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A construção de um modelo de segurança do cidadão 
e da cidadã, composto pela combinação de políticas de 
segurança pública, com foco no controle e na repressão 
qualificada da criminalidade, através das agências poli-
ciais e de justiça criminal, com políticas públicas de se-
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pais, pela sociedade civil, pelas escolas, enfatizando a 
mediação de conflitos e a pacificação da sociedade con-
temporânea, marca uma nova concepção de segurança, 
de caráter emancipatório. Nesse contexto, a gestão da 
informação e do conhecimento assume um papel central 
para a superação das formas de violência e para a am-
pliação da cidadania, desenhando uma agenda pública 
sobre o direito à segurança de cada cidadão e cidadã. 
A experiência do Observatório da Segurança Cidadã de 
Novo Hamburgo, desenvolvida pela Prefeitura Municipal, 
em parceria com o Núcleo de Segurança Cidadã da Facul-
dade de Direito de Santa Maria (NUSEC/FADISMA) e com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), inse-
re-se no bojo das melhoras práticas nacionais e interna-
cionais no campo da segurança cidadã, ao passo que vem 
contribuindo para qualificar e aprimorar a atuação do Mu-
nicípio, de forma integrada com o Estado, com a União e 
com a sociedade civil hamburguense, em prol do controle 
e da redução da violência letal e dos crimes violentos. 
Não é possível incidir nas causas que estão na base da 
produção e da reprodução das violências sem conhecê-
-las. É isso que faz o Observatório de Novo Hamburgo e 
essa a sua potencia e o seu legado para a prevenção das 
violências e crimes na cidade.
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PREFÁCIO

Nívio Nascimento 
Coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas  

sobre Drogas e Crimes (UNODC). Mestre e Doutor em Antropologia (UnB)

O Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo/RS, 
estruturado pelo Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade 
de Direito de Santa Maria (NUSEC/FADISMA), está ligado 

a um conjunto de iniciativas que coloca os Municípios no centro das po-
líticas de segurança cidadã. Durante muito tempo a segurança pública 
foi pensada como uma matéria de competência exclusiva de Estados e 
do Governo Federal. Na mesma medida, privilegiou-se uma abordagem 
repressiva com foco excessivo na atuação das instituições policiais, sem 
que houvesse canais de diálogo com a sociedade e investimento na pre-
venção social e situacional da violência. 

Essa abordagem provou ser pouco eficaz na construção da paz, 
pois, à luz do pacto federativo, os Municípios são entes centrais para a 
construção de respostas eficazes aos desafios colocados pela violência 
e a criminalidade, que representam grandes obstáculos ao desenvol-
vimento sustentável. Nesse cenário, os Observatórios são ferramentas 
importantes para captação de recursos e para o estabelecimento de di-
álogos com o Governo Estadual e Federal. 

O Caderno Temático do Observatório da Segurança Cidadã de 
Nova Hamburgo/RS é um bom exemplo do papel que os Municípios 
podem representar. Nesta publicação, há profissionais de segurança 
pública, pesquisadores e especialistas unidos pelo objetivo comum de 
conhecer para atuar melhor e isso envolve diversas perspectivas sobre 
a gestão da segurança pública no nível municipal.

Ao contrário do que muitos pensam, a produção de conhecimento 
é também uma forma de fazer segurança pública. Em outras palavras, 
não há uma dicotomia entre pesquisa e prática no campo das políticas 
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públicas. Pelo contrário, as duas coisas caminham juntas no conceito 
de pesquisa aplicada. As políticas públicas devem ser baseadas em evi-
dências e os Observatórios se tornaram um instrumento essencial para 
atingir esse objetivo. Eles ajudam na produção e interpretação de dados 
e informações para planejamento, monitoramento e avaliação de ações 
interesetoriais.

A segurança pública não pode ser pensada apenas em função de 
registros oficiais de crimes e violências, mas também a partir de per-
cepções que os(as) cidadãos(ãs) têm da realidade. Para estimar essas 
representações, o Observatório de Novo Hamburgo empreendeu esfor-
ços na realização de pesquisas de vitimização e na criação de métodos 
participativos de estimar violências e crimes. Isso porque somente com 
a participação efetiva dos Municípios é possível captar os reais anseios 
da sociedade em termos de segurança pública. São eles os atores políti-
cos em contato mais direto com população e é partir dessa base que as 
políticas públicas devem ser construídas e implementadas. 

Com a leitura desse Caderno Temático é possível entender me-
lhor o que a participação dos Municípios na segurança pública significa 
na prática.



APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Eduardo de Assis Brasil Rocha 
Diretor-Geral da FADISMA

A Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) tem como mis-
são “Educar Sempre”. Uma missão com duas palavras, mas que reflete 
todo o nosso desejo. Educar sempre no tempo. Educar sempre de todas 
as formas. Educar sempre para todos. Educar sempre através de uma 
prática educacional aberta, integrada e inovadora.

Neste sentido, a Instituição está atenta às potencialidades locais 
e regionais, com foco na complexidade do mundo internacionalizado. 
Para tanto, organizou-se através de Núcleos estudo, destacando-se, 
dentre eles, o Núcleo de Segurança Cidadã (NUSEC).

O NUSEC tem por objetivos a pesquisa, o ensino e a extensão na 
área da segurança cidadã, de forma a congregar os esforços de profes-
sores e alunos, da Graduação e Pós-graduação, assim como de pesqui-
sadores associados, na produção científica, bem como proporcionar a 
utilização do conhecimento produzido na FADISMA, em caráter aplica-
do, para o assessoramento e a prestação de serviços técnicos especia-
lizados nas áreas da segurança e da justiça junto a órgãos públicos e 
privados, fundados no conceito de pesquisa-ação.

Nesse contexto, o NUSEC da FADISMA é composto por docentes 
e discentes, inclusive egressos, da Graduação e da Pós-graduação da 
instituição; por colaboradores externos oriundos de outras instituições 
de ensino superior e por profissionais convidados de áreas do conheci-
mento de interesse afetas à temática, notadamente em Gestão Pública, 
Sociologia, Ciências Políticas, Antropologia, Relações Internacionais, 
Economia, Serviço Social, Segurança Pública, Jornalismo, Comunicação 
e Tecnologia da Informação.

A FADISMA, portanto, focada e preocupada com o desenvolvi-
mento social, busca, cada vez mais, cooperações para o fomento e a con-
solidação de uma segurança cidadã.
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Assim, foi possível concretizar essa mudança social com a pres-
tação de serviços de consultoria técnica especializada por ocasião da 
Implantação do Observatório da Criminalidade e das Violências, no 
âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado de Novo 
Hamburgo (RS), através de licitação vencida pela Instituição, com finan-
ciamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Por isso, ao cabo destas atividades desenvolvidas no município de 
Novo Hamburgo, este estudo inovador vem a ser o fruto de um trabalho 
árduo e amplo, resultado de extensas e profundas pesquisas e de expe-
riências vividas por todos os atores sociais envolvidos.

Através desta publicação será possível extrair reflexões necessá-
rias para uma mudança sobre a compreensão da segurança, visto o alto 
nível das construções aqui expendidas. Ainda, essa pesquisa eleva ao 
grau máximo o comprometimento institucional da FADISMA de jamais 
afastar-se dos problemas mundiais.

Este caderno é fruto de estudos e pesquisas dedicadas de nossos 
discentes e docentes, e outros colaboradores e autores, sendo uma pu-
blicação que eleva a grau máximo o comprometimento institucional da 
FADISMA com seus intentos educacionais.

Nessa senda, tem-se consciência que não basta assegurar formal-
mente os direitos fundamentais, em especial o direito à segurança, po-
dendo assumir a configuração de meras declarações políticas. É funda-
mental, portanto, instituir suportes e mecanismos técnicos para a sua 
efetiva concretização.

Por tudo isso, os resultados obtidos desse complexo processo, 
sedimentados nesse caderno temático, são a demonstração viva da ex-
celência do trabalho desempenhado por todos envolvidos em sua rea-
lização.

Deste modo, nós de toda a Comunidade Acadêmica, e da Direção 
da FADISMA, sentimo-nos ditosos ao apresentar esta publicação.

Possamos com esta obra desenvolver as reflexões mais sábias e 
profícuas perante a este tema tão importante e indispensável da atuali-
dade, que é a segurança cidadã.

Uma excelente leitura a todos.



PALAVRA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
E MOBILIDADE URBANA DE NOVO HAMBURGO

Filipe Nunes

Na contemporaneidade, o Brasil vive um clima de insegurança 
jamais visto. A população brasileira clama por segurança. Vivemos um 
momento que acontece eleições municipais em que a sociedade elege 
entre as prioridades em suas reivindicações a segurança pública.

Faz-se necessário e de forma imprescindível, reavaliar novas al-
ternativas na busca de solucionar a dramática situação de violências que 
tem se agravado a cada dia. Deve-se compreender que o modelo utiliza-
do no enfrentamento da violência está superado. Uma hipótese é levar 
a feito neste momento o que descreve o artigo 144 do CF (Constituição 
Federal), a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsa-
bilidade de todos.

Neste processo de enfrentamento às violências e à criminalidade, 
os municípios precisam desenvolver o seu papel de reforma efetiva atra-
vés das suas Guardas Municipais capacitando seu efetivo e investindo 
no reaparelhamento de suas instituições, investindo em novas tecnolo-
gias para atuar na sua principal vocação que é a prevenção e apoiando, 
por conseguinte, as agências que fazem a repressão qualificada. 

Também é atribuição dos municípios investirem em observató-
rios de segurança, pois eles servem como ferramenta de gestão que pro-
porcionará ao GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal) a gestão 
da tomada de decisão pela informação, cessando a gestão por “espas-
mos”1, como ocorre atualmente em diversos municípios.

Fazem parte do GGI-M todas as agências de segurança (munici-
pal, estadual e federal) que atuam no município, além das secretarias e 

1 PAZINATO, Eduardo. Do Direito à Segurança à Segurança dos Direitos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012
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órgãos afins. Com os diagnósticos precisos realizados pelo observatório 
poderão planejar suas ações e focar as suas atividades nos locais mais 
vulneráveis, que precisam de atenção, seja no campo da prevenção, seja 
no da fiscalização.

As discussões devem contar sempre com a participação da comu-
nidade, pois ela precisa junto com as agências de segurança participar 
do processo.

A segurança pública depende ainda da eficiência das polícias, do 
pleno funcionamento do Poder Judiciário, das políticas públicas e das 
condições sociais do povo. Não deve ser tratada apenas pelas medidas 
de vigilância, controle e repressão, mas por meio de um sistema inte-
grado, aproveitando ao máximo as ferramentas de prevenção, de justi-
ça, de defesa dos direitos individuais e da cidadania.

A segurança começa pela prevenção e termina na reparação do 
dano, no tratamento das causas e na possibilidade de reinserir na socie-
dade aquele que pratica um delito.

Novo Hamburgo/RS caminha nessa direção, tem uma Guarda 
Municipal preparada, instrumentalizada e com capacitações permanen-
tes e conta com o Observatório de Segurança Cidadã que tem apoiado 
a construção de indicadores e de ferramentas de gestão – uma grande 
inovação institucional para o nosso município que colhe conosco resul-
tados objetivos – como a redução de homicídios e latrocínios. Isso é se-
gurança cidadã.
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INTRODUÇÃO

A presente obra resulta do esforço pessoal, profis-
sional e institucional de pesquisadores(as), nacionais e in-
ternacionais, e gestores(as) públicos(as) municipais, esta 
duais e/ou federais, que contribuíram, direta ou indire-
tamente, para a consecução do novel Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo/RS.

O referido Observatório, estruturado pelo Núcleo 
de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa 
Maria (NUSEC/FADISMA), desde meados de setembro de 
2015, por iniciativa do Município de Novo Hamburgo e 
apoio técnico e financeiro do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no bojo do Programa Municipal de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI), é formado por servi-
dores de carreira da Guarda Municipal de Novo Hamburgo 
e pesquisadores(as) associados(as) do NUSEC/FADISMA. 

Com efeito, consiste em um centro de pesquisa social 
aplicada voltado a mapear os índices de crimes praticados 
na cidade, com vistas a estruturar um sistema online geor-
referenciado de monitoramento e avaliação, processual e 
de impacto, da dinâmica local das violências, ultimando a 
qualificação e o aperfeiçoamento da capacidade institucio-
nal de gestão integrada das políticas públicas de segurança 
– dos programas, projetos e ações de prevenção (social e si-
tuacional) – às políticas de controle e repressão qualificada 
desenvolvidas no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI-M). 

Na sua fase de implantação, o Observatório elaborou 
um conjunto de estudos técnicos e científicos acerca da di-
nâmica das violências e crimes levados a efeito em Novo 
Hamburgo, Região do Vale dos Sinos e Região Metropolitana 
de Porto Alegre, tomando como base a sistematização e a 
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análise de fontes primárias, como a Pesquisa de Opinião 
de Vitimização, empreendida junto à população hambur-
guense, e o Registro Online de Situações de Violências nas 
Escolas (ROVE), implantado junto à Rede Municipal de 
Ensino Fundamental, na profícua parceria estabelecida 
com as Secretarias Municipais de Segurança e Mobilidade 
Urbana (Sesmur) e de Educação (SMED), e, ainda, secun-
dárias, a exemplo dos crimes violentos, com destaque para 
os homicídios e latrocínios, consumados e tentados, roubos 
em geral e roubos de veículos em particular, disponibiliza-
dos, seja pela Divisão de Estatísticas Criminais da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/
RS), seja pela 3ª Divisão Regional Metropolitana da Polícia 
Civil (3ª DRM). 

Essa ferramenta de gestão pretende, a um só tempo, 
potencializar o controle e a interação sociais junto ao Poder 
Público, como também constituir-se como um instrumento 
de gerenciamento da política de segurança cidadã de Novo 
Hamburgo mediante o acesso a dados e geração de infor-
mações em formato de mapas, gráficos, relatórios analíti-
cos, entre outras aplicações.

Acredita-se, pois, que a união de esforços da Acade- 
mia com a Administração Pública e com a Sociedade Civil 
e Empresarial, na lógica da pesquisa-ação2, calcada na pro-
dução de pesquisas aplicadas direcionadas à identificação 
de problemas reais e à consequente construção de soluções 
concretas para a sua superação, afigura-se em um caminho 
profícuo para a construção de soluções efetivas em prol da 
segurança dos direitos da população, especialmente em 
uma conjuntura de grande acirramento e conflitualidade 
social. 

A redução de 37% dos homicídios no primeiro se-
mestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, 
assim como a diminuição de 100% dos latrocínios, nesse 

2 Mais informações a respeito, consulte: THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa- 
-ação. São Paulo: Cortez, 2011.
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mesmo lapso temporal, conforme dados fornecidos pela 
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, avultam como 
resultados empíricos da política pública fundada na prima-
zia da gestão integrada da informação da segurança cidadã 
desde o poder local. 

Dito de outro modo, as vinte e duas vidas de ham-
burguenses preservadas, somente de janeiro a junho do 
corrente ano, por conta da assunção deste conceito e da 
sua operacionalização, tático-operacional, por intermédio 
da atuação sinérgica, focalizada, assertiva e integrada das 
agências de segurança pública, e eventualmente de justiça 
criminal, organizadas em torno do GGI-M, asseveram a re-
levância, tanto político-institucional quanto sociocultural, 
desta prática institucional que potencializa o controle, a 
prevenção e, no limite, a redução da vitimização letal e dos 
crimes violentos na cidade de Novo Hamburgo.

Ao ensejo, as próximas páginas deste livro descortinam 
reflexões, em caráter ensaístico e/ou analítico, acerca desse 
complexo processo e de experiências similares do campo da 
segurança cidadã sob a liderança de distintos profissionais, 
pesquisadores(as) e gestores(as) públicas gaúchos, brasilei-
ros e latino-americanos. 





BOAS PRÁTICAS EM SEGURANÇA CIDADÃ  
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE:  

UMA MIRADA COMPARADA NAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Alejandra Mohor Bellalta1

EL CONTEXTO GENERAL DE AMÉRICA LATINA

En las últimas décadas la mayor parte de los países de América 
Latina han comprometido significativos esfuerzos, recursos y transfor-
maciones institucionales para la implementación de políticas públicas 
en materia de seguridad ciudadana (pública y/o humana según la deno-
minación que cada país ha acogido). Sin duda la mayor novedad en este 
proceso que se inicia hacia fines de la década de los noventa e inicios 
del dos mil, es la incorporación de la noción de prevención del delito y 
la violencia, a la que siguen otras como co-producción de la seguridad, 
factores de riesgo y protectores, entre otros. Si bien para nuestra región 
se trata de una novedad, en otros países, principalmente del hemisferio 
norte como Canadá y Francia, éstos ya se discutían y materializaban en 
programas desde la década de los setentas y ochentas.

La prevención del delito la entenderemos como “toda acción 
orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la 
seguridad no sólo a través del sistema formal de justicia criminal, sino 
que también a través de la promoción e implementación de estrate-
gias que involucran a los diferentes sistemas informales de prevención, 

1  Investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile.
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como los colegios, instituciones religiosas y la ciudadanía en general” 
(ONU, 2000). Su papel entonces es complementario a aquel que le cor-
responde al control, cuya actuación enfatiza las acciones del sistema de 
justicia criminal de manera reactiva, es decir luego que un delito se ha 
cometido, detonando los mecanismos de los que se dispone para iden-
tificar a quien lo ha cometido, detenerlo, juzgarlo y eventualmente san-
cionarlo por la infracción a la ley penal. En este sentido, el control ade-
más de ser reactivo, solo opera ante delitos, dejando fuera de su alcance 
las múltiples formas de violencia no son constitutivas de delito y que 
afectan a personas y territorios.

En términos de las transformaciones institucionales, los Estados 
latinoamericanos crean ministerios, viceministerios, secretarías, subse-
cretarías, y otras soluciones institucionales que permiten situar en su 
estructura órganos que asumen el diseño y conducción de las políticas 
públicas orientadas a reducir la criminalidad, la violencia y la percepci-
ón de inseguridad. Con esta nueva arquitectura comenzó también la for-
mulación de planes nacionales, que han buscado articular acciones pre-
ventivas desde sectores diversos (como educación y salud) a aquellas 
propias del sector seguridad y justicia, así como descentralizar la pre-
vención radicándola en territorios menores, los municipios. Así es como 
comienzan en este periodo a desarrollarse y extenderse por la región 
programas territorializados de prevención del delito, que, con mayor o 
menor articulación con el nivel central, buscan responder a necesidades 
específicas de grupos poblacionales acotados en materia de seguridad, 
dado que la prevención supone “tener como característica principal la 
focalización espacial, poblacional y temática para lograr impactos efec-
tivos” (DAMMERT; LUNECKE, 2004).

Veamos dos casos particulares al respecto:

Tabla 1 – Albores de la institucionalidad en seguridad ciudadana: Brasil y Chile 

Brasil Chile

Primera 
institucionalidad 
específica

Secretaría Nacional de Seguridad 
Pública

División de Seguridad Ciudadana

Año 1997 2000

Dependencia Ministerio de Justicia Ministerio del Interior
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Primer Plan Nacional Plan Nacional de Seguridad 
Pública

Política Nacional de Seguridad 
Ciudadana

Año 2001 2004

Primer programa 
territorializado

Plan de Integración y Monitoreo 
de Acciones Sociales de 
Prevención de la Violencia 
-PIAPS-

Programa Comuna Segura - 
Compromiso 100

Año 2001 2000

Objetivo “Promover la interacción local 
y el mutuo fortalecimiento 
de programas sociales 
implementados por los 
gobiernos federales, estatales 
y municipales, que, directa 
o indirectamente, podrían 
contribuir a la reducción de 
factores potencialmente 
criminógenos”. 

“Generar y fortalecer las capacidades 
locales para la implementación 
de una estrategia de seguridad 
ciudadana”.

Fuente: elaboración propia en base a De Mattos (2014), Acevedo (2010), SPD (2013).

Ambos países, Brasil y Chile, inauguran el siglo con programas 
cuyo objetivo es transferir capacidades a lo local para ejecutar y/o coor-
dinar acciones en materia de prevención del delito, expresado en la in-
tervención sobre factores (de riesgo) asociados a la criminalidad. Así, al 
cabo de una década, podemos ver el efecto de estos programas, y otros 
que les sucedieron, sobre la fisonomía de los gobiernos locales en am-
bos países. Para el año 2012 en Brasil el 22,9% de los municipios poseía 
algún órgano especializado en materia de políticas de seguridad (DE 
MATTOS, 2014); en Chile, para el mismo año, el 34% de los municipios 
sondeados declaró contar con algún área dedicada especialmente a la 
seguridad ciudadana (ACHM-SPD, 2013).

Veamos ahora en particular el caso de Chile. El año 2013 se pu-
blica el primer Catastro Nacional de Seguridad Pública Municipal, que 
busca sistematizar información proveniente del nivel municipal, en tor-
no a diversos indicadores asociados a la gestión local de la seguridad. 
Fueron sondeados 279 municipios que representan al 81% de los muni-
cipios del país. De ellos, como hemos señalado, el 34% cuenta con algún 
área dedicada a seguridad ciudadana, no obstante el 49% declara con-
tar con información estadística sobre la ocurrencia de delitos en si co-
muna, principalmente provenientes de las policías. Por otra parte, más 
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allá de contar con estructura institucional y/o información estadística, 
la mayor parte ejecuta programas en materia de prevención: 

Tabla 2 – Porcentaje de municipios que declara realizar  
acciones preventivas en Chile, 2013

Ámbito de la prevención Porcentaje de municipios que declara 
contar con programas o actividades

Convivencia comunitaria 59%

Jóvenes en riesgo 53%

Prevención situacional 76%

Apoyo a víctimas 41%

Reinserción social y laboral 33%

Fuente: elaboración propia en base a ACHM-SPD 2013.

Este mismo Catastro señala que el financiamiento de dichos pro-
gramas proviene principalmente de recursos municipales (56%); segui-
do de aportes del gobierno central (17%), y regional (15%). Esto es parti-
cularmente relevante toda vez que la legislación vigente solo asigna a los 
municipios un rol de colaborador en materia de prevención, por lo que no 
dispone de un mandato (como sí lo posee el Gobierno regional y central) 
ni de presupuestos autónomos permanentes2. Las cifras antes revisadas 
dejan de manifiesto que los municipios en Chile cumplen un rol en la pre-
vención del delito sin tener (aún) un mandato explícito al respecto. 

