que a 
gente chamava de videomonitoramento. Então, ao receber recurso 
da SENASP para criação do Gabinete de Gestão Integrada Munici-
pal, o município também tinha que desenvolver videomonitoramen-
to, observatório de segurança pública, enfim, eram seis módulos, ou 
seis estruturas muito inchadas, bastante ampliadas, que na nossa 
percepção não eram adequadas para todos os municípios brasilei-
ros. São fundamentais, mas nem sempre todo o município tem um 
perfil para ter um Gabinete de Gestão Integrada desse tamanho, 
com toda essa estrutura. Nesse sentido, nós passamos por um 
processo de reformulação dos gabinetes, com o intuito de tornar 
os gabinetes mais maleáveis, com as diretrizes nacionais do GGI-
-Ms principalmente mais maleáveis à realidade local, e passamos 
a estabelecer uma diretriz em que o GGI-M tenha um mínimo de 
dois módulos, que é a Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão 
Integrada e o Pleno do Gabinete. Mas para quem não conhece, o Ga-
binete de Gestão Integrada é um espaço fundamental de gestão na 
área da segurança pública, porque é o espaço de decisão estratégi-
ca da área da segurança pública, de definição de operações táticas, 
enfim, mas também de discussão da política municipal de segurança 
pública e da política local de segurança pública na sua interface com 
a política estadual, e com a política, obviamente, nacional de segu-
rança pública. 
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Então, compõe o gabinete o pleno do gabinete de gestão 
integrada, que é presidido pelo prefeito municipal, e a gente sabe 
que Bagé também mais uma vez está à frente, mais uma vez é pro-
tagonista e também é um município que já tem hoje um Gabinete 
de Gestão Integrada, que foi criado com o apoio da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, algo do qual nós nos orgulhamos 
muito, inclusive, de ter podido colaborar de alguma forma nesse 
processo, mas para quem não conhece o GGI-M, ele é presidido 
pelo prefeito municipal, e é composto por... os secretários das pas-
tas mais afetas à área da segurança pública no âmbito local, então 
secretaria de mobilidade urbana, em alguns municípios, secretaria 
de obras, secretaria de segurança pública, onde há, obviamente, 
secretarias de políticas para as mulheres, enfim, um conjunto de 
secretarias que de alguma forma tem alguma relação com a segu-
rança pública, educação, saúde. E... compõem também o gabinete 
representações da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros 
militares, das guardas municipais, nos municípios em que há guar-
da municipal, do poder judiciário, então da magistratura, do minis-
tério público, defensoria pública, ou seja, todos os atores que de 
alguma forma compõem o sistema de justiça criminal e que atuam, 
ou que a sua atuação tem alguma interface com a segurança pú-
blica devem estar presentes neste gabinete de gestão integrada. 
O objetivo é que esses atores possam conjuntamente estabelecer 
qual vai ser a política municipal, política local de segurança pública, 
o que vai ser feito, quais são as grandes metas, traçar planejamen-
tos..., planejamento estratégico de como o município vai atuar na 
área da segurança pública, pensar operações mesmo. Para dar um 
exemplo, Bagé, como é uma região de fronteira, a gente sabe que 
vem lidando há bastante tempo com o problema do abigeato, e 
que aí os índices são bem maiores do que na grande maioria dos 
municípios do Rio Grande do Sul. Então, Bagé pode, no âmbito do 
GGI-M, junto com a política federal, ...desculpe, eu me esqueci de 
citar que a polícia federal e a polícia rodoviária federal também 
compõem o gabinete de gestão integrada..., então, junto com to-
dos esses atores de GGI-M, definir uma ação, uma operação para 
fazer frente ao aumento, por exemplo, do abigeato. Esse é um pa-
pel do Gabinete de Gestão Integrada. 
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Mas o gabinete de gestão integrada tem um papel que vai 
muito além disso. É no GGI-M onde vão ser desenvolvidas... e vão 
ser costuradas, devem ser monitoradas, devem ser acompanhadas, 
todas as ações de prevenção à violência que vêm sendo desenvol-
vidas no município, estejam elas na segurança pública ou não. En-
tão, por exemplo, a gente sabe que em Bagé o Projeto Mulheres 
da Paz foi executado pela coordenadoria da mulher do município. 
Esse projeto não foi desenvolvido pela segurança pública, é um 
projeto que, inclusive pela sua natureza, nós geralmente aconse-
lhamos que o proponente não seja o executor, não seja uma se-
cretaria de segurança pública, mas sim uma secretaria da mulher, 
da juventude, de direitos humanos, ou alguma outra secretaria, 
mesmo de governo, onde não há essas secretarias. Em que pese 
esses projetos sejam boas iniciativas nos municípios, nos estados 
em que o Mulheres da Paz e o PROTEJO vêm sendo executados 
pela Secretaria de Segurança Pública, nosso entendimento é de 
que, pela sua natureza, são projetos que devem estar mais asso-
ciados a essas outras pastas, e que são apoiadas também pela SE-
NASP para execução dessa ação. E o Mulheres da Paz, embora não 
seja um projeto que como regra está dentro da segurança pública, 
é um projeto que deve ser discutido, deve ser acompanhado, deve 
ser monitorado, deve ser pensado mesmo, deve ser projetado no 
âmbito do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com a parti-
cipação de todos esses atores, porque, mesmo que a segurança 
pública não participe da execução direta do projeto, ela é sim um 
partícipe fundamental, por exemplo, para definição na hora da 
elaboração da proposta que vai ser enviada à SENASP para apoio 
financeiro, decidir em quais bairros vai ser executado o projeto..., 
ou seja, quais bairros que têm os maiores índices de violência e de 
criminalidade, em quais bairros são maiores os índices de violência 
contra a mulher, e definir, em conjunto com a Polícia Militar, com a 
Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública Municipal, onde 
houver, ou um órgão equivalente no município, onde esse projeto 
vai ser desenvolvido. Então, mesmo que ele seja desenvolvido por 
uma Secretaria de Mulheres, por uma coordenadoria de mulheres, 
é importante ouvir a Segurança Pública na definição desse projeto, 
e também procurar fazer com que as ações do Mulheres da Paz, 
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de alguma forma, tenham uma interlocução com a segurança pú-
blica, e assim para toda e qualquer ação de prevenção à violência 
em âmbito municipal. Nosso entendimento é que cabe ao GGI-M 
pensar na repressão qualificada à criminalidade, nos que vêm se 
configurando como problemas mais significativos no município, 
mas também deve atuar na política municipal de segurança públi-
ca, na política local que vai necessariamente envolver essas outras 
ações de prevenção à violência; isso deve acontecer no Gabinete 
de Gestão Integrada. 

E como a SENASP tem atuado então para tentar auxiliar os 
municípios no que diz respeito à gestão integrada? Primeiro, nós  
desenvolvemos novas diretrizes na área de gestão integrada em 
segurança pública. Nós estamos para publicar a qualquer momen-
to uma portaria do Ministério da Justiça que vai estabelecer as 
diretrizes para os Gabinetes de Gestão Integrada, sejam eles de 
fronteira, estaduais ou municipais. Então, qual é a configuração mí-
nima do pleno do gabinete? Como é que ele deve ser estruturado? 
Como deve ser a periodicidade mínima das reuniões?, tudo isso vai 
estar nas diretrizes nacionais, e aí os municípios que desejarem re-
ceber recursos da SENASP na área da prevenção à violência, e em 
especial para estruturar o seu gabinete, vão ter que se adaptar a 
essas diretrizes nacionais, cujo objetivo da SENASP é único e exclu-
sivamente auxiliar os municípios nessa área, que ainda é uma área 
bastante nova, a gestão integrada ainda é algo muito novo nas 
políticas públicas, principalmente na segurança pública, até por-
que, há bem pouco tempo, o entendimento vigente de segurança 
pública era de ser coisa de polícia e se fazia com repressão. Então, 
pensar política de segurança pública de forma integrada e a partir 
de uma perspectiva de gestão é algo bastante novo no nosso país, 
e por isso a SENASP entende ser sua obrigação, enquanto órgão 
do governo federal responsável pela política nacional de seguran-
ça pública, criar diretrizes para auxiliar os municípios e os estados, 
auxiliar os demais entes federados na execução das suas ações de 
gestão integrada em segurança pública, em especial nesse espaço 
do gabinete de gestão integrada, que é uma política que a gente 
procura induzir. Por isso, a gente vai publicar essa portaria, para 
servir de norte a todos os municípios e aos estados que desejarem 
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implementar seus gabinetes de gestão integrada, e também nos 
que já existe, porque essa nova metodologia de trabalho vem sen-
do pensada no âmbito do GGI-M. 

Além da portaria, nós estamos desenvolvendo três docu-
mentos que vão ser norteadores dos gabinetes de gestão inte-
grada. O primeiro, é um documento que a gente optou chamar 
de guia, Guia Nacional de Gestão Integrada em Segurança Pública 
Municipal para as GGI-Ms. O objetivo do guia é ser um documen-
to onde o município vai encontrar, por exemplo, como deve ser 
o funcionamento do gabinete, uma metodologia de trabalho 
para esse funcionamento, como devem ser as reuniões, quais os 
espaços que devem conformar o gabinete de gestão integrada, 
enfim, uma série de informações que vai auxiliar a secretaria exe-
cutiva do gabinete de ação integrada, o prefeito municipal, e na 
gestão do próprio gabinete. Além do guia, nós estamos com uma 
cartilha voltada para prioritariamente dois públicos: um, primeiro, 
os integrantes do pleno do gabinete de gestão integrada, que 
também traz algumas noções importantes do funcionamento do 
GGI, mas em especial onde é que o GGI-M está na política de segu-
rança pública, qual é o seu papel, qual é o papel do pleno do ga-
binete, qual é o papel da secretaria executiva do gabinete. E essa 
cartilha, assim que for publicada, também poderá ser lida de trás 
pra frente ou de..., enfim, porque é uma cartilha que é dividida em 
duas partes: uma que é mais voltada para o pleno, para os inte-
grantes do gabinete de gestão integrada, e outra para civis mobili-
zadores, ou seja, outros atores que não integram o GGI-M, mas que 
também são fundamentais na área da segurança pública, como, 
por exemplo, os conselhos municipais comunitários, de seguran-
ça pública, que têm papel fundamental; não integram o gabinete 
de gestão integrada, não integram o pleno do gabinete, mas têm 
um papel, sim, fundamental na área da segurança pública local e a 
ideia é que esses multiplicadores, esses conselhos, esses espaços 
da sociedade civil, bem como outras secretarias que não integram 
o GGI-M, possam conhecer minimamente como é o seu funciona-
mento, até para poder pautar o gabinete de gestão integrada e 
atuar fortemente, auxiliando o gabinete nesse desafio que é fazer 
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a gestão da política local de segurança pública. E um terceiro docu-
mento que a gente ainda não deu nenhum nome, mas que já está 
em fase final de elaboração, inclusive contando com a contribui-
ção de Eduardo Pazinato, como nosso consultor. É uma espécie de 
livro que vai trazer todo o marco teórico conceitual do gabinete de 
gestão integrada, metodologia de trabalho para o gabinete, mas 
de uma forma mais aprofundada, porque a cartilha e o guia são 
superficiais, bem como vai trazer no seu conteúdo, no seu texto, 
vários modelos, enfim, de documentos que podem ser utilizados 
pelos gabinetes de gestão integrada, e cujo objetivo da SENASP 
obviamente também é facilitar a vida e o dia a dia dos GGI-Ms e dos 
demais gabinetes de gestão integrada, sejam eles estaduais ou de 
fronteira. Agora, esse documento é um documento voltado para 
quem tem interesse na área de gestão em segurança pública e de 
gestão integrada em especial, e que é um documento para ser-
vir de marco teórico-conceitual, já que a gente tem pouquíssimas 
publicações nessa área, e até porque, como eu disse, esse é um 
tema recente, é um tema bastante novo  no âmbito nacional... do 
Brasil, do nosso Estado brasileiro. Então, nesse sentido, a ideia da  
SENASP é ter algum marco referencial-teórico mais aprofundado 
da gestão... da questão da gestão integrada na área de segurança 
pública, e que possa servir como uma diretriz para quem quiser 
atuar nessa área, ou quiser escrever sobre o tema, enfim, ter al-
gum documento nacional mais consolidado a respeito da questão 
da gestão integrada. Em que pese a gente tenha vários documen-
tos, eles são hoje muito esparsos, e a ideia é que a gente possa ter 
algo mais organizado para auxiliar como diretriz aos municípios. 

Em linhas muito gerais, é isso que a gente vem trabalhando 
na área da gestão integrada. Então, produzindo esses documen-
tos que vão servir de norte para política nacional, atuando junto 
aos municípios na elaboração dessa... enfim, na execução dessa 
política, então a gente está sempre apoiando os municípios, seja 
financeiramente para estruturação de gabinete, seja ao longo da 
execução dos convênios relacionados aos GGIs, ou mesmo depois 
de findado o convênio, a gente está sempre à disposição dos muni-
cípios para atuar nessa área, porque acreditamos firmemente que 
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a única forma de se conseguir qualificar um pouco as políticas que 
nós temos hoje de segurança pública é apostando na gestão e na 
gestão integrada em segurança pública, que é algo muito difícil, 
muito complexo para ser feito, mas possível, porque têm várias 
experiências de Gabinetes de Gestão Integrada hoje em funciona-
mento que comprovam que é algo plenamente possível. 

Em paralelo a isso, nós estamos trabalhando numa ferra-
menta que vai ser fundamental tanto para a SENASP conseguir 
acompanhar, monitorar a execução e o funcionamento dos Gabi-
netes de Gestão Integrada existentes e que venham sendo cria-
dos, como também vai ser uma importante ferramenta para o ges-
tor local, para o secretário executivo do gabinete, para o prefeito 
municipal, para o governador do estado no caso dos gabinetes de 
gestão integrada estaduais, e para os secretários estaduais de se-
gurança, no caso dos gabinetes de fronteira, que são os presiden-
tes dos... respectivamente dos dois gabinetes. Que ferramenta é 
essa? É um sistema que a gente está chamando de InfoGGI. É um 
sistema que vai estar ambientado no SINESP, no Sistema Nacio-
nal de Informações em Segurança Pública, e vai ser acessado via 
portal do SINESP, e que nada mais é do que uma ferramenta de 
monitoramento da gestão integrada em segurança pública. Vai 
servir para a SENASP poder acompanhar de uma forma mais pró-
xima os Gabinetes de Gestão Integrada, se estão funcionando, se 
não estão funcionando, se estão tendo reunião, se não estão ten-
do reunião, como é que essas reuniões estão acontecendo, mas 
principalmente é uma ferramenta que nós estamos elaborando 
e pensando a partir da perspectiva do gestor local, de como fa-
cilitar a vida desse gestor. Então, a partir do preenchimento do 
sistema, o gestor vai poder gerar a ata no próprio sistema duran-
te a reunião. Ele consegue já colocar a ata no sistema, gerar a ata 
por ali, vai ter os documentos relacionados, plano de ação, tudo 
vai estar no InfoGGI, e, mais que isso, vai ser possível, por exem-
plo, o gestor do gabinete de gestão integrada acompanhar como 
vêm sendo desenvolvidas as ações que são pactuadas no âmbi-
to do GGI, se elas vêm sendo efetivamente realizadas, se o que 
está sendo combinado, pactuado por esse conjunto de atores que 
integra o GGI efetivamente está tendo algum resultado, se essas 
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ações estão efetivamente trazendo algum impacto positivo mais 
significativo, para poder corrigir rumos, caso se perceba que isso 
não vem acontecendo, e também para poder gerar um histórico 
do que o gabinete desenvolve... vem desenvolvendo ao longo da 
sua existência. Então, o gestor local vai poder gerar relatórios... e 
é a partir do momento que o gabinete realizar o seu planejamento 
estratégico para o ano, ou bianual, enfim, aí vai depender da me-
todologia de cada GGI, em que pese a gente vai ter sempre uma di-
retriz para isso no âmbito nacional, mas a partir do momento que 
for elaborado esse planejamento, ele vai estar presente nas ações 
que forem ali pactuadas. Os projetos, os programas que vão ser 
priorizados vão estar no sistema e o gestor local vai poder gerar 
relatórios para saber se aquilo que foi pensado no planejamento 
estratégico vem sendo feito ao longo do tempo e também para 
poder cadastrar as ações e as operações que forem pactuadas no 
GGI, e gerar relatórios para entender se essas ações efetivamente 
foram realizadas, se não foram, enfim, a ideia é realmente facilitar 
a vida do gestor local e possibilitar que a gente consiga ter esse 
acompanhamento, até para que a SENASP possa auxiliar mais do 
que já vem auxiliando, porque a gente tem grandes limitações de 
pessoal, tem um conjunto de mais de 5 mil municípios brasileiros, 
e a nossa ideia é expandir os Gabinetes de Gestão Integrada, mas 
precisamos, para tanto, trabalhar com ferramentas e com tecnolo-
gias que nos possibilitem chegar onde fisicamente os nossos técni-
cos infelizmente não conseguem chegar. 

A ideia é que o InfoGGI já esteja em pleno funcionamento 
no máximo até o final do primeiro semestre do ano que vem, e vai 
ser uma ferramenta que vai estar disponível para todo e qualquer 
gabinete de gestão integrada que tiver interesse em utilizá-la. É 
claro que para os gabinetes de gestão integrada que forem cria-
dos a partir de agora vai existir obrigatoriedade de preencher esse 
sistema... de colocar suas ações no sistema. Mas, como eu disse, é 
algo que a partir do momento que gestor do gabinete conhecer, 
ele com certeza vai aderir, porque é uma ferramenta que é pensa-
da para facilitar a vida desse gestor local, a vida do prefeito, a vida 
do secretário executivo. 
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Então, assim, basicamente, porque às vezes uma fala já 
não é muito... já não dá para falar muito tempo, presencialmente 
ou então no vídeo, a gente sabe que boa parte de vocês 
provavelmente já vai estar até dormindo, então, para encerrar 
a minha fala, basicamente é isso que a gente vem desenvolven-
do. Nós ficamos muito satisfeitos quando soubemos que Bagé ia 
realizar esse evento, pela importância que ele tem, mas principal-
mente porque demonstra o interesse do município em fortalecer  
essa política municipal na área da segurança pública, a gestão 
integrada, em pensar como é que deve ser o funcionamento de 
seu gabinete, em pensar como deve ser o funcionamento de seu 
observatório. O observatório é algo fundamental, e infelizmente 
a gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, mas, enfim, 
ficamos muito satisfeitos de saber desse evento, de poder de al-
guma forma participar e colaborar com vocês, e gostaria então 
de mais uma vez agradecer o convite do nosso querido prefeito  
Dudu Colombo, e do nosso amigo Eduardo, e nos colocar inteira-
mente à disposição, a secretaria toda, no que o município neces-
sitar, para auxiliar nesse desafio que é tão grande, mas que com 
certeza vale a pena. Uma boa luta é uma luta que vale a pena ser 
lutada. Muito obrigada, um abraço a todos, eu estou com muitas 
saudades de Bagé, espero em breve poder voltar a visitar essa 
cidade que nos acolheu tão bem e da qual nós temos tanto or-
gulho de saber que temos um filho que é bageense, então muito 
obrigada, um abraço a todos, fiquem firmes nessa luta e contem 
conosco. Obrigada!



pAnorAmA eStAduAl dA geStão 
dA informAção dAS eStAtíSticAS 
criminAiS: um olhAr dA diviSão 

de eStAtíSticAS criminAiS dA 
SecretAriA eStAduAl dA SegurAnçA 

púBlicA do rio grAnde do Sul 
SoBre BAgé/rS

André dos Santos Overbeck
Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais (UNISINOS). 

Especialista em Segurança Pública (PUC-RS). Técnico em 
Geotecnologia pela Codex Remote. Técnico do Departamento 
de Gestão da Estratégica Operacional da Divisão de Estatística 

Criminal da Secretaria da Segurança Pública do  
Rio Grande do Sul.

Antes de dar enfoque à cidade de Bagé-RS, é importante en-
tender o que é a Gestão da Informação na área da segurança pú-
blica e mais especificamente em relação às estatísticas criminais. 

De acordo com o objetivo final pretendido, a gestão da in-
formação pode ser tratada de forma diferente, como, por exem-
plo, no caso de informações de segurança nacional, quando ha-
verá a não compartimentação dos dados e o grau de sigilo será 
maior, com acesso restrito a poucas pessoas e órgãos. Por outro 
lado, quando é preciso manter a sociedade informada de dados 
que lhe permitam maior segurança, por exemplo, para que haja 
mais cuidados em determinados lugares de maior vulnerabilidade 
para certos delitos (furto de veículo, assaltos), bem como prover 
os gestores e profissionais de segurança pública de informações 
que auxiliem a otimizar seus recursos humanos e materiais, dire-
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cionando-os aos locais certos e na quantidade certa, a divulgação 
dos dados deve ser ampliada.

O senso comum tende a observar, em relação a isso, que 
“todo mundo sabe onde ocorrem as coisas, e ninguém faz nada”. 
Ainda que possa refletir parte da sensação de insegurança exis-
tente, essa observação também carrega possíveis distorções. Em 
Porto Alegre, por exemplo, os maiores índices de roubos de car-
ros estão concentrados nas zonas mais nobres (em torno de 90% 
das ocorrências), embora a percepção social aponte como lugares 
mais arriscados para este delito aqueles localizados nas periferias 
da cidade. Equalizar a relação entre percepção/sensação de segu-
rança x realidade dos dados é um dos objetivos da gestão da infor-
mação em segurança pública. 

Por que trabalhar com Sistemas e Tecnologias de Informa-
ção voltadas para a Segurança Pública? A priori, por contingência 
temporal: qualquer instituição pública ou privada, no contexto da 
globalização, que não possuir um bom sistema de tecnologia de 
informação estará fadada ao fracasso, além de se deparar com a 
ineficiência de suas ações e com o elevado custo da gestão de re-
cursos humanos e materiais. 

Um Sistema de Informação (SI) e Tecnologia de Informação 
(TI) adequado, com profissionais qualificados, gera uma gestão 
eficaz, rápida na tomada de decisões, econômica, com menos des-
perdício de investimentos em recursos humanos e materiais. Man-
tendo um sistema de informações e tecnologia adequado, junto a 
profissionais capacitados, precisar-se-á de menos pessoal e recur-
sos para fazer o que antes levaria muito tempo e demandaria mui-
tos envolvidos. As informações podem ser processadas instanta-
neamente, e têm um grau elevado de confiabilidade, em oposição 
a modelos antigos, nos quais, ao serem acessadas, muitas vezes já 
estavam ultrapassadas. 

Por que então trabalhar com Sistemas e Tecnologias de In-
formação voltadas especificamente para a Segurança Pública? 
Porque as organizações precisam de SI e TI para prosperar, sobre-
viver e realizar uma gestão eficiente. Na esfera pública, ter as in-



PELA MÃO DE BAGÉ 39

formações necessárias para orientar a tomada de decisões auxilia 
na prestação de um bom serviço ao contribuinte, com menor cus-
to e mais agilidade. 

De fato, pode-se dizer que perguntar por que a Segurança 
Pública precisa de SI e TI seria o mesmo que perguntar por que 
as instituições necessitam de contabilidade, administração opera-
cional, marketing, RH ou qualquer outra área que seja igualmente 
importante para a administração pública. 

Conceitualmente, poder-se-ia sintetizar os dois campos em 
“Gestão da Informação na Racionalização e Otimização do Siste-
ma de Segurança Pública”, onde se tem: 

Tecnologia da Informação (TI): Hardware + Sofware, i.e., ferra-
mentas utilizadas para criar, armazenar e difundir dados e in-
formações na gestão do conhecimento;

Sistemas de Informação (SI): SI = TI + Pessoas + Procedimentos 
que coletam, transformam e disseminam a informação para 
apoiar a tomada de decisão, coordenação, controle, análise e 
visualização na organização.

O conhecimento dos SI é essencial para ter uma gestão pú-
blica eficaz, capaz de otimizar, racionalizar e gerenciar os recursos 
humanos e materiais voltando-os aos lugares necessários.

Para saber qual o Sistema e Tecnologia de Informação a 
ser adotado, deve-se ter em conta que ele precisará ser ade-
quado às necessidades da instituição, e não necessariamente 
o mais “moderno” ou “da moda”. O modelo deverá ser desen-
volvido na organização, para a organização, e estar sempre em 
construção. 

E na Segurança Pública do RS, como acontece o fluxo de 
construção da informação? A Portaria 101/2008-SSP1, de 08 de ju-
lho de 2008, regula e estabelece normas para a utilização, gestão, 
coordenação e supervisão dos sistemas de informação e dos ban-

1 Secretaria de Segurança Pública.
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cos de dados criminais e administrativos utilizados no âmbito da 
SSP e das instituições vinculadas: BM2, PC3, Susepe4 e IGP5.

Os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) objetivam 
ser um instrumento de apoio à gestão, a fim de facilitar, agilizar e 
aperfeiçoar o processo decisório das ações administrativas e ope-
racionais das organizações de segurança pública, mantendo a inte-
gridade, a disponibilidade e a confidencialidade requeridas, espe-
cialmente em relação às informações ou dados que se caracterizem 
com sigilosos.

A infraestrutura de Tecnologia da Informação da SSP é com-
posta por equipamentos e sistemas de informática, sendo caracte-
rizada pelos seguintes termos e expressões:

– Confidencialidade; – Coordenação; – Dado; – Disponibilidade; 
– Documento Sigiloso; – Equipamento de Tecnologia da Infor-
mação; – Grau de Sigilo; – Integridade; – Segurança da Infor-
mação; – Sistemas de Informação (SI), – Sistemas Integrados; 
– Supervisão; – Tecnologia da Informação (TI); – Usuário;

A partir disso, se dá a coleta e a análise das informações e 
estratégias que serão adotadas. 

Um dos principais Sistemas de Informações utilizados pelos 
órgãos de segurança pública no Rio Grande do Sul (Brigada Militar, 
Polícia Civil, Superintendência de Serviços Penitenciários e Institu-
to Geral de Perícias) é o chamado “Sistema Integrado Policial”, ou 
“Sistema de Consultas Integradas”. 

Este SIP é alimentado pelas ocorrências policiais, de trânsito 
– através do Detran –, identificação dos cidadãos, informações pe-
nitenciárias, informações do Poder Judiciário, ou seja, os dados são 
fornecidos por diversos órgãos e são integrados e armazenados em 

2 Brigada Militar, equivalente da Polícia Militar em outros estados do território 
brasileiro.

3 Polícia Civil.
4 Superintendência de Serviços Penitenciários.
5 Instituto Geral de Perícias.
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um banco de dados online; isso significa que no exato momento em 
que são coletados, em qualquer parte do RS, os dados são enviados 
para o banco, podendo também ser consultados instantaneamente 
por qualquer policial em qualquer lugar do estado. 

Em que pese o caráter imprescindível de um banco de da-
dos unificado, apenas armazená-los não é suficiente, ou seja, é 
imprescindível o tratamento adequado dessas informações. Para 
compreender o modelo de tratamento de dados adotado, é preci-
so saber que o próprio Sistema Integrado já fornece alguns filtros, 
como cidade, bairro, sexo, tipo de delito, hora, período, e permite 
a geração de relatórios imediatamente.

Também há outras ferramentas, a exemplo das abas inte-
gradas com sistemas como o penitenciário (procurados/presos), 
antecedentes policiais, condutor/veículo (DETRAN), Tribunal de 
Justiça, CEEE, armas. 

Os dados também são tratados na Divisão de Estatística da 
Secretaria da Segurança Pública, cruzando registros do Sistema In-
tegrado com informações culturais e sociológicas.

A Divisão de Estatística da Secretaria da Segurança Pública 
do Estado do Rio Grande do Sul trabalha com a análise criminal dos 
dados das instituições vinculadas, i.e., da Brigada Militar, Polícia 
Civil, Susepe e Instituto Geral de Perícias. A finalidade da Divisão 
de Estatística é subsidiar a Gestão da Segurança Pública do Estado 
do RS mediante dados oficiais e confiáveis. Os dados criminais são 
cruzados com informações socioeconômicas e culturais, visando 
estudar comportamentos e dar suporte às políticas de segurança 
pública.

Para isso, existe uma equipe altamente qualificada, entre 
policiais com curso superior e vasta experiência, e profissionais 
das áreas de Estatística, Direito, História, Geografia e Sociologia. 
Associado a tudo isto, a Divisão possui sistemas e tecnologia de 
informações que proporcionam rapidez na coleta de dados e habi-
litam o analista criminal a realizar análises muito rápido. Entre os 
sistemas utilizados estão o parametrizado, o SPSS, Mapinfo, Arc-
gis, Terra Crime, além de outros específicos de geoespacialização.



FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA42

A equipe profissional divide-se internamente em três bases 
de gestão em sistemas:

•  Coordenadoria de Análise Criminal;

•  Coordenadoria da Consistência de Dados;

•  Coordenadoria de Pesquisas Avançadas e Georreferen-
ciamento.

Dentro dessas plataformas são produzidos:

•  Dados oficiais e atuais dos indicadores criminais em todo 
o Estado do RS;

•  Pesquisas avançadas com os perfis das vítimas, autores, 
circunstâncias dos fatos, instrumentos, horários, locais, 
dados culturais e sociais;

•  Dados referentes à Lei de Acesso à Informação, onde 
qualquer cidadão pode requerer dados e informações 
criminais de forma rápida, confiável e com transparência 
total; 

•  Georreferenciamento dos crimes, como homicídios, rou-
bos, tráfico de drogas etc. com filtros por hora, locais;

•  Dados para os organismos internacionais, como o BID e 
a ONU;

•  Dados oficiais para a União como a Estratégica Nacional 
de Fronteira (ENAFRON), sendo que a Divisão alimenta 
os sistemas mensalmente;

•  Também alimenta mensalmente o Sistema Nacional de 
Estatística Policial e Segurança Pública do Ministério da 
Justiça (SINESP), que centraliza os dados nacionais, do-
cumento subsidiário do anuário da segurança pública 
que foi editado em 2013; 

•  Convênio e apoio a outras instituições governamentais, 
ONGs, universidades federais e privadas na elaboração 
de pesquisas; 
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•  Produz relatórios periódicos e diários sobre os tipos cri-
minais e locais de ocorrência, fornecendo os indicadores 
de violência;

•  Produz estudos da violência com base nas ocorrências 
policiais, dados socioeconômicos, comportamento e 
perfil da vítima e acusado, etnia e gênero, como o estudo 
dos homicídios, dos feminicídios e outros, com a finalida-
de de subsidiar a gestão e tomada de decisão e com isso 
reduzir a criminalidade e a incidência delitual; 

•  Espacialização das ocorrências criminais cartografica-
mente, simbólica e temática por meio do Arcgiz (melhor 
software do mundo de georreferenciamento) com análi-
se temporal, natureza, consumado e tentado;

•  Pesquisas avançadas com cruzamentos de dados da 
base consultas integradas (ocorrências, procedimentos 
policiais, sistema penitenciário, visitantes de presos, 
condutores de veículos, veículos, armas) com a finalida-
de de acurar as informações e dar suporte à gestão.

•  Tais pesquisas ocorrem com rapidez e confiabilidade de-
vido aos diversos sistemas de informações, softwares 
específicos de estatística já existentes, como o Arcgiz, 
Cognos, SPSS, MapInfo, Cubos e sistema parametrizado.

•  Além destas três plataformas, a Divisão de Estatística 
contempla o Observatório da Violência Contra a Mulher.

No Observatório são elaborados diversos estudos sobre a 
violência de gênero, os quais subsidiam os projetos existentes. O 
Observatório da Violência Contra a Mulher é um dos principais ins-
trumentos da Rede de Enfrentamento da Violência Contra as Mu-
lheres, dando suporte aos projetos da Lei Maria da Penha, como a 
Patrulha Maria da Penha (da BM), as Delegacias Especializadas em 
Atendimento para a Mulher – DEAMs (da Polícia Civil), e Metendo 
a Colher (da Susepe), Sala Lilás (do IGP).

No espaço do Observatório, há infraestrutura para reuniões, 
organização de eventos (como “O Seminário Mulheres e a Segu-
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rança Pública”, realizado em novembro de 2013), análise criminal 
e monitoramento das ocorrências diárias. O Observatório fornece 
ainda dados aos municípios para elaboração de projetos objetivan-
do a obtenção de recursos. Nesse viés, o Observatório promove 
também projetos para obtenção de recursos para as instituições 
vinculadas (Polícia Civil, Brigada Militar, Superintendência de Ser-
viços Penitenciários, Instituto Geral de Perícias).

Uma vez tendo exposto o contexto acima, pode-se avançar 
para um olhar mais detalhado sobre a Divisão de Estatísticas Crimi-
nais da Secretaria Estadual da Segurança Pública do Rio Grande do 
Sul e a realidade de Bagé. 

A cidade de Bagé-RS, por sua importante localização estraté-
gica na região da campanha e fronteira seca com o Uruguai, dada 
sua economia, aspectos culturais, diversidade de universidades 
existentes e outros aspectos, possui uma relevância muito grande 
para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e em especial para 
a Secretaria da Segurança Pública. No que tange à criminalidade e 
à sua complexidade, não é por acaso que projetos relacionados à 
fronteira, combate ao abigeato6 e outros estão muitas vezes cen-
tralizados em Bagé.

Para iniciar esta análise, situamos a cidade no panorama es-
tadual. A população de Bagé é de aproximadamente 117.000 (cen-
to e dezessete mil) habitantes7, o que equivale a mais de 1% da 
população do estado. O PIB (2010) de mais de R$ 1.430.000 (um 
milhão, quatrocentos e trinta mil reais) representa 0,6% do PIB to-
tal do RS, numa população economicamente ativa de pelo menos 
58.000 (cinquenta e oito mil) pessoas. 

Na área da segurança pública, verificou-se a redução signifi-
cativa de dois índices entre 2002 e 2011: número de homicídios e 
prisão de traficantes de entorpecentes. 

Os índices de criminalidade no mundo todo são medidos pe-
las taxas de homicídios, pois é o crime mais violento e contra o 

6 Roubo de animais de pastagens, especialmente gado. 
7 IBGE, 2010. 



PELA MÃO DE BAGÉ 45

maior bem protegido, que é a vida; o Brasil não é exceção, e utiliza 
esse mesmo parâmetro.

Na cidade de Bagé, os índices de homicídios não são relevan-
tes quando comparados aos dos municípios da região metropoli-
tana do Estado, bem como não aumentaram, mas isto não quer 
dizer que não ocorram crimes, apenas demonstra comparativa-
mente que os índices de criminalidade baseados somente neste 
critério são pouco expressivos. 