En América Latina podemos encontrar variedad de realidades ins-
titucionales: en el caso del Perú, por ejemplo, desde el año 2004 la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública –SINASEC – mandata a los cuatro 
niveles de gobierno a la creación de consejos de seguridad (nacional, re-
gional, provincial y distrital), así como a elaborar sus respectivos planes 
anuales de seguridad, no obstante, no se establece por ley ni asociado a 
programas, transferencia de recurso ni de capacidades para cumplir con 
este mandato; en Colombia, ya desde el año 1993 se entrega a los alcaldes 
no solo facultades para emprender acciones preventivas, sino también de 
coordinación efectiva con la policía, a la vez que crea instrumentos (como 

2 La Ley Orgánica de Municipalidades n° 18.695 regula a estos órganos. Mientras que la 
Ley 20.502 mediante la que se crea el año 2010 el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y otros órganos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior y los 
Consejos Regionales de Seguridad Pública Interior.
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consejos, planes y fondos de seguridad), que les permiten dar cumpli-
miento al mandato (ACERO, 2005). Pese a la diversidad de marcos institu-
cionales, es posible afirmar que cada vez más se deposita sobre la ciudad 
mayor demanda de acciones y oferta de iniciativas para la prevención del 
delito y la violencia (MUGGAH; AGUIRRE, 2013). 

EL ENFOQUE DE BUENA PRÁCTICA PARA MIRAR LA REGIÓN

Sabemos entonces que ciudades y municipios diseñan y ejecutan 
programas preventivos en ámbitos diversos y a través de estrategias 
también diversas. Sin embargo, dada las escasas dos décadas de política 
pública regional en la temática, poco sabemos sobre qué ‘soluciones’ 
son aquellas más adecuadas para las particularidades de las ciudades 
latinoamericana, con nuestros problemas de seguridad y violencia, y 
para nuestros contextos culturales e institucionales. Las agencias de 
cooperación bilateral y multilateral que han venido aportando con fi-
nanciamiento y directrices técnicas para el diseño y ejecución de po-
líticas y programas (como el BID, WB, PNUD, USAID, entre otros), han 
puesto énfasis en la necesidad de introducir componentes de evalua-
ción en las acciones que se ejecutan, de modo de conocer el nivel de 
resultados e impactos que alcanzan las iniciativas y poder determinar 
qué funciona y qué no. Sin embargo, estas evaluaciones se observan a 
nivel de procesos, eventualmente sobre resultados, y muy escasamente 
implementadas para medir impacto, es decir, en qué medida logran o no 
transformar la realidad sobre la que intervienen. Pero incluso cuando 
se dispone de evaluaciones rigurosas, principalmente de experiencias 
anglosajonas, éstas no logran dar cuenta cabal de su proceso de diseño, 
de los componentes de gestión, la articulación vertical y horizontal con 
iniciativas y actores, ni de otros elementos que resultan claves en una 
etapa de desarrollo de la política que, como hemos reiterado, es aún 
incipiente en nuestra región. 

Es ante ello que el enfoque de buenas prácticas ha venido a suplir 
en parte esta carencia buscando identificar iniciativas que puedan ser-
vir de buenos ejemplos sobre cómo lo hicieron otros. Si bien se trata de 
una metodología que tiene sus orígenes también en el mundo anglosajón 
y asociado a la gestión pública, América Latina ha venido desarrollando 
experiencias propias a nivel regional y nacional, generales a la seguridad 
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pública y particulares a ciertas temáticas o actores (como las buenas prác-
ticas policiales), desde hace unos 10 años (TOCORNAL; TAPIA, 2011)3. 

Se entenderá por Buena Práctica toda aquella experiencia que se 
guía por principios objetivos y procedimientos apropiados o pau-
tas aconsejables desde una determinada perspectiva normativa 
o parámetros consensuados previamente, ya sea en materia de 
gestión, implementación o resultados.4

Se trata entonces identificar acciones públicas (de nivel central 
o local) y privadas (desde organizaciones no gubernamentales, iglesia, 
empresas, entre otras), que han buscado dar solución a problemas del 
ámbito de la seguridad de las personas y las comunidades, la violencia y 
la percepción de inseguridad; acciones que cuentan con un diseño ade-
cuado – correcta formulación de cada uno de los componentes del di-
seño tales como definición del problema, objetivos, actividades, equipo, 
mecanismos de evaluación, etc. – y coherente; que se articula con otras 
horizontal y/o verticalmente; cuya ejecución se apega al diseño, con los 
debidos márgenes de flexibilidad para introducir mejoras que puedan 
identificarse como necesarias; y que, finalmente, genera algún nivel de 
conocimiento gracias a la implementación de los sistemas de monitoreo 
y evaluación que se han sido introducidos desde el diseño y operativiza-
dos durante toda la ejecución. 

Veamos ahora en detalle los componentes principales antes re-
feridos y cómo se observan en los programas ejecutados en América 
Latina5. Comenzaremos con algunas descripciones:

De los 167 proyectos que fueron presentados en las dos primeras 
versiones del concurso regional de Buenas Prácticas conducido por el 
CESC, tres países concentran más de la mitad de los proyectos (Chile, 

3 El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, ha impulsado, con el importante apoyo de la cooperación inter-
nacional, tres concursos de Buenas Prácticas en Prevención del Delito y la Violencia 
para América Latina y El Caribe. A partir de los dos primeros se desarrolló un banco de 
buenas prácticas disponible en línea y se publicaron dos libros compilatorios.

4 Definición aportada por PAO en <http://www.ops.org.bo/textocompleto/prensa/con-
curso-buenas-practicas/conceptos.pdf>.

5 Esta reflexión la presentamos principalmente a partir de los hallazgos de los tres 
Concursos de Buenas Prácticas conducidos por el CESC.
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Colombia y Argentina); casi un 13% a iniciativas ejecutadas en Centro 
América y el Caribe; y los países federales más grandes de la región 
(Brasil y México) representan el 18% de las iniciativas presentadas. Si 
bien estos datos no pretenden, por su naturaleza, ser una muestra re-
presentativa del volumen ni de la calidad de los proyectos y programas 
preventivos que se vienen desarrollando en la región, constituyen una 
referencia interesante al respecto. Veamos la distribución general se-
gún frecuencias en la siguiente gráfica:

Gráfica 1 – Distribución de iniciativas presentadas a el primer y segundo Concurso 
de Buenas Prácticas, según país de origen. Frecuencia. N=167

Fuente: elaboración propia en base a Tocornal y Tapia (2011) y Tapia y Mohor (2015).

En un segundo nivel de análisis es interesante notar que las en-
tidades ejecutoras de estas iniciativas corresponden principalmente 
a Organizaciones No Gubernamentales (36%) y Gobiernos locales/
municipios/distritos (26%), y le siguen otras instituciones públicas 
de nivel regional o central (17%) como entidades ejecutoras de las ini-
ciativas, ubicándose muy atrás con porcentajes similares en torno al 
6% instituciones académicas, organizaciones comunitarias y sociales, 
policiales y otras.
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Gráfica 2 – Distribución de iniciativas presentadas a el primer y segundo Concurso 
de Buenas Prácticas, según Tipo de entidad ejecutora. Porcentaje. N=167

Fuente: elaboración propia en base a Tocornal y Tapia (2011) y Tapia y Mohor (2015).

A nuestro juicio aquello que resulta más interesante de observar, 
es como las iniciativas en torno a los ámbitos temáticos: la temática de 
Prevención en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) acumula el 45% res-
pecto del total recibidas. Muy atrás encontramos las iniciativas dirigi-
das a Prevención Situacional (11%), que llaman la atención justamente 
por su reducido número, toda vez que estas suelen ser el tipo de inter-
venciones más ejecutadas en la región6. Una hipótesis que explique esta 
aparente inconsistencia, es que pese a ser implementadas masivamente 
intervenciones del tipo recuperación de espacios públicos, instalación 
de luminarias, cámaras de video vigilancia, entre otras del ámbito situa-
cional, éstas no suelen estar diseñadas como proyectos de intervención, 
es decir, no han formulado con claridad un problema, no cuentan con 
objetivos, no se articulan con otras acciones, etc. 

6 Ver, por ejemplo, los datos presentados para Chile en este mismo artículo respecto de 
las acciones ejecutadas por municipios donde el 76% declara acciones en prevención 
situacional.
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Gráfica 3 – Distribución de iniciativas presentadas a el primer y segundo Concurso 
de Buenas Prácticas, según ámbito temático de la intervención. Porcentaje. N=167

Fuente: elaboración propia en base a Tocornal y Tapia (2011) y Tapia y Mohor (2015).

Ahora bien, insistiendo en que no se trata de una muestra repre-
sentativa de proyectos y programas regionales, vale la pena mirar cómo 
son evaluadas estas iniciativas en el marco del concurso referido. De las 
167 analizadas, y cuya distribución por países se muestra en la gráfica 
1, solo el 32% fueron cumplieron con los estándares mínimos de cali-
dad en la formulación de sus componentes (definición de un problema, 
objetivos, metodología, equipo, evaluación, entre otros aspectos) y de 
coherencia entre ellos. Al hacer este mismo análisis por país, vemos en 
la tabla 3 que aquellas de Colombia el 44% cumple con los estándares 
mínimos; de Chile el 36% y Argentina solo el 5% (los tres países con 
mayor volumen). 

Tabla 3 – Distribución de iniciativas pre-seleccionadas en el primer y segundo 
Concurso de Buenas Prácticas, según país. Porcentaje

JA NI ES CO BR CH CR Total MX BO PE EC VE GU AR

67 50 50 44 43 36 33 32 31 25 25 20 20 20 5

Fuente: elaboración propia en base a Tocornal y Tapia (2011) y Tapia y Mohor (2015).

Luego del análisis de calidad y coherencia general de las iniciati-
vas, aquellas preseleccionadas fueron vistas por un jurado internacio-
nal, el que determinó aquellas que, por sus características generales y 
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vistas de manera integral, podían ser consideradas buenas prácticas. De 
las 167 iniciativas totales recibidas, solo el 19% llegaría a esta etapa. 
Nuevamente nos encontramos con que de la abundancia de iniciativas 
en el ámbito de prevención con NNA, que exhibía la gráfica 2, solo el 
19% puede ser considerado buena práctica basado en la calidad, cohe-
rencia y otras características particulares de las iniciativas. El porcenta-
je para cada ámbito temático analizado es visto en la tabla 4.

Tabla 4 – Distribución de iniciativas seleccionadas en el primer y segundo Concurso 
de Buenas Prácticas, según ámbito temático respecto del total presentadas. 

Porcentaje

P. Multiag Desarrollo 
local Mediación Reinserción Total P. NNA P. situacional P. VIF Policía  

comunitaria Otra

40 33 30 25 19 18 17 13 0 0

Fuente: elaboración propia en base a Tocornal y Tapia (2011) y Tapia y Mohor (2015).

Ahora bien, más allá de la mínima calidad en la formulación de los 
proyectos, podemos aprender de las iniciativas en la medida que apor-
tan algún valor agregado o lo que se ha denominado, atributo de buena 
práctica. A continuación, presentamos estos atributos, sus indicadores 
y criterios asociados. 

Tabla 5 – Ámbitos de buenas prácticas

Ítems Indicadores Criterios

Metodologías distintas a 
tradicionales

Metodologías propician 
participación comunitaria

Recoge elementos culturales e 
identidades locales 

Resultados/
impacto

Cuenta con registros magnitud y 
características cambios (Datos pre-
post intervención)

Tiene o considera desarrollar Línea 
de Base y datos de comparación; 
cuenta con registros y entrega datos 
de cambios efectivos logrados; cuenta 
con datos de la permanencia de los 
cambios logrados.

Descripción de Resultados/Impacto

Cambios permanecen post 
intervención
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Asociatividad

Nº instituciones u organizaciones 
involucradas

Cantidad y calidad de colaboradores 
(Nº y tipos); complementariedad 
de roles; aporte de la iniciativa a los 
colaboradores.

Distribución roles complementarios 
entre instituciones/organizaciones 
colaboradoras

Iniciativa contribuyó a sus 
organizaciones colaboradoras

Gestión

Alternativas presupuesto Proactividad en la gestión de 
recursos; tamaño y composición 
del equipo ejecutor asociado a los 
componentes, es decir, coherencia 
con cobertura, metodologías, 
objetivos, etc. Considerar elementos 
internos (perfeccionamiento, 
retroalimentación; autocuidado)

Actividades autocuidado

Actividades reflexivas para re-
planificación

Actividades perfeccionamiento

Liderazgo y 
empoderamiento

Desarrollo de liderazgos locales 
nítidos

Iniciativas se constituyen como 
referentes (efecto demostración); 
aportan al fortalecimiento de otros 
actores locales.

Iniciativa es reconocida como 
inspiradora por otros actores

Sustentabilidad
Cuenta con información para 
medir duración en el tiempo 
(Sustentabilidad)

Cuenta con registros para medir 
permanencia de los efectos post 
intervención; entrega evidencia de 
la sustentabilidad de los cambios 
logrados.

Diferenciación

Cuenta con Instrumentos 
para diferenciación de grupos 
vulnerables

Considera las características 
específicas y necesidades de los 
grupos sociales, expresado desde el 
diagnóstico a la metodología. Metodologías con diferenciación 

según grupos específicos

Inclusión Social

Participación diversos grupos, en 
especial excluidos

Desarrolla acciones dirigidas a la 
inclusión (en un sentido específico 
o amplio) de los grupos socialmente 
vulnerables e incentivan la 
participación en un sentido amplio.

Estrategias inclusión social, laboral, 
educacional

Derechos 
Humanos

Metodologías coherentes con 
DDHH y los promocionan Declara e incluye enfoque de DDHH

Fuente: CESC – material de trabajo.
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REFLEXIONES FINALES

Nuestros países han hecho avances muy importantes en com-
prender que un fenómeno tan complejo y antiguo como el delito y la 
violencia no pueden ser abordados desde la sola actuación policial, 
sino que se requiere anticiparse a estas situaciones, evitando que se 
inicien carreras delictuales, mejorando los espacios públicos con la 
participación de la comunidad, promoviendo la resolución pacífica de 
conflictos y la articulación social, entre muchas otras estrategias. Pero 
para que éstas logren sus objetivos debe cumplirse ciertos requisitos 
técnicos y políticos:

a) Técnicos: es fundamental identificar con claridad cuál es la si- 
tuación/problema que se busca abordar, delimitarla territo-
rialmente, en función de la población afectada, etc. Es nece-
sario también identificar qué existe como oferta que pueda 
colaborar en la solución, tanto a nivel de políticas y programas 
promovidos por el Estado como aquellas acciones y recursos 
que surgen desde la comunidad y la academia y el sector pri-
vado. Diseñar la solución como proyecto, es decir, identifican-
do con claridad un marco de referencia (teórico y práctico); 
definiendo objetivos, metodologías, actividades, instrumentos 
de seguimiento y evaluación, recursos disponibles, etc. Todo 
lo anterior con la suficiente flexibilidad que permita adecuar 
aquello durante la ejecución muestre no estar dando los resul-
tados esperados. 

b) Políticos: el liderazgo es un componente fundamental en el 
éxito de una iniciativa particularmente cuando se trata de ac-
ciones locales. El Alcalde debe mostrar compromiso y capa-
cidad de convocatoria y articulación horizontal, superando 
también la mirada del ciclo electoral para decidir por inicia-
tivas que requieren plazos superiores a cuatro o cinco años 
para mostrar su impacto. En esta misma línea, se requiere 
dar continuidad suficiente a las acciones, de manera que será 
necesario introducir cambios que queden instalados en la 
lógica institucional (por ejemplo, creando un área especiali-
zada como parte de la estructura municipal, asignando pre-
supuesto de manera permanente, etc.).
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Finalmente, contar con ejemplos de prácticas es un excelente ini-
cio, pues nos entrega alternativas que han contado con alguna eviden-
cia de resultados auspiciosos, sin embargo, no es acertado pensar que 
una iniciativa puede ser ‘copiada y pegada’. Se requiere un proceso de 
adaptación que considere las diferencias contextuales entre la buena 
práctica y nuestra realidad a ser intervenida, las diferencias políticas, 
culturales, de recursos y de expectativas. Y para que nosotros mismos y 
otros puedan aprender de nuestra experiencia, y he aquí una importan-
te deficiencia en nuestra región, es fundamental el registro y monitoreo 
permanente de nuestras acciones. 

REFERENCIAS 

ACERO, Hugo. La seguridad ciudadana: una responsabilidad de los Gobiernos 
locales en Colombia. 2005.

ACEVEDO, Sebastián. Delincuencia y descentralización en Chile: los desafíos 
de definir la oferta pública desde la demanda comunal y regional. En Boletín 
Más Comunidad Más Prevención, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 
Universidad de Chile, n. 10, Enero 2010. 

DAMMERT, L.; LUNECKE, A. La Prevención del Delito en Chile: una visión des-
de la comunidad. Santiago: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 
Universidad de Chile, 2004.

DE MATTOS, Carolina. Retos para la participación de los Gobiernos locales en 
la seguridad pública: el caso brasileño. En Seguridad Ciudadana en América 
Latina: Múltiples dimensiones y dilemas políticos. Santiago: Centro de Estudios 
en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile, 2014.

MUGGAH, Robert; AGUIRRE, Katherine. Mapping citizen security interventions 
in Latin America: reviewing the evidence, 2013.

SUBSECRETARÍA de Prevención del Delito y Asociación Chilena de Municipios. 
Primer Catastro Nacional de Seguridad Pública Municipal, 2013.

SUBSECRETARÍA de Prevención del Delito-Fundación Paz Ciudadana. 
Compendio de Buenas Prácticas en Prevención del Delito, 2013.



AlejAndrA Mohor BellAltA 32

TAPIA, P.; MOHOR, A. Evaluación y Buenas Prácticas. Aprendizajes y desafíos 
2. En Compendio del Segundo concurso de buenas prácticas en prevención del 
delito en América Latina y el Caribe, 2015.

TOCORNAL, X.; TAPIA, P. Evaluación y Buenas Prácticas. Aprendizajes y de-
safíos. En Compendio del Primer concurso de buenas prácticas en prevención del 
delito en América Latina y el Caribe. Santiago: Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana, Universidad de Chile, 2011.



POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 
NO BRASIL: ANÁLISE DOS DESAFIOS LOCAIS NO 

CAMPO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Marlene Inês Spaniol1

INTRODUÇÃO 

Este artigo visa analisar alguns desafios locais na implantação 
de políticas públicas municipais de prevenção à violência e diminuição 
da criminalidade, bem como na gestão da informação, com avaliações 
e análises técnicas dos dados georreferenciados e diagnósticos cons-
tantes das incidências criminais através de observatórios de segurança.

Atualmente, muitos municípios têm desempenhado um papel 
destacado na área da segurança pública, com implantação de políticas 
públicas de prevenção à violência, constituição de Observatórios, insta-
lação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e busca de 
atuações conjuntas e participativas com as forças de segurança das esfe-
ras estadual e federal, com ampla visibilidade das ações desenvolvidas.

As experiências brasileiras neste campo exigiram união das for-
ças de segurança de todas as esferas de atuação com ações voltadas à 
cidadania, mudanças de postura por voltarem o foco para o poder local 
e ampla participação da comunitária.

1 Doutora em Ciências Sociais PUCRS, Professora de Pós-Graduação da UNIRITTER, Cap RR 
da PM/RS, Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e integrante do Grupo de 
Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal (tração da 
Justiça Penal GPESC) da PUCRS. 

 E-mail: marlenespaniol@hotmail.com.



Marlene Inês spanIol34

Ao final, pretende-se tecer algumas considerações acerca dos de-
safios destas políticas públicas locais inovadoras frente a um sistema 
de segurança pública difícil de ser modificado, missão que tem trazido 
grandes desafios aos gestores que se encontram frente a estes projetos.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA 

As políticas públicas, segundo Amábile (2012, p. 390), “são deci-
sões que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla 
e que visam à satisfação de uma coletividade, impactando a realidade 
onde são aplicadas”. A concepção de políticas públicas eficientes vem 
sendo cada vez mais compartilhadas com a sociedade civil por meio de 
variados mecanismos de participação, devendo obrigatoriamente estar 
presentes, além da formulação e execução, o monitoramento e a avalia-
ção. Estas duas últimas etapas são imprescindíveis quando se fala de 
políticas públicas de segurança, uma vez que seu objetivo principal é 
impactar o problema da criminalidade e da violência, visando à manu-
tenção da ordem pública, preferencialmente por meio da prevenção.

O fascínio e a polarização sobre o tema “segurança pública” nos 
debates públicos são muito grandes, porém, nem sempre os avanços 
são como deveriam e os diálogos sobre o tema normalmente se reves-
tem em tons de crítica, sem a racionalidade que essas discussões exigi-
riam, sendo que este debate e os avanços esperados necessariamente 
passam pelas políticas públicas afins.

No Brasil, as políticas públicas voltadas para a área da segurança 
pública sempre foram direcionadas à repressão, por meio de investi-
mentos em (re)aparelhamento dos órgãos policiais, partindo do pres-
suposto de que a criminalidade e a violência eram exclusivamente pro-
blema de polícia, questão que vem sendo apontada como necessária no 
processo de mudança e a ser (re)pensada com ajustes aos novos tempos 
de busca por segurança cidadã.

Para Dias Neto (2005, p. 70-71), infelizmente, as políticas de se-
gurança pública não estão voltadas à mobilização das esferas públicas 
visando ao enfrentamento racional e preventivo dos conflitos e das si-
tuações associadas, direta ou indiretamente, ao sentimento de (in)segu-
rança. Esse autor destaca que as “evoluções” ou “involuções” no âmbito 
jurídico-penal apresentam apenas de forma parcial a atual situação das 



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

35

políticas criminais, ao que ele chama de “funcionalização das políticas 
públicas pelas políticas criminais”. Ressalta, ainda, que da mesma for-
ma que o direito penal é instrumentalizado para a gestão simbólica de 
problemas sociais, as políticas sociais são cada vez mais dirigidas aos 
interesses e às finalidades das políticas de controle penal.