Assim como em outras cidades do interior com população 
semelhante, em Bagé os crimes mais recorrentes são contra o pa-
trimônio. De modo geral, cidades que não possuem índices rele-
vantes de homicídios têm transferido sua atenção àquela moda-
lidade delitual, tornando-a um importante indicador de violência 
local, por ser a que mais preocupa a sociedade. 

Sendo assim, as atenções da Secretaria da Segurança Pública 
se voltam aos anseios da sociedade, atuando no combate, logo 
após os crimes violentos contra a vida, dos crimes contra o patri-
mônio. Relacionado a estes indicadores está o tráfico de drogas, 
pois, em análise criminal, é um delito relacionado de forma direta 
ou indireta aos homicídios e crimes contra o patrimônio. Neste as-
pecto, percebe-se que a polícia tem logrado êxito com o elevado 
aumento de apreensão de drogas e seus traficantes, proporcional 
ao aumento do crime, fenômeno este que se dá de modo seme-
lhante em outras cidades de mesmo porte em todo o Brasil.

O que chama atenção em Bagé em relação às outras cidades 
de mesmo porte?

Por ser uma cidade da campanha e fronteiriça, um dos deli-
tos que mais tem sido cobrado pela sociedade de Bagé ainda é o 
abigeato (furto de animais). Em análise criminal, a Secretaria de 
Segurança Pública, por meio da Divisão de Estatística, acompanha 
o fenômeno diante das políticas de segurança pública adotadas. 
Baseadas nos dados da Divisão de Estatística, todas as Secretarias 
de Estado, por decreto do Governador, estão trabalhando de for-
ma integrada e conjunta com apoio do município, polícias rodo-
viárias, órgão federais, com a finalidade de combater o abigeato e 
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o abate clandestino. Esses delitos não são novidade para a segu-
rança pública e nem têm aumentado nos últimos anos, porém se 
mantêm como um anseio social, motivo pelo qual esse trabalho 
tem contado com a atenção da SSP e da SENASP/ENAFRON, que o 
incluem nas políticas de segurança e em todos os seus desdobra-
mentos, como os projetos para aquisição de viaturas, armamen-
tos, comunicação, estruturas policiais, políticas de pessoal. A Divi-
são de Estatística Criminal da SSP é quem processa e monitora os 
dados criminais para a gestão estadual, SENASP e SINESP. 

Pelos estudos promovidos na Divisão de Estatística, em seu 
núcleo de pesquisas avançadas, pode-se perceber que a maioria 
dos homicídios está relacionada de forma direta ou indireta ao trá-
fico de drogas, e o instrumento mais utilizado para sua consuma-
ção é a arma de fogo. Levando em conta que o Rio Grande do Sul 
não produz cocaína e maconha, que são as drogas mais relevan-
tes, e que estas entram no País provindo de países vizinhos – em 
especial Paraguai, Bolívia e Colômbia –, e também a facilidade para 
contrabandear armas e munições, as cidades de fronteira (como 
Bagé) estão recebendo atenção especial. Embora estar na rota 
não altere expressivamente o crime de tráfico de drogas localmen-
te (quando em comparação com outras cidades do mesmo porte, 
mas localizadas fora da região de fronteira), o fato de ser via de 
passagem para a região metropolitana requer foco. 

Em síntese, a cidade de Bagé não apresenta indicadores re-
levantes de criminalidade, podendo ser considerada ainda um lu-
gar tranquilo, bom de viver, com qualidade de vida. Contudo, os 
indicadores atuais não podem ser ignorados e há muitos aspectos 
sociais, econômicos e criminais a serem melhorados. Assim é que 
se destaca a importância de serem criados e aprimorados os meca-
nismos existentes, com a finalidade de apurar os dados utilizando 
ferramentas estatísticas, com um bom sistema de informações, 
capaz de gerar relatórios de forma rápida e confiável, que não 
apenas meça os indicadores, mas facilite o processo de tomada de 
decisões para encontrar soluções.
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O sentido semântico da expressão fronteira significa, ini-
cialmente, a vontade de designar – sob o ângulo geográfico – 
um espaço físico marginal, na maioria das vezes desconhecido e 
inóspito. Com a formação do Estado moderno, tornou-se preocu-
pação maior a exata definição de seus limites territoriais, fazendo 
com que ao espaço fosse adicionada a noção de domínio político. 
A soberania que implica a exclusividade traça uma linha de delimi-
tação, por vezes imaginária, no interior da qual o Estado exercerá, 
solitariamente, o direito e o dever de polícia.

O exercício da soberania é, internamente, absoluto. No en-
tanto, o que singulariza o território que acompanha a linha de 
fronteira é a existência, no espaço contíguo à linha de divisão po-
lítica, de outra soberania. Estamos a tratar, então, de um espaço 
físico determinado pela justaposição e pelo contato entre duas 
soberanias. Esta situação oferece o exemplo da mais marcante ca-
racterística do Estado moderno, qual seja, o de esquartejador dos 
espaços territoriais.

O esquartejamento do território pelos Estados produz diver-
sas consequências referentes à vizinhança. Em primeiro lugar, é 
indispensável a clara delimitação – jurídica e física – dos espaços 
fronteiriços.
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Em segundo lugar, a fronteira será percebida por seus habi-
tantes como um lugar de interditos e proibições. Por exemplo, a 
de transpor a linha fronteiriça, necessitando os indivíduos de licen-
ças especiais cuja validade seja reconhecida pelas duas soberanias. 

Em terceiro lugar, a fronteira terá uma linha divisória defini-
da e o espaço ao longo dela será conhecido como faixa de frontei-
ra. A Constituição de 1988, em seu artigo 20, parágrafo 2º, define 
que a “faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, 
é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e 
sua ocupação e utilização serão reguladas em lei”.

A faixa de fronteira diferencia-se do resto do território sobre 
o qual o Estado exerce sua soberania por condições especiais. Até 
pouco tempo, o Estado brasileiro considerava essas regiões como 
sendo zona de segurança nacional privando-as, portanto, do direito 
de exercer um dos princípios básicos da democracia, qual seja, a 
escolha, por meio de eleições, de seus mandatários políticos.

Nota-se de pronto que estamos diante de um espaço onde 
a soberania estatal aplica-se de forma diferenciada. Concepções 
militaristas podem impedir o desenvolvimento econômico e a 
instalação de plantas industriais com tecnologia avançada. Elas 
podem incentivar rivalidades e desentendimentos em substituição 
à necessária e indispensável construção de confiança mútua.

Torna-se fundamental que um regime democrático, expres-
são da vontade do poder civil, mantenha duas atitudes com relação 
à fronteira: por um lado, reverta o quadro histórico de depressão 
econômica, de interditos ao desenvolvimento e de sua identifica-
ção com temas vinculados à segurança nacional. Por outro, deve 
levar em consideração que qualquer projeto de integração comer-
cial e econômica com os países contíguos exige, necessariamente, 
o desenvolvimento participativo da zona fronteiriça.

As tensões criadas artificialmente nas zonas fronteiriças pe-
los Poderes centrais dos Estados sempre foram combatidas pelas 
comunidades fronteiriças que defendem uma convivência solidá-
ria e cooperativa. 
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Estagnada economicamente em decorrência de estratégias 
nacionalistas e centralizadoras, a zona de fronteira pagou um pe-
sado tributo ao longo da História. No limiar de uma nova era, é in-
dispensável que os processos de integração econômica em curso 
na América Latina atentem para três princípios básicos:

•  Socialização – Embora o processo deva ser capitanea-
do pelo Estado, ele deve ter capilaridade para que 
possa não somente implicar os agentes da produção 
econômica e os consumidores, mas, igualmente, am-
plas parcelas da população normalmente marginaliza-
das em uma economia de mercado.

•  Regionalização – Um processo de integração respon-
sável e sustentável deve levar em consideração os 
desequilíbrios regionais e as características específi-
cas, sobretudo quando reúne países com dimensões 
continentais, como é o caso da Argentina e do Brasil. 
A integração não pode e não deve restringir-se aos in-
teresses das grandes correntes econômicas.

•  Fronteirização – O primeiro passo seria a adoção de 
legislação específica que contemplasse a realidade 
fronteiriça. Facilitar o tráfego de pessoas e de bens 
assim como racionalizar a administração pública com 
a utilização conjunta de serviços essenciais como os 
da proteção civil, bombeiros, hospitais, saneamento 
básico e serviço de abastecimento de água. Criar co-
mitês de fronteira, a binacionalização dos aeroportos, 
bem como a oferta recíproca dos idiomas vizinhos na 
rede pública escolar e a cooperação judicial.

A busca dos diferentes níveis de cooperação regional e trans-
fronteiriça – tais como a comercial, financeira, tecnológica, sanitá-
ria, em comunicações, energética, educacional, cultural e política 
– deveria significar, finalmente, a sintonização da Geografia com 
a História latino-americana. Estes são os principais obstáculos a 
desafiar as jovens democracias latino-americanas no limiar deste 
novo século.
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A produção e a reprodução das violências constituem um pro-
cesso social e institucional complexo. A literatura nacional e interna-
cional é farta em exemplos que comprovam que a mera criação de 
novos tipos penais, aumento de penas, encarceramento desmesu-
rado, abusos de poder e autoridade, exacerbação da intolerância, 
do preconceito e do ódio não resolvem, pelo contrário, agudizam o 
dilema brasileiro de transição substantiva para a democracia.

Por isso, é necessário abordar o fenômeno da violência com 
a singularidade que sua natureza encerra. Trata-se de uma dinâmi-
ca multicausal e multifatorial que exige abordagens também múl-
tiplas e variadas de diversos atores sociais e institucionais.

Nesse particular, o 1º Censo sobre Ações Municipais de Segu-
rança Pública do Rio Grande do Sul no país, liderado pelo Núcleo 
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de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria (FA-
DISMA), em parceria com o Instituto Fidedigna, demonstrou, teó-
rica e empiricamente, que os municípios possuem um papel des-
tacado na indução político-institucional e sociocultural da gestão 
integrada de políticas públicas de segurança1. 

O referido estudo mapeou, por meio da realização de pes-
quisa empírica e do uso de diversas técnicas (quanti e qualitati-
vas), com o aporte da espacialização e do georreferenciamento, 
um conjunto de ações desenvolvidas pelos municípios gaúchos 
na área. Do total de quatrocentos e noventa e sete municípios 
gaúchos pesquisados, sessenta e dois, em 2012, possuíam alguma 
ação na área da segurança, entre os quais Bagé. 

Pode-se afirmar, após a realização dessa pesquisa aplicada, 
sobretudo com base no inédito Índice de Municipalização da Se-
gurança Pública (IMUSP) – importante baliza e parâmetro para a 
avaliação e monitoramento das políticas públicas de segurança em 
nível local – que a atuação municipal nessa área potencializa a re-
dução de furtos e roubos em geral, indicadores tradicionalmente 
afetos à sensação de segurança, ampliando, virtualmente, a con-
fiança da população nas instituições de Estado (com impacto na 
sua legitimidade).

Desta forma, e considerando ainda a falência do modelo tra-
dicional de policiamento no Brasil, fundada, entre outros, na evo-
lução da vitimização letal, sobretudo de jovens, na desvalorização 
dos profissionais da segurança pública, na baixa resolutividade da 
investigação criminal e na assunção de um maior protagonismo 
do poder local, a segurança pública, processual e gradualmen-
te, passou a receber um tratamento diferenciado na agenda de 
pesquisa-ação2 e intervenção da União, deixando de se constituir 

1 FADISMA – Faculdade de Direito de Santa Maria. Dossiê do 1º Censo sobre Ações 
Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Coordenação da pesquisa 
de Aline de Oliveira Kerber e Eduardo Pazinato. Curitiba: Multideia, 2013.

2 Sobre o conceito de pesquisa-ação: “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pes-
quisadores e os participantes representativos da situação ou do problema es-
tão envolvidos de modo cooperativo e participativo. [...] Em geral, a ideia de 
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como problema estritamente dos Estados e de suas polícias, nota-
damente nos anos de 2008 a 2010 sob os auspícios do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).

Pelo menos do ponto de vista programático, o Estado tem 
pautado sua atuação não mais exclusivamente na repressão das 
violências e crimes, mas também na prevenção, seja social, seja 
institucional, e na promoção de novas formas de convivência so-
cial e cidadã (mais seguras e pacíficas), idealmente focadas na ga-
rantia, no respeito e na promoção dos direitos humanos. 

Muitos são os (des)caminhos na construção da segurança dos 
direitos, desde o renovado mister dos municípios no campo da se-
gurança pública, inobstante as poucas experiências e inovações ins-
titucionais existentes no cenário gaúcho e brasileiro nessa direção. 

O aumento quantitativo e qualitativo das violências no espa-
ço urbano, espraiado, contemporaneamente, em cidades de pe-
queno e médio porte do interior do Rio Grande do Sul e do País3, 
acompanhado do acirramento do sentimento de insegurança e de 
difusão do medo, tem motivado uma maior corresponsabilização 
dos municípios na busca de soluções para essa problemática, ao 
longo dos anos de 1990 e 2000.

Vale dizer que, entre as iniciativas mais promissoras na ges-
tão integrada de políticas de segurança pública desde e pelo po-
der local, sobressaem-se aquelas que buscam ampliar o diálogo 
interinstitucional (entre instituições de segurança e justiça de 
diferentes entes federados), intersetorial (entre diferentes po-
líticas sociais, a exemplo da saúde, da educação, do esporte e 
lazer, da geração de trabalho e renda, concentradas em um mes-
mo território) e interagencial (entre as polícias, guardas munici-

pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando os pesquisadores não 
querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da 
maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas 
implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples levanta-
mento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os 
pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade 
dos fatos observados.” (THIOLLENT, 2011, p. 20; 22)

3 Mais em: Mapa da violência 2012 (WAISELFISZ, 2011). 
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pais e demais agências municipais, estaduais e/ou federais que 
exercem poder de polícia administrativo) mediante a utilização 
de mecanismos de participação direta dos(as) cidadãos(ãs) no 
planejamento, na implementação e na avaliação dessas políticas 
públicas, horizontalizando o relacionamento entre o Estado e a 
população por meio do aperfeiçoamento das instâncias decisó-
rias e do controle mais direto das agências de segurança, como a 
governança proporcionada pelos Gabinetes de Gestão Integrada 
Municipais (GGI-Ms).

O comprometimento político-institucional, a cultura política 
local e o desenho organizacional configuram, nesse sentido, al-
guns dos aspectos primordiais para o êxito da gestão integrada de 
políticas públicas, como defendido, na área da segurança pública 
municipal.

Por essa razão é tão significativo o caminho trilhado pelo 
município de Bagé, mormente nos últimos cinco anos. Ao optar 
pelo aprimoramento de sua capacidade institucional de gestão 
mediante o direcionamento de esforços político-institucionais e 
orçamentário-financeiros em prol da prevenção das violências e 
da repressão qualificada, e integrada, da criminalidade, a partir do 
estabelecimento de parcerias com o Estado e com a União, de que 
o Observatório da Criminalidade é consectário, Bagé deu um pas-
so decisivo em face do controle, da prevenção e da redução das 
violências e dos crimes.

Note-se que o GGI-M, criado pela Lei 4.718/2009, funciona 
como o centro integrador da política de segurança pública de Bagé. 
É ele o responsável por conceber, desenvolver e, mais recentemen-
te, a partir da implantação do citado Observatório, a despeito dos 
seus evidentes limites de sustentabilidade e manutenção de equipe, 
monitorar e acompanhar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 
ações e projetos integrados levados a efeito na cidade.

Nesse contexto, Bagé conta com políticas públicas de segu-
rança com foco na prevenção situacional das violências, na regu-
lação e na fiscalização administrativa do espaço urbano, como o 
Sistema de Videomonitoramento gerenciado pela Central Integra-
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da de Comando e Controle, com políticas públicas de segurança 
dedicadas à prevenção social de crimes, à garantia e à promoção 
dos direitos humanos, como a Mediação Comunitária, as Mulhe-
res da Paz, o projeto KM 21 junto às juventudes de periferia, etc., 
em estreita interface com políticas de segurança pública voltadas 
à repressão qualificada da criminalidade, tais como as operações 
integradas proporcionadas pelo pioneiro AcinSER (Ação Integrada 
de Segurança Rural) e do ENAFRON (Estratégia Nacional de Fron-
teira) e, ainda, com políticas de gestão de riscos e respostas a de-
sastres humanos e naturais (defesa civil).

O Observatório da Criminalidade de Bagé, referenciado na 
contribuição técnica e científica do IMUSP, desenvolvido pelo Nú-
cleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria 
(FADISMA), constitui iniciativa primeira em cidades de Região de 
Fronteira do país. Contou com a liderança dessa municipalidade 
e com o apoio técnico e financeiro da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ), através do 
Convênio SENASP/MJ 749.497/2010 firmado entre a União e o mu-
nicípio, com recursos advindos do PRONASCI.

Trata-se de um centro de pesquisa social aplicada vocacio-
nado à coleta, à sistematização, à análise e à produção de rela-
tórios técnicos e gerenciais, extraídos diretamente da plataforma 
online georreferenciada4, desenvolvida pela FADISMA como parte 
dos diálogos interinstitucionais, setoriais e agenciais mantidos ao 
longo do ano de 2013 com a totalidade das agências municipais, 
estaduais e federais que compõem o GGI-M. Essa ferramenta de 
gestão da informação na área da segurança objetiva:

•  Mapear os índices de violência e criminalidade na cidade, 
de modo a contribuir com a investigação regular e sistemá-
tica dos dados criminais e correlatos oriundos do banco de 
dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública do Rio 
Grande do Sul (SSP/RS), tendo em vista a qualificação da 
tomada de decisão estratégica dos membros do Gabinete.

4 Acesse: <www.bage.rs.gov.br/observatoriocriminalidade>.
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•  Desenvolver projetos e ações integradas de segurança 
pública mais assertivos e adequados às peculiaridades e 
especificidades locais e regionais, com vistas à ampliação 
e ao aperfeiçoamento da capacidade institucional de ges-
tão das políticas públicas de segurança levadas a efeito 
pela Prefeitura Municipal de Bagé, com ênfase na preven-
ção das violências e na promoção dos direitos.

Por óbvio, resta evidente que a instituição do Observatório 
da Criminalidade de Bagé também potencializa a transparência e 
o controle público dos dados e informações da segurança pública, 
bem como democratiza o acesso e a fruição desse direito social 
fundamental na cidade. 

Note-se que uma análise mais detida dos indicadores crimi-
nais de Bagé corrobora o impacto positivo da liderança do Poder 
Público municipal nessa seara. A taxa de homicídios de Bagé, utili-
zando como referência o ano de 2008, é a metade da média do Es-
tado e um 1/3, aproximadamente, da brasileira. Resultado concre-
to da combinação de ações policiais com ações sociais com foco 
na prevenção das violências e na promoção dos direitos, articula-
das com medidas de repressão e controle da criminalidade, que 
caracteriza sua política municipal de segurança pública. Veja:

Gráfico 1: Comparativo Homicídio – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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Tanto os homicídios consumados quanto os tentados estão 
concentrados em áreas situadas em regiões periféricas da cidade, 
especialmente nos bairros Castro Alves, São Judas, Pedras Bran-
cas, São José e Popular, os quais vêm recebendo importantes in-
vestimentos governamentais nos últimos anos. 

O envolvimento com jovens se dá por motivações diversas, 
entre elas: conflitos interpessoais de múltiplas naturezas e imbri-
cações com a mercadoria do tráfico de drogas e delitos correla-
cionados. O grande desafio que se apresenta para Bagé consiste 
justamente na manutenção e, no limite, no aprofundamento da re-
dução dos patamares atuais, apesar de estarem abaixo do padrão 
considerado aceitável pelas Nações Unidas (taxa de homicídios de 
10 x 100.000 habitantes), como de resto inferiores às médias esta-
dual e nacional de vitimização letal. 

Em relação aos furtos, em 2013, houve 1.428 ocorrências, 
representando uma redução de 45% em relação a 2008. Obser-
ve-se:

Gráfico 2: Comparativo Furtos – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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Percentual ainda mais significativo pode ser constatado no 
que se refere ao número de furtos a estabelecimentos comerciais 
da cidade, minorado em 68% no período compreendido entre 2012 
e 2008, como aponta a tabela a seguir (e ainda menor em 2013):

Gráfico 3: Comparativo de furtos a estabelecimentos comerciais (2008-2013)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Já no que se refere aos furtos a residências em Bagé, a redu-
ção alcançou 56% de 2008 a 2012, sendo ainda mais diminuto em 
2013, o patamar mais baixo da série histórica. Vide:

Gráfico 4: Comparativo de furtos a residências (2008-2013)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

De 2008 a 2012, notou-se a redução de registros de abigeato, 
crime de furto de animais para carga e abate clandestino, em 39%
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em Bagé. Apesar das especificidades dessa mo-
dalidade de delito, em que a taxa de subnotifica-
ção é bastante elevada, são visíveis os esforços 
do GGI-M em ampliar as ações integradas de fis-
calização e de polícia voltadas ao controle, à pre-
venção e à redução dessa modalidade delitiva, a 
exemplo das Ações Integradas de Segurança Ru-
ral (AcinSER) em Bagé e região. Merece, uma vez 
mais, destaque o ano de 2013 na série histórica, 
visto o menor indicador desde 2008 na cidade. 
Perceba:

Gráfico 5: Comparativo de registros de abigeato (2008-2013)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Os furtos de veículos ocorrem em maior 
proporção do que os roubos de automóveis, dife-
rentemente do que se pode verificar em cidades 
gaúchas médias e grandes. Foram 68 furtos de 
veículos em 2013, ao passo que houve cinco rou-
bos de automóveis no mesmo período. Dito de 
outro modo, uma redução de 10% de 2012 a 2008 
e de 21% nas taxas de furtos e roubos de veículos, 
respectivamente, no mesmo lapso temporal de 
comparação. 



FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA60

Gráfico 6: Comparativo Furto de Veículos – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Gráfico 7: Comparativo Roubo de Veículos– Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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Esses delitos não configuram uma prática 
criminal de maior vulto na cidade, seja em função 
da integração existente entre as agências mu-
nicipais de fiscalização e as forças policiais esta-
duais e federais, seja em função das dificuldades 
de evasão da cidade por conta da sua localização 
geográfica. 

Ao mesmo tempo, 2012 marcou uma nova 
redução em números absolutos dos roubos em 
geral em face de 2008 (21%), a sinalizar uma maior 
articulação das ações de policiamento ostensivo 
e investigação criminal, como também da rele-
vância estratégica do protagonismo municipal na 
área da segurança pública, como identificado na 
pesquisa do 1º Censo e tangibilizado pelo IMUSP 
já mencionado.

Gráfico 8: Comparativo Roubos em geral – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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Os investimentos municipais e federais na 
aquisição de câmeras de videomonitoramento e 
o trabalho integrado das agências de fiscalização 
da Prefeitura (sobretudo na prevenção situacio-
nal, a exemplo da iluminação pública e da poda 
de árvores) com as forças policiais constituem 
medidas importantes para aprofundar os pata-
mares de controle e redução desse crime na ci-
dade, sobretudo dos roubos dirigidos a estabe-
lecimentos comerciais, que alcançaram o menor 
número absoluto desde 2008. Confira: 

Gráfico 9: Comparativo de roubos em geral (2008-2013)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

O mesmo pode-se afirmar em relação ao 
estelionato, delito bastante comum na Região 
pela natureza das práticas comerciais locais, ma-
joritariamente concentradas no setor primário 
(agropecuária) e terciário (serviços). A qualidade 
da investigação criminal por parte da Polícia Ci-
vil constitui uma variável importante para expli-
car a seguinte redução na série histórica de 2013, 
ano em que houve 105 estelionatos, em relação a 
2008 (33% a menos):
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Gráfico 10: Comparativo Estelionato – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Os delitos relacionados a armas e muni-
ções, que congregam uma série de indicadores 
agregados de emprego de arma de fogo, porte e/
ou circulação destas, corroboram uma tendência 
geral de decréscimo de diversos crimes em Bagé. 
Em 2013, houve 37 casos, ou 24% de redução em 
relação a 2008, contrariando, diga-se de passa-
gem, o cenário estadual, em que não se verificou 
variação no período (2012 a 2008). 
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Gráfico 11: Comparativo Delitos Relacionados a Armas e Munições  –  
Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

O controle da circulação ilegal de armas e 
munições em Bagé tem notório impacto na esta-
bilização e consequente redução dos crimes vio-
lentos, especialmente da vitimização letal. Nesse 
particular, a realização sistemática de ações in-
tegradas das forças de segurança, capitaneadas 
pelo Exército, no controle da fronteira, são tam-
bém fundamentais. 

A maior circulação e difusão da atividade 
ilícita de posse e tráfico de entorpecentes na ci-
dade, distribuída em diferentes bairros em toda 
a extensão territorial município, tem motivado 
constantes reuniões de avaliação, planejamento 
e desenvolvimento, tanto de ações no campo da 
segurança pública quanto de ações no campo da 
saúde pública. A construção de novas aborda-
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gens de intervenção nessa seara abarca um de-
safio nacional e internacional de grande monta, 
antes de local. 

Diversos estudos científicos nessa temática 
apontam para a necessidade de uma revisão de 
drogas no Brasil, calcada em outras modalidades 
de regulação, para além do enfoque jurídico-pe-
nal, como a ampliação e a qualificação da rede de 
proteção social e de saúde pública, assim como 
pela desarticulação da criminalidade organizada 
e transnacional de drogas de larga escala. 

De todo modo, em 2013, os registros poli-
ciais dão conta de 220 situações de posse de en-
torpecentes, um aumento de 214% em relação à 
2008, ou de 74% deste em relação a 2012.

Gráfico 12: Comparativo Entorpecente/Posse  – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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Da mesma forma, também se percebeu o 
incremento do tráfico de drogas, de 46% em 2012 
ante 2008. 

Gráfico 13: Comparativo Entorpecente/Tráfico  – Bagé x RS (2008-2012)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Essa tendência de difusão do consumo de 
drogas lícitas e ilícitas em Bagé também restou 
apontada pela população entrevistada em janeiro 
de 2013 pela equipe de pesquisadores da FADIS-
MA no bojo da realização da primeira Pesquisa de 
Opinião e Vitimização empreendida em Bagé. 
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Gráfico 14: Pesquisa de Opinião de Vitimização – Drogas Ilícitas e Álcool

Fonte: Pesquisa de Opinião de Vitimização realizada em 25 e 26 de janeiro de 
2013 pelo Observatório da Criminalidade de Bagé/RS. 

Outro indicador que mereceu especial atenção da equipe 
de pesquisadores e de gestores públicos, vinculado ao Observa-
tório, foram as violências e os crimes motivados pela assimetria e 
desigualdade de gênero. De 2008 a 2012, foram registrados 7.782 
casos de violência contra a mulher em Bagé (entre lesões corpo-
rais, ameaças e homicídios). Uma média de quatro registros por 
dia! 

A sistematização e a análise desses dados permitiram que o 
município fundamentasse para a Secretaria Estadual da Seguran-
ça Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) a premência da instala-
ção da primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
(DEAM), por parte da Polícia Civil, assim como da implantação da 
inovadora Patrulha Maria da Penha, pela Brigada Militar, na cida-
de. A esses investimentos de natureza policial somaram-se vários 
outros intentados pelo poder local por intermédio da Coordena-
doria Municipal de Políticas para as Mulheres e de projetos de pre-
venção social das violências e crimes, como as Mulheres da Paz e o 
Centro da Referência da Mulher de Bagé.
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A evolução dos acidentes de trânsito com lesões corporais 
avulta como um indicador negativo na tendência majoritária de di-
minuição de violências e crimes na cidade. A linha de tendência a 
seguir demonstra o crescimento desse tipo de evento a demandar 
novas intervenções públicas e, primordialmente, uma mudança de 
comportamento dos cidadãos bageenses.

Gráfico 15: Número de acidentes mensais com lesões corporais (2005-2011)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Gráfico 16: Número de acidentes com lesões corporais (2005-2011)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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A queda da violência letal no trânsito, de outra banda, serve 
como inspiração para a intensificação de ações do Poder Público 
e da sociedade civil organizada nessa área na cidade, haja vista a 
taxa de Bagé ser comparativamente inferior à média do Estado e 
do País, como se pode verificar nos próximos gráficos, a despeito 
de essa taxa ser rigorosamente o dobro da de homicídios pratica-
dos (na média de 8 por 100.000 habitantes em 2012). 

Gráfico 17: Número de mortes no trânsito em Bagé (2005-2011)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)

Gráfico 18: Taxa média de mortes no trânsito – 2005-2011 (100.000 hab.)

Fonte: Diagnóstico Social das Violências e da Criminalidade 2008-2012 (FADISMA, 
Cartilha Temática, 2013)
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A maturação da experiência de gestão integrada das políti-
cas de segurança pública na cidade, a par dos resultados positivos 
conquistados notadamente nos últimos anos, demanda a constru-
ção de um Plano Municipal de Segurança Cidadã.

Esse Plano deve contemplar um conjunto de projetos e ações 
municipais voltado a aprofundar a parceria federativa já entabula-
da em Bagé com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União em, 
pelo menos, cinco seguintes eixos principais:

•  Políticas públicas de segurança com foco na prevenção social das 
violências e dos crimes (Centro de Referência para as Juventu-
des, a exemplo do Protejo – programa de proteção aos jovens 
em situação de vulnerabilidade; Mulheres da Paz – com foco no 
enfrentamento das violências contra as mulheres e promoção 
dos direitos humanos destas; Crack, é possível vencer!, progra-
mas financiados pela União mediante apresentação de proje-
tos de qualidade pelo município; oportunidades de geração de 
trabalho e renda para as juventudes, faixa etária mais vitimada 
e vitimizadora, como o projeto Km 21; de esporte e lazer; edu-
cação, entre outros; citem-se ainda os projetos de policiamen-
to comunitário (vide os Núcleos de Policiamento Comunitário 
e a própria Patrulha Maria da Penha, etc.);

•  Políticas públicas de segurança com foco na prevenção situacio-
nal das violências e dos crimes e na regulação e fiscalização admi-
nistrativa do espaço urbano (investimentos em sistemas tecno-
lógicos como câmeras de videomonitoramento, já existentes, 
sistema de detecção de disparos de armas de fogo, GPS nas 
viaturas policiais e da Guarda Municipal, que, no caso de Bagé, 
ainda necessita ser criada, a partir de uma Central Integrada 
de Comando, Controle, Comunicação e Informação (C4I), com 
o objetivo de potencializar a pronta resposta);

•  Políticas públicas com foco na garantia e na promoção dos direi-
tos humanos (como o Núcleo de Mediação de Conflitos – Jus-
tiça Comunitária, financiado pela União mediante a submissão 
de projetos pelo ente municipal, entre outros, que, em Bagé, 
há que se reposicionado e fortalecido);
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•  Políticas de segurança pública com foco na repressão qualificada 
das violências e da criminalidade (desenvolvimento sistemático 
e permanente de ações de fiscalização administrativa e de re-
pressão qualificada envolvendo uma integração sistêmica en-
tre as polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e Prefeitura 
Municipal, a partir de encaminhamentos interinstitucionais e 
agenciais pactuados no âmbito do GGI-M);

•  Políticas de gestão de riscos e respostas a desastres humanos e 
naturais com foco na defesa civil (recuperação de espaços pú-
blicos, qualificação de ambientes urbanos e prevenção de de-
sastres e tragédias).

Não obstante a necessidade de construção do referido Pla-
no Municipal de Segurança Cidadã, o município de Bagé já conta 
com a institucionalização do Observatório da Criminalidade como 
política de Estado, com a manutenção e posterior ampliação de 
equipe de servidores públicos municipais habilitados para produ-
zir pesquisa aplicada, elaborar estudos e análises acerca das vio-
lências e crimes, insumos estes imprescindíveis para a promoção 
de eventuais ajustes e correções de rota da política municipal de 
segurança pública de Bagé.

Não existem soluções mágicas, receitas miraculosas e ins-
tantâneas, mas sim caminhos e possibilidades, como a experiência 
do Observatório de Bagé denota.
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A gestão integrada municipal é um novo modo de conceber 
a política pública de segurança em todo o País, que antes ficava 
somente a cargo do governo federal e do estado, e cujo mode-
lo atende ao que preceitua a Constituição Federal, que aufere ao 
município o papel de protagonista nas questões que envolvem as 
ações de segurança pública. Nela, o Estado, em conjunto com o 
município, passa atuar de forma preventiva e não apenas repres-
sora, centrando a sua atenção principalmente em ações capazes 
de evitar a ocorrência de novos delitos, combatendo assim a vio-
lência e a criminalidade.

A área de Segurança Pública vem auferindo cada vez mais im-
portância em nosso país, ganhando ênfase o município, justamen-
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te, por ser a instância governamental mais próxima dos problemas 
concretos vivenciados pela população em relação a essa área.

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI-M) tem papel funda-
mental no município, operacionalizando o sistema de forma com-
pleta, fazendo a conexão entre todos os órgãos gestores de Se-
gurança Pública, nas três esferas de governo que atuam junto ao 
município.

O GGI-M atualmente é composto por seis módulos, sendo um 
deles o Observatório da Criminalidade, que é o responsável pela 
análise e qualificação dos dados trazidos ao GGI-M pelos diversos 
órgãos gestores de Segurança Pública que o integram. O traba-
lho do Observatório da Criminalidade se constitui de suma impor-
tância para a criação de novas políticas públicas de segurança no 
município.

A metodologia utilizada para a elaboração do presente tra-
balho é a revisão bibliográfica. Esse tipo de metodologia apresen-
ta meios que ajudam na definição e na resolução dos problemas 
já apreciados, e permite também explorar novas áreas onde eles 
ainda não se cristalizaram de maneira satisfatória, permitindo que 
um tema seja analisado sob um novo aspecto ou abordagem, pro-
duzindo assim novas conclusões. Além disso, comporta a cobertu-
ra de uma gama de fenômenos bem mais ampla, principalmente 
quando o problema da pesquisa requer a coleta de dados muito 
dispersos no espaço.

Existem cerca de 50 cidades gaúchas que já contam com a 
existência de algum órgão de gestão de segurança pública, de-
monstrando a grande possibilidade de crescimento e revigora-
mento da promoção de ações municipais nessa área. No entanto, 
historicamente, na última década, criar novas políticas públicas de 
segurança é uma tarefa que continua sendo realizada sem diag-
nósticos prévios e sem um estudo mais aprofundado dos proble-
mas sociais, surgindo apenas a partir de emergências sociais midia-
tizadas (PAZINATO, 2012).
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Os municípios possuem o desafio de desenvolver projetos 
concretos de prevenção delitiva, que, associados às ações de re-
pressão qualificada desenvolvidas pelas polícias, alcancem redu-
ções significativas nas taxas de violência e criminalidade. É perfei-
tamente possível alcançar com êxito esses resultados. Para isso, 
entretanto, é preciso articular as ações de prevenção à violência e 
criminalidade, o mais amplamente possível, junto a todos os inte-
ressados e contar com entidades parceiras. Este papel de grande 
articulador das ações e da política de Segurança Pública local cabe 
ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAIS – 
DOCUMENTO ORIENTADOR, p. 2).