As políticas públicas de segurança, para que se efetivem e sejam 
eficientes, sempre nos remetem à ideia de prevenção da violência. Neste 
debate sobre seus avanços e desafios na ordem do dia, Zacchi (2002) 
destaca:

Dificuldades para a participação comunitária e a “localização de 
políticas públicas”: além de padecer com a falta de dados e de 
método, o objetivo de planejamento local colide também com as 
práticas usualmente empregadas para a formulação de políticas 
públicas. Por sua própria natureza, estas apresentam um caráter 
generalizante. Além disso, são usualmente gestadas por corpos 
técnicos restritos, com baixo nível de participação das comunida-
des que visam atingir. Por causa disso, os programas governamen-
tais de prevenção à violência tendem a constituir-se simplesmente 
pela aglutinação de políticas setoriais pré-definidas e a negligen-
ciar a importância do envolvimento da população local (essencial 
para o objetivo de fortalecimento dos vínculos associativos e dos 
espaços de controle social informal na região enfocada) e da ade-
quação do conjunto de ações a desenvolver segundo o contexto 
específico de cada área, erodindo assim o potencial de impacto e 
sustentabilidade das políticas adotadas. (ZACCHI, 2002, p. 40-41)

Neste mesmo sentido manifesta-se Oliveira (2013, p. 49), ao 
destacar que as políticas de segurança, após a promulgação da atual 
Constituição, voltaram-se para a preservação da ordem pública e à inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio. Ressalta que esta diferenciação 
das funções da polícia e do exército está bem evidenciada nos artigos 
141 e 144 da Carta Magna, e que “essa partilha empoderou os gestores 
atribuindo-lhes autonomia para o planejamento e execução de políticas 
locais”. Destacou que esta adequação das ações às demandas é a grande 
vantagem do atual modelo.

Apontar perspectivas promissoras de renovação no campo da se-
gurança pública, além da observação das experiências positivas, sempre 
é útil no delineamento das políticas públicas de segurança, pois ajudam 
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a revelar os obstáculos práticos nos quais os esforços da sua implan-
tação recorrentemente esbarram. Esses entraves constituem, hoje, as 
principais ameaças ao sucesso e à afirmação definitiva desses avanços, 
como referência para a execução de novas políticas públicas de segu-
rança em escala mais ampla.

Dias Neto (2005) traz a ideia de seu orientador Alessandro 
Baratta (1999) para chamar a atenção dos riscos que envolvem o con-
ceito de prevenção:

A ampliação do conceito de prevenção envolve o risco de coloni-
zação das políticas públicas pelas políticas criminais, com a pres-
tação estatal de direitos, cada vez mais vinculada à finalidade de 
prevenção social do delito. Contaminadas pelo vocabulário da 
prevenção, as intervenções públicas das mais diversas áreas dei-
xam de se apresentar como prestação de segurança aos cidadãos 
marginalizados em seus direitos fundamentais, para se apresen-
tar como um dever de proteção da sociedade contra delinquentes 
potenciais. (DIAS NETO, 2005, p. 101)

Para que se possa falar em implementação de políticas públicas 
de segurança, é necessário que se deixe de ver os aparatos de segurança 
como essenciais ao Estado-providência, que essas políticas não englo-
bem somente o aparato repressivo, mas que se transformem em políti-
cas sociais, das quais se espera efeitos saneadores e preventivos.

Neste mesmo sentido, Xavier (2012, p. 530-531) diz que “não há 
política de segurança pública sem a articulação com a doutrina das po-
líticas públicas de segurança. Ou seja, com participação e transparência, 
repartição de responsabilidades, confiança popular nas polícias”. É im-
portante, neste sentido, que as polícias abandonem as práticas isoladas 
e a identificação do cidadão como potencial inimigo, passando a operar 
de forma articulada com as comunidades organizadas em conselhos 
participativos, nos moldes como estão procedendo os municípios que 
estão implantando políticas de prevenção à violência.

Também sobre o tema políticas de segurança e políticas públicas, 
a importância da esfera municipal é destacada por Soares (2003), ao 
dizer que no Brasil só se poderia enfrentar a violência criminal com po-
líticas preventivas de natureza não policial, contando sempre com a co-
laboração das polícias estaduais (militar e civil). O autor acredita que no 
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plano municipal há muito por fazer, mesmo sem as polícias, investindo 
nos jovens, através de uma intervenção efetivamente capaz de preve-
nir a violência e a criminalidade, com novas políticas públicas, voltadas 
para a disputa com o tráfico e para a sedução da juventude, combinando 
políticas de emprego e de renda, capacitação e complementação edu-
cacional, valorizando-os, restituindo-lhes a visibilidade e a autoestima, 
aplicando políticas públicas que criem oportunidades de exercício de 
suas virtudes e potencialidades.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA X GOVERNOS LOCAIS:  
UM CAMINHO POSSÍVEL

As experiências municipais em curso pelo país no campo das po-
líticas públicas de segurança, aliadas à participação política e cidadã da 
comunidade, assim como explicitam limites, mostram, por outro lado, 
um leque de possibilidades de consolidação da democracia e do fortaleci-
mento do poder local, apontando caminhos e reformas necessárias à sua 
efetiva implantação no combate à criminalidade e foco nas ações de pre-
venção. Sobre este tema, Pazinato (2009, p. 81-82) assim se manifestou:

As novas entidades municipais de segurança, são organizadas 
em torno de unidades, agências ou organismos centrais e devem 
abordar preferencialmente ações preventivas, articuladas com as 
demais secretarias e órgãos da administração pública municipal, 
tais como: educação, saúde, desenvolvimento social, econômico, 
urbano, transporte e mobilidade urbana, comunicação, esporte, 
lazer, cultura; políticas específicas de segurança preocupadas com 
a proteção integral de direitos, incluindo, ainda, de forma mais 
ampla, plural e participativa possível, a cidadania e a comunidade. 

As políticas de segurança devem privilegiar ações preventivas 
destinadas a atender todas as dimensões exercidas pelas práticas des-
viantes, como o tráfico de drogas, por exemplo, que atinge nossos jovens 
em uma faixa etária em que se encontram os maiores vitimados do sis-
tema penal e para os quais políticas próprias, locais e pontuais devem 
ser concebidas, desenvolvidas, aplicadas e constantemente avaliadas.

Esta tendência de municipalização da segurança pública restou 
evidente na medida em que avançou no Brasil o processo de redemocra-
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tização, reavivando-se, segundo Misse e Bretas (2010, p. 9-14), o tema 
da descentralização, reforçando cada vez mais a possibilidade de ação 
concreta de instituições promotoras de segurança mais próximas ao ci-
dadão e mais distantes do Estado centralizado. Ressaltam os autores, 
que grande parte deste processo de transição tem sido induzido pelo 
Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP), sendo que esta tendência deverá se ampliar nos pró-
ximos anos e décadas com a criação de mais secretarias municipais de 
segurança pública, Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) observatórios, 
etc., criando novas políticas públicas locais de prevenção à violência.

Cravo (2009) destaca que, com a implantação do Plano Nacional 
de Segurança, o governo federal criou o Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP) visando à gestão integrada dos órgãos que compõem a 
malha constitucional da segurança pública, sendo que os municípios 
foram incluídos neste sistema, para desenvolvimento de um novo pa-
radigma de atuação das Guardas Municipais (GM), visando reestruturar 
o poder local neste campo com a implantação de políticas públicas de 
prevenção à violência.

Para Miraglia (2008, p. 89), embora em nossa Carta Constitu- 
cional a segurança pública apareça como uma tarefa a ser comparti-
lhada; historicamente, essas políticas públicas sempre foram objeto 
de ação dos governos estaduais. Ressalta que eleger o município como 
mais um ator neste panorama é perceber as potencialidades da ação 
do poder local neste campo de atuação, pois as prefeituras são o braço 
do poder público mais próximo à população, é onde se dá a prestação 
cotidiana dos serviços.

Não é de hoje que vozes se levantam em favor da ampliação do 
papel dos municípios na prevenção da violência, tendência que Soares 
(2012), assim como outros autores, chama de “municipalização da se-
gurança pública”. Em artigo intitulado “Arquitetura Institucional da 
Segurança Pública no Brasil: Três propostas de Reforma Constitucional”, 
o autor cita os seguintes argumentos favoráveis a esta tendência:

Os municípios se tornariam responsáveis pela segurança públi-
ca em seu território, dispondo de uma polícia municipal de ciclo 
completo. A transição deve ocorrer, inicialmente, nos municípios 
com mais de um milhão de habitantes e, aos poucos, naqueles com 
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mais de 500 mil habitantes, e assim sucessivamente, de acordo 
com o sucesso alcançado pelas mudanças promovidas nas cida-
des maiores. Os municípios, com sua capacidade de intervenção 
capilar e sua permeabilidade à participação social, constituem a 
unidade de gestão mais adequada ao tratamento das questões 
mais complexas, que afetam o dia a dia da sociedade, a partir de 
dinâmicas sempre específicas e processos locais. A gradual mu-
nicipalização da segurança pública – devidamente acompanhada 
da correspondente transferência de recursos, o que envolveria 
uma renegociação do pacto federativo- seria extremamente posi-
tiva, desde que algumas condições fossem atendidas: basicamen-
te, que as polícias municipais se organizassem como polícias de 
ciclo completo (responsáveis, portanto, pelo trabalho preventi-
vo-ostensivo e pelas funções investigativas-judiciárias) e desde 
que respeitassem normas nacionais, previstas no Sistema Único 
de Segurança Pública, quanto a formação e capacitação, gestão 
do conhecimento, estrutura funcional, perícia, controle interno, 
prevenção e controle externo. [...] (SOARES, 2012, p. 17)

Além de apresentar os pontos positivos, Soares (2012) apresenta 
também alguns riscos na sua efetivação e os cuidados necessários para 
evitá-los, sobretudo nos municípios menores, se estas condições não 
fossem cumpridas, o que nos levaria de volta ao passado, condenando 
o País a repetir os próprios erros, reproduzindo nas novas instituições 
municipais as deficiências que caracterizam, hoje e tradicionalmente, as 
polícias estaduais brasileiras. Destaca que:

Por isso, a municipalização da segurança é uma faca de dois gu-
mes: um avanço histórico extraordinário, exprimindo princípios 
republicanos e democráticos essenciais, expressão de uma ne-
cessidade incontestável, oportunidade de transformações pro-
fundas em nosso modelo de polícia e de segurança pública; mas, 
ao mesmo tempo, risco de reprodução dos velhos vícios, que já 
se tornaram atávicos, no Brasil, por sua tradição centralizadora e 
autoritária, pouco afeta à transparência e à participação popular, 
marcada pela lamentável noção segundo a qual as polícias exis-
tem para proteger o Estado e não para servir a cidadania, defen-
dendo seus direitos e suas liberdades. Para evitar esses riscos, o 
processo dar-se-ia, na primeira década, apenas nas cidades maio-
res e cada nova etapa seria antecedida por um exame sobre as 
condições, ou não, de avanço. (SOARES, 2012, p. 17)
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O tema da descentralização das políticas públicas está ganhando 
a cada ano mais terreno e também, cada vez mais, sendo relacionado 
ao tema da municipalização e da inclusão de novos atores sociais, par-
tindo para um conceito de governança local. Sobre este tema, Dias Neto 
(2005) defende que 

A proximidade do centro decisório ao ambiente em que se deve 
atuar pode estimular a comunicação entre Estado e sociedade, o 
que amplia as condições de gestão política da diversidade social, 
uma das maiores fontes geradoras de conflitos urbanos. Acredita-
se ainda que a proximidade entre governantes e governados e a 
experiência mais direta com os problemas possam estimular o 
interesse da sociedade civil para as questões públicas. O fortale-
cimento das competências municipais seria, portanto, forma de 
estímulo às ações políticas de base e de legitimação do sistema 
político-estatal como um todo. (DIAS NETO, 2005, p. 55)

A mudança do papel dos municípios e o seu protagonismo na ges-
tão pública na área da segurança visa colaborar para a conformação de 
uma cultura política e de gestão pública democrática, voltada à efeti-
vação deste direito social. Há que se avançar para a concepção de uma 
política capaz de garantir a segurança dos indivíduos em todos os seus 
direitos ao exercício pleno da cidadania, incluindo uma prestação posi-
tiva por parte do Estado, ou seja, um controle em que não haja excessos, 
garantindo as condições materiais para que se possa usufruir efetiva-
mente desses direitos.

A FUNÇÃO DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL  
E OBSERVATÓRIOS DE SEGURANÇA NAS AÇÕES DE  

PREVENÇÃO AO CRIME

Os Gabinetes de Gestão Integrada Municipais (GGI-M) foram cria-
dos na esteira dos Gabinetes de Gestão Estaduais (GGI-E) para concre-
tizar o funcionamento do Sistema único de Segurança Pública (SUSP), 
previsto pela união, junto aos Estados membros da federação, com o 
intuito de superar as dificuldades advindas da falta de planejamento, 
organização, de integração entre as diversas agências que compõem o 
sistema de segurança pública e justiça criminal, nas mais diversas esfe-
ras do País.
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A implementação dos GGI-M foi potencializada a partir do ano 
de 2007, uma vez que se tornou uma exigência para que os municípios 
acessassem, à época, os recursos do Pronasci, com atribuições assim 
definidas:

Os GGIs surgem no contexto do SUSP, articulados pela SENASP, 
que é o órgão responsável pela indução de políticas de seguran-
ça pública. Tem como missão integrar sistemicamente os órgãos 
e instituições federais, estaduais e municipais, priorizando o pla-
nejamento e a execução de ações integradas de prevenção e en-
frentamento da violência e criminalidade. Visa, ainda, avançar em 
torno de um paradigma em segurança pública com enfoque em 
boas práticas de gestão por resultados. [...] As instituições preci-
sam de sistemas integrados e inteligentes com foco direto na me-
lhoria dos serviços prestados à sociedade. Não há possibilidade 
de construir um sistema de segurança pública eficiente sem o 
compartilhamento de conhecimento e a cooperação entre as ins-
tituições. Os GGIs são espaços que congregam instituições hetero-
gêneas em torno de um mesmo objetivo: o bem da sociedade. [...] 
Atualmente, os GGIs constituem uma rede nacional, nos níveis re-
gional, estadual e municipal com dinâmica funcional heterogênea, 
pois alguns avançaram em termos de resultados, enquanto outros 
seguem em um processo de ambientação com um modelo de ges-
tão participativa orientada para resolução de problemas. [...] No 
momento atual, a boa vontade das instituições em manter uma 
relação dialógica é a primeira vitória rumo à construção de um 
modelo participativo de gestão focada no cidadão. Também é ne-
cessário instigar a integração dos serviços de base desempenha-
dos pelos operadores de segurança pública nos diversos níveis de 
gestão, principalmente naqueles perceptíveis pela comunidade. É 
vital desenvolver mecanismos capazes de disseminar a filosofia 
do GGI e suas práticas nos trabalhos de rotina, por meio de cursos, 
malhas curriculares e outros processos intrainstitucionais e inte-
rinstitucionais. (BRASIL, MJ/SENASP, GGI, 2009, p. 11-13)

Em 2014 houve modificação no formato das diretrizes nacionais 
orientadoras dos GGI em Segurança Pública, instituídas por meio da 
Portaria Federal nº 1, de 16 de janeiro de 2014, destacando no artigo 
2º sua definição:

Art. 2º. O GGI é um fórum deliberativo e executivo composto 
por representantes do poder público das diversas esferas e por 
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representantes das diferentes forças com atuação na área da se-
gurança pública, que opera por consenso, em regime de mútua 
cooperação e sem hierarquia, não cabendo a nenhum de seus 
integrantes a função de determinar ou decidir qualquer medida, 
devendo haver respeito às autonomias de cada uma das institui-
ções que o compõem. 
§ 1º Por se tratar de uma ferramenta de gestão que reúne o con-
junto de instituições que incide sobre a política de segurança lo-
cal, promove ações conjuntas e sistêmicas, tendo como objetivo, 
discutir, deliberar e executar as políticas públicas com vistas à di-
minuição da criminalidade, prevenção às violências, à manuten-
ção da paz social e a promoção dos direitos humanos fundamen-
tais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 
§ 2º Os GGI constituídos tanto em âmbito estadual, distrital, de 
fronteira e municipal, têm como premissa integrar sistematica-
mente os órgãos e instituições federais, estaduais e municipais 
atuantes na área de segurança pública, justiça criminal e siste-
ma prisional existentes em suas respectivas áreas de atuação. 
(BRASIL, MJ/SENASP, PORTARIA Nº. 01/2014)

Dentre as atribuições dos GGIs previstas no artigo 4º da nova 
Portaria, foi acrescida a possibilidade de instituir Câmaras Técnicas e/
ou Temáticas e regular o seu funcionamento (inc. XVII), ressaltando que 
estas não envolvem estruturas físicas, sendo somente espaços de deba-
te e discussão. 

As Câmaras Técnicas, descritas no artigo 10, são espaços perma-
nentes de discussão acerca de assuntos relevantes na seara da segu-
rança pública abrangidos pelo GGI, enquanto que as Câmaras Temáticas 
(art. 11) se configuram em espaços de escuta popular e de interlocução 
entre o GGI e a sociedade civil sobre um determinado tema, sendo que 
estas têm caráter temporário e ficarão adstritas à relevância do tema e 
ao período de resolução ou amenização da demanda.

Dentro deste objetivo de articulação de políticas integradas de 
redução da violência e da criminalidade, a criação e a implantação dos 
GGI, tanto estaduais quanto municipais, se deram visando mudar o pa-
radigma da segurança pública das últimas décadas que se pautou em 
fazer mais do mesmo, com atuação fragmentada de duas polícias esta-
duais, ações reativas das instituições, sem o planejamento e a antecipa-
ção necessária e com pouca prevenção.
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Balestreri, ao prefaciar obra dos GGIs em Segurança Pública 
(2009, p. 11-12), destaca que estes atualmente constituem uma rede 
nacional, nos níveis regional, estadual e municipal, com dinâmica fun-
cional heterogênea, em que alguns avançam em termos de resultados, 
enquanto outros seguem em um processo de ambientação com um mo-
delo de gestão participativa orientada para a resolução de problemas. 
Destaca que a boa vontade das instituições envolvidas em manter uma 
relação dialógica constitui-se na primeira vitória rumo à construção de 
um modelo participativo de gestão focada no cidadão.

Salienta, ainda, que é fundamental instigar a integração dos servi-
ços de base desempenhados pelos operadores de segurança pública nos 
diversos níveis de gestão, em especial aqueles percebidos pela comuni-
dade, além do desenvolvimento de mecanismos capazes de disseminar 
a filosofia dos GGIs, suas finalidades e práticas mediante cursos, malhas 
curriculares e outros processos intrainstitucionais e interinstitucionais.

Também em 2009 foi criado, pelo Ministério da Justiça um guia 
para criação de GGI-M que prometia inaugurar com o então existente 
Pronasci, instituído pela Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, um novo 
paradigma de segurança pública, pautado em duas grandes inovações:

1. Articulação entre ações de segurança e ações de natureza so-
ciais e preventivas, atuando nas raízes socioculturais da violência 
e da criminalidade, por meio do fortalecimento dos laços comu-
nitários e das parcerias com as famílias, sem abdicar das estraté-
gias de ordenamento social e repressão qualificada;
2. Fomento de uma agenda federativa compartilhada, com o en-
volvimento de todos os entes, acrescentando, ao papel basilar dos 
estados, o governo federal, com indução de políticas e financia-
mento, e os municípios, com papel ativo nas ações de prevenção. 
(BRASIL, MJ/SENASP, GUIA GGI-M, 2009, p. 7)

Além destas inovações apresentadas, trazia também um diagra-
ma conceitual da estrutura e do processo que envolve um GGI-M, des-
tacando que, mesmo com a extinção do Pronasci e o aporte financeiro 
a projetos municipais, os GGI-M continuaram suas atividades, mantidos 
pelas próprias prefeituras, como ocorreu em Canoas, no Rio Grande do 
Sul, por exemplo.



Marlene Inês spanIol44

A instalação de GGI-M busca a participação social através da cons-
trução de uma sociedade mais justa e menos violenta, sendo que isto 
depende da participação de todos, assim como preconiza o caput do ar-
tigo 144 da Carta Magna ao falar da responsabilidade coletiva na cons-
trução da sua própria segurança. Neste sentido, os fóruns municipais 
e comunitários de segurança atuam como estes canais de interlocução 
entre população e policiais e contribuem para a mobilização social em 
defesa do direito à segurança, analisando e discutindo estratégias de 
atuação na região.

A participação da sociedade é fundamental para o êxito das ações 
de segurança pública, devendo ser incentivadas e prestigiadas pelo po-
der público, o GGI-M deve interagir com os fóruns municipais e comuni-
tários de segurança visando constituir uma política municipal preventi-
va nesta área. Na pauta das discussões, os diversos setores organizados 
da sociedade abordam temas relativos ao exercício da cidadania, identi-
ficando demandas da população, métodos de ações preventivas e resul-
tados pretendidos. Essa ação participativa legitima a tomada de decisão 
e orienta o GGI a adotar medidas que realmente atendam ao interesse 
público e garantam uma cultura de paz.

Soares (2006, p. 155-156), ao escrever a obra Segurança tem  
saída, refere que encontrar as soluções necessárias é uma questão de 
estado e deve estar acima das diferenças políticas. Destacou ser neces-
sária a adoção de alguns instrumentos operacionais, tais como: criar 
GGI, envolvendo todas as instituições das áreas estaduais, federais e 
municipais, trabalhando em estreita relação com as políticas sociais 
preventivas. Destaca que o geoprocessamento para atuar nas áreas e 
ações de prevenção ao crime de forma integrada é ferramenta funda-
mental de gestão, assim como a criação de “consórcios que articulem, 
ao nível local, políticas sociais preventivas da violência e ações policiais, 
vinculando prefeituras, governo estadual e sociedade civil”.