No ano de 2007 foi lançado o Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI-M), tendo sua importância valorizada após a im-
plantação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania (PRONASCI) (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 6-11).

O PRONASCI (Lei 11.530/2007), desenvolvido pelo Ministério 
da Justiça, foi um marco nas políticas públicas de segurança do Bra-
sil, uma vez que promoveu inúmeras inovações, sendo um grande 
impulsionador da compreensão de que a segurança pública é uma 
questão transversal, que demanda intervenção de várias áreas do 
poder público, de maneira integrada, não apenas com repressão, 
mas também com prevenção, incentivando ainda a gestão da se-
gurança pública nos municípios, por meio da descentralização de 
ações nessa área (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, GABINETE DE GESTÃO 
INTEGRADA MUNICIPAL – GGI-M, p. 7-8).

O GGI-M tem como função promover a integração dos diver-
sos órgãos responsáveis pela proposição de ações integradas, no 
combate à violência e à criminalidade, bem como articulá-las entre 
as diferentes forças de segurança – Polícia Civil, Militar e Rodoviá-
ria Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, dentre 
outras – e a sociedade em geral, sendo um canal de conexão de 
todos os órgãos de segurança pública nas três esferas de governo 
que atuam junto ao município (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 9).
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O GGI-M é criado por meio de decreto do prefeito munici-
pal, devendo ele estabelecer a sua vinculação com a estrutura do 
Executivo municipal, o qual dará legitimidade e formação a esse 
gabinete (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 15).

Após o decreto de criação do GGI-M, o qual irá estabelecer a 
sua estrutura e a sua composição, é de responsabilidade dos seus 
integrantes redigirem o Regimento Interno (RIBEIRO; CORTES, 
2009, p. 16).

O Regimento Interno especificará como essa instância vai 
organizar sua atividade cotidiana, os compromissos de seus mem-
bros e a dinâmica de suas reuniões, normatizando a sua organiza-
ção e o seu funcionamento, devendo estar em concordância com 
o decreto de sua criação, não sendo necessário ato do Poder Exe-
cutivo para a sua aprovação, exceto se o decreto de criação fizer 
menção expressa nesse sentido (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 17).

O campo de atuação do GGI-M é o território do município, 
estando conectado diretamente ao Gabinete do Prefeito, que é 
o responsável por solicitar as reuniões do órgão. Essa conexão se 
faz necessária, porque é através dela que o Prefeito passa a ter 
conhecimentos mais técnicos sobre os problemas de segurança 
do município (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 9).

Participam do Gabinete apenas instâncias governamentais, 
sendo vetada a participação direta da sociedade civil. A represen-
tação da sociedade civil se faz, indiretamente, por meio dos Con-
selhos Comunitários de Segurança (CCS), que é um dos órgãos in-
tegrantes do GGI-M (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 13).

O GGI-M é um novo modelo de gestão, em que todos par-
ticipam ativamente das propostas, implementações, controle e 
avaliação das ações de segurança no município. Para o seu bom 
funcionamento é necessário que os atores vinculados a todos os 
órgãos do sistema de Justiça Criminal, Polícias Estaduais e Fede-
rais, Ministério Público, Judiciário, Sistema Prisional e demais re-
presentantes do poder municipal deixem de lado as suas diferen-
ças partidárias, ideológicas e corporativas, de forma que possam 
agir conjuntamente no diagnóstico de prioridades e na formulação 
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de novas políticas públicas de segurança. A segurança é matéria 
de Estado, não de governo, e deve permanecer acima de divergên-
cias partidárias (RIBEIRO; CORTES, 2009, p. 9-10).

Em 2008, no dia 3 de julho, a Prefeitura Municipal de Bagé 
assinou o Convênio de nº 250, com o Ministério da Justiça, que re-
passou o valor de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco 
mil reais) para a implantação do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI-M) no município. O Gabinete foi inaugurado no dia 
19 de dezembro de 2008, sendo o primeiro município do Brasil, à 
exceção das grandes metrópoles, a receber esse projeto (MINIS-
TÉRIO DA JUSTIÇA, PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA).

A estrutura do GGI-M no município de Bagé é composta pe-
los seguintes módulos: I - pelo Pleno, II - pela Secretaria Executiva, 
III - pelo Observatório de Segurança Pública, IV - pelo Telecentro, 
V - pela Sala de Situação e VI - pelo Sistema de Videomonitoramen-
to (LEI MUNICIPAL 4.718/2009, ART. 3º).

O Observatório da Criminalidade (CONVÊNIO SENASP/MJ 
749.497/2010) é um projeto financiado pelo PRONASCI, executado 
pela Prefeitura Municipal de Bagé em convênio com a Faculdade 
de Direito de Santa Maria (FADISMA), que foi implantado no mu-
nicípio de Bagé em janeiro de 2013, cuja incumbência é a gestão 
do conhecimento, mediante a integração de várias fontes de da-
dos sobre a violência e a criminalidade local, tais como: sistema 
de informação policial (diagnosticando ocorrências, analisando 
estatísticas e informações obtidas a partir de sistema de geopro-
cessamento, etc.), pesquisa de vitimização (reunindo dados de na-
tureza qualitativa sobre ocorrências e vítimas a partir de experiên-
cias com diversas formas de violência relatadas por membros da 
comunidade), como também sistemas de dados sobre a situação 
socioeconômica da população, como, por exemplo, os que são ge-
rados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
intuito do Observatório é de instrumentalizar, potencializar e fo-
mentar o trabalho dos órgãos gestores da segurança pública do 
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município (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, GABINETE DE GESTÃO INTE-
GRADA MUNICIPAL – GGI-M, p. 28-30).

O Observatório trabalha também em apoio ao Sistema de 
Videomonitoramento (módulo VI), catalogando e analisando 
as ocorrências captadas pelas câmeras. O Observatório fez uma 
análise de 410 registros de ocorrências, os quais foram produzi-
dos no período entre agosto de 2012 e maio de 2013. Foi constata-
do que em 55,3% das ocorrências a atuação das câmeras foi ativa 
(ela flagrou a ocorrência e logo após foram acionados os órgãos 
competentes e dados os devidos encaminhamentos), e 43,7% das 
ocorrências a atuação da câmera foi passiva (quando ela apenas 
acompanhou a ocorrência e a atuação dos agentes de segurança). 
Na maior parte dos casos a atuação das câmeras foi ativa, e com 
o monitoramento das ocorrências pode-se acionar os órgãos com-
petentes e obter os devidos encaminhamentos, e em mais da me-
tade dos casos houve abordagem da Brigada Militar, demostrando 
que o sistema tem cumprido a sua função.

O Observatório da Criminalidade de Bagé/RS, por meio da 
sua equipe técnica de bolsistas/pesquisadores, insere-se nos esfor-
ços político-institucionais desta municipalidade, levando a efeito 
esta nova política pública de Estado, a consecução e a instituciona-
lização de uma gestão integrada mais operacional, contando com 
o aporte técnico e financeiro da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública e do Ministério da Justiça, mediante a celebração do con-
vênio SENASP/MJ n° 749.497/2010.

O crédito dessa conquista se deve ao esforço que a Prefeitu-
ra Municipal de Bagé, por meio do seu Gabinete de Gestão Integra-
da Municipal (GGI-M), vem realizando, desde, pelo menos, o ad-
vento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI), no sentido de induzir a integração sistêmica entre as 
agências gestoras de Segurança Pública no município, aliada à pre-
venção social e situacional da violência e da criminalidade.
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As organizações, sejam elas públicas ou privadas, constituem 
uma parte integrante da vida das pessoas. Desde o nascimento 
até a morte, o indivíduo se depara com um imenso contingente de 
organizações. Elas apresentaram, ao longo de suas histórias e, de 
acordo com as suas trajetórias de cultura organizacional, diferen-
tes enfoques na Administração.

Num contexto de administração pública municipal, colocan-
do uma prefeitura como objeto de atenção, não é diferente. As 
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organizações contemporâneas, inclusive na gestão pública, en-
frentam ambientes extremamente dinâmicos, nos quais entre os 
pontos de debate aparecem as novas perspectivas de interação 
com os agentes disseminadores da plataforma de governo, das 
pastas governamentais (Segurança, Saúde, Trânsito, Cultura, Tu-
rismo, Educação) e a sociedade. Isso levando em conta o cenário 
da Comunicação Organizacional e seu latente Planejamento Estra-
tégico e, por conseguinte, a evolução tecnológica constante.

Fato é que depois da “Teoria das Máquinas”, quando os as-
pectos construtivos do âmbito organizacional eram a prioridade 
e onde o foco na estrutura em si garantia a eficiência das partes 
envolvidas e, quando só se pensava no trabalhador enquanto uma 
máquina para o alcance de metas, observou-se mais, seja nos refe-
ridos âmbitos privados ou públicos.

Hoje, as inovações tecnológicas e o conseguinte avanço da 
informática permitem a redefinição de conceitos administrativos 
e colocam o elemento humano na posição de maior ativo de uma 
organização, a partir de seu conhecimento e complementaridade 
de competências.

Mas, nesse contexto, as tecnologias da informação confe-
rem, aos recursos humanos de toda e qualquer organização que 
vislumbre o aperfeiçoamento de seu quadro e benefícios perante 
micro e macroambiente onde atuem, vantagens ao esforço huma-
no e qualidade à comunicação estabelecida entre colegas, entre 
setores e entre níveis da pirâmide organizacional. 

Gerar conhecimento – e saber administrá-lo e difundi-lo – 
não é só uma questão de sobrevivência, mas também de desen-
volvimento. Com vistas na eficácia do funcionamento comunica-
cional colaborativo no seio do seu processo, e com o intuito do 
bem comum, este artigo contribui para a compreensão a partir do 
adequado e inovador uso das ferramentas de Tecnologia da Infor-
mação e do alinhamento estratégico. Tudo isso diante da contex-
tualização técnica e do conceito de colaboratividade envoltos num 
panorama de Administração Pública mais transparente a partir do 
caso de implantação do Observatório da Criminalidade do municí-
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pio de Bagé, localizado na microrregião da Campanha do estado 
do Rio Grande do Sul.

A criação do Observatório da Criminalidade não foi apenas 
um ato solene, mas um marco na história do município em ques-
tão, representando muito mais do que uma proposta, pois conver-
teu-se como ação efetiva em prol de uma segurança mais cidadã.

Bagé reafirma o seu compromisso com um futuro focado na 
importância da sensibilização e da formação permanente para a 
prevenção e à erradicação da violência e da criminalidade. Os agen-
tes de segurança, dos mais diversos segmentos, passam a contar 
com um instrumento qualificado que auxilia no aconselhamento 
para a tomada de decisões em prol do desenvolvimento, da qua-
lidade de vida e do bem-estar da população. E o Município igual-
mente se alicerça no fato de que hoje são também as ferramen-
tas digitais que invertem o eixo da participação na vida pública: 
de simples receptores das mensagens, noticiários, repercussões, 
os cidadãos passam a ter voz ativa e, mais que isso, fomentam a 
transformação. 

Buscando, nesse sentido, responder como podem se inter-
-relacionar os segmentos Tecnologia da Informação, Comunicação 
Organizacional, Webcidadania, Governança e Planejamento Estra-
tégico de modo a gerarem conhecimento, este artigo contempla 
um pouco sobre o conceito de Conhecimento, de Tecnologia da 
Informação, da Comunicação e do Planejamento no Contexto Or-
ganizacional, da viabilização do processo de Gestão do Conheci-
mento e o consequente lugar da Governança e da Webcidadania 
na Administração Pública Transparente e Interativa.

A filosofia conta, conforme Nonaka e Takeuchi (1997), que 
foi de Platão, discípulo de Sócrates, a definição que tomamos 
como boa por séculos: “crença verdadeira justificada”. Passado 
algum tempo, segundo os autores, deixamos de jogar as nossas 
fichas na justificação e passamos a nos preocupar em desenvolver 
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teorias que não mais apostassem em justificações, mas nas causas 
da produção da crença.

De uma evolução marcada por acreditarmos conhecer algo, 
passamos da verdade objetiva a variações subjetivas e, atual-
mente, a literatura aponta que, para falar em conhecimento, é 
indispensável falar em informação. Isso porque, segundo Borges 
(1995), conhecer, de os mais remotos tempos, é emaranhar-se em 
códigos e preocupar-se em decifrá-los, e o que se observa nisso é 
um processo comunicativo.

Informações oriundas daí se tornaram, independentemen-
te de filosofia ou tempo, construção de conhecimento. Formas, 
intencionalidade e viabilização, para tanto, compõem a discussão 
de outros estudos, e o que fica, na maior parte deles, é que a pre-
sença de tudo aquilo que se procura conhecer é indefinidamente 
adiada, pois conhecimento não é simplesmente compreender a 
realidade retendo informações, mas utilizar-se delas para sempre 
avançar rumo ao novo, assim como no Observatório, foco deste 
texto, que, retendo algumas informações, discutirá constante-
mente uma nova forma de não só encarar, mas de gerar e gerir 
conhecimento. E, por conseguinte, decisões estratégicas eficien-
tes e eficazes.

O fato, de acordo com Gregolin e Tarapanoff (2001), é que 
planejamento, administração e tomada de decisão nas organiza-
ções, atualmente e dentro do contexto da nova ordem mundial 
econômica e social, tendo a informação como principal recurso, 
têm, em uma gestão acerca do conhecimento, a oportunidade de 
concretizarem-se no mercado competitivo. E, transpondo para a 
realidade deste, de consolidar-se na interação em prol do desen-
volvimento.

O conceito de Tecnologia da Informação (TI) é mais abran-
gente do que os de processamento de dados, sistemas de infor-
mação, engenharia de software, informática ou de conjuntos de 



PELA MÃO DE BAGÉ 83

hardware e software. Sabe-se, hoje, que ele envolve, ainda, aspec-
tos que compreendem o elemento humano e o enfoque adminis-
trativo e organizacional. 

A tecnologia, definida como aplicação de conhecimentos 
científicos e técnicos à concepção, desenvolvimento e fabricação 
de produtos, foi estendida a todas as atividades que provoquem 
melhoria ou mudança na produção de bens e serviços. E, por que 
não dizer, da qualidade, do bem-estar e da sensação de segurança?

Partindo daí, entende-se, segundo Marcovitch (1997), por 
tecnologias de informação não simples ferramentas, mas um com-
plexo tecnológico que envolve computadores, softwares, redes de 
comunicação eletrônica públicas e privadas, rede digital de serviços, 
tecnologias de telecomunicação, protocolos de transmissão de da-
dos e outros serviços. 

Em relação ao assunto, Tapscott e Coston (1995) salientam 
que a TI, apesar de ainda ser considerada por alguns um fenôme-
no externo que se impõe à organização, é uma questão natural, e 
é possível compreender, a partir dessa apreciação sobre o tema, 
que pensar em tecnologia e administração na mesma equação é 
caminhar rumo à evolução. 

Assim, uma vez que a organização internaliza novas tecnolo-
gias, especialmente, em termos de tecnologias de informação e te-
lecomunicações, conforme os autores, estas passam a alterar sua 
própria estrutura de poder com crescente disseminação de infor-
mações, e passam a alterar também sua habilidade em desenvolver 
novos produtos ou serviços e a atender novos interesses.

Contudo, nenhuma aplicação de TI, considerada isoladamen-
te, por mais sofisticada ou glamorosa que seja, pode manter uma 
vantagem, pois esta só pode ser obtida pela capacidade da empre-
sa e/ou organização em explorar a TI de forma contínua. O fato é 
que o uso eficaz da TI e a sua integração vão além da ideia de fer-
ramenta de produtividade. É uma questão de consciência.

Fala-se, aí, portanto, não da inserção na era da informação, 
mas de administração de tecnologia da informação e da percep-
ção de seu papel estratégico e impacto no âmbito organizacional. 
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Morton (apud MARCOVITCH, 1997) enfatiza esse processo em cin-
co ângulos. Entre os principais, os afetos à implantação do Obser-
vatório:

•  As tecnologias de informação estão provocando pro-
fundas alterações na organização do processo de tra-
balho: quanto mais a organização é sustentada pelo 
conhecimento e organização, mais é afetada pelos 
avanços tecnológicos;

•  As tecnologias de informação viabilizam a integração 
entre as diversas unidades da gestão e além de suas 
fronteiras, tornando os limites entre organizações 
cada vez mais virtuais;

•  A introdução bem-sucedida das tecnologias de infor-
mação requer mudanças nas estratégias de gestão e 
na estrutura organizacional, o que pressupõe mudan-
ça na cultura organizacional.

Com isso, percebe-se que se a tecnologia da informação é 
parte integrante do processo de transformação, é necessário in-
vestir em inovações tecnológicas, utilizar sistemas de informações 
gerenciais, implementar processo de mudança organizacional, uti-
lizar o conhecimento como recurso estratégico e capacitar as pes-
soas para que se adaptem à nova realidade.

Eis o desafio, talvez o maior deles, quando se fala em pros-
perar em ambientes sedentos por melhorias. Porém, assumir o 
risco é uma questão de sensibilidade, flexibilidade e adaptabilida-
de acerca de mudanças e estímulo para não apenas caminhar no 
mesmo ritmo da evolução, mas para fazer parte de seu processo.

A questão é relacionar TI e comunicação. As facilidades e pos-
sibilidades oferecidas pelas ferramentas de gestão de conteúdo 
podem surpreender os gestores, e mais: a união e o potencial das 
ferramentas de estreitamento de relações no que tange à comuni-
cação interna às novas tecnologias da informação não só agregam 
valor a uma organização pública, mas constituem uma nova etapa 
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no seu ciclo de vida, o da construção de conhecimento sob o prin-
cípio do bem comunicar e tomar de tomar decisões com base em 
dados e fatos fidedignos.

Com a evolução das organizações no que tange à redefinição 
dos conceitos administrativos, as atividades em comunicação, que 
eram, antigamente, percebidas e desenvolvidas apenas na edição 
de simples publicações empresariais e em muito pouco de asses-
soria de imprensa e marketing, ganharam – e continuam a ganhar, 
de forma vertiginosa – um novo espaço que consolida a socieda-
de, e a tão falada, há algum tempo, a era da informação, que cede 
e/ou divide espaço com a era da colaboratividade.

A comunicação organizacional, que abrange todas as formas 
de comunicação utilizadas pela organização, para relacionar-se e 
interagir com seus públicos, é hoje encarada como um processo in-
tegrado do qual nenhuma organização moderna pode abrir mão.

Deixando o tradicionalismo de lado, quando se falava em co-
municação era essencialmente falar em transferência de informa-
ções, a comunicação organizacional e suas modalidades lançam 
mão, hoje, de uma articulação e de um processo sistêmico que, 
conforme Kunsch (1999), viabilizam toda a interação possível en-
tre a organização e seus colaboradores por meio de metodologias 
e técnicas de comunicação institucional que remetem à constru-
ção interna e externa da credibilidade.

Nesse cenário, na Gestão Pública, onde uma visão que pro-
mova o equilíbrio e o desenvolvimento constante entre gestor e 
sociedade na mesma equação é o ideal, se faz necessária uma co-
municação que passe, igualmente, por todos os níveis da pirâmide 
também. E é aí que se encaixa a comunicação colaborativa, mas, 
essencial e fundamentalmente, a Governança e a Webcidadania. 
E, amarrando tudo isso, o Planejamento Estratégico. Certamente, 
este último, definido, basicamente, como metodologia científica 
para construir a realidade, é hoje uma importante ferramenta. 
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Enquadrada a um planejamento formal, a tecnologia da infor-
mação, se adaptada para gerar e gerir conhecimento em âmbito 
organizacional, corresponde não só à consciência de alinhamento 
estratégico, mas também da tecnologia integrada à inteligência. A 
convergência da infraestrutura tecnológica, quando pensada sis-
tematicamente, não só aniquila distâncias, mas determina perfis 
e resultados.

Em linhas gerais, viabilizar a gestão do conhecimento não 
é apenas avançar em uma determinada área, mas objetivar ocu-
par um território. Se o cenário organizacional dos dias de hoje 
representa complexidade e, ainda, uma série de fenômenos eco-
nômicos e sociais, faz-se necessário o impulso do desejo de gerar 
e de gerir conhecimento, e também de dominar a tecnologia da 
informação. 

Conforme Rezende (2003), é por meio da TI e de um adequa-
do e bem delimitado plano de comunicação, que o conhecimento 
pode transformar-se num valioso recurso estratégico. Na Gestão 
Pública, é o conhecimento, quando aliado ao planejamento, que 
faz toda a diferença. 

O que é necessário saber, para tanto, é como realmente tra-
balhar com ele. Conforme Dombrowski (2006), estudos de pesqui-
sas anteriores apontam que a Gestão do Conhecimento tende a 
apresentar resultados mais eficientes e eficazes quando trabalha-
da a partir da diferença entre dado, informação e conhecimento. 
Partindo do pressuposto de que a capacidade de transformar da-
dos em conhecimento e de utilizá-los em proveito da organização 
torna, segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), o colaborador 
um agente primário do conhecimento, é uma ideia já comprovada.

A exemplo disso encontra-se, a partir da literatura de Tiwana 
(2002), Bhatt (2001) e Winkler e Mandl (2005), um conceito único 
para esses abrangentes constituintes do conhecimento. Toman-
do, assim, para dado, a definição de apresentação bruta de carac-
teres, na forma de letras e símbolos, sem nenhum significado por 
si só; para informação, o conjunto organizado de dados brutos, 
que servem para atingir um determinado fim; e, para conhecimen-
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to, a informação provida de sentido, aplicada dentro de um con-
texto próprio, com a finalidade de atingir um ou mais objetivos, 
percebe-se que o colaborador, se munido dos três, poderá desen-
cadear significativa vitalidade no processo de implantação do co-
nhecimento.

Ao agregar experiências individuais, crenças, valores, bem 
como intuição, reflexão, bom senso, planejamento, habilidade de 
decidir e capacidade de discernimento, é possível, como aponta a 
Figura 01, enquadrar-se em um novo sistema, onde toda e qualquer 
organização disposta a investir recursos e esforços na construção 
do conhecimento por toda e por entre a sua pirâmide organizacio-
nal especificará atitudes acerca da aplicação correta e adequada 
daqueles dados e informações disponíveis.

Figura 1: Processo de Criação de Conhecimento

Fonte: SILVA & NEVES (2004).

O fato é que não param por aí os estudos e as pesquisas 
acerca do conhecimento, já que ele é, atualmente, encarado 
como o maior ativo de uma organização sob a definição de capi-
tal intangível. 

Nesse cenário, descobre-se que, para obter total êxito 
no que se refere à administração da tecnologia da informação, 
ações se fazem necessárias. E, aí se encaixa o reconhecimento do 
elemento humano que, por sua vez, entrelaça comunicação eficaz 
e fomento ao conhecimento. 
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É o caso das etapas iniciais da implantação do Observatório 
da Criminalidade de Bagé, que compreenderam o mapeamento 
dos índices de criminalidade e violência, o desenvolvimento de 
instrumentos de pesquisa, e o software específico para monitora-
mento permanente da segurança pública local.

E, entre as etapas metodológicas, a qualificação e o aperfei-
çoamento da gestão pública municipal no campo da segurança 
foram pontos fundamentais, que hoje está ainda mais disposta a 
compreender, incorporar e analisar ocorrências, em prol de solu-
ções eficazes, assimilando o papel da sociedade na Política de Se-
gurança Pública.

Daí percebe-se que todo o processo de planejamento es-
tratégico, consolidadamente embasado na definição de visão de 
futuro, metas, objetivos e estratégias de ação depende prioritaria-
mente daqueles que concretizam e alimentam o capital intelectual 
organizacional: o elemento humano. Este, por sua vez, caracteri-
za, também, a Governança de TI, um conjunto de práticas, padrões 
assumidos pelos executivos, gestores e técnicos envolvidos nesse 
processo, com o objetivo de garantir controles efetivos, ampliar 
os processos de segurança e desempenho.

Mas mais que isso. Se a sociedade do século XXI está conec-
tada, ou melhor, é conectada, esse fato e/ou tendência foi acom-
panhado pela Prefeitura em questão e, essencialmente, pela Fa-
culdade de Direito de Santa Maria, como gestora e executora do 
processo. A relação e a potencial ligação do Direito com a tecno-
logia promovem a análise e a discussão de dados/casos a partir 
do elemento virtual, conhecendo e reconhecendo o Direito, seus 
instrumentos e seu potencial de solução num patamar de visibili-
dade, fomentando articulação, mobilização e o bem comum.

A criação do Observatório da Criminalidade de Bagé, muni-
cípio da Microrregião da Campanha Meridional do Estado do Rio 
Grande do Sul, não é apenas um ato solene, mas um marco na his-
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tória do município. Representa muito mais que uma proposta, mas 
uma ação efetiva em prol de uma segurança mais cidadã.

O ato de criação foi firmado pelo Diretor da Faculdade de 
Direito de Santa Maria (FADISMA), Eduardo de Assis Brasil Rocha, 
e pelo prefeito, Luís Eduardo “Dudu” Colombo dos Santos, em ja-
neiro de 2013. De lá para cá, Bagé reafirma o seu compromisso com 
um futuro focado na importância da sensibilização e da formação 
permanente para a prevenção e erradicação da violência e da cri-
minalidade.

A oportunidade é oriunda do Ministério da Justiça e se deu 
por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania (PRONASCI). O Observatório contou, no estágio de implan-
tação, com atividades de planejamento, gestão e orientação para 
execução sob a responsabilidade do Núcleo de Segurança Cidadã 
da Fadisma e sua expertise em ensino, pesquisa e extensão. As ati-
vidades de suporte contaram com a cooperação técnica e científi-
ca da Universidade da Região da Campanha (URCAMP) – Campus 
Bagé, e com o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto 
Uruguai (IDEAU).

O Observatório é subordinado ao Gabinete de Gestão Inte-
grada (GGI-M) e é, básica e fundamentalmente, utilizado para pes-
quisar a violência na cidade.

As etapas iniciais compreenderam o mapeamento dos ín-
dices de criminalidade e violência, o desenvolvimento de instru-
mentos de pesquisa, e software específico para monitoramento 
permanente da segurança pública local. E, entre as etapas meto-
dológicas, a qualificação e o aperfeiçoamento da gestão pública 
municipal no campo da segurança foram fundamentais, que hoje 
está ainda mais disposta a compreender, incorporar e analisar 
ocorrências, em prol de soluções eficazes, assimilando o papel da 
sociedade na Política de Segurança Pública.

No quesito desenvolvimento de software específico, saben-
do que o principal papel da tecnologia da informação na gestão 
do conhecimento, quando tomada sob a perspectiva da comunica-
ção organizacional, é ampliar o alcance e acelerar a velocidade de 
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transferência de conhecimento, disponibilizá-lo de forma compar-
tilhada com vistas à construção de bases inteligentes é a essência 
para a viabilização de metas eficientes e eficazes no panorama da 
Gestão Pública, promovendo o direito à transparência, colocando 
em voga a interação, e também os valores sociais e a responsabi-
lização.

O papel do Observatório num contexto que traz a Webcida-
dania como um dos protagonistas, dada a sua cultura de colabo-
ratividade e generosidade, é viabilizar, de uma maneira sistemáti-
ca, a congregação de diversas metodologias em prol da eficiente 
gestão do conhecimento, incutindo em sua cultura a prerrogativa 
de aprendizado contínuo, com base na tenacidade, na análise e na 
avaliação constantes. 

O trabalho de TI, por trás de um minucioso empreendimen-
to de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo de Segurança Cidadã da 
FADISMA, teve um compromisso objetivo, focado e centrado num 
escopo-chave em favor da gestão da informação e da inovação. A 
leitura técnica do conjunto de estratégias e a identificação da tra-
dução das necessidades informacionais em mapa e ambiente web 
são os principais pontos. Em resumo, tecnicamente, foi preciso es-
tabelecer ativos correspondentes ao conjunto de estratégias pen-
sadas pelos coordenadores da pesquisa para criar, adquirir, com-
partilhar, traduzir e transformar dados em conhecimento e ação, 
como prevê o NUSEC, reflexo da execução, apuração, análise e 
diagnóstico do panorama atual na seara de segurança e auxílio or-
ganizacional em prol de políticas públicas e sociais que consolidem 
e/ou se somem à proposta do Observatório.

Trata-se de grande modificação da economia informacional 
em rede na esfera pública a partir de uma ferramenta que pro-
move maior atividade, interação e envolvimento dos agentes de 
segurança, e também a prestação de contas à sociedade, conso-
lidando o protagonismo de Bagé na região da Campanha no que 
tange à esfera pública virtual.
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O município de Bagé desenvolve políticas públicas objetivan-
do o enfrentamento à violência contra a mulher, que, na definição 
da Lei Maria da Penha, 11.240/06, artigo 5º, é “qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimen-
to físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial”. Nesse 
sentido, a Coordenadoria Municipal da Mulher, órgão que tem por 
objetivo articular, propor, executar, assessorar e apoiar ações e 
políticas públicas voltadas para a mulher e à defesa de seus direi-
tos, é responsável por desenvolver ações que possibilitem a auto-
nomia das mulheres bajeenses, promovida por meio do enfrenta-
mento à violência, e o empoderamento, mediante a capacitação 
para a geração de trabalho e renda. A Coordenadoria desenvolve 
um trabalho pautado em um sistema de garantia para a efetiva-
ção desses direitos e de políticas públicas que favoreçam a cida-
dania das mulheres. O enfrentamento à violência contra a mulher 
vem sendo uma das maiores demandas, e, para combatê-la, várias 
ações e políticas públicas estão sendo propostas e executadas. 
Essas políticas tiveram início na articulação do governo municipal 
com os governos federal e estadual, além dos encontros de gesto-
ras realizados nessas esferas de governo.

Esses encontros são importantes, porque oportunizam o co-
nhecimento do que está sendo realizado nos governos estadual e 
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federal na temática de políticas públicas para as mulheres, como 
o que está sendo disponibilizado para captação de recursos e as 
maneiras de elaborar projetos, além de trazer as experiências e 
as ações voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, 
desenvolvidas em outros estados e municípios, visto que, em todo 
o País, é uma das maiores demandas da gestão de políticas para as 
mulheres.

Nesse contexto, as políticas públicas para as mulheres, na 
gestão 2009/2014, desenvolveram-se no município objetivando 
a emancipação feminina como forma de romper com o ciclo da 
violência doméstica, contando com um trabalho voltado à imple-
mentação de políticas públicas pautadas na vontade e em neces-
sidades pontuais, por meio da participação das mulheres na cons-
trução das políticas públicas destinadas a elas. Essa construção se 
dá por meio da participação da sociedade na campanha ‘16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher’1, realizada 
anualmente em Bagé, de 20 de novembro a 10 de dezembro, e no 
‘Fórum Permanente de Articulação e Avaliação das Políticas Públi-
cas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher’. Esse momento 
possibilita que as mulheres do município possam fazer o debate e 
falar de suas dificuldades e dúvidas diretamente com os serviços 
de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

Outros eventos, além do fórum, também possibilitam a par-
ticipação das mulheres na construção de políticas públicas, como 
a “III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres”, reali-
zada no município de Bagé em 24 de agosto de 2011 com o tema: 
“Autonomia e Igualdade para as Mulheres”. Foram oportunizados 
às mulheres urbanas, rurais, quilombolas e em situação de prisão 
momentos de debates nos quais foram apontadas as demandas e 
prioridades das bajeenses.

O município foi o primeiro no país a realizar uma conferência 
municipal dentro do presídio, procurando ouvir as necessidades 

1 A campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” é 
uma ação mundial com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias 
formas de violência contra as mulheres no mundo.
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das mulheres em situação de prisão, a fim de promover a auto-
nomia e igualdade em todos os espaços. Nos anais2 da Conferên-
cia Nacional de Políticas para as Mulheres de 2011 ficou registrado 
que “o compromisso do poder público e suas esferas, aliado ao 
engajamento dos movimentos feministas e de mulheres, vem sen-
do condição necessária para que se tornem realidade os avanços 
na elaboração, implementação e avaliação de ações e políticas de 
promoção da igualdade de gênero” (BRASÍLIA, 2013, p. 6).

Dessa forma as políticas públicas de enfrentamento à violên-
cia contra a mulher no município estão sendo implementadas de 
acordo com as demandas apontadas nos fóruns, nas conferências, 
para que, juntos, poder público e sociedade civil, possam avançar 
e superar os obstáculos na trajetória de luta pela igualdade de gê-
nero, e pelo fim da violência contra as mulheres. 

A partir dos fóruns e da conferência foi elaborado um plano 
municipal de políticas para as mulheres. Algumas dessas políticas 
estão sendo executadas, outras serão postas em execução nos 
próximos anos. Além disso, o Observatório da Criminalidade, im-
plementado no município, desenvolve um trabalho de pesquisa da 
violência em que já aponta resultados positivos da efetividade das 
políticas de gênero desenvolvidas, e as mudanças que estão pro-
porcionando na vida das mulheres, além de matérias divulgadas 
nos jornais locais.

Das pesquisas e da participação nos fóruns e conferências é 
possível avaliar o que foi implementado e o que ainda falta execu-
tar para que as mulheres do município de Bagé tenham assegura-
dos os direitos previstos na Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, que 
em seu artigo 3º dispõe:

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exer-
cício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à ali-
mentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 

2 Anais da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres / organização 
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Nacional 
de Políticas para as Mulheres, 2013. p. 6.
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justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à li-
berdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 2006)

Para a efetivação desses direitos, o município possui uma 
rede de atendimento e enfrentamento à violência contra as mu-
lheres, pautada na transversalidade3 das ações, ou seja, “a promo-
ção da autonomia das mulheres e a igualdade de gênero somente 
serão alcançadas se compreendermos a desigualdade que afeta as 
mulheres em sua multidimensionalidade” (SPM, 2011). 

A rede de atendimento e enfrentamento à violência contra 
a mulher no município é composta pelos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, Polícia Civil, Brigada Militar e sociedade civil. 
Nessa rede são desenvolvidos projetos, programas e ações que vi-
sam ao empoderamento e à emancipação das mulheres vítimas de 
violência. Alguns são específicos para elas, outros têm o recorte 
de gênero. Para exemplificar, citaremos algumas políticas públicas 
desenvolvidas em Bagé.