Quanto ao papel dos observatórios, o Plano Nacional de Segurança 
Pública incluiu expressamente no seu texto de criação a possibilidade 
de adoção de medidas, propondo mudanças de paradigmas e incenti-
vando iniciativas como as criações de observatórios de segurança, vi-
sando obter estatísticas confiáveis e comparáveis, diagnosticadas com 
metodologias de coleta de informações, dados unificados e sistematiza-
dos, bem como políticas públicas de segurança planejadas e orientadas 
por informações de desempenho. Previu expressamente o seguinte:



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

45

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
[...] Capítulo IV - Medidas de Natureza Institucional.
Compromisso Nº 15 - Sistema Nacional de Segurança Pública
As propostas apresentadas neste capítulo destinam-se à constru-
ção de uma base de dados mais sólida, por meio da criação de 
um sistema nacional de segurança pública que aprimore o cadas-
tro criminal unificado – INFOSEG, e da criação do Observatório 
Nacional de Segurança Pública, dedicado à identificação e disse-
minação de experiências bem-sucedidas na prevenção e no com-
bate da violência. [...]
Ação nº 120. Observatório Nacional de Segurança Pública: Criar 
o Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à ava-
liação de programas desenvolvidos em todo o País na área de 
segurança pública, identificação de experiências inovadoras e 
bem-sucedidas para estímulo a sua reprodução em outros locais, 
com a sua divulgação e assistência aos órgãos interessados em 
adotá-las. (BRASIL, MJ/SENASP, 2000)

Considerando esta previsão na esfera federal e o papel destacado 
que os municípios podem desempenhar na redução das taxas criminais 
e de violências, de maneira geral, e das taxas de homicídio, em parti-
cular, as Secretarias Municipais responsáveis pela Segurança Pública 
constituem Observatórios de Segurança Pública que se caracterizam 
como centros de pesquisa social aplicada e servindo como ferramentas 
qualificadas de gestão das informações para que os gestores locais pos-
sam tomar decisões melhores e mais eficientes, organizando, produzin-
do e analisando dados relativos à caracterização da natureza, incidência 
e distribuição espacial das violências e crimes perpetrados na cidade, 
assim como favorecendo a integração e o tratamento técnico-científico 
de diversas outras informações produzidas em âmbito local.

Os observatórios são estruturados para dar condições objetivas 
à formulação, à implementação e ao acompanhamento das políticas 
públicas de segurança, na produção e análise de mapas temáticos e se-
toriais apontando os territórios de risco, a natureza, a dinâmica e os fa-
tores geradores da violência e criminalidade praticadas na cidade, as-
sim como os grupos sociais mais vulneráveis, permitindo, por consequên- 
cia, intervenções mais inteligentes, transversais, intersetoriais, ou seja, 
usando os procedimentos de gestão que consistem das estratégias, políti-
cas, métodos e regras a serem utilizadas na busca dos objetivos propostos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma série de fatores vem contribuindo para a crescente inser-
ção dos municípios na área da segurança pública, porém os que mais 
se destacam são: o aumento da criminalidade e da violência urbana e 
das demandas da população que clama por ações efetivas visando sua 
prevenção; a limitação dos governos estaduais no atendimento dessas 
necessidades; e a possibilidade real dos municípios em desenvolver es-
sas ações de prevenção ao crime e a violência de forma integrada, par-
ticipativa e transparente.

Os municípios brasileiros têm visto, principalmente após a entra-
da em vigor da nova Constituição, um aumento de suas responsabili-
dades no sentido de gerir de forma mais próxima, eficiente e local às 
necessidades dos cidadãos, porém, isto só aconteceu de forma efetiva e 
constitucionalizada em relação às políticas públicas relacionadas à saú-
de, educação, assistência e desenvolvimento social. A única e nevrálgi-
ca área de atendimento que ficou totalmente na responsabilidade dos 
Estados-membros da federação é a atividade de segurança pública. Por 
esta razão, muitos titulares de executivos municipais preferem não se 
envolver por entenderem que essa competência não os alcança e, tam-
bém, visando evitar mais uma responsabilidade e possíveis atritos com 
os titulares estaduais e federais dessa área técnica e de grande com-
plexidade, que geralmente traz grandes repercussões e críticas quanto 
às suas demandas não cumpridas de maneira satisfatória, violências e 
incidências criminais.

A importância do poder local na prevenção dos delitos e a forma 
participativa de atuação da comunidade nessas ações precisam ser le-
vadas em consideração, ideia já ratificada por Dias Neto (2005) quando 
viu na nova forma de prevenir os delitos três importantes modalidades 
pontuais e locais de intervenção: 1) iniciativas voltadas ao reconheci-
mento político de uma demanda local por segurança através da cria-
ção de fóruns governamentais, parlamentares e comunitários voltados 
a diagnosticar a percepção dos cidadãos em relação aos problemas; 2) 
ações preventivas locais voltadas à produção e à difusão do conheci-
mento no campo da segurança, servindo como subsídio na formulação 
de políticas; e 3) planejamento, a partir do diagnóstico, de um plano de 
intervenções com a participação da sociedade.
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As experiências de implantação de políticas públicas municipais 
de prevenção e combate à violência no Brasil são apenas pontuais e vo-
luntaristas, dependendo unicamente da vontade do gestor em enfren-
tar o tema, pois se não quiser fazê-lo, basta dizer que esta não é uma 
responsabilidade legal do município.

A experiência pioneira no Brasil se deu em Diadema no final dos 
anos 1990 e foi marcada por uma transformação necessária pelas alar-
mantes taxas de crimes, ações justificadas por Miki (2008) como um pa-
radoxo entre não ter competência constitucional para atuar no combate 
à criminalidade e, ao mesmo tempo, ter que responder diretamente aos 
munícipes, fazendo com que as autoridades locais buscassem um “ar-
ranjo institucional” que pudesse administrar a política de segurança, de 
acordo com o conceito de segurança cidadã.

Pode-se dizer que as experiências municipais de implantação de 
políticas públicas de prevenção à violência que estão ativas são muito 
frutíferas e, mesmo que não se tornem definitivas, nos mostram que é 
possível a criação de alternativas eficientes neste campo tão nevrálgico 
da segurança pública no Brasil, colocando poder na mão da comunida-
de, que tem nessas ações transparentes a prestação de contas do que 
está sendo feito, se esses projetos estão surtindo o efeito que se espera 
através da análise dos dados e dos diagnósticos apresentados. Ratifica-
se, assim, posição de Azevedo (2013), de que as experiências efetivas 
neste campo podem servir de referência para a consolidação destas 
boas práticas na gestão em segurança pública.
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AVALIAÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS E SUA 
RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DE DESPESAS MUNICIPAIS

Joel Fiegenbaum1

Eduardo Pazinato2

Aline Kerber3

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende abordar a relação entre os crimes pa-
trimoniais praticados nos municípios do estado do Rio Grande do Sul 
e a sua relação com determinados gastos de rubricas municipais por 
função de despesa. Quer, com isso, destacar o protagonismo dos muni-
cípios no controle da criminalidade e na prevenção das violências. 

Destarte, as violências apresentam-se como um fenômeno com-
plexo, multicausal e multifatorial. Os municípios podem contribuir com 
a diminuição da criminalidade por meio da implementação de políticas 
públicas que visem à prevenção do cometimento de delitos. Nesse sen-
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tido, é importante verificar quais políticas públicas, bem como qual o 
valor necessário a ser despendido e qual o impacto desses na prevenção 
de delitos. Uma eficiente política pública de prevenção às violências so-
mente é possível com indicadores confiáveis que definam metas e gas-
tos públicos, priorizando assim a inteligência aplicada à segurança e, no 
limite, a sustentabilidade dessas políticas.

Conforme exposto por Cerqueira e Lobão (2004), no Brasil exis-
tem poucos estudos empíricos relacionados aos determinantes da cri-
minalidade, devido, provavelmente, à extrema limitação derivada da 
inexistência quase que absoluta de dados minimamente confiáveis, com 
cobertura nacional e reproduzidos temporalmente sobre a temática. 

Associado a essa limitação dos dados de criminalidade, pode-se 
mencionar que, em igual grau, fazem-se presentes as limitações relacio-
nadas aos dados de gastos de rubricas municipais por função de despe-
sa. Isso porque a não possibilidade de desagregação dos gastos munici-
pais por função e subfunção de despesa é um limitador do presente es-
tudo técnico, tendo em vista que a análise realizada teve de tratar dados 
agregados em funções de despesa mais genéricas.

Entretanto, mesmo diante das dificuldades encontradas, os resul-
tados aqui apresentados permitem avançar na reflexão do impacto das 
políticas públicas municipais afetas à prevenção das violências e crimes.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico adotado informa os principais determinantes 
da criminalidade imbricados com as políticas públicas municipais de se-
gurança, dando enfoque especial à questão da prevenção e ao impacto 
dessas políticas no que concerne aos crimes patrimoniais, definido con-
soante a legislação penal brasileira. 

Conforme Cerqueira e Lobão (2004), em relação às intervenções 
públicas para a manutenção da paz social, é importante que o Estado 
reconheça se em uma determinada região existe alguma regularidade 
estatística entre aqueles fatores criminogênicos, concretos ou imaginá-
rios, e se este mesmo Estado possui instrumentos para interferir nessa 
regularidade, direta ou indiretamente, com a participação da própria 
sociedade.
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Ainda segundo Cerqueira e Lobão (2004, p. 234), os “modelos 
empíricos, ao detalharem a metodologia de aferição, possibilitam a cen-
tralização das atenções e dos escassos recursos públicos em algumas 
poucas variáveis, que podem não explicar uma verdade universal, mas 
interferem decisivamente (com maior probabilidade) na dinâmica cri-
minal daquela região onde se quer intervir”.

Sinteticamente, pode-se consignar que diversos fatores e causa-
lidades incidem na (re)produção de violências e crimes, a exemplo do 
processo distorcido de aculturação da criança (2 ou 3 anos) até a pré-
-adolescência (12-13 anos), incluindo a supervisão e os elos familiares, 
com os amigos e com a escola. Atrelado a esses determinantes encontra-
se um espectro mais amplo que envolve a participação das instituições 
e a forma de organização macroestrutural (CERQUEIRA; LOBÃO, 2004).  

Em relação ao ambiente micro e macroestrutural, Cerqueira e 
Lobão (2004) identificam, ainda, outros determinantes importantes 
a serem considerados que advêm da distribuição do produto na eco-
nomia, sendo as principais variáveis consideradas: a renda per capita; 
graus de desigualdade da renda; probabilidade de se estar emprega-
do; acesso às oportunidades e serviços que possibilitem a obtenção de 
moradia, saúde (e alimentação) e cultura pelos indivíduos; bem como 
condições necessárias para a inclusão social.

Em relação às políticas públicas de prevenção às violências, 
Mesquita Neto (2006, p. 9) informa que fazem parte delas as “ações de 
redução da desigualdade econômica, de promoção da educação e saúde, 
do esporte, lazer e cultura, de prevenção e tratamento do abuso de ál-
cool e drogas, de melhoria da infraestrutura urbana e habitacional e de 
valorização do espaço público”, como também “ações de organizações 
estatais atuando nas áreas da segurança pública, justiça criminal e ad-
ministração penitenciária”.

Com efeito, políticas públicas de segurança, ou políticas de segu-
rança cidadã, como menciona o autor, envolveriam:

[...] programas de mediação e resolução pacífica de conflitos, 
atendimento, orientação e proteção a vítimas de crimes e violên-
cias, aplicação de medidas sócio-educativas a adolescentes em 
conflito com a lei, qualificação profissional do preso, reinserção 
na família e na comunidade do adolescente que cumpriu medi-
da sócio-educativa e do egresso do sistema prisional. Ações es-
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tas que acontecem posteriormente ao crime ou violência, mais 
conhecidas, adotando-se na área da segurança pública conceitos 
desenvolvidos na área da saúde, como ações de prevenção secun-
dária (imediatas ou de curto prazo) ou terciárias (de médio e lon-
go prazo). (MESQUITA NETO, 2006, p. 9)

Na esteira dos ensinamentos de Mesquita Neto (2006), a concep-
ção das políticas de prevenção deve ser focada nos resultados das ações 
desenvolvidas e não na sua natureza, permitindo, desta forma, uma me-
lhor integração entre programas, projetos e ações nas mais diversas es-
feras e áreas do governo (municipal, estadual e federal), intraestruturas 
de governo (secretarias, superintendências, autarquias) e da sociedade, 
contribuindo, nessa medida, para a redução das violências e permitindo 
um maior alcance, capilaridade e assertividade dessas políticas

Além da concepção das políticas de prevenção, existe a necessida-
de de monitorar e avaliar o impacto das mais diversas políticas desen-
volvidas. Somente por meio do monitoramento e da avaliação é possível 
identificar quais políticas efetivamente colaboram para a prevenção da 
criminalidade  (MESQUITA NETO, 2006).

Dito de outro modo, é necessário superar as dicotomias que his-
toricamente antagonizaram as chamadas políticas públicas de seguran-
ça, com foco na prevenção social e situacional das violências e na pro-
moção dos direitos, com as políticas de segurança pública, com foco no 
controle e na repressão qualificada da criminalidade (PAZINATO, 2012; 
KERBER; PAZINATO, 2013). Para Mesquita Neto (2006, p. 9), “ações de 
natureza econômica, social e cultural não são necessariamente preven-
tivas, podem, ao contrário, contribuir para aumentar o crime, a violência 
e a insegurança. Por outro lado, ações policiais, criminais e penitenciá-
rias podem ter natureza não apenas punitiva, mas também preventiva”.

Para os propósitos dessa produção perfunctória sobre o impac-
to da atuação das políticas públicas municipais no cometimento da 
criminalidade, afigura-se necessário circunscrever a sua incidência, 
em face da base de dados utilizada e ao referencial teórico tematizado, 
aos crimes patrimoniais. 

A definição de crimes patrimoniais, pois, na visão de Delmanto 
(2007), pode ser descrita como os crimes contra o patrimônio que 
abrangem condutas que ofendem ou que colocam em perigo o patri-
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mônio, que é tutelado pela Magna Carta, cujo artigo 5º, caput, garante 
a inviolabilidade do direito à propriedade. 

Não obstante o bem jurídico tutelado ser o patrimônio, à luz da 
taxonomia jurídico-penal brasileira, esses delitos afetam diretamente 
a liberdade, a integridade física e psicológica e a dignidade humana, 
maculando, por consequência, direta ou indiretamente, a represen-
tação ou a percepção social de insegurança nas cidades (KERBER; 
PAZINATO, 2013; KERBER; PAZINATO, 2015).

METODOLOGIA

A estrutura de dados em painel, aqui adotada, possibilita a utili-
zação de um número maior de observações, fornece mais variabilida-
de dos dados, reduz a colinearidade entre as variáveis, incrementa os 
graus de liberdade analítica, melhora a eficiência das estimações eco-
nométricas, determina um modelo estimado mais eficiente e mais ade-
quado para a análise de alterações dinâmicas, conforme Baltagi (1995).

A técnica de dados em painel apresenta uma série de vantagens 
em comparação aos modelos de série temporal e corte transversal. Um 
modelo econométrico de dados em painel inclui uma amostra de inte-
resse para um período determinado de tempo, ou seja, combina dados 
de dimensão temporal e estrutural, permitindo estudar de maneira me-
lhor a dinâmica dos processos de ajuste que encerra. 

De acordo com Marques (2000), as especificações frequentemen-
te empregadas para a estimação de dados em painel são os efeitos fixos 
e os efeitos aleatórios. Os efeitos fixos são mais adequados para previ-
são do comportamento individual, ao passo que os efeitos aleatórios 
mais adequados para o estudo da população como um todo.

O principal objetivo de aplicar e estudar dados em painel é captar 
a heterogeneidade não observável entre as unidades do estudo assim 
como também do tempo, uma vez que essa heterogeneidade não pode 
ser detectada em estudos de séries temporais e ou de corte transversal, 
o que permite a realização de uma análise mais dinâmica. 

Portanto, a aplicação desse instrumental metodológico concorre 
para a análise de aspectos que (con)formam a heterogeneidade não ob-
servável, isto é, os efeitos individuais específicos e os efeitos temporais.
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O Modelo de Dados em Painel

De acordo com Greene (2008), o modelo de dados de painel per-
mite grande flexibilidade na modelagem de diferenças. A estrutura ge-
ral do modelo it it i ity x z a ε= + +  apresenta k regressores em itx , sem 
incluir um termo constante. A heterogeneidade ou efeito individual é

iz a , onde iz  contém um termo constante e um grupo de variáveis in-
dividuais ou específicas. O modelo de dados em painel é um modelo de 
regressão clássica, em que o objetivo principal da análise será a estima-
ção consistente e eficiente dos efeitos parciais.

No modelo pooled, se iz  contém apenas um termo constante, 
gera apenas um intercepto para todos os regressores de iz , se não há 
autocorrelação de resíduos, nem heterocedasticidade, então o modelo 
de mínimos quadrados ordinários fornece estimativas consistentes e 
eficientes de a e b. O ponto crucial da análise de dados em painel é que 
as suposições do modelo pooled de estimação de mínimos quadrados 
ordinários são improváveis de serem encontradas.

Num conjunto de dados de painel, o problema mais substantivo é 
a observação cruzada de correlação ou autocorrelação. O modelo de re-
gressão pooled pode ser estimado usando-se a média de amostra dos da-
dos. A primeira diferença também representa outra aproximação para a 
estimação, sendo que a intenção é remover a heterogeneidade para fora 
do modelo; sua vantagem é que remove a heterogeneidade sendo o efeito 
fixo ou aleatório o mais apropriado, a desvantagem é que a diferenciação 
também remove qualquer variável de tempo invariável do modelo. 

Destarte, o modelo de regressão pooled pode ser formulado de três 
maneiras:

A formulação original: 

Em termos de média de grupo:

Em termos de desvios das médias de grupo:
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O modelo de efeito fixo é de regressão clássica e tem origem na 
suposição de que os efeitos omitidos, ic , no modelo geral, são correla-
cionados com as variáveis incluídas. No modelo de efeito fixo, se iz  é 
não observada, mas correlacionada com itx , então o estimador de mí-
nimo quadrado de b é tendencioso e inconsistente como consequência 
de uma variável omitida, isto é, se iz  está correlacionado com ix , o mo-
delo de mínimos quadrados ordinários não gera parâmetros eficientes 
e consistentes. 

Contudo, o modelo 'it it it ity x ab ε= + + , onde ,'it ita z= incorpo-
ra todos os efeitos observáveis e especifica uma média condicional. Essa 
abordagem dos efeitos fixos toma ia para ser um termo constante gru-
po-específico no modelo de regressão. O termo fixo indica que o termo 
não varia ao longo do tempo, não que esta seja não estocástica, que não 
precisa ser o caso. A formulação dos efeitos fixos implica que diferenças 
entre grupos podem ser capturadas em diferenças no termo constante. 
O modelo é usualmente referido ao modelo de mínimos quadrados de 
variável dummy (LSDV), que é usado para estimá-lo, mas não é ele pró-
prio. 

No modelo de efeito aleatório, se a heterogeneidade não ob-
servada, porém formulada, pode ser assumida não correlacionada 
com variáveis incluídas, então o modelo pode ser formulado como

 ’ [ ’ ] { ’ – [ ’ ]} ’it it i i it it i ity x b E z a z a E z a x b a uε ε= + + + = + + + , isto 
é, como um modelo de regressão linear com um componente de distúr-
bio que deve ser consistentemente, apesar de ineficientemente, estima-
do por mínimos quadrados. 

Essa abordagem de efeitos aleatórios em  iu  é um elemento espe-
cífico aleatório, semelhante a itε  exceto que em cada grupo há apenas 
um empate simples abarca a regressão identicamente em cada período. 
A distinção fundamental entre esses dois casos é se o efeito individual 
não observado incorpora elementos que são correlacionados com os re-
gressores no modelo, não se esses efeitos são estocásticos ou não.

No modelo de parâmetros aleatórios a ideia do modelo de efeitos 
aleatórios de um modelo de regressão com uma constante aleatória é es-
tendida, com um suficientemente rico conjunto de dados, para um mode-
lo em que os coeficientes variam aleatoriamente entre indivíduos. A ex-
tensão do modelo pode ser vista como ( )' ( )it it i i ity x h a ub ε= + + + + , 
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sendo ih o vetor aleatório que induz a variação dos parâmetros entre 
indivíduos.

Segundo Greene (2008), diante das possibilidades descritas para 
modelos de estrutura de dados em painel, torna-se necessária a escolha 
daquele que resulta na melhor estimação. Para a escolha entre modelos 
utilizam-se os testes para verificar o mais eficiente. 

Na escolha entre os modelos pooled e efeito fixo, utiliza-se o Teste 
de Chow, no qual o critério para escolha tem como hipótese nula a não 
rejeição do modelo restrito (pooled) contra a hipótese de não rejeição 
do modelo irrestrito (efeitos fixos). Para se fazer a escolha realiza-se um 
teste F e verifica-se qual o melhor modelo para ser aceito. 

Estatística do teste Chow: 

Para a escolha entre modelo de efeito fixo e efeito aleatório, uti-
liza-se o teste de especificação desenvolvido por Hausman (1978), que 
é usado para testar a ortogonalidade dos efeitos aleatórios e dos re-
gressores. O teste é baseado na ideia que sob a hipótese de não corre-
lação, tanto OLS no modelo LSDV como GLS são consistentes, mas OLS 
é ineficiente, enquanto sob a alternativa, OLS é consistente, mas GLS 
não é. Sob a hipótese nula, as duas estimativas não devem diferir siste-
maticamente e o teste pode ser baseado na diferença. Outro elemento 
importante para o teste é o vetor de diferença da matriz de covariância 

ˆ[ ]b b− . 

] [ ] [ ] [ ] [ˆ ˆ ˆ ˆ[ – – , – , ]Var b Var b Var Cov b Cov bb b b b= + (1)

O resultado essencial de Hausman é que a covariância de um es-
timador eficiente com sua diferença de um estimador ineficiente é zero, 
o que implica que: 

ˆ ˆ ˆ ˆ [( ), ]  [ , ] – [ ] 0  Cov b Cov b Varb b b b− = =

ou que ˆ ˆ [ , ]   [ ]Cov b Varb b=
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Inserindo esse resultado em (1) produz-se a matriz covariância 
requerida para o teste:

ˆ ˆVar [b ] Var[b] Var[ ] b b− = − = Y

O teste c2 é baseado no critério de Wald:

[ ]2 1ˆ ˆ– 1 [ ]’ [ ]W K b bc b b−= = − Y −

Para Y, usa-se a matriz de covariância estimada do estimador de 
inclinação no modelo LSDV e a matriz de covariância estimada no modelo 
de efeito aleatório, excluindo o termo constante. Sob hipótese nula W tem 
uma distribuição limitando o qui-quadrado com K – 1 graus de liberdade.

O critério de escolha do teste de Hausman utiliza como hipótese 
nula que o modelo é de efeitos aleatórios contra a hipótese de que o me-
lhor modelo é o de efeitos fixos, pela estatística do teste e probabilidade 
qui-quadrado, escolhe-se entre o modelo fixo e aleatório aquele mais 
eficiente.

Para a escolha entre modelo pooled e de efeitos aleatório, utiliza-
-se o teste LM de Breusch Pagan, em que a hipótese nula indica a não 
rejeição do modelo pooled contra a hipótese que indica a não rejeição 
do modelo de efeitos aleatórios.