No Programa Minha Casa, Minha Vida, o contrato para aqui-
sição das moradias é emitido no nome da mulher. É importante sa-
lientar que, nos critérios de seleção e sorteio, as mulheres chefes 
de família estão dentro das prioridades, o trabalho técnico social 
desenvolvido nos residenciais é destinado às mulheres, visando à 
emancipação por meio da geração de trabalho e renda.

O Complexo de Empreendimentos de Economia Popular So-
lidária – Km 21 é um espaço de produção, prestação de serviços, 
formação, qualificação profissional e comercialização. É uma ini-
ciativa da Prefeitura de Bagé e integra a estratégia de desenvolvi-
mento econômico do município ao promover a inclusão produtiva, 
a geração de trabalho e renda, a autogestão, a emancipação eco-
nômica e feminina. A estrutura conta com um espaço lilás destina-

3 A transversalidade da política para as mulheres, enquanto conceito significa 
a reorganização da totalidade das políticas públicas, de modo a garantir que 
as considerações acerca das especificidades das mulheres sejam assimiladas 
por todas as estruturas governamentais, para além da instituição responsá-
vel pela coordenação de políticas para as mulheres (BANDEIRA, 2005).
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do à inclusão das mulheres que integraram os projetos Mulheres 
em Construção, Mulheres Chefes de Família na Construção Civil e 
Mulheres da Paz, nos empreendimento de Economia Solidária.

Diante da necessidade de inserir as mulheres no mercado de 
trabalho e geração de renda, o projeto “Mulheres em Construção” 
foi desenvolvido com a finalidade de capacitá-las para trabalhar na 
construção civil, assim como o “Cimento e Batom”, que integra o 
programa “Mulheres Construindo Autonomia”, um programa do 
governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o mu-
nicípio, que visa capacitar mulheres para a construção civil através 
de oficinas de pequenos consertos hidráulicos, que, neste ano, es-
tarão capacitando as mulheres rurais e quilombolas.

Contando com a parceria da OAB – Comissão da Mulher Ad-
vogada e Prefeitura – Coordenadoria da Mulher, o Projeto “Viver 
Legal – Está na Lei Tem que Estar na Vida”, desenvolve oficinas e pa-
lestras na comunidade objetivando orientar a população, homens e 
mulheres, a respeito de seus direitos, e da importância da Lei Maria 
da Penha – 11.340/06, seus avanços e proteção às vítimas de vio-
lência doméstica, além de informar sobre a rede de atendimento e 
enfrentamento à violência contra as mulheres no município.

Em 2011, em comemoração aos 200 anos do município, foi 
inaugurado o Centro de Referência da Mulher (CRM), com recur-
sos dos governos federal e municipal, destinado ao atendimento 
das mulheres vítimas de violência e seus filhos. Para qualificar o 
atendimento, foram realizados seminários de capacitação e plane-
jamento destinados à equipe que atua no CRM e na rede de aten-
dimento do município.

Dentro das ações de prevenção à violência contra a mulher, 
estão os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mu-
lheres”, citado anteriormente, que busca conscientizar as pessoas 
de que, diante de um ato de violência, é indispensável tomar uma 
atitude: denunciar, apoiar, buscar e oferecer ajuda.

Durante a campanha são chamadas as diversas representa-
ções da sociedade para que se comprometam organizando ações 
que tenham como tema a violência doméstica. Integram os 16 dias 
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de ativismo a “Campanha do Laço Branco – Homens pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres”, quando o Executivo convoca os ho-
mens do município para que se comprometam com o enfrenta-
mento à violência contra as mulheres.

No Legislativo, temos a “Frente Parlamentar dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, que atua nos locais 
majoritariamente ocupados por homens, levando um cartão ver-
melho para a violência contra a mulher, para dizer que homens e 
mulheres precisam se unir e não podem mais tolerar esse tipo de 
violência.

Considerando que a violência doméstica atinge muitas mu-
lheres, que é um problema social e cultural grave, e deve ser evi-
denciado para que elas conheçam seus direitos e tomem conhe-
cimento de que existe uma rede de apoio e proteção, a “Semana 
da Mulher”, além de ressaltar as conquistas ao longo do tempo, 
também é destinada a chamar a atenção para a violência domésti-
ca, sendo esse um dos temas mais abordados na data.

Este artigo se propôs a estabelecer uma reflexão sobre a 
gestão das políticas para as mulheres no município de Bagé, por 
meio do relato da experiência de um serviço que prima pelo tra-
balho em rede, pela participação das mulheres na construção das 
políticas públicas e pelo comprometimento do governo e da socie-
dade civil com essas políticas.

Esperamos que fomente a ideia de que os serviços públicos 
precisam desenvolver uma cultura de respeito e compromisso 
com os direitos humanos das mulheres, e que eles se incorporem 
no exercício cotidiano dos profissionais da segurança, da saúde, da 
educação, do direito, do Judiciário e da sociedade como um todo.
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Dispor de instrumentos que permitam a captura de dados re-
ferentes a uma realidade complexa é um desafio. Ao fazê-lo, pode-
mos depreender dados e informações que até então estavam na 
imaginação e no poder de síntese dos diferentes indivíduos envol-
vidos com o ambiente. Formalizar permite que sejam feitas aná-
lises aprofundadas, isentas de tendências e embasada em dados 
reais. Assim nasceu o projeto ROVE, primeiramente em Canoas, 
para depois ser aplicado em Bagé1, Rio Grande do Sul.

1 Agradecemos ao Sr. Milton César Leite da Silva, Secretário Executivo do Gabine-
te de Gestão Integrada do Município de Bagé, pela disponibilização dos dados, 
e aos Srs. Eduardo Pazinato e Aline Kerber, professores da FADISMA, pelo con-
vite em participar do Caderno Temático 01/2013, editado pela FADISMA.



FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA98

O sistema para registro de eventos ocorridos no âmbito es-
colar funciona de modo simples, baseado em uma aplicação hos-
pedada em um servidor de internet (Sphinx Web Server), o qual 
é acessado remotamente pelas escolas cadastradas. Cada diretor 
recebe uma senha personalizada e única, que lhe permite ter aces-
so a um formulário para inserção de dados referentes às ocorrên-
cias em sua escola (Figura 1).

Figura 1: Esquema registro de ocorrências

Fonte: Sphinx Brasil

Uma das vantagens de um sistema online, interligado, é jus-
tamente permitir o acesso, a qualquer momento, pelo Secretário 
de Educação (independente do âmbito) a informações atualiza-
das. Além de permitir a inserção de dados, é possível parametrizar 
uma série de relatórios e filtros para visualização de resultados: 
tabelas de frequência, cruzamentos, testes estatísticos.

Com a identificação de abusos, violência infantil, racismo, 
bullying, drogadição, roubos, entre outras ocorrências, podem ser 
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tomadas medidas e implementadas políticas de proteção ao estu-
dante e à sociedade, e ações de prevenção, com base em dados e 
informações atualizadas, em tempo real. Além disto, mensurar as 
medidas tomadas, observando sua eficácia e alcance, estabelecen-
do comparativos entre períodos.

Com relação ao projeto desenvolvido em Canoas, atualmen-
te são 42 escolas beneficiadas. Ao longo de 2013 (até meados de 
novembro), foram registradas 426 ocorrências; em 2012 foram 722 
e, em 2011, ano de implementação do projeto, foram 472 registros. 
Já em Bagé, implementado em 2013, após quatro meses de uso 
desse sistema, foram registradas 66 ocorrências, em seis escolas 
diferentes. Estes dados são um retrato das dificuldades encontra-
das pelas escolas no que tange à violência escolar. Considerando 
as diferenças no volume de registros entre as duas cidades, os 
dados serão apresentados somente de forma relativa.

Antes de serem apresentados alguns dados, gostaríamos de 
ressaltar que esta é uma análise preliminar realizada pela Sphinx 
Brasil2 e não tem como objetivo buscar as razões e motivações 
por trás desses atos, muito menos apontar soluções – este é um 
retrato do que foi observado nas escolas que tiveram acesso ao 
sistema, tanto em Canoas, quanto em Bagé. No entanto, isto de-
monstra a necessidade de disponibilizar um sistema mais abran-
gente, que permita aos gestores terem informações atualizadas, 
confiáveis, que lhes permita estabelecer políticas públicas adequa-
das, efetivas, direcionadas a cada realidade.

Os dados foram coletados por meio de um aplicativo desen-
volvido na plataforma Sphinx sob medida para as prefeituras de 
Canoas e Bagé. A análise dos dados foi mediante a união entre as 
duas bases de dados (Canoas e Bagé) no software Sphinx Léxica, 
versão 5.1.0.8.

Um primeiro dado que chama a atenção, tanto em Canoas, 
quanto em Bagé, é com relação aos envolvidos nas ocorrências 
que, em sua grande maioria, são alunos – como era de se esperar. 

2 A Sphinx Brasil atua no mercado brasileiro desde 1995, oferecendo soluções e 
tecnologia para a coleta, estruturação, análise e disseminação de informações.
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No entanto, em 10% dos casos, há envolvimento de professores. 
Em Bagé, ainda chama a atenção que 28,9% dos envolvidos não 
são identificados. Em Canoas esse número é de 7,8%. O problema 
do número de casos onde os envolvidos não são identificados está 
justamente em aplicar medidas específicas, que permitam mitigar 
problemas de forma mais eficaz a partir do conhecimento do gru-
po foco do problema. 

Outra característica comum aos dois municípios diz respeito 
ao número de pessoas envolvidas em cada ocorrência (Figura 2): 
até três pessoas (representam 79,5% dos casos em Canoas e 91,7% 
em Bagé), predominantemente do sexo masculino (68,7% em Ca-
noas e 80% em Bagé), entre 11 e 15 anos (74,4% em Canoas e 90,4% 
em Bagé). 

Figura 2: Caracterização das ocorrências

Fonte: Dados da pesquisa, utilizando o software Sphinx Léxica.

A seguir, serão apresentadas as principais ocorrências – elas 
permitem que, dadas as características de cada cidade, se tenha 
uma fotografia do tipo de violência cometida, a outro indivíduo, 
ou mesmo ao patrimônio.

As cidades, em função da sua composição, características 
culturais, tamanho e tantos outros fatores, são muito diferentes. 
Isto acaba se refletindo no tipo de ocorrência observada. A seguir, 
apresentaremos aquilo que é distintivo entre uma e outra cidade, 
chamando a atenção para os pontos mais relevantes.
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Figura 3: Principais tipos de ocorrências por cidade

Fonte: Dados da pesquisa, utilizando o software Sphinx Léxica.

Como se pode observar (Figura 3), nas duas cidades as ocor-
rências variam bastante e possuem comportamentos distintos, a 
começar por aquilo que foi mais citado em cada uma: briga de alu-
nos em Canoas (33,7%), e entrada de pessoas estranhas em Bagé 
(23,1%) – aqui vale uma ressalva de que esta questão permite múlti-
plas marcações, ou seja, em uma única ocorrência pode haver mais 
de um tipo de ocorrência (por esse motivo a soma dos percen-
tuais pode ultrapassar 100%). Algo que aparece com mais clareza 
é a presença forte do item Indisciplina/Desacato a professores em 
Canoas (em 14,5% dos registros), face à presença tímida em Bagé 
(presente em 1,5% dos casos).
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Um dado preocupante é a presença de armas de fogo nas 
escolas, ainda que elas tenham um número baixo de ocorrências 
(em 7,9% dos casos em Canoas e 4,7% em Bagé), isto denota uma 
falta de controle na segurança. Em Canoas, onde há uma série de 
registros que data desde 2007, nota-se que nos dois primeiros 
anos este número esteve estável (em 2011 foram 7,8% dos casos, 
em 2012 foram 7,5% das ocorrências), em 2013 este número teve 
um incremento e passou a 8,6% de presença nos casos registrados.

Por outro lado, de modo positivo, não foi observada uma 
grande incidência de registros envolvendo drogas (3,2% em Ca-
noas e 7,9% em Bagé). No entanto, os registros em Bagé, em sua 
grande maioria, envolvem o tráfico dentro do ambiente escolar ou 
no entorno. Já em Canoas, os dados apontam para, além do tráfi-
co, o consumo dentro dos domínios da escola.

Figura 4: Tipos de ocorrência por faixa etária

Fonte: Dados da pesquisa, utilizando o software Sphinx Léxica.



PELA MÃO DE BAGÉ 103

De maneira global (Figura 4), observou-se que alunos com 
idades superiores a 18 anos tendem a se envolver em ocorrências 
relacionadas a: porte de arma de fogo, furto e agressão, atenta-
do ao pudor, saídas da escola sem autorização e consumo de dro-
gas. Uma forma de inibir, coibir este tipo de postura é justamente 
encaminhar os envolvidos aos órgãos competentes. De todos os 
registros feitos no sistema ROVE, em Canos, 49,1% não tiveram en-
caminhamento (sequer aos pais ou responsáveis), já em Bagé este 
número sobe para 78,5%.

O ROVE permite que cada escola tenha à sua disposição um 
ambiente seguro para a entrada de dados que são considerados 
sensíveis – não somente à escola, mas também à comunidade, ao 
governo, aos educadores, pais e familiares. Ele possibilita que um 
grupo maior de indivíduos saiba como está o ambiente escolar – 
muitas vezes os próprios pais estão alheios à realidade que seus 
filhos têm de enfrentar nas escolas. Essas são informações de ex-
trema importância, não apenas para os diretores, poder público, 
mas também para a sociedade como um todo.

Percebe-se, apenas comparando essas duas cidades, com 
realidades tão distintas e particulares – que um projeto único, in-
distinto, não terá o mesmo êxito. Ainda que algumas escolas se-
jam beneficiadas, um grande número ainda continuará com a sua 
realidade inalterada, pois os seus problemas não serão abordados 
da forma correta. Ampliar o estudo dessas ocorrências permitirá 
que se conheça a realidade, seja de cada cidade, seja de cada mi-
cro e macrorregiões, e assim, com ações focadas, simples, ter sua 
efetividade mensurada.

Em pouco tempo, com eficácia e simplicidade, já foi possível 
avaliar dados e informações relevantes, sensíveis e que até então 
ficavam no conhecimento tácito de educadores, guardas munici-
pais e polícias. Este é um tema que carece de mais estudos, carece 
de interesse e ação por parte da sociedade e das esferas públicas 
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– as ações devem ser feitas de modo cirúrgico, em pontos que me-
recem atenção, e não apenas medidas globais, que acabam aten-
dendo a uma pequena realidade.

Estes dados, ainda que analisados de forma superficial, mos-
tram a importância do tema, a necessidade em se ter uma esta-
tística mais apurada. Cada município, cada estado, deveria poder 
dedicar tempo de uma equipe capacitada nos diferentes temas 
referentes aos registros de violência escolar (pedagogos, espe-
cialistas em segurança pública, psicólogos, professores, entre ou-
tros) para debater e propor campanhas que pudessem sensibilizar 
a todas as esferas sobre os problemas que acabam interferindo na 
prática do ensino.
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A assunção de novas responsabilidades político-institucio-
nais dos municípios na segurança pública vem impondo desafios 
também renovados, tanto para a gestão pública quanto para a 
academia, para conceber e estruturar um desenho institucional ca-
paz de incorporar ao planejamento das políticas públicas, especial-
mente as de segurança, estudos e pesquisas aplicados, com vistas 
a dotar esse ente federado de melhor capacidade institucional de 
gestão, contemplando a participação de especialistas, como tam-
bém dos cidadãos, com foco na prevenção das violências e na pro-
moção dos direitos. 

A realização de estudos e pesquisas com o uso de fontes 
primárias e secundárias, criminais e não criminais, afigura-se fun-
damental para qualificar e aperfeiçoar a tomada de decisão estra-
tégica dos municípios no campo da segurança dos direitos (PAZI-
NATO, 2012).

Ocorre, todavia, que a ausência de uma metodologia nacio-
nal, ou mesmo internacional, para nortear a criação, o funciona-
mento e a operacionalização dos Observatórios Municipais de Se-
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gurança Pública (ou da Criminalidade, como quer Bagé), de acordo 
com o que se sustentou alhures, reforça as dificuldades vivencia-
das por pesquisadores(as) e gestores(as) públicos(as) comprome-
tidos(as) com a qualidade da informação e, como decorrência, da 
gestão das políticas locais de segurança pública.

Não há dúvida de que a aprovação da Lei 12.681, de 4 de julho 
de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Informações de Segu-
rança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP), configura uma 
conquista essencial para a prestação do serviço público de segu-
rança e justiça no País, e mais ainda para a democracia brasileira.

No mesmo sentido, a criação e sobretudo a institucionaliza-
ção desses instrumentos de gestão da informação ao nível local 
contribuem para aperfeiçoar não somente a qualidade da gestão 
da segurança pública, como também para dar ensejo a novas pos-
sibilidades de abordagem e de tratamento das violências, sob a 
ótica de inovações teórico-práticas relacionadas com os fatores e 
agenciamentos que acirram o cometimento de violências, sejam 
interpessoais, sejam institucionais, como propugnado pelo inédi-
to Índice de Municipalização da Segurança Pública (IMUSP), guia 
heurístico dos processos e estratégias que conduziram a implanta-
ção do Observatório da Criminalidade de Bagé.