Base de Dados

A base de dados utilizada no presente artigo refere-se, pois, aos 
crimes patrimoniais praticados nos municípios do estado do Rio Grande 
do Sul e a sua relação com determinados gastos de rubricas municipais 
por função de despesa que competem ao setor público dessas munici-
palidades, entre os anos de 2002 e 2011.

Os dados referentes a crimes patrimoniais foram retirados do site 
da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/
RS). A variável crimes patrimoniais é composta pela soma dos seguintes 
delitos por ano e município: furtos, furto de veículo, roubos, latrocínio, 
roubo de veículo, extorsão, extorsão mediante sequestro e estelionato.

Por sua vez, os dados referentes aos gastos de rubricas municipais 
por função de despesa4 que competem ao setor público, foram retirados 

4 Para discriminação da despesa por funções, ver Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do 
MOG – DOU de 15.04.1999.
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do site do Ipeadata, sendo que os gastos foram desinflacionados para 
o ano de 2011, utilizando-se o Índice Geral de Preços do Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV). As despesas selecionadas para 
compor o modelo são: administração e planejamento; assistência e pre-
vidência; comunicações; desportes e lazer; educação e cultura; encar-
gos especiais; energia e recursos minerais; essencial à justiça e direito 
da cidadania; habitação e urbanismo; judiciária; saúde e saneamento; 
segurança nacional e defesa pública; e trabalho.

Nos anos em que não havia informações sobre os gastos de rubri-
cas municipais por função de despesa, foi considerado o valor 0 (zero) 
de despesa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicia-se esta análise com a escolha metodológica do melhor mo-
delo a ser utilizado para o cotejo dos dados coletados em painel. Nesse 
sentido, há que se verificar se os dados em questão adaptam-se ao mo-
delo pooled, modelo de efeitos fixos ou modelo de efeitos aleatórios.

O primeiro teste a ser realizado é o teste Chow em que a hipótese 
H0 é o modelo restrito (pooled) e a hipótese H1 é o modelo irrestrito 
(efeitos fixos). A estatística calculada do teste de Chow foi o valor p igual 
a 0, o que possibilita a rejeição da hipótese nula. Portanto, o modelo de 
efeitos fixos parece ser o mais adequado para o tratamento dos dados.

Na sequência, foi realizado o teste Hausman, em que a hipótese 
H0 é o modelo de efeitos aleatórios e a hipótese H1 é o modelo de efei-
tos fixos. A estatística calculada do teste de Hausman é estatisticamente 
significativa, com o valor p igual a 0, o que possibilita a rejeição da hi-
pótese nula. Por conta disso, o modelo de efeitos fixos parece ser o mais 
adequado para o tratamento dos dados.

Ato contínuo, empreendeu-se o teste LM de Breusch-Pagan, em 
que a hipótese H0 é o modelo pooled e a hipótese H1 é o modelo de 
efeitos aleatórios. A estatística calculada de Breush-Pagan é estatistica-
mente significativa, com valor p igual a 0. Assim, rejeita-se a hipótese 
nula de que o melhor modelo seja o pooled.

A tabela abaixo apresenta os resultados dos testes realizados e o 
modelo mais adequado para tratamento dos dados:
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Tabela 1 – Modelo mais adequado para tratamento dos dados

Teste Modelo

Chow Efeitos fixos

Hausman Efeitos fixos

Breush-Pagan Efeitos aleatórios

Fonte: Resultados da pesquisa.

Por meio da Tabela 1, verifica-se que nos três testes realizados 
o modelo de efeitos fixos demonstrou ser o mais adequado para trata-
mento dos dados.

Em seguida, foram feitos os testes de autocorrelação e heteroce-
dasticidade sobre o modelo de efeitos fixos. O teste de autocorrelação 
de Wooldridge teve Prob > F = 0.8542, ou seja, não se pode rejeitar a 
hipótese nula de ausência de autocorrelação. Por sua vez, o teste Wald 
para heterocedasticidade em grupo teve Prob > chi2 = 0.0000 rejeitan-
do a hipótese nula de ausência de heterocedasticidade. 

A seguir, apresenta-se o modelo de efeitos fixos irrestritos em que 
os coeficientes angulares são constantes, mas o intercepto varia ao lon-
go do tempo. No modelo, a heterocedasticidade foi corrigida pelos erros 
padrão dos painéis (PCSE).

Tabela 2 – Modelo de efeitos fixos irrestritos

Number of obs   = 4960

Number of groups   = 10

Obs per group: min   = 496

avg   = 496

max   = 496

R-squared   = 0.9429

Wald chi2(13)   = 85764.03

Prob > chi2   = 0.0000
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Estimador Coeficientes
Erro Padrão  

Corrigida  
Heterocedasticidade

Z P > | t |

justicaecidadania -.0006290 .0000555 -11.34 0.000

trabalho -.0004647 .0000248 -18.72 0.000

judiciaria -.0003528 .0000575 -6.14 0.000

desporteselazer -.0002114 .0000377 -5.60 0.000

segurancaedefesa -.0001103 .0000232 -4.76 0.000

assistepreviden .0001025 3.27e-06 31.32 0.000

educacaoecultura .0000544 3.16e-06 17.24 0.000

encargos -.0000425 7.28e-06 -5.83 0.000

saudeesaneamento .0000224 1.18e-06 19.02 0.000

administracao .0000183 2.53e-06 7.22 0.000

_cons -133.9532 16.60578 -8.07 0.000

habitacaoeurbanis -4.18e-06 5.07e-06 -0.82 0.410

energia -9.19e-06 9.57e-06 -0.96 0.337

comunicacoes -.0000525 .0001539 -0.34 0.733

Fonte: Resultados da pesquisa.

O modelo apresentado anteriormente obteve coeficiente de de-
terminação (R2) com o valor de 0.9429, ou seja, cerca de 94,29% dos 
crimes patrimoniais podem ser explicados pelos gastos municipais nas 
rubricas das funções selecionadas para compor o modelo, o que consti-
tui um alto poder explicativo do coeficiente de determinação R2.

Ao serem analisados os estimadores, constata-se que num nível 
de significância de 5% os seguintes estimadores não são estatistica-
mente confiáveis: habitação e urbanismo (habitacaoeurbanis); energia 
e recursos minerais e comunicações.

Os demais estimadores contidos no modelo a um nível de signifi-
cância de 5% apresentaram-se como estatisticamente confiáveis. Deste 
modo, observa-se que dado um aumento de R$ 10.000,00 nas despesas 
da função essencial justiça e direito da cidadania (justicaecidadania), 
mantendo-se as demais variáveis constantes, este acarretará potencial 
e estaticamente a prevenção de 6,29 crimes patrimoniais. 
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Nesse diapasão, quando são verificadas as subfunções das rubricas 
citadas anteriormente, está-se abarcando despesas com a defesa da or-
dem jurídica; representação judicial e extrajudicial; custódia e reintegra-
ção social; direitos individuais, coletivos e difusos; e assistência aos povos 
indígenas. Ora, vale ressaltar que os gastos com custódia e reintegração 
social estão diretamente imbricados com a questão da criminalidade.

Por sua vez, um aumento de R$ 10.000,00 nos gastos da rubrica 
trabalho, mantendo-se as demais variáveis constantes, este acarretará 
a prevenção de 4,64 crimes patrimoniais. Ao se cotejar as subfunções 
da rubrica, observa-se que ela trata de proteção e benefícios ao traba-
lhador, relações de trabalho, empregabilidade e fomento ao trabalho. 
Portanto, o estimador está fortemente ligado à questão de manutenção 
da renda per capita, da diminuição dos graus de desigualdade da renda 
e do aumento da probabilidade de se estar empregado.

Um aumento de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica 
judiciária, mantendo-se as demais variáveis constantes, este correspon-
derá à prevenção de 3,52 crimes patrimoniais. A subfunção da rubrica 
anteriormente mencionada é composta pelos gastos em ação judiciária 
e defesa do interesse público no processo judiciário. Pode-se inferir que 
o estimador está fortemente ligado a uma maior agilização do setor ju-
rídico das Prefeituras, o qual, por sua vez, permite maior acesso dos 
cidadãos à Justiça, notadamente no que pertine a demandas coletivas 
capitaneadas pelo Poder Público Municipal .

Um dispêndio de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica 
desportes e lazer (desporteselazer), mantendo se as demais variáveis 
constantes, gerará a prevenção de 2,11 crimes patrimoniais. Ao verifi-
car-se quais as subfunções da rubrica, constata-se que se tratam de des-
pesas em desporto de rendimento, desporto comunitário e lazer, sendo 
que todas elas permitem o acesso a oportunidades e serviços que possi-
bilitem a inclusão social, notadamente das juventudes, segmento social 
mais vitimizado (e vitimizador) no campo da segurança brasileira.

Uma aplicação de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubri-
ca segurança nacional e defesa pública (segurancaedefesa), mantendo 
se as demais variáveis constantes, promoverá a prevenção de 1,1 crimes 
patrimoniais. As subfunções vinculadas à rubrica são policiamento, de-
fesa civil, informação e inteligência. 
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Destaca-se, nesse particular que Kerber e Pazinato (2013; 2015), 
no bojo da consecução do 1º Censo sobre Ações Municipais de Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul, ao compararem as estatísticas criminais 
no estado, entre os anos de 2008 e 2011, verificaram que os municípios 
com maior Índice de Municipalização da Segurança Pública – IMUSP 
apresentaram também maior redução nos crimes cometidos contra o 
patrimônio, em especial furtos e roubos em geral, indicadores criminais 
afetos à sensação de insegurança e medo no espaço urbano. 

Um custo de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica as-
sistência e previdência (assistepreviden), mantendo se as demais variá-
veis constantes, corresponderá a um aumento de 1,02 crimes patrimo-
niais. Ao se observar as subfunções, verifica-se que a rubrica trata de 
assistência ao idoso, assistência ao portador de deficiência, assistência 
à criança e ao adolescente, assistência comunitária, previdência básica, 
previdência do regime estatutário, previdência complementar e previ-
dência especial. 

Cumpre registrar que, ao analisar o estimador da variável assis-
tência e previdência deve-se ter extremo cuidado em relação às ilações 
desenvolvidas, tendo em vista que ele agrega duas despesas com fun-
ções diferenciadas, ou seja, a função de assistência e a de previdência. 
Acredita-se que o peso dos gastos de previdência se sobrepõe ao das 
despesas com assistência, enviesando dessa forma a análise, posto que 
um aumento das despesas em previdência pode estar relacionado a uma 
diminuição do efetivo de servidores municipais, por exemplo. Como as 
despesas estão agregadas, os efeitos positivos da prevenção de crimes 
podem não estar sendo captados pelo modelo aplicado.

Um valor de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica educa-
ção e cultura (educacaoecultura), mantendo-se as demais variáveis cons-
tantes, gerará um aumento de 0,54 crimes patrimoniais. As subfunções 
ligadas à rubrica citada anteriormente são Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), patrimônio histórico, artístico e arqueológico 
e difusão cultural. Ao serem analisados os resultados desse estimador, 
pode-se observar que as despesas efetuadas tão somente em educação e 
cultura não são suficientes, per se, para prevenir a criminalidade.

 A par do quantum de recursos financeiros investidos pelos muni-
cípios nessas áreas, para que haja efeitos na prevenção das violências, 
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afigura-se fundamental tanto uma análise mais acurada da alocação 
desses recursos quanto da qualidade do gasto público de educação e 
cultura efetivamente aplicados para prevenir crimes e violências5. 

Ademais, deve-se considerar que os efeitos de educação e cultura 
sobre os crimes patrimoniais envolvem questões geracionais (tempo-
rais), ou seja, os gastos efetuados em determinado ano terão reflexos na 
diminuição da criminalidade em data futura. 

Para corrigir os problemas de consistência e fidedignidade da dis-
ponibilização de dados sobre violências nas escolas, em Novo Hamburgo, 
o Observatório da Segurança Cidadã, cogerido pela Faculdade de Direito 
de Santa Maria (FADISMA), em parceria com a Prefeitura Municipal e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), desenvolveu, com 
base no software de análise quali e quantitativa Sphinx, o Registro 
Online de Situações de Violências nas Escolas (ROVE)6, de modo a cons-
tituir um mecanismo de mensuração da complexidade das dinâmicas 
de violências que emergem no espaço da escola e entorno e consequen-
te aprimoramento das políticas públicas de segurança com foco na pre-
venção das violências.

O ROVE contribui para a elaboração de um levantamento de dados 
e informações sobre os conflitos, as violências e eventualmente os cri-
mes que avultam nas escolas (e nas suas cercanias) da Rede Municipal 
de Ensino de Novo Hamburgo, permitindo verificar on time o número, 
a natureza, os atores envolvidos, as motivações, as medidas adoadas, 
os profissionais e as instituições acionadas, entre outros. Somente as-
sim pode-se aperfeiçoar a focalização dos investimentos em educação, a 
médio prazo, para além do seu evidente impacto a longo prazo, no con-
trole, na prevenção e, no limite, na redução das violências, haja vista o 
seu potencial inclusivo e transformador de identidades e sociabilidades.

Dando continuidade à reflexão dos investimentos municipais com 
virtual desdobramento no campo da segurança urbana, um acréscimo 

5 Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e um dos mais renomados investigadores bra-
sileiros nesse campo, em artigo reproduzido nesta obra fornece novas pistas e insights 
analíticos para a compreensão da complexidade de questão e do potencial impacto de 
políticas públicas específicas de educação para a prevenção das violências, a exemplo da 
manutenção das crianças e adolescentes nas escolas, a partir da focalização de esforços 
na redução do abandono e da evasão escolares, variáveis estas que não são possíveis de 
serem aferidas pela base de dados e modelo metodológico adotados neste artigo.

6 Mais informações a respeito desta iniciativa inovadora podem ser obtidas nos artigos 
constantes nesta obra que analisam o ROVE.
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de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica encargos especiais 
(encargos), mantendo-se as demais variáveis constantes, este acarreta-
rá a prevenção de 0,42 crimes patrimoniais. A subfunção da rubrica an-
teriormente mencionada é composta pelos gastos em refinanciamento 
da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, serviço da dívida 
interna, serviço da dívida externa, transferências e outros encargos es-
peciais. A ilação que pode ser realizada a esse diz principalmente com 
os efeitos positivos das transferências para o município de recursos das 
esferas estadual e federal. 

Nesse particular, Kerber e Pazinato (2013; 2015) inferem que o 
impacto positivo, a médio e longo prazos, de políticas públicas de se-
gurança nos municípios depende da necessidade premente de reorien-
tar o fluxo de financiamentos, de caráter permanente e continuado, nos 
marcos de um novo pacto federativo.

Um custo de R$ 10.000,00 nas despesas da função da rubrica saú-
de e saneamento (saudeesaneamento), por seu turno, mantendo-se as 
demais variáveis constantes, acarretará um pequeno aumento de 0,22 
crimes patrimoniais. Por sua vez, um gasto de R$ 10.000,00 nas despe-
sas da função da rubrica administração, mantendo-se as demais variá- 
veis constantes, acarretará um pequeno aumento de 0,18 crimes pa-
trimoniais. Conjectura-se que isso se deva ao baixo valor do estimador 
correspondente entre os gastos municipais nas rubricas anteriormente 
apresentadas e os crimes patrimoniais.

Finalizando, o intercepto (_cons) apresentou valor de -133.9532, 
variando ao longo do tempo. Daí que o intercepto apresentando um alto 
valor negativo demonstra que quanto maiores os gastos das municipali-
dades, maior será, potencialmente, a redução dos crimes patrimoniais, 
ressalvada a necessidade de focalização e assertividade desses investi-
mentos, assim como a gradação e capilaridade do seu impacto.  

CONCLUSÕES

O presente estudo tencionou trazer contribuições para refletir 
acerca do imperativo das políticas públicas que visem à prevenção das 
violências, vocação primeira dos municípios, não raro secundarizada 
em face da sua relevância sociocultural e virtual centralidade político-
-institucional. 



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

67

Pelo que foi exposto, pode-se observar que o modelo apresentado 
colabora nas ainda parcas avaliações, de caráter econométrico, levadas 
a efeito no país para dimensionar o impacto dos gastos efetuados pelas 
municipalidades relativamente à sua interface com a potencial preven-
ção das violências e crimes, notadamente os patrimoniais, direta ou in-
diretamente afetos à sensação de insegurança, muitas vezes, obstáculo 
para o desenvolvimento humano nas e das cidades brasileiras.

Igualmente, esse estudo técnico corrobora, sob outras bases, 
pesquisas aplicadas anteriormente desenvolvidas pelos autores, no-
tadamente no que pertine aos efeitos positivos da atuação municipal 
no campo do controle e da prevenção das violências, especialmente de 
furtos e roubos em geral, quando existente uma política municipal de 
segurança pró-ativa amparada por diagnósticos claros, planos locais 
assertivos e instrumentos de monitoramento e avaliação, a exemplo 
de Observatórios Municipais de Segurança Cidadã, como o de Novo 
Hamburgo (KERBER; PAZINATO, 2013; 2015).

Destaca-se, nesses termos, que as despesas que apresentaram 
um maior poder de prevenção dos crimes patrimoniais foram aquelas 
que versam sobre o acesso à justiça e a cidadania, colaborando para a 
compreensão de que a criminalidade é um fenômeno complexo, ligado 
à questão da inclusão social, simbólica e material, sobretudo das juven-
tudes, público-alvo preferencial dessas políticas. 

Demonstrou-se, portanto, que os gastos com justiça e cidadania, 
trabalho, despesas judiciárias, desportes e lazer, bem como segurança e 
defesa são essenciais para a concretização das almejadas políticas pú-
blicas de prevenção à criminalidade.

Finalmente, para que se possa aprimorar a gestão das políticas 
públicas municipais de segurança, a par dos investimentos públicos na 
área, faz-se imprescindível o aprimoramento da gestão da informação 
e do conhecimento aplicados nessa seara. A desagregação dos gastos 
municipais por função e subfunção de despesa na área da segurança 
contribuiria para a produção de análises mais detalhadas acerca da na-
tureza e da qualidade dos recursos públicos alocados pelas municipali-
dades na prevenção das violências e no aumento da qualidade de vida 
da população.
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APRESENTAÇÃO E BALANÇO DA GESTÃO INTEGRADA 
DA SEGURANÇA DESDE A EXPERIÊNCIA DO GABINETE 

DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL E DA UNIDADE 
GESTORA DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO  

À VIOLÊNCIA DE NOVO HAMBURGO/RS

Sérgio Arruda1

A Unidade Gestora de Programas de Prevenção à Violência 
(UGPPV), criada a partir da Lei Municipal 2.400, de 30 de dezembro de 
2011, é responsável pela manutenção do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal – GGI-M (criado pela Lei 1.851, de 20 de junho de 2008). A 
UGPPV é responsável também pelo videomonitoramento da cidade 
(COIVE – Centro Operacional Integrado de Vigilância Eletrônica) que 
realiza a vigilância eletrônica através de 88 câmeras de vídeo no muni-
cípio, instaladas em locais de grande aglomeração de pessoas e em pon-
tos de intensa movimentação de veículos, buscando monitorar o fluxo 
de pessoas e de veículos, atuando também na perspectiva de antecipar 
possíveis situações de crimes, violência de trânsito e descontrole da or-
dem pública. Anexado ao COIVE, conta-se com a Central de Alarmes do 
município, que atua no monitoramento dos prédios próprios e conve-
niados, procurando evitar sinistros junto ao patrimônio do município e 
de seus conveniados.

A UGPPV desenvolve atividades de elaboração de projetos e de 
programas que tem por objetivo ações de prevenção à violência, bem 
como o fortalecimento das relações institucionais entre os órgãos res-
ponsáveis pela segurança pública no município. Destaca-se também 

1 Diretor da Unidade Gestora de Programas de Prevenção à Violência (UGPPV) e Secretá- 
rio-Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M).
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que a UGPPV é responsável pela gestão dos projetos de prevenção às 
violências executados pelo município de Novo Hamburgo, tendo eles 
papel preponderante na construção de uma cultura de paz nas regiões 
onde são implementados.

Pode-se elencar os projetos já executados na área de preven-
ção à violência do município em Convênio com o Ministério da Justiça 
com ações desenvolvida com financiamento do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI; são elas:

Convênio: 751.693/2010 – Programa de Esporte e Lazer na 
Comunidade do Bairro Santo Afonso: Desenvolveu atividades físicas 
e de lazer para a comunidade de Santo Afonso, mediante oficinas e com 
a instalação de uma academia de musculação. Atende 790 pessoas de 
segunda a sábado das 7 horas até as 22 horas; possui uma equipe de 
dois coordenadores e sete monitores. O convênio com o Ministério da 
Justiça teve início em 28/12/2010 e se encerrou em 28/12/2012. Este 
projeto foi municipalizado e além de estar em funcionamento no Bairro 
Santo Afonso, na Praça da Juventude, conta ainda com edições em todos 
os 27 bairros do município, envolvendo jovens e idosos na prática de 
atividades físicas, recreativas e culturais.

Convênio: 717.270/2009 – Programa de Justiça Comunitária 
de Santo Afonso: O programa atua na mediação de conflitos e justi-
ça restaurativa, contando com 20 mediadores da comunidade e uma 
equipe multidisciplinar de três profissionais da área do direito, serviço 
social e psicologia, e com estagiários de cada área. Já executou desde a 
implantação mais de 800 atendimentos de consulta e mediação, atuou 
em parceria com a SEHAB (Secretaria de Habitação) no projeto de ur-
banização da Vila Palmeira, mediando conflitos e apoiando equipes da 
habitação.

Convênio: 709.661/2009 – Projeto Mulheres da Paz do Bairro 
Santo Afonso: Desenvolveu seleção e capacitação de mulheres na co-
munidade do bairro Santo Afonso, que constitui áreas conflagradas com 
vistas à construção e ao fortalecimento das redes sociais de prevenção e 
enfrentamento à violência. O convênio com o Ministério da Justiça teve 
início em 23/12/2009 e se encerrou em 23/06/2012.

Convênio: 709.710/2009 – Projeto PROTEJO Santo Afonso: 
Este projeto visou à inclusão e proteção social dos adolescentes e jovens 
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entre 15 e 24 anos de idade, egressos do sistema prisional, em cumpri-
mento de medidas socioeducativas, em situação de rua, expostos à vio-
lência doméstica e/ou urbana. O convênio com o Ministério da Justiça 
teve início em 31/12/2009 e se encerrou em 24/06/2012.

Convênio: 763.139/2011 – Programa de Fortalecimento da 
Segurança Pública em NH: Equipar a guarda municipal com veículos 
e equipamentos para dinamizar e tornar mais rápido e efetivo o atendi-
mento à comunidade. Projeto já executado, teve encerramento em 2014.

Convênio: 758.617/2011 – Programa de Justiça Comunitária 
de Canudos: Está em fase de execução. A equipe técnica está atuando 
em um prédio alugado na rua Sílvio Christmann; atualmente monitora e 
atende ao Programa DISQUE 100.

Convênio: 774.047/2012 – Programa Protejo e Mulheres da 
Paz da Diehl: Desenvolveu seleção e capacitação de mulheres na co-
munidade do bairro Diehl, que constitui áreas conflagradas com vistas 
à construção e ao fortalecimento das redes sociais de prevenção e en-
frentamento à violência; visou também inclusão e proteção social dos 
adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de idade, egressos do sistema 
prisional, em cumprimento de medidas socioeducativas, em situação 
de rua, expostos à violência doméstica e/ou urbana. A equipe técnica 
atuava em prédio alugado na rua Arthur Momberger, 1072, onde ins-
creveu e selecionou 50 mulheres que atuaram como mediadoras sociais 
na comunidade e 101 jovens que receberam formação cidadã em um 
processo social formativo.

Convênio: 776.380/2012 – Programa de Aparelhamento da 
Guarda Municipal: Equipou a Guarda Municipal com veículos e equi-
pamentos para dinamizar e tornar mais rápido e efetivo o atendimento 
à comunidade.

A UGPPV também é gestora dos Projetos de Prevenção às Violências 
em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) com 
ações integradas e voltadas ao combate às violências e à criminalidade.

Por meio desta parceria, deu-se início ao trabalho de inteligên-
cia na segurança pública municipal com a contratação da Faculdade de 
Direito de Santa Maria – FADISMA, executando o Projeto Observatório 
da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo, programa voltado à realiza-
ção de pesquisas aplicadas, georreferenciando e espacialização dos 
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dados criminais e de vitimização, criando assim diagnósticos e mapea-
mentos da criminalidade. Este projeto iniciou suas atividades no dia 03 
de agosto de 2015, e desde então vem realizando um importante tra-
balho de inteligência junto ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
(GGI-M) de Novo Hamburgo, aferindo indicadores e participando de 
reuniões estratégicas junto aos atores da segurança pública do municí-
pio (Guarda Municipal e Secretarias com poder de fiscalização adminis-
trativa) e do estado (Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, 
IGP, SUSEPE e FASE/CASE), possibilitando aos membros do GGI-M pre-
parar ações de combate às violências e ao crime organizado de forma 
mais embasada em dados científicos. Esse projeto tem preparado a 
gestão municipal para que haja a institucionalização do Observatório 
de Segurança Cidadã, como um Departamento da Diretoria da Guarda 
Municipal de Novo Hamburgo, que atuará como instrumento da Gestão 
da Informação no município, a exemplo do ObservaPOA.

No seguimento, foi contratada a OSCIP GUAYÍ, que realizou de 
forma brilhante o Plano Municipal de Segurança Cidadã. O projeto ini-
ciou suas atividades no dia 14 de agosto de 2015 e desde então se tem 
um documento orientador da política municipal de segurança cidadã 
de Novo Hamburgo – resultado de um processo que considera a sín-
tese do diagnóstico da realidade local, da experiência do município no 
enfrentamento do problema e na capacidade acumulada para desenvol-
ver soluções, envolvendo a participação da comunidade. No transcorrer 
do processo, foram consideradas as ações realizadas pelo município na 
área, por meio de avaliação das atividades e projetos realizados, reuni-
ões com os setores do Governo Municipal e análise dos relatórios pro-
duzidos pelo Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo. 

Em relação à participação da comunidade, o processo contem-
plou 12 Plenárias Regionais e uma Plenária Municipal, além de reuni-
ões de articulação, mobilização e discussão com lideranças e entidades 
comunitárias e integrantes da rede de serviço e proteção do municí-
pio nas diferentes regiões, em que foram sendo sistematizadas ques-
tões, problemas e sugestões apresentadas. Nas Plenárias Regional e 
Municipal, participaram representações de associações de moradores, 
entidades e projetos comunitários, representantes de órgãos públicos e 
da rede de serviço e proteção, perfazendo representações de 25 bairros 
dos 27 existentes no município. Assim, o Plano foi elaborado a partir do 
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diagnóstico constituído no processo, que permitiu definir os principais 
desafios e ações a serem realizadas para o enfrentamento de cada um, 
considerando a competência constitucional do município, seu acúmulo 
e capacidade e as políticas transversais que possuem interface com o 
tema e os desafios prioritários da segurança dos direitos. O Plano tam-
bém contempla a sua gestão, coordenação, avaliação e monitoramento. 
Ele pode ser acessado pela Plataforma Cidadã NH, desenvolvida pelo 
Observatório da Segurança Cidadã: http://www.odsc.com.br/files/edi-
tor/files/plano-municipal-16jun16-vf.pdf 

Conta-se, ainda, com o Projeto Agência Jovem da Comunicação 
Cidadã, executado pelo Instituto PALAVRAÇÕES, que iniciou suas ati-
vidades no dia 31 de março de 2016, implementando assim esta tec-
nologia social que visa fomentar a ação cidadã de jovens, estimulando 
novos olhares sobre a comunidade onde estão envolvidos, mediante 
o uso de tecnologias de comunicação e redes sociais. A ideia é utili-
zar técnicas de jornalismo para dar visibilidade às boas ações da co-
munidade. Esta tecnologia tem demonstrado ser eficaz na inclusão de 
jovens e com potencial de geração de trabalho e renda, contribuindo 
ainda para o atingimento das metas do milênio em relação à educa-
ção, aprimorando habilidades de leitura e escrita dos participantes. O 
projeto deverá envolver 300 jovens ou mais, com idade preferencial 
entre 15 e 24 anos, durante 6 meses, em processo formativo que re-
sulte em: Capacitação em Jornalismo Cidadão; Sensibilização para os 
Direitos Humanos e Cidadania; Fortalecimento das Redes Comunitárias 
e de Proteção e Atenção Social; Capacitação em Empreendedorismo, 
Economia Solidária e Cooperativismo; Aprimoramento de Habilidades 
e Competências Relacionadas à Leitura e Escrita, conforme Metas do 
Milênio para a Educação (PALAVRAÇÕES 2016).

O Projeto Núcleo de Justiça Comunitária e Direitos Humanos tam-
bém faz parte desta parceria com o BID, e é executado pela AMENCAR. 
Iniciou suas atividades no dia 31 de março de 2016 e têm estimulado a 
comunidade a exercitar sua cidadania pelo diálogo e mediação de con-
flitos de maneira pacífica e solidária. Para tanto, foram cadastrados e 
selecionados homens e mulheres para, após receber uma formação na 
área de direitos humanos, cidadania e de mediações de conflitos, passa-
ram a atuar junto à comunidade, empoderando-a quanto aos seus direi-
tos e deveres e, quando necessário, mediando os conflitos existentes na 

http://www.odsc.com.br/files/editor/files/plano-municipal-16jun16-vf.pdf
http://www.odsc.com.br/files/editor/files/plano-municipal-16jun16-vf.pdf
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região, sendo que, quando não se estabelece o acordo entre as partes, 
elas são encaminhadas à equipe multidisciplinar, que também realiza a 
mediação; e se mesmo assim não houver entendimento, encaminha as 
partes para as devidas instâncias da área judiciária, ou da rede socioas-
sistencial, se for necessário. O Núcleo de Justiça Comunitária e Direitos 
Humanos vem desenvolvendo suas atividades junto ao Núcleo de Justiça 
Comunitária de Direitos Humanos de Canudos, potencializando as suas 
ações realizadas, sendo que o Núcleo de Canudos é responsável pela de-
manda do DISQUE 100 do município de Novo Hamburgo, e quando há 
possibilidade, encaminha as demandas passíveis de mediação à equipe 
multidisciplinar e à Coordenação do Núcleo de Justiça Comunitária e 
Direitos Humanos, que nesses casos atua como apoio ao DISQUE 100. 
Além das mediações de conflitos, a equipe multidisciplinar do Núcleo 
de Justiça Comunitária e Direitos Humanos atua junto à comunidade 
realizando oficinas de formações sobre direitos humanos, cidadania e 
mediações de conflitos, nas escolas municipais e na comunidade em ge-
ral, assim como para agentes da segurança pública do município e do 
estado.

O Projeto Oficinas Esportivas, Recreativas e Culturais (em parce-
ria com o BID), executado pela Fundação La Salle, iniciou suas ativida-
des no dia 31 de agosto de 2016, atuando nos bairros Canudos e Santo 
Afonso, junto à Praça da Juventude, Praça CÉU e escolas municipais, de-
senvolvendo atividades esportivas, recreativas e culturais, sendo des-
tinadas até 10.000 horas de oficinas, como: Artes Visuais; Atletismo; 
Banda Marcial; Educação e afirmação de políticas de direitos humanos; 
Futsal; Handebol; Jiu Jitsu; MC; Música; Recreação e Lazer; Voleibol; 
Basquete; Capoeira; Dança; Dança Gospel; Hip Hop; Skate; Street Dance; 
Teatro e Violão. Estas atividades são voltadas a jovens de 15 a 24 anos 
que, participando destas oficinas, tem lhes possibilitado a se reconhe-
cerem como jovens de diversas “tribos” e mesmo assim conviverem de 
maneira harmoniosa e pacífica, integrando-se com a comunidade e com 
os demais jovens da região, cultivando a cultura de paz nos territórios 
de atuação.

O Projeto Apoio de Curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA 
(em parceria com o BID), executado pela Fundação La Salle. Iniciou suas 
atividades no dia 31 de março de 2016, as quais são pautadas pelo olhar 
para os sujeitos, buscando a efetiva acolhida do aluno, da família e da 
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comunidade, através da compreensão de seus interesses, dificuldades 
e também das rupturas demandadas desde coletivo. Dessa forma, são 
contemplados, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, os 
objetivos principais do projeto, quais sejam: contribuir para a elevação 
de escolaridade de jovens e adultos, considerando prioridade com a 
juventude, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental; desen-
volver, junto a toda a comunidade escolar, processo de formação per-
manente; potencializar os espaços pedagógicos das escolas referidas na 
oferta da modalidade EJA, possibilitando a adequação e a qualificação, 
contribuindo com a comunidade local; considerar o desenvolvimento 
do aluno e das finalidades do Ensino Fundamental, na modalidade EJA, 
contemplando a organização nas dimensões formativas: parte contendo 
a Base Nacional Comum e parte diversificada; potencializar a formação 
continuada de jovens e adultos, assegurando conexões com o mundo do 
trabalho e articulando os currículos: da escolarização e da formação ao 
longo da vida; valorizar os diferentes saberes oriundos da sistematiza-
ção historicamente construída, na escola em suas peculiaridades e da 
comunidade em seu contexto; proporcionar práticas sociais de enfren-
tamento a situações de violência, orientadas pelos princípios de uma 
sociedade democrática, solidária e sustentável.

Enfim, a UGPPV tem, em seu cotidiano, envidado esforços para 
que, por meio da integração com as demais secretarias do governo mu-
nicipal, com as instituições de segurança pública do estado existentes 
no município de Novo Hamburgo e também com a sociedade civil or-
ganizada, agir com inteligência em relação ao combate às violências e à 
criminalidade. Não podemos e não devemos atuar de forma unitária e 
isolada neste trabalho, pois poderia haver sobreposições de ações que 
se fossem canalizadas em ações integradas potencializariam o trabalho 
tornando-o eficiente e eficaz.

Os desafios da gestão integrada da segurança passam pelo enten-
dimento da necessidade de se trabalhar unindo esforços, somando-se 
as expertises de cada agente da segurança, seja ela do estado, seja ela 
do município, porque as violências e as criminalidades são acometidas 
no território do município, portanto, são de responsabilidade de todos 
os atores que fazem parte desse contexto. Não é fácil administrar vai-
dades, mexer com os brios das forças de segurança, que têm os seus 
entendimentos e prerrogativas estabelecidos, que trabalham com con-
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ceitos culturais muito arraigados e de difícil entendimento entre os pa-
res (cada um atuando como prevê a cartilha institucional), sendo assim, 
estarem colocados um ao lado do outro em uma reunião do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal, pensando, refletindo e discutindo manei-
ras de combate às violências e criminalidades; é um desafio muito forte. 
Porém quando se consegue a compreensão de todos quanto ao papel de 
cada um no âmbito do GGI-M, é possível agregar um trabalho efetivo e 
com eficiência no combate às violências e às criminalidades.

Em Novo Hamburgo, o GGI-M (fórum deliberativo e executivo que 
opera por consenso, sem hierarquia e respeitando a autonomia das ins-
tituições que o compõem, com objetivo permanente de prover a articu-
lação dos programas de ação governamental na área da fiscalização e 
segurança pública) existe desde o ano 2008, e desde então tem buscado 
unir forças para que os atores da segurança pública se façam presentes 
nas reuniões do Pleno do GGI-M e esta é uma constante. 

Neste último ano de 2016, período em que as reuniões aconte-
ceram de forma mais sistemática e com regularidade mensal, contan-
do com grande parte das presenças das forças de segurança pública, 
os resultados positivos vêm sendo constatados mês a mês, e exem-
plo disso foi a criação de duas Câmaras Técnicas, uma de Prevenção, 
composta pelas seguintes agências: Brigada Militar, CASE/FASE, 
SUSEPE, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Coordenadoria do 
Terceiro Setor, Coordenadoria do Idoso, Coordenadoria da Pessoa com 
Deficiência, Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Igualdade 
Racial, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de 
Meio Ambiente; e a outra de Fiscalização, composta por estas agências: 
Brigada Militar, SUSEPE, Polícia Civil, CASE/FASE, Corpo de Bombeiros, 
Conselho Tutelar, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Habitação 
e Vigilância Sanitária. 

Como resultado objetivo da Câmara Técnica de Prevenção, cita-
se o Projeto Escola Mais Segura, que surgiu frente à necessidade de se 
combater a violência no âmbito escolar com medidas de prevenção so-
cial e situacional, sendo desenvolvido inicialmente pelo Observatório 
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de Segurança Cidadã e, posteriormente, adequando-se cada vez mais 
às necessidades locais, outras mãos o escreveram, como a Secretaria 
da Educação e da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. E esse 
projeto hoje está em implementação, vindo a atuar positivamente jun-
to às 53 escolas municipais por meio da ronda escolar, realizada pela 
Guarda Municipal, e da realização de palestras, executadas por diversos 
atores públicos para a comunidade escolar. Sendo assim, estando as es-
colas municipais atendidas pela Guarda Municipal, poderá a Patrulha 
Escolar, composta por policiais militares, focar o seu atendimento nas 
escolas estaduais, compartilhando atribuições.

Na Câmara Técnica de Fiscalização, está-se propondo a Operação 
Inquietação, a exemplo da Operação Inquietação I que aconteceu no fi-
nal do ano de 2015, que contabilizou ótimos resultados por meio da 
ação integrada das forças de segurança pública do município de Novo 
Hamburgo. 

É necessário que seja dito que nenhuma das instituições de segu-
rança pública é mais forte do que todas elas trabalhando integradas e 
potencializando esforços, agindo, assim, com inteligência contra o cri-
me organizado, que cada vez mais desafia a sociedade. Portanto, o de-
safio é justamente este, arregaçar as mangas, colocar-se à disposição do 
bem comum, que é o atendimento da sociedade, diminuindo os fatores 
de risco às violências e às criminalidades e aumentando os fatores de 
proteção social, mediante a união de esforços, numa integração demo-
crática, social e organizada, e, para tanto, a gestão da informação com 
o Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo, na esfera do 
GGI-M, tem possibilitado uma disputa conceitual e de modelagem de 
gestão, possibilitando diálogo, reflexão, pactuações e planos de ação de 
prevenção e repressão qualificada às violências e aos crimes.

Os membros do GGI-M têm trabalhado arduamente para a redu-
ção das dores causadas pelas violências e crimes, resultando no primei-
ro semestre de 2016 em uma redução de quase 50% dos homicídios e 
de 100% dos latrocínios, contabilizando 22 vidas salvas, de cidadãos e 
cidadãs hamburguenses – que mesmo alheios ao processo, estão vivos, 
e isso tem um valor muito alto para esta gestão municipal.
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SEGURANÇA CIDADÃ DE NOVO HAMBURGO1

Eduardo Pazinato2

INTRODUÇÃO

A segurança pública tem conquistado lugar de destaque no ima-
ginário social e, gradativamente, na agenda política contemporânea no 
âmbito nacional e internacional.

O aumento da letalidade das violências, em especial daquelas prati-
cadas nas cidades, que vitimizam, em geral, jovens negros de 15 a 29 anos, 
moradores de territórios pobres e vulneráveis, não raro com emprego de 
arma de fogo (um dos principais agenciamentos); a difusão do sentimen-
to de insegurança e medo sociais no espaço urbano e a corresponsabiliza-
ção de diferentes atores do Estado e da sociedade civil organizada são al-
guns dos fatores que podem explicar essa centralidade (KAHN; ZANETIC, 
2003; PAZINATO, 2012; KERBER; PAZINATO, 2013). 

A luta pela democratização do Brasil e pela institucionalização 
de um conjunto de direitos (fundamentais e sociais) na Constituição 

1 Este artigo é tributário, além da experiência coletiva de cogestão do Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo, de produções anteriores do autor.

2 Advogado, Mestre em Direito (UFSC), Doutorando em Políticas Públicas (UFRGS), 
Coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria 
(FADISMA) e Coordenador Geral do Observatório da Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo. Associado Pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diretor de 
Projetos Estratégicos do Instituto Fidedigna. Consultor do UNODC (BID-RGS).
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Federal de 1988, entre os quais o da segurança, inaugurando o chama-
do Estado Democrático de Direito, de um lado, e, de outro, os avanços 
socioeconômicos da última década no País, não têm impactado, pa-
radoxalmente, nesses mesmos patamares, o controle e a redução das 
violências (e dos crimes). 

Pelo contrário, as cidades brasileiras ainda convivem, não obs-
tante louváveis e localizadas inovações institucionais na gestão de 
políticas de segurança pública (municipais e estaduais), com altos in-
dicadores de violência letal e baixa legitimidade das instituições que 
compõem o chamado sistema de segurança pública e justiça criminal 
brasileiro, mesmo em territórios urbanizados e com níveis elevados 
de desenvolvimento3.

Ressalte-se que esse fenômeno não se limita ao Brasil, na medida 
em que pode ser observado, com maior ou menor incidência, mutatis 
mutandis, em quase todos os países ocidentais. Isso porque a violência 
e a criminalidade aparecem como graves problemas sociais, apesar dos 
seus diferentes matizes e peculiaridades, na totalidade dos países de 
democracias recentes, notadamente os latino-americanos, legatários de 
uma longa tradição autoritária e patrimonialista, exasperada pelo golpe 
civil-militar de 1964.

Nessa senda, desde o final da década de 70, a violência urbana vem 
crescendo ininterruptamente (ADORNO, 1998). O medo, agudizador do 
sentimento de insegurança, não pode ser entendido, por conseguinte, 
como um fenômeno social ilusório ou meramente como resultante da 
manipulação das mídias, devendo, isto sim, ser entendido como uma 
experiência compartilhada coletivamente, forjada nas representações 
sociais (ou percepções da população).

O reconhecimento do caráter difuso e mundializado da violência 
(TAVARES DOS SANTOS; TEIXEIRA; RUSSO, 2011), de igual modo, não 

3 Nesse particular, consulte, além de artigo do autor: PAZINATO, Eduardo. Da Ação das 
Ruas ao Estado em Ação. In: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
DO RIO GRANDE DO SUL. Vozes das Ruas: reflexões do Conselhão sobre as manifes-
tações de junho. Porto Alegre: Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (CORAG), 
2013, as seguintes obras que abordam as chamadas “Jornadas de Junho” no Brasil e 
no mundo: MARICATO, Ermínia. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que 
tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2013; CASTELLS, Manuel. 
Redes de Indignação e Esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013.
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pode olvidar o fato de que sua emergência se dá no plano local, ao nível 
dos municípios. Por isso, e não por acaso, mormente desde a segun-
da metade dos anos noventa, vem-se assistindo ao desenvolvimento de 
experiências locais de políticas de segurança, de múltiplos enfoques e 
variadas abordagens4. 

Inúmeros municípios nas últimas duas décadas assumiram novas 
responsabilidades na área, produzindo diagnósticos, desenvolvendo pla-
nos municipais de segurança, formando suas Guardas Municipais, imple-
mentando políticas públicas de segurança por meio de projetos sociais 
voltados à prevenção das violências e da criminalidade e à promoção dos 
direitos humanos, investindo em modernas tecnologias de controle social 
(como os sistemas de vídeo e audiomonitoramento), estimulando novos 
arranjos institucionais de governança (interinstitucional, intersetorial e 
interagencial), em parceria com os estados e com a União. 

A diversidade dessas experiências de gestão das políticas de se-
gurança pública, manifesta em princípios, diretrizes e desenhos insti-
tucionais bastante variados, sintetiza, ao nível local, um debate global 
de grande complexidade, o qual pode ser traduzido em dois modelos 
fortes: o primeiro, centrado em iniciativas preponderantemente repres-
sivas e de caráter disciplinador da vida social, e o segundo, em medi-
das de prevenção orientadas por políticas públicas de segurança, com 
assento na prevenção social e situacional das violências e crimes e na 
promoção dos direitos.

É importante, contudo, superar análises e raciocínios aporéticos 
e/ou dicotômicos, por sua natureza reducionista, entre duas metades 
do mesmo todo, a saber: políticas de segurança pública (controle e re-

4 A experiência do município de Diadema/SP, na gestão da atual Secretária Nacional de 
Segurança Pública, Regina Miki, foi uma das pioneiras no país no campo da gestão local 
de políticas de segurança cidadã. Mais informações a esse respeito podem ser encontra-
das, entre outros, em: FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER. Cadernos Adenauer IX (2008), 
n. 4. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2009; INTERNATIONAL CENTRE FOR 
THE PREVENTION OF CRIME. Urban crime prevention and youth at risk: Compendium 
of Promising Strategies and Programmes from around the World. Prepared for the 
11th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 
2005; INTERNATIONAL CENTRE FOR THE PREVENTION OF CRIME. Crime Prevention 
and Community Safety. Trends and perspectives. Prepared for the 12th United Nations 
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Nairobi, 2010; MESQUITA NETO, 
Paulo. Ensaios sobre Segurança Cidadã. São Paulo: Quartier Latin; FAPESP, 2011; e 
SENTO-SÉ, João Trajano (Org.). Prevenção da Violência: o papel das cidades. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
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pressão qualificada da criminalidade) e políticas públicas de segurança 
(prevenção social e situacional das violências). 