O estabelecimento de parcerias estratégicas entre os muni-
cípios e instituições de ensino superior, como a Fadisma, por meio 
do seu Núcleo de Segurança Cidadã, concorre para o desenvolvi-
mento de um sistema local de gestão da informação na área da 
segurança pública, através do qual são perquiridos os resultados 
pretendidos pela política municipal de segurança pública median-
te a adoção de medidas de ajuste e de correção de rumos em prol 
de um adequado funcionamento e operacionalização estratégica 
e tático-operacional das políticas públicas de prevenção (social e 
situacional) das violências e repressão (qualificada e integrada) da 
criminalidade. 

É por essa razão que a gestão da informação constitui uma 
dimensão inafastável da gestão integrada da segurança pública 
desde e pelo poder local, em consonância com o que se aprofun-
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dou em Bagé, na parceria com o estado do Rio Grande do Sul, com 
a União e com a Fadisma.

Ressalte-se que a compreensão do referido Observatório 
como um centro de pesquisa social aplicada voltado à produção de 
estudos e pesquisas técnico-científicos de fontes primárias (dados 
não criminais direta ou indiretamente afetos às possibilidades de 
agenciamento de violências e crimes e às representações sociais 
da população quanto a um maior ou menor grau de segurança no 
espaço urbano) e de fontes secundárias (em especial dados crimi-
nais e de informações sobre mortalidade), com o uso de técnicas 
de pesquisa quali e quantitativas e espaciais, como o georreferen-
ciamento, assevera um delineamento concreto do lugar da gestão 
da informação no campo da segurança. 

Para tanto, há que se observar algumas premissas na confor-
mação desses Observatórios, a saber:

•  A implantação de Observatórios de Segurança Pública, no pla-
no local, pressupõe, além de um amplo diagnóstico da dinâ-
mica das violências e dos crimes, dos recursos institucionais 
disponíveis (municipais, estadual e federal), domínio e envol-
vimento com a gestão das políticas de segurança pública leva-
das a efeito no plano municipal, estadual e federal.

•  A construção de um Plano Municipal de Segurança Pública, ba-
seado em diagnósticos sociocriminológicos calcados na pro-
dução de pesquisa social aplicada e em uma agenda de pesqui-
sa-ação, encerra etapa necessária para a gestão da informação 
no campo da segurança pública.

•  O tempo da gestão pública e, fundamentalmente, da vida im-
plica uma aproximação mais direta dos pesquisadores desses 
Observatórios, rompendo os “muros da academia”, em prol 
do desenvolvimento de projetos e ações integradas, em sin-
tonia com o diagnóstico concebido e com o Plano Municipal 
formulado. Somente assim o Observatório conquistará legiti-
midade junto, sobretudo, às agências municipais de segurança 
pública e justiça criminal.
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•  A potência desses Observatórios tanto na análise processual 
quanto no impacto das políticas de segurança pública exige 
o diálogo permanente com servidores de carreira, os quais 
deverão ser capacitados na perspectiva da sua institucionali-
zação como política de Estado, para além do assessoramento 
técnico e científico pontual e episódico.

•  Os Observatórios não se resumem a um conjunto de pesquisas 
de caráter acadêmico, características da produção científica 
clássica, mas, antes de tudo, posicionam-se como centros de 
pesquisas sociais aplicadas, que se debatem com os (des)ca-
minhos do sistema penal e, mais ainda, com a atuação pouco 
sistêmica do dito sistema de segurança pública e justiça crimi-
nal brasileiro.

•  A criação de um Sistema Local de Informações sobre as Vio-
lências e a Criminalidade desafia os pesquisadores e os servi-
dores públicos envolvidos com a sua consecução a produzir e 
processar não apenas dados secundários, como também da-
dos primários, como Pesquisas de Vitimização e Avaliação de 
Serviços Públicos direta ou indiretamente imbricados com as 
representações sociais de mais ou menos segurança.

•  A implantação de um Observatório Municipal de Segurança 
Pública (ou Criminalidade, como in casu) guarda estreita re-
lação com a estrutura de um outro padrão de governança e 
gestão das políticas locais de segurança.

•  Finalmente, é preciso formular, a partir da pesquisa empírica, 
metas e indicadores de curto, médio e longo prazo, para que 
estes incidam nos agenciamentos e fatores de risco que po-
tencializam sobretudo a vitimização letal e os crimes violentos 
nas cidades, tais como: circulação ilegal de armas de fogo, po-
lítica sobre drogas, mecanismos e oportunidades de inclusão 
social produtiva e simbólica das juventudes, entre outros.

Em síntese, algumas estratégias de pesquisa-ação aplica-
das em Bagé, tendo por base os contributos teórico-práticos do 
1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança Pública, liderado 
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pela FADISMA, mostraram-se acertadas para a correta e adequada 
consecução das diversas etapas que se fazem necessárias para a 
implantação de Observatórios com essa natureza e escopo:

•  1ª etapa: aquisição de softwares e constituição de equipe téc-
nica multidisciplinar e especializada em análise de dados quali-
-quantitativos e georreferenciados, incluindo o envolvimento 
de servidores públicos de carreira.

•  2ª etapa: mapeamento e sistematização dos dados, informa-
ções e recursos institucionais disponíveis.

•  3ª etapa: pesquisas de opinião (como a de Vitimização), capa-
citação de servidores públicos de carreira no manejo e utiliza-
ção das ferramentas, rotinas e processos de coleta, sistemati-
zação e análise de dados, com vistas à geração de informações 
aplicadas, agregando inteligência e qualificando as estratégias 
de intervenção.

•  4ª etapa: produção de informações e estímulo à tomada de 
decisão baseada na gestão dessas informações, sobretudo 
no pertinente à construção e ao aprimoramento de projetos e 
ações integradas no campo da segurança pública.

•  5ª etapa: legitimação do lugar estratégico dos Observatórios 
no campo da gestão da informação, incluindo a incorporação 
na cultura organizacional das instituições envolvidas sobre os 
conceitos de segurança cidadã, por meio de eventos (seminá-
rios e afins), relacionamento interinstitucional, setorial e agen-
cial permanente e continuado com o sistema de segurança 
pública e justiça criminal, bem como com os meios de comuni-
cação (mídias).

Ademais, resguardadas as especificidades e peculiaridades 
locais e regionais de experiências similares de gestão da informa-
ção na segurança pública, os seguintes aspectos metodológicos 
precisam ser levados em consideração:

•  produção de dados primários através de Pesquisas de Opinião 
(como as de Vitimização), haja vista a importância da estrutu-
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ração de um diagnóstico mais fidedigno da dinâmica das vio-
lências e dos crimes nas cidades, não passível de ser obtido 
com a mera análise das estatísticas criminais (subnotificação, 
inexistência eventual de tipificação penal desta ou daquela 
violência, entre outros);

•  sistematização e análise de dados secundários (IBGE, SSP/RS, 
DATASUS, etc.), incluindo dos recursos institucionais e do ca-
pital social local;

•  construção de instrumentos de registro, monitoramento e avalia-
ção das Guardas Municipais, com destaque para o mapeamento 
das violências que emergem no ambiente escolar e entorno, a 
exemplo do Registro Eletrônico da Guarda Municipal – REG-M e 
Registro Online de Violências nas Escolas – ROVE;

•  capacitação técnica de servidores de carreira, responsáveis 
pela manutenção e institucionalização dessa ferramenta de 
gestão a médio e longo prazos junto às Administrações Públi-
cas Municipais; 

•  apoio técnico e institucional para a construção de projetos e 
ações integradas, inclusive para a captação de recursos basea-
da em dados e informações da dinâmica das violências e da 
criminalidade;

•  sistematização e análise de dados de furtos e roubos em geral, 
homicídios, latrocínios, lesões corporais, entre outros, com da-
dos oriundos das polícias e do Consultas Integradas mediante 
a firmação de convênios de cooperação técnica e institucional 
com o Estado, no caso, com a SSP/RS;

•  sistematização e análise de dados da Guarda Municipal e da 
equipe de Fiscalização de Trânsito;

•  sistematização e análise de dados de violências nas escolas;

•  realização de Pesquisas de Opinião de Vitimização;

•  sistematização e análise de dados das tecnologias aplicadas 
ao controle social (videomonitoramento, alarmes, sistema de 
detecção de disparos de armas de fogo, entre outros, quando 
houver);
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•  sistematização e análise de dados do Orçamento Participativo 
e demais mecanismos de participação social, no que estiver 
imbricado com a segurança pública para o aprimoramento das 
informações, a serem repassados aos órgãos competentes, 
especialmente para o planejamento de ações e operações in-
tegradas, sobretudo de fiscalização administrativa e de regula-
ção urbana, de competência do ente federado municipal;

•  elaboração de indicadores de monitoramento e avaliação da 
política municipal de segurança pública;

•  apresentação de dados e informações construídos, sistematiza-
dos e analisados pelo Observatório nas reuniões e nas Câmaras 
Técnicas, Temáticas e Grupos de Trabalho do GGI-M e instâncias 
de participação social, como Fóruns e Conselhos Municipais e/
ou Comunitários de Segurança Pública, entre outros;

•  divulgação dos dados e informações sobre as violências e cri-
mes juntamente com os programas, projetos e ações integra-
das concebidas para dinamizar o seu controle, prevenção e 
redução em plataformas online georreferenciadas, a exemplo 
da desenvolvida em Bagé;

•  produção de relatórios técnicos e gerenciais, cartilhas, livros, 
cadernos temáticos;

•  avaliação processual e de impacto de programas, projetos e 
ações nessa área;

•  realização de seminários, colóquios, oficina, audiências pú-
blicas, reuniões comunitárias, exposições itinerantes (com o 
compartilhamento dos principais aspectos do diagnóstico e 
do Plano Municipal de Segurança Pública) e afins;

•  realização de Conferências Municipais de Segurança Pública;

•  elaboração de Planos Municipais de Segurança Pública (e Mo-
bilidade Urbana, em sendo o caso);

•  estímulo a cooperações técnicas entre entes federados muni-
cipais, estaduais, nacionais e internacionais, incluindo institui-
ções de ensino superior com foco na produção de projetos de 
pesquisa-ação em segurança pública e justiça criminal.



FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA112

A implantação do Observatório da Criminalidade de Bagé, a 
par da ausência de interlocutores e de diretrizes para orientar o 
seu desenvolvimento no plano nacional (e internacional) suscitou 
aos(às) pesquisadores(as) do Núcleo de Segurança Cidadã da FA-
DISMA envolvidos um conjunto de desafios de ordem político-ins-
titucional e técnico-científica, que transcendem aos parâmetros 
do IMUSP, haja vista sua imbricação com a arquitetura da informa-
ção (e suas relações de poder) no campo da segurança pública e 
justiça criminal no País, tais como:

•  falta de clareza conceitual dos indicadores de criminalidade uti-
lizados por diferentes instituições públicas, a exemplo do deli-
to de homicídio, dificultando as análises comparadas da mes-
ma fonte, exemplificativamente: Homicídios – IBGE apresenta 
dados do Registro Civil (Mortes por Natureza Violenta) X SSP/
RS (Homicídio Doloso) X DATASUS (Óbitos por Causa Externa/
Agressão) X Mapa da Violência (Homicídio do DATASUS) X Anuá-
rio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP (Homicídio 
Doloso do SINESP alimentado pela Polícia Civil) X SINESP (Homi-
cídio Doloso das Polícias Civis), sendo que nenhuma fonte apre-
senta o conceito claro e promove relação com as demais;

•  importância de definir os parâmetros de sistematização e aná-
lise de dados criminais em consonância com o novo SINESP;

•  necessidade de distribuir e apresentar, preferencialmente de 
modo espacializado, as estatísticas criminais por perfil das víti-
mas e sazonalidade da ocorrência (homens X mulheres; jovens 
X adultos, territórios, agenciamentos – emprego de arma de 
fogo, etc.), com base nos dados parametrizados pela Divisão 
de Estatísticas Criminais da SSP/RS, ressalvada a observação 
anterior;

•  imperativo de explicar a unidade de análise – ocorrência X nú-
mero de vítimas (em especial, nos homicídios);

•  relevância de se utilizar taxas X nº absolutos como estratégia 
de comparação (rankeamentos) e aproximação local (territo-
rialização); 
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•  refinamento dos dados e informações ao nível regional para 
ampliar a compreensão do fenômeno da migração dos cri-
mes;

•  desafio de apresentar séries históricas das estatísticas crimi-
nais (superiores a três anos), permitindo uma leitura longitudi-
nal das frequências e regularidades das ocorrências;

•  importância de elaborar informativos trimestrais com estudos 
sobre as violências e a criminalidade, compartilhando informa-
ções e referenciando monografias, teses e dissertações, do 
ponto de vista acadêmico;

•  desafio de qualificar o Consultas Integradas, banco de dados 
das ocorrências policiais no Rio Grande do Sul, completando e 
consistindo com as informações dos Inquéritos Policiais;

•  necessidade de qualificar a construção das taxas, em especial, 
de roubo e furto de veículos (por 10.000 ou 100.000 ou pelo 
número/população de veículos);

•  importância de analisar a relação dos crimes para induzir a to-
mada de decisão de operações e ações integradas pelas polí-
cias e agências do sistema de justiça, além das de prevenção, 
fiscalização e regulação administrativa do espaço urbano;

•  imperativo de estimular a informatização dos registros dos 
atendimentos das Guardas Municipais no campo da preven-
ção situacional das violências e realizar estudos comparados 
com essa nascente base de dados, hoje inexistentes;

•  desafio de avaliar projetos voltados ao policiamento comuni-
tário e de proximidade;

•  desafio de avaliar o impacto das Delegacias Especializadas de 
Homicídios, DEAMs e da iniciativa pioneira do Rio Grande do 
Sul da Patrulha Maria da Penha;

•  importância de realizar Pesquisas de Vitimização (subnotifi-
cação, sensação de segurança, circulação de armas, drogas, 
etc.);

•  desafio de esclarecer as escalas e as categorias utilizadas nas 
variáveis das pesquisas e dados construídos;
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•  necessidade de se aprimorar o sistema com informações so-
bre recolhimento de armas (SINARM), incluindo o acesso, e de 
se constituir um banco de dados com informações acerca da 
violação de direitos humanos;

•  criar uma plataforma georreferenciada com dados criminais 
por cidade, ensejando análises comparadas, a exemplo daque-
las ensejadas pelo 1º Censo sobre Ações Municipais de Segu-
rança Pública do Rio Grande do Sul;

•  desafio de compartilhar as pesquisas e estudos dos Observa-
tórios Municipais de Segurança Pública no estado e no País 
(trabalho em rede);

•  desafio de criar um ROVE (Registro Online Violências nas Esco-
las) para as escolas estaduais;

•  desafio da educação profissional de gestores(as) públicos(as) 
e pesquisadores(as) no campo da gestão da informação da se-
gurança e da justiça.

Finalmente, a formulação de balizas mais precisas e fidedig-
nas para a construção e análise de dados e informações da dinâ-
mica das violências e crimes com a finalidade de aprimorar a qua-
lidade da gestão pública na área da segurança pública e da justiça 
criminal, bem como proporcionar à academia a realização de estu-
dos e pesquisas aplicadas mais aprofundados têm o potencial de, 
a médio e longo prazos, favorecer a redução das violências e dos 
crimes, especialmente os violentos, e consequentemente solidifi-
cando as bases de uma sociedade mais justa, igualitária e demo-
crática.
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Anexo I
PROJETO OBSERVATÓRIO DA CRIMINALIDADE DE 
BAGÉ

Plataforma On Line do Observatório da Criminalidade de Bagé 
em Perspectiva. Acesse:  
www.bage.rs.gov.br/observatoriocriminalidade

Assinatura do contrato 
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Relações institucionais – Poder Legislativo 
Municipal

Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e 
Observatório da Criminalidade de Bagé

Diálogos sobre o Projeto-piloto do Registro On Line 
de Violências nas Escolas (ROVE) com a Secretaria 
Municipal de Educação
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Equipe do Observatório da Criminalidade de Bagé

Novas Instalações do Observatório da 
Criminalidade de Bagé
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Extratos das Reuniões de Trabalho do Observatório 
da Criminalidade de Bagé

Observatório em Movimento:  
1ª Pesquisa de Vitimização
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Observatório em Movimento: Pesquisas Aplicadas 
na Semana de Combate à Violência e à Exploração 
Sexual das Crianças e Adolescentes



Anexo II
DIÁLOGOS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA EM 2013:  
O OBSERVATÓRIO DA CRIMINALIDADE DE BAGÉ/RS 
EM DEBATE

Observatório da Criminalidade de Bagé em Debate

http://www.fadisma.com.br/nusec/bage/wp-content/
uploads/2013/08/Bage01.png
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Workshop: O Papel das Agências de Segurança 
Pública e Justiça Criminal na Gestão da Informação 
de Bagé
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I Colóquio Regional de Gestão da Informação  
da Segurança Pública de Área de Fronteira do  
Rio Grande do Sul 

http://www.fadisma.com.br/nusec/bage/wp-content 
/uploads/2013/12/bage_cartazweb.png
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I Seminário Municipal de Gestão da Informação  
da Segurança Pública de Bagé/RS 

http://www.fadisma.com.br/nusec/bage/wp-content/
uploads/2013/12/bage_semin ario_seguranca_.png
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Congrega 2013 – Apresentação Pesquisas do  
Observatório da Criminalidade de Bagé

http://www.fadisma.com.br/website/?f=noticia&IDF=1244
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Exposição Itinerante: o Observatório da 
Criminalidade de Bagé/RS em Movimento



FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA130





View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/325261131