Evidências empíricas informam que determinadas iniciativas 
repressivas têm o condão de cumprir um papel preventivo, a exemplo 
de ações policiais focadas no desmantelamento de grupos de extermí-
nio em territórios com altos índices de vulnerabilidades e vitimização, 
ao passo que medidas ditas preventivas, não raro, podem travestir-se 
de ações de mero controle e disciplinamento das relações sociais, tais 
como a criminalização da cultura de rua com o uso indiscriminado das 
câmeras de videomonitoramento nas cidades. 

Está-se, pois, diante de uma constatação empírica fundamen-
tal, ressalvadas as especificidades locais e regionais, a criação em di-
versas cidades brasileiras de órgãos gestores municipais de seguran-
ça pública, como os Gabinetes de Gestão Integradas Municipais (GGI-
Ms) e Secretarias Municipais de Segurança, a constituição de Guardas 
Municipais, a realização de projetos integrais e integrados de preven-
ção das violências e crimes e de promoção de direitos em territórios 
marginalizados e, ainda, a despeito de residualmente, Observatórios 
Municipais de Segurança, como o ora tematizado, têm potencializado a 
abertura de novos canais de comunicação e interlocução entre o Estado 
e a sociedade civil, gerando as bases para novas práticas de mediação 
de conflitos e justiça restaurativa, recompondo identidades, resgatando 
vínculos e construindo novas sociabilidade (não violentas).

DESENVOLVIMENTO

Os problemas estruturais do modelo tradicional de policiamen-
to, o crescimento da vitimização letal, sobretudo de jovens negros e 
pobres, os desafios para a valorização dos profissionais do sistema de 
segurança pública, a baixa resolutividade da investigação criminal, a 
falta de confiança da população nas instituições de segurança e justiça, 
com impacto direto na sua legitimidade político-institucional, de que é 
exemplo parte do repertório de reivindicações das chamadas “Jornadas 
de Junho de 2013” no País, entre outros, fortaleceram, historicamente, 
o papel dos municípios na gestão integrada da segurança, inobstante as 
limitações normativas (constitucionais e legais).
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As políticas municipais de segurança cidadã (ou da nova preven-
ção) expressam, pois, a expectativa de que as políticas de segurança de-
vam se adequar às realidades locais e aos anseios das populações, em 
uma perspectiva de reconhecimento político das demandas locais vol-
tadas à segurança, com a maior diversidade possível de atores envolvi-
dos, por meio da produção de conhecimento e de planos de intervenção 
centrados na integração interinstitucional, intersetorial e interagencial 
(DIAS NETO, 2005)5.

O conceito de governança local, pensado, a princípio, em termos 
globais, nacionais e regionais, relaciona-se com um sistema de governo 
em que a inclusão de novos atores sociais torna-se indispensável. A in-
clusão dos municípios como entes federados autônomos na construção 
de um sistema político-institucional de gestão integrada da segurança 
implica recolocar a discussão dos problemas e a deliberação de solu-
ções em outro patamar qualitativo. Para Hassemer (1997, p. 66),

Nossas discussões atuais favorecem o aspecto “segurança” em 
detrimento do aspecto “política”. Com isto quero dizer, sobretu-
do, que nós fixamos apenas um dos olhos nos elementos de um 
controle da criminalidade tecnicamente eficiente, ao passo que 
aspectos normativos, tais como pressupostos de longo prazo da 
segurança, alternativas ou custos deste controle atraem nossa 
atenção apenas marginalmente. Uma repolitização do debate so-
bre política de segurança teria, porém, também o efeito de que 
ele voltaria a ser conduzido pelos cidadãos interessados mais que 
pelos experts: questões gerais e não apenas criminalísticas salta-
riam para o primeiro plano.

Certamente tal concepção extrapola o escopo dos tradicionais 
direitos de defesa do cidadão frente ao sistema punitivo estatal6, ou 

5 Observem-se no mesmo sentido duas produções: CAPRIROLO, Dino; BELIZ, Gustavo; 
ALVARADO, Nathalie; CAMARANO, Claudete; CORDOVEZ, Carlos; VIEIRA, Haroldo. 
Segurança Cidadã no Brasil: Contribuições ao diálogo setor. Rio de Janeiro: Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 2011; BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI-
MENTO. La Eficacia de las Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana en América Latina 
y El Caribe: Cómo medirla, cómo mejorarla. Versão preliminar para discusión en la pri-
mera reunión de la Red de Seguridad Ciudadana. Washington/DC, 2012.

6 Consideram-se, a título de referência, como direitos de defesa, os tradicionais direitos 
fundamentais de liberdade e igualdade (previstos no texto constitucional como “direitos 
individuais”), de caráter negativo, na medida em que se dirigem à abstenção do Estado. 
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mesmo dos direitos de prestação positiva estatal, de ordem normativa, 
aqueles previstos pela legislação penal para proteger os direitos funda-
mentais do cidadão contra a atividade de terceiros.

O conceito de garantismo positivo de Alessandro Baratta sinteti-
za, à luz de uma visão sociocriminológica, as bases materiais da segu-
rança cidadã:

Ampliar la perspectiva del derecho penal de la Constitución en La 
perspectiva de una política integral de protección de los derechos, 
significa también definir el garantismo no solamente en sentido ne-
gativo como límite del sistema positivo, o sea, como expresión de los 
derechos de protección respecto del Estado, sino como garantismo 
positivo. Esto significa La respuesta a las necesidades de seguridad 
de todos los derechos, también de los de prestación por parte del 
Estado (derechos económicos, sociales y culturales) y no sólo de 
aquella parte de ellos, que podríamos denominar derechos de pres-
tación de protección, en particular contra agresiones provenientes 
de comportamientos delictivos de determinadas personas. No se 
puede ignorar aquella parte de la inseguridad urbana debida efec-
tivamente a comportamientos delictivos. No obstante, la necesidad 
de seguridad de los ciudadanos no es solamente una necesidad de 
protección de la criminalidad y de los procesos de criminalización. 
La seguridad de los ciudadanos corresponde a la necesidad de estar 
y de sentirse garantizados en el ejercicio de todos los derechos: de-
recho de la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad 
y de las propias capacidades, derecho a expresarse y a comunicar-
se, derecho a la calidad de vida, así como El derecho a controlar y a 
influir sobre las condiciones de las cuales depende, en concreto, la 
existencia de cada uno. La relación existente entre garantismo ne-
gativo y garantismo positivo equivale a la relación que existe entre 
la política de derecho penal y la política integral de protección de 
los derechos. El todo se sirve de cada uno de los elementos que cada 
vez lo conforman, pero cada uno de estos elementos necesita del 
todo. (BARATTA, 1999, p. 110)

Os denominados direitos sociais, por sua vez, são tidos primordialmente como direitos 
dirigidos precipuamente a prestações positivas por parte do Estado. É justamente esse 
último enfoque que será privilegiado nesta análise, a saber: a segurança como direito 
fundamental, inscrita no rol dos direitos sociais e, como tal, tendo eficácia vinculativa, 
não somente em relação aos entes federados (União, Estados e Municípios), como tam-
bém junto aos particulares. Mais informações a respeito consulte, entre outros: SARLET, 
Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 96 e seguintes; além da obra já mencionada: PAZINATO, Eduardo. 
Do Direito à Segurança à Segurança dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.
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Esse redimensionamento do conceito de segurança consubstan-
cia e fundamenta, do ponto de vista constitucional, a atual tendência de 
intervenção das Administrações Públicas Municipais na gestão integra-
da da segurança, de forma compartilhada com os demais entes federa-
dos (estados e União) e sociedade civil, a partir de novas possibilidades 
hermenêuticas ensejadas pela assunção teórico-prática da segurança 
como um dos direitos sociais fundamentais inscritos no rol do artigo 6º 
da Carta Magna, em contraposição ao senso comum teórico7 do enfoque 
meramente criminal e, por essa via, repressivo, da abordagem das situ-
ações-problema violentas. 

Vale dizer que entre as iniciativas mais promissoras nessa área 
sobressaem-se aquelas que buscam ampliar o diálogo interinstitucio-
nal (entre instituições de segurança e justiça), intersetorial (entre dife-
rentes políticas sociais, a exemplo da saúde, da educação, do esporte e 
lazer, da geração de trabalho e renda) e interagencial (entre as Polícias, 
Guardas Municipais e demais agências municipais, estaduais e/ou fe-
derais que exercem poder de polícia) mediante a utilização de meca-
nismos de participação direta dos(as) cidadãos(ãs), como os Conselhos 
Municipais de Segurança, horizontalizando o relacionamento entre o 
Estado e a população mediante o aperfeiçoamento das instâncias de-
cisórias locais e do controle mais direto das agências de segurança, a 
exemplo dos GGI-Ms.

O comprometimento político-institucional, a cultura política local 
e o desenho organizacional encerram alguns dos aspectos primordiais 
para o êxito da gestão integrada de políticas públicas, notadamente das 
de segurança (LÜCHMANN, 2002).

Nesse contexto, o revigoramento do poder local conduz a uma 
concepção mais abrangente de municipalização, considerando a revi-
talização das competências políticas dos governos locais e, sobretudo, 
o resgate da cidade como espaço privilegiado de participação da cida-
dania no debate público dos problemas e dos caminhos coletivos para 
sua superação.

Por conta disso, políticas de segurança com esse escopo devem 
enfocar ações preventivas destinadas a atender, tanto as dimensões 

7 Expressão tomada de empréstimo de WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito. 
A Epistemologia Jurídica da Modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995.  
p. 71-75.
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materiais quanto as simbólico-afetivas e as cultural-psicológicas exer-
cidas pelas práticas desviantes, de que é exemplo o tráfico de drogas 
junto aos jovens de 15 a 29 anos, não por acaso, a faixa etária em que se 
encontram os maiores vitimados do sistema penal e para os quais po-
líticas próprias devem ser concebidas e desenvolvidas com prioridade 
(SOARES apud SENTO-SÉ, 2005).

Nessa mesma direção, Claudio Beato Filho recupera o papel da 
Escola de Chicago8 na identificação dos fatores e agenciamentos que 
oportunizam o cometimento de violências e crimes nas cidades, na me-
dida em que,

[...] na perspectiva de uma teoria macrossocial da criminalidade 
e violência, o interesse recai sobre os fatores de risco que predis-
põem ao crime, tais como a concentração da pobreza, as estrutu-
ras de oportunidade à disposição de populações excluídas, o de-
clínio do capital social ou a socialização de gênero. Mais recente-
mente, recuperando a respeitável tradição sociológica da Escola 
de Chicago, o interesse tem se deslocado para fatores de natureza 
ambiental e situacional que podem colaborar com a ocorrência 
de crimes. A estrutura física, as atividades rotineiras de uma so-
ciedade, ou o acesso a armas e a serviços médicos de emergência 
são aspectos mais imediatos do ambiente físico e social que po-
dem afetar as taxas de criminalidade. [...] tem-se buscado com-
preender a dinâmica contextual das comunidades urbanas para 
o entendimento da criminalidade e da violência; comunidades 
e dinâmicas sociais e temporais passam a ser o foco de análise. 
[...] São as características da comunidade e dos espaços urbanos 
em que os crimes ocorrem que devem ser examinadas. (BEATO 
FILHO, 2012, p. 28; 45-46).

Há que se reconhecer, no entanto, a par do que aqui se sustenta, 
de que o debate acerca do papel dos municípios na gestão integrada da 
segurança está longe de ser um tema pacífico e consolidado. A natureza 
complexa das intervenções municipais no campo da prevenção das vio-
lências, da promoção de direitos, da regulação urbana, da fiscalização 
administrativa e da indução de uma integração mais sistêmica e sinérgi-

8 Para uma recuperação sócio-histórica e criminológica da Escola de Chicago veja: 
FREITAS, Wagner Cinelli de Paula. Espaço Urbano e Criminalidade: lições da Escola de 
Chicago. São Paulo: IBCCRIM, 2002.
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ca, no plano local, de diferentes órgãos e agências de segurança pública 
(e justiça criminal), envolvendo questões de ordem empírico-analítica 
e sociopolítica; as limitações ainda persistentes de uma interpretação 
literal do texto constitucional, a partir do comando normativo do arti-
go 144 da Constituição Federal de 1988, em detrimento do artigo 6º; a 
falta de avaliações, de impacto e de processo, mais sistemáticas e lon-
gitudinais, das ainda recentes, do ponto de vista histórico, experiências 
de gestão local das políticas de segurança, bem como a inexistência de 
um referencial teórico-conceitual mais preciso levantam uma série de 
dúvidas tanto para pesquisadores(as) quanto para gestores(as) públi-
cos(as) municipais que atuam na área.

É inegável, contudo, que as experiências municipais em curso no 
País, máxime aquelas coordenadas e impulsionadas pela instituição dos 
GGI-Ms, explicitam muitos dos limites, mas também das possibilidades 
de consolidação da democracia e da crítica da lógica estruturalmente 
seletiva do controle sociopenal, com a qual concorre, hodiernamente, 
também, os Observatórios Municipais de Segurança Cidadã. 

Com efeito, a despeito da diversidade e da pluralidade dessas 
experiências, em termos programáticos e organizacionais, parece-nos 
possível consignar alguns pressupostos básicos para a consecução de 
uma nova e diferenciada abordagem da segurança, à luz do protagonis-
mo do poder local:

1)  Reformas organizacionais na estrutura dos governos e das 
Guardas Municipais: aplicação de programas multissetoriais, 
superando a tendência à fragmentação dos projetos e das 
ações. Além da criação de um núcleo gestor voltado especi-
ficamente para a área de segurança pública, seria necessário 
alterar o modelo organizacional que engessa e atomiza a ges-
tão das políticas sociais, em vista da construção de políticas 
públicas inteligentes e articuladas, intersetoriais e criativas, 
com enfoque prioritário nos jovens, as maiores vítimas e per-
petradores das violências, e na interceptação das dinâmicas 
geradoras destas últimas;

2)  Capacitação de um novo sujeito da gestão pública, sensível à 
complexidade que caracteriza essa nova abordagem, e apto 
para implantar políticas multidimensionais e multissetoriais;
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3)  A formulação e a implementação de políticas específicas de 
segurança, com base no tríptico: modernização (tecnológica e, 
sobretudo, gerencial, orientada para o planejamento e a avalia-
ção); moralização (via introdução de novos mecanismos insti-
tucionais não corporativos de controle interno – ouvidoria, e 
externo, a exemplo dos conselhos municipais); e participação 
comunitária (transparência do processo e recuperação da con-
fiança da sociedade nas instituições policiais renovadas) e, no 
mesmo sentido, a interdisciplinaridade, a interagencialidade, 
a participação e a descentralização;

4)  Nova abordagem das violências e da criminalidade, com o re-
conhecimento da diversidade dos níveis de realidade que en-
cerra (desde a autoestima, a dinâmica dos afetos, o universo 
imaginário e de valores e a construção identitária, até as ques-
tões de aprendizado, acesso à escola, ao lazer e ao emprego; 
como também o fomento a experiências familiares e comuni-
tárias de acolhimento e superação da estigmatização e da re-
jeição) e ênfase em políticas públicas de caráter preventivo;

5)  O estímulo a uma nova aliança com a sociedade, marcada pela 
transparência, participação e pela assunção de responsabili-
dades compartilhadas entre o Estado e a sociedade.9

Uma nova agenda municipal de segurança cidadã10, organizada 
em torno de um órgão gestor das políticas locais de segurança pública, 
de que são exemplos os GGI-Ms, deve abordar preferencialmente ações 
preventivas, articuladas com as demais agências municipais de regula-
ção urbana e de fiscalização administrativa, com foco na proteção inte-
gral de direitos, incluindo, ainda, de forma mais ampla, a interface com 

9 Inspirado, livremente, nas seguintes referências: INTERNATIONAL CENTRE FOR THE 
PREVENTION CRIME. Practical Approaches to Urban Crime Prevention. Proceeding of 
the Workshop held at the 12th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal 
Justice. Salvador, 2010, p. 102-103; GARLAND, David. La Cultura del Control: Crimen y 
orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005, p. 14-50; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Relatório. Prefeitura de Porto Alegre e a 
Segurança Urbana: uma forma alternativa de construir soluções para a segurança. Porto 
Alegre, 2003; SOARES, 2005, p. 15-44; DIAS NETO, 2005, p. 102-36.

10 Para mais informações, consulte a Agenda Municipal de Segurança Cidadã, desenvol-
vida pelo Instituto Igarapé (RJ), Instituto Sou da Paz (SP) e Instituto Fidedigna (RS). 
Disponível em: <http://www.ifidedigna.com.br/files/uploads/arquivos/agenda-munici 
pal-seguranca-cidada-eleicoes-municipais-2016.pdf>. Acesso em: 23 set. 2016.
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canais e instâncias de participação social ou popular, como os Conselhos 
Comunitários (Conseg), Conselhos Pró-Segurança Pública (Consepro) e 
Conselhos Municipais de Segurança.

Destarte, muito embora, de acordo com o que se asseverou, o pa-
pel dos municípios na área da segurança, à luz de uma interpretação 
literal do § 8º do artigo 144 da Constituição Federal, possa circunscre-
ver-se a um entendimento bastante limitado e meramente acessório 
ou residual, advoga-se que tal leitura não resiste a uma interpretação 
mais sistemática do próprio texto constitucional. Isso porque o núcleo 
axiológico da construção de políticas municipais de segurança está an-
corado em uma hermenêutica constitucional mais complexa, assente na 
extensão do conceito de segurança como direito social. 

Nessa perspectiva, repise-se, com fulcro no artigo 6º da Carta 
Magna, a segurança afigura-se como um direito a garantir outros di-
reitos, que, como direito social fundamental, possui eficácia vinculan-
te tanto entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) quanto entre estes e os particulares. 

Cabe, então, também aos municípios contribuir para o controle 
da criminalidade e para a redução das violências a partir da proposi-
ção, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas 
de segurança de viés preventivo, nos termos do que lhes conferem 
a Constituição Federal e a novel Lei 13.022/14 (Estatuto Geral das 
Guardas Municipais).

Para além desse enfoque hermenêutico-constitucional, um olhar 
sociocriminológico mais detido corrobora a assunção dos municípios 
como um ator fundamental no contexto da gestão integrada das políti-
cas de segurança, na medida em que múltiplos fatores e variados agen-
ciamentos concorrem para a (re)produção das violências nos territó-
rios das cidades. 

Dito de outro modo, certamente ações estritamente policiais e 
de justiça são fundamentais para garantir o controle e a redução das 
violências e da criminalidade. Ocorre que são igualmente imprescin-
díveis intervenções situacionais e sociais, de fiscalização administrati-
va e regulação urbana, sob a responsabilidade jurídico-constitucional 
dos municípios, para promover um aprofundamento da diminuição e 
do cessamento dos mecanismos que ativam o cometimento de violên-
cias e crimes.
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Esse conceito alargado de segurança deve ser compreendido 
como corolário da criação das condições político-institucionais, so-
cioculturais e ambientais para uma convivência pacífica dos(as) cida-
dãos(ãs) nas cidades.

Por essa razão, pode-se afirmar que os seguintes eixos estrutu-
ram uma política municipal de segurança cidadã:

•	 Políticas públicas de segurança com foco na prevenção social 
das violências e crimes;

•	 Políticas públicas de segurança com foco na prevenção situ-
acional das violências e crimes e na regulação e fiscalização 
administrativa do espaço urbano;

•	 Políticas públicas com foco na garantia e na promoção dos di-
reitos humanos;

•	 Políticas de segurança pública com foco na repressão qualifi-
cada das violências e da criminalidade;

•	 Políticas de gestão de riscos e respostas a desastres humanos 
e naturais com foco na defesa civil.

O cabedal de possibilidades que se descortinam para a atuação 
dos municípios a partir dessa reconfiguração da política de seguran-
ça demanda um escopo organizacional, aqui nominado como desenho 
institucional, condizente com os consequentes desafios socioculturais e 
político-institucionais que ensejam.

Compete, assim, aos GGI-Ms a atribuição de fomentar a indução 
da integração sistêmica das agências municipais direta ou indiretamen-
te afetas à possibilidade de controlar, prevenir e/ou reduzir a prática 
de violências e crimes, assim como articular e coordenar a integração 
entre aquelas e as agências que compõem o sistema de segurança pú-
blica e justiça criminal (Polícias, Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Sistema de Medidas Socioeducativas e Prisional), 
na perspectiva trina da prevenção11:

11 Inspirada, entre outros documentos internacionais das Nações Unidas, Banco Mundial 
e Banco Interamericano de Desenvolvimento, no desenho do Pacto pela Vida Municipal 
de Recife/PE.
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•	 Primária: da segurança dos direitos fundamentais e sociais 
(por meio de políticas públicas de educação, habitação, traba-
lho e emprego, cultura, saúde e ordenamento urbano); 

•	 Secundária: orientada a grupos, subgrupos e territórios de 
maiores riscos de vulnerabilidade e vitimização, especialmen-
te letal; 

•	 Terciária junto a egressos do Sistema de Medidas Socioedu- 
cativas e Prisional.

A política municipal de segurança cidadã consubstancia-se nesse 
conjunto de eixos temáticos estruturantes (programas) a serem desdo-
brados em projetos e ações integradas capilarizadas em unidades terri-
toriais12 de análise (diagnóstico), intervenção (plano de ação) e avalia-
ção (de impacto e de processo).

O fortalecimento da capacidade institucional do Estado, notada-
mente dos municípios, a partir de uma nova governança principiada 
pelos GGI-Ms, está diretamente atrelada à sua legitimidade e ao grau de 
confiança da população nas instituições de segurança e justiça13.

Embasadas na integralidade e na transversalidade dos elemen-
tos que subsistem na política municipal de segurança cidadã aqui con-
signada, tenciona-se superar a baixa cultura organizacional local para 
a gestão das políticas de segurança, manifesta na descontinuidade de 
programas, de projetos e de ações a reboque das mudanças político-ins-
titucionais do sistema democrático representativo brasileiro. 

Os novos contornos e padrões organizacionais da gestão pública 
impõem desafios também diversos para a consolidação de um desenho 
institucional que seja capaz de incorporar ao planejamento das políti-
cas públicas estudos e pesquisas que ofereçam diagnósticos cada vez 
mais técnicos e científicos das políticas de segurança públicas conju-
gadas com as políticas públicas de segurança, executadas e, de forma 
permanente e continuada, avaliadas (accountability), agregando a par-
ticipação não somente de especialistas, como também da cidadania.

12 Segundo, por exemplo, os microdados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) cotejados com os territórios de maior incidência de vulnerabilidade social e viti-
mização letal.

13 Um dos maiores desafios apontados, entre outros, em: FÓRUM BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário. São Paulo/SP, 2013.
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Não por acaso, a descentralização das políticas públicas vem sen-
do constantemente relacionada à municipalização, por se acreditar que

A proximidade do centro decisório ao ambiente em que se deve 
atuar pode estimular a comunicação entre Estado e sociedade, 
o que amplia as condições de gestão política da diversidade so-
cial, uma das maiores fontes geradores de conflitos urbanos. 
Acredita-se ainda que a proximidade entre governantes e gover-
nados e a experiência mais direta com os problemas possam es-
timular o interesse da sociedade civil para as questões públicas. 
O fortalecimento das competências municipais seria, portanto, 
forma de estímulo às ações políticas de base e de legitimação 
do sistema político-estatal como um todo. (DIAS NETO, 2005, 
p. 55)

O protagonismo dos municípios na gestão pública da segurança 
pode, por um lado, a contrario sensu, reificar as desigualdades estrutu-
rais do sistema social e penal e, por outro, colaborar para a conforma-
ção de uma cultura política e de gestão pública democráticas em prol da 
efetivação da segurança como um direito social fundamental.

É em face desse redimensionamento da extensão do controle so-
cial punitivo operado pelo sistema penal (formal/institucional, como 
também pelo informal/não institucional) nas diversas esferas da vida 
(pública ou privada) que a gestão da informação (ou do conhecimento) 
na área da segurança, mediante, por exemplo, da institucionalização de 
Observatórios Municipais de Segurança Cidadã, no âmbito dos GGI-Ms, 
adquire relevância singular.

Afinal, há que se avançar para a concepção de uma política de se-
gurança que garanta a segurança dos indivíduos em todos os seus di-
reitos fundamentais, na esteira do conceito de garantismo positivo de 
Baratta (1999), o que inclui os direitos de prestação positiva por parte 
do Estado, por meio da promoção das condições materiais de gozo efe-
tivo desses direitos (ações positivas fáticas).

Nesse sentido, os GGIs, devidamente subsidiados pela produção 
de pesquisas aplicadas capitaneadas pelos referidos Observatórios 
Municipais de Segurança Cidadã, podem contribuir para romper a lógi-
ca da “gestão por espasmos” (PAZINATO, 2012), ao redefinir o padrão 
organizacional de atuação das instituições de segurança pública e jus-
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tiça criminal em face do controle, da prevenção e, no limite, da redução 
da vitimização letal (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas 
de morte) e dos crimes violentos (roubos a pedestres, a residências, a 
estabelecimentos comerciais e de veículos).

Ocorre que, para tanto, é vital que o planejamento das políticas 
públicas, em geral, e de segurança, em especial, seja empreendido com o 
aporte de diagnósticos prévios, claros e precisos, sem o que questões e 
problemas emergentes ou urgentes tendem a colonizar a lógica de atu-
ação das agências de segurança e justiça em um padrão hegemônico re-
ativo e unicamente repressivo, desvirtuado das potencialidades abertas 
pelas políticas públicas de segurança de enfoque preventivo. 

A realização de estudos e pesquisas com o uso de fontes primárias 
e secundárias, criminais e não criminais, em face da natureza complexa, 
multiagencial e fatorial das violências, desvela-se essencial para qua-
lificar e aperfeiçoar a tomada decisão estratégica do Órgão Colegiado 
Pleno do GGI-M e dos consequentes projetos e ações dele derivados.

A ausência de uma metodologia para balizar a criação, o fun-
cionamento e a operacionalização dos Observatórios Municipais de 
Segurança Cidadã, de acordo com o que se afirmou, contemplando as 
peculiaridades e especificidades das realidades locais, trabalho em rede 
e parâmetros de comparabilidade com dinâmicas (inter)municipais si-
milares, reforça as dificuldades vivenciadas por pesquisadores(as) e 
gestores(as) públicos(as) comprometidos(as) com a qualidade da in-
formação e, por decorrência, da gestão das políticas de segurança que 
avultam desde o poder local.

Diversos autores têm apontado os dilemas e desafios daque-
les(as) que se debruçam a analisar a dinâmica das violências e crimes 
no País, alertando para a precariedade da produção dos registros crimi-
nais, tais como: problemas relacionados à subnotificação, que variam 
de acordo com o tipo de registro; falta de padronização dos procedi-
mentos de coleta de dados; influência de fatores operacionais, políticos 
e conjunturais; não uniformidade de metodologias entre as organiza-
ções policiais e de justiça, especialmente para uniformizar os tipos de 
registros e sua agregação para a composição de indicadores e a subjeti-
vidade envolvida no ato de registrar, entre outros (CANO, 2000; ROLIM, 
2005; BATITUCCI, 2007; MIRANDA, 2008; LIMA, 2011).
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Não por outra razão, a aprovação da Lei 12.681, de 4 de julho de 
2012, que instituiu o Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP), assinala uma conquista 
histórica, mesmo que ainda subestimada em termos da sua virtual efe-
tividade, eficácia e eficiência para a consolidação de um real sistema de 
segurança pública e justiça criminal no País, pressuposto básico para a 
conformação da ainda tenra democracia brasileira.

Nessa toada, Beato Filho (2011, p. 2) afirma:

Como não veem utilidade nenhuma na produção de estatísticas 
e indicadores, os operadores das organizações do sistema de jus-
tiça criminal tendem a negligenciar a produção dessas informa-
ções, relegando-as a terceiro e quarto plano dada a sua relevância 
para as atividades práticas da organização. Este é um problema 
delicado por envolver mecanismos de persuasão de policiais e 
agentes dos sistemas de justiça criminal encarregados da pro-
dução de estatísticas em relação à conveniência da adoção de 
sistemas desta natureza. O crescimento das taxas de crimes nos 
últimos anos tem se encarregado desta tarefa. 

Convém ressaltar que essa dificuldade não advém exclusivamen-
te da qualidade dos registros e das condições de sua produção, mas 
especialmente de como esses dados (não) são utilizados pelos profis-
sionais da área e o modo pelo qual as informações perdem a possibili-
dade de virarem conhecimento. A esse respeito, Renato Lima (2008, p. 
69) destaca:

A análise das estatísticas criminais brasileiras revela que dados 
existem e fazem parte da história do sistema de justiça criminal 
do país, mas que eles não se transformam, mesmo após a rede-
mocratização, em informações e conhecimento. O aumento da 
quantidade de dados produzidos, advindo da modernização tec-
nológica do Estado, provoca, por sua vez, a opacidade do exces-
so de exposição e permite que discursos de transparência sejam 
assumidos mas não provoquem mudanças nas regras e práticas 
de governo.  

Mesmo diante dessas complexidades metodológicas e políticas, 
características de um campo de pesquisa-ação e gestão em formação, 
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perpassado por uma teia de relações de poder e disputas intra e inte-
rinstitucionais e agenciais, um adequado gerenciamento da informação 
possibilita, entre outros, cotejar as ocorrências criminais com os recur-
sos institucionais (equipamentos e serviços públicos municipais disponí-
veis), além do capital social da comunidade (PUTNAM, 2008), com a di-
nâmica sociocultural do espaço urbano e de sua população e, sobretudo, 
com os demais indicadores de outras políticas públicas levadas a efeito 
pelo Poder Público Municipal nas suas mais diversas áreas de atuação.

A criação e a institucionalização de Observatórios Municipais de 
Segurança Cidadã, a exemplo do de Novo Hamburgo, contribui, portan-
to, para aperfeiçoar não somente a qualidade da gestão da segurança, 
como também para dar ensejo a novas possibilidades de abordagem e 
tratamento das violências, para além da lógica binária crime-pena, per 
se, redutora da complexidade das relações humanas e cerceadora de 
medidas integradas e integrais em direção à segurança dos direitos. 

Nesse diapasão, o potencial executivo e indutor da integração sis-
têmica entre outras agências estaduais e federais de segurança e justiça 
pelos GGI-Ms ganha um novo status com o monitoramento e o acompa-
nhamento permanente proporcionado pela gestão da informação. O es-
tabelecimento de parcerias estratégicas entre os GGI-Ms e instituições 
de ensino ou institutos de pesquisa parece-nos indispensável para asse-
gurar o desenvolvimento de um sistema local de gestão da informação 
da segurança voltado a garantir o correto e adequado atingimento dos 
resultados pretendidos pela política municipal de segurança cidadã. 

Isso porque a opacidade dos números e a espetacularização da 
dor e das violências por parte dos meios de comunicação não podem se 
constituir nos únicos critérios heurísticos de mensuração dos progra-
mas, projetos e ações de segurança, mormente em nível municipal. Pelo 
contrário, os dados e as informações da área necessitam do controle 
público e devem contemplar a participação social ou popular no empre-
endimento de Estado de fortalecer a transparência e a accountability do 
sistema de segurança pública e justiça criminal.

Nesses termos, e a partir dessas balizas, nacionais e internacio-
nais, o Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo/RS con-
siste em um centro de pesquisa social aplicada voltado a mapear os ín-
dices de crimes praticados na cidade, com vistas a estruturar um siste-
ma online georreferenciado de monitoramento e avaliação, processual e 
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de impacto, da dinâmica local das violências, ultimando a qualificação e 
o aperfeiçoamento da capacidade institucional de gestão integrada das 
políticas públicas de segurança com as políticas de segurança pública – 
da prevenção social e situacional das violências ao controle e repressão 
qualificada da criminalidade, gestadas no âmbito do GGI-M.

O referido Observatório vem sendo estruturado pelo Núcleo de 
Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria (NUSEC/
FADISMA), em conjunto com servidores de carreira da Guarda Municipal 
e da Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo, desde meados de 
setembro de 2015, por iniciativa da Prefeitura Municipal, contando o 
apoio técnico e financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no bojo do Programa Municipal de Desenvolvido Integrado, com 
fulcro no Contrato de Empréstimo 2.752/OC-BR.

Na sua fase de implantação, o Observatório elaborou um con-
junto de estudos técnicos e científicos acerca da dinâmica das violên-
cias e crimes levados a efeito em Novo Hamburgo, Região do Vale dos 
Sinos e Região Metropolitana de Porto Alegre, tomando como base a 
sistematização e a análise de fontes primárias, como a Pesquisa de 
Opinião de Vitimização, empreendida junto à população hambur-
guense, e o Registro Online de Situações de Violências nas Escolas 
(ROVE), implantado junto à Rede Municipal de Ensino Fundamental, 
na profícua parceria estabelecida com as Secretarias Municipais de 
Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmur) e de Educação (SMED), e, 
ainda, secundárias, a exemplo dos crimes violentos, com destaque 
para os homicídios e latrocínios, consumados e tentados, roubos em 
geral e roubos de veículos em particular, disponibilizados, seja pela 
Divisão de Estatísticas Criminais da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS), seja pela 3ª Divisão Regional 
Metropolitana da Polícia Civil (3ª DRM).

A título de ilustração, as pesquisas aplicadas conduzidas pelo 
Observatório demonstram uma redução dos homicídios perpetrados 
na cidade a partir de 2015, ano em que são dinamizados os projetos 
e ações integradas e integrais com foco no controle da criminalidade 
e, sobretudo, na prevenção social das violências. O primeiro semestre 
de 2016 em relação ao mesmo período de 2014 e 2015 assinala uma 
diminuição de 45,3% e de 37% dos homicídios. Considerando janeiro 
a junho de 2016 com o mesmo período de 2015, 17 vidas foram sal-
vas na cidade.
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Gráfico 1 – Homicídio em Novo Hamburgo (2009-2015)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

De outra parte, a espacialização desse tipo delitivo corrobora a 
persistência dessas ocorrências em três grandes territórios da cidade, a 
saber: Canudos, Santo Afonso e Kephas/Diehl. Por essa razão, durante 
as reuniões do Pleno do GGI-M de Novo Hamburgo e das suas Câmaras 
Técnicas, especialmente nas de Prevenção, a equipe multiprofissional 
do Observatório sustentou a necessidade da focalização das políticas 
públicas de segurança nessas localidades, como também das operações 
e ações integradas de controle capitaneadas pelas polícias com o apoio 
da Guarda Municipal.
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Figura 1 – Homicídios Dolosos Tentados – Novo Hamburgo (2015)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  

Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Figura 2 – Homicídios Dolosos Consumados – Novo Hamburgo (2015)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Igualmente, nesse mesmo lapso temporal considerado, segundo 
dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, hou-
ve uma diminuição de 100% dos latrocínios em Novo Hamburgo, inver-
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tendo a curva ascendente e os altos índices dessa modalidade delitiva 
no ano de 2015, em que o Município liderou o ranking, proporcional-
mente, ante as demais cidades gaúchas. 

Dito de outro modo, as 22 vidas de hamburguenses preservadas, 
somente de janeiro a junho do corrente ano, por conta da assunção des-
te conceito e da sua operacionalização, tático-operacional, por intermé-
dio da atuação sinérgica, focalizada, assertiva e integrada das agências 
de segurança pública, e eventualmente de justiça criminal, baseadas na 
gestão da informação e no trabalho capitaneado pelo GGI-M, asseveram 
a relevância, tanto político-institucional quanto sociocultural, desta 
prática institucional que potencializa o controle, a prevenção e, no li-
mite, a redução da vitimização letal e dos crimes violentos na cidade de 
Novo Hamburgo.

Figura 3 – Latrocínios em Novo Hamburgo (1º sem. 2014, 2015 e 2016)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Os estudos técnicos do Observatório exemplificaram a tendência 
de controle dos delitos sem o envolvimento de violência contra a pes-
soa, nos anos de 2014, 2015 e 2016, a exemplo dos furtos em geral e dos 
furtos de veículos em especial. 
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Figura 4 – Furtos em 2012-2015

Figura 5 – Furtos em Novo Hamburgo (1º sem. 2014, 2015 e 2016)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Se a taxa de furtos diminuiu 8% no primeiro semestre de 2016 
em relação a 2015, a redução da taxa de furtos de veículos acompanhou 
esse patamar perfazendo 7% e mantendo-se em um patamar de esta-
bilidade desde 2012, diferentemente do verificado em cidades médias, 
como São Leopoldo, no seu entorno, ou Canoas, na Região Metropolitana 
de Porto Alegre. 
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Figura 6 – Furtos de Veículos (2012-2015)

Figura 7 – Furtos de Veículos em Novo Hamburgo (2014-2015-2016)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

De outra parte, verificou-se claramente a necessidade de se prio-
rizar a dissuasão dos delitos com ameaça ou violência contra a pessoa. 
Apesar de o aumento verificado nas taxas de roubos em geral e de rou-
bos de veículos em particular ser menor em Novo Hamburgo do que os 
demais 42 Municípios da Região do Vale dos Sinos, o crescimento des-
ses crimes preocupa, posto que impactam diretamente a representação 
social de insegurança. 
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Figura 8 – Roubos (2012-2015)

Figura 9 – Roubos em Novo Hamburgo (2014-2015-2016)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Por conta disso, o Observatório passou a pautar o assunto junto 
ao Pleno do GGI-M e às lideranças municipais e policiais imbricadas com 
a tomada de decisão da área da segurança na cidade, de modo a fortale-
cer as estratégias integradas de policiamento ostensivo, entre a Brigada 
Militar e a Guarda Municipal, assim como outras medidas de prevenção 
situacional (como a eficientização da iluminação pública) e de controle 
social dos espaços públicos (como o aprimoramento da gestão das câ-
meras de videomonitoramento) nas regiões de maior ocorrência.
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 Figura 10 – Roubos de Veículos (2012-2015)

Figura 11 – Roubos de Veículos em Novo Hamburgo (2014-2015-2016)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Os hotspots de roubos de veículos ilustram as ruas e as localida-
des da cidade com a maior concentração desse delito, corroborando a 
tese de que esse tipo de crime demanda a realização de operações in-
tegradas (entre diferentes agências de segurança e justiça), como tam-
bém entre os municípios do entorno, notadamente Campo Bom, São 
Leopoldo e Estância Velha. 
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Figura 12 – Ocorrência de Hotspot de Roubos de Veículos em  
Novo Hamburgo (2014-2015)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

Figura 13 – Ruas com maior número de ocorrências de roubos de  
veículos em Novo Hamburgo (2014-2015)

Fonte: SSP/RS, sistematizado pelo Observatório da  
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.
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Além da priorização da análise da dinâmica criminal, exemplifica-
da alhures, o Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo ela-
borou mapas diversos com a especialização dos recursos institucionais 
à alocação das viaturas da Guarda Municipal nos principais hotspots 
da cidade, estruturou uma inédita Plataforma Online Georreferenciada 
com dados e informações criminais e não criminais (www.odsc.com.
br), conduziu vasta Pesquisa de Opinião de Vitimização e de Avaliação 
dos Serviços Públicos direta ou indiretamente afetos à dimensão da 
segurança cidadã, criou uma versão singular do Registro Online de 
Situações de Violências nas Escolas (ROVE), em parceria com a Sphinx 
Brasil, promoveu formações e capacitações, seminários de socialização 
e difusão dos resultados das produções aplicadas do Observatório e, 
ainda, Estudos Técnico-científicos, customizados conforme demandas 
da gestão pública municipal, da Guarda Municipal, das forças policiais e 
agências do sistema de medidas socioeducativas e prisional, entre ou-
tros boletins mensais e relatórios pormenorizados acerca da vitimiza-
ção letal e dos crimes violentos na cidade e na Região.

CONCLUSÃO

A tarefa é árdua e inclui a apropriação dessa “arquitetura da 
informação” pelos servidores de carreira da Administração Pública 
Municipal, processo que, em Novo Hamburgo, vem-se materializando 
desde a origem da implantação do novel Observatório da Segurança 
Cidadã, em conjunto com agências estaduais e federais de segurança 
(e justiça) que compõem o GGI-M. Somente assim aumentam as pro-
babilidades de (re)orientação das práticas sociais e políticas dos pro-
fissionais de segurança em torno de um modelo de novo tipo, melhor 
denominado, de segurança cidadã, como se afirmou alhures.

Indubitavelmente, a centralidade político-institucional e ad-
ministrativa do Observatório tanto junto à Guarda Municipal quanto 
junto às demais instituições do GGI-M colabora para o aprimoramen-
to das políticas de segurança desde a prevenção (social e situacional) 
das violências até a repressão (qualificada) da criminalidade na cidade. 
Materializa-se, assim, o disposto na Lei Municipal 1.851/08, que criou o 
GGI-M de Novo Hamburgo, prevendo, em seu artigo 2º, inc. III, a neces-
sidade da análise de dados estatísticos e da realização de estudos sobre 
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as práticas infracionais criminais e administrativas, a fim de subsidiar a 
ação governamental municipal em sua prevenção e repressão (in verbis).

As Leis Federais 12.681/12 e 13.022/14, que instituem o Sistema 
Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas (SINESP) e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, respectiva-
mente, também ratificam a relevância da informação e do conhecimen-
to aplicados no campo da segurança, amalgamando, no plano local, a 
importância dos Observatórios Municipais de Segurança Cidadã.

Observem-se, ainda, as recomendações e as boas práticas de 
inúmeras organizações nacionais, a exemplo do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública14, e internacionais, tais como o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)15, cofinanciador desta iniciativa, o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)16, a Rede Urbal17 e o 
Banco Mundial18, as quais enfatizam a premência do aprimoramento da 
gestão da informação da segurança no Brasil.

Por essa razão, as Coordenações Geral e Técnica do Observatório 
da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo auxiliaram a Administração 
Pública Municipal no desenho de um Projeto de Lei submetido à Câmara 
Municipal para criar e institucionalizar essa experiência de gestão da 
informação na qualidade de um centro de pesquisa social aplicada per-
manente, ultimando o aperfeiçoamento da capacidade institucional de 
gestão integrada das políticas de segurança cidadã desde o protagonis-
mo municipal19.

14 Vide, nesse particular, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disponível 
em: <www.forumseguranca.org.br>, acessado em 20 de junho de 2016.

15 Sugere-se a leitura da seguinte produção técnica do BID, com destaque para as páginas 
8 a 12, em: <goo.gl/A0SNrS>, acessado em 20 de junho de 2016.

16 A título de exemplo, cite-se a presente publicação que referencia produção técnica co-
letiva com a presença deste autor: <goo.gl/zFMB55> e, ainda, no mesmo sentido: <goo.
gl/GRRDoJ>, acessados em 20 de junho de 2016. 

17 Mais em: ACERO, Hugo; MIRAGLIA, Paula; PAZINATO, Eduardo. Estratégias locais de 
Segurança Cidadã. Recife: Provisual, 2012. 

18 Vide: <http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/brazil/documents/doc worl 
dbank.pdf>, acessado em 20 de junho de 2016.

19 Para um aprofundamento deste conceito consulte: CAPRIROLO, Dino; BELIZ, 
Gustavo; ALVARADO, Nathalie; CAMARANO, Claudete; CORDOVEZ, Carlos; VIEIRA, 
Haroldo. Segurança Cidadã no Brasil: Contribuições ao diálogo setor. Rio de Janeiro: 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2011; e BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO. La Eficacia de las Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana en 
América Latina y El Caribe: Cómo medirla, cómo mejorarla. Versón preliminar para dis-
cusión en la primera reunión de la Red de Seguridad Ciudadana. Washington/DC, 2012.

http://www.forumseguranca.org.br
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/brazil/documents/docworldbank.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/brazil/documents/docworldbank.pdf
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Quer-se, dessa forma, transformar o Observatório como um 
Departamento da Diretoria da Guarda Municipal, destinado não apenas 
a realizar pesquisas e estudos pontuais e isolados, mas sim, estruturar 
um sistema de gestão local da informação e do conhecimento na área 
da segurança, com foco, fundamentalmente, na sistematização e análi-
se dos principais indicadores criminais (dados secundários) atinentes 
aos crimes violentos em geral (roubos a pedestres, a estabelecimentos 
comerciais e a veículos) e aos crimes violentos com resultado morte 
em particular (homicídios tentados e consumados e latrocínios), com 
base nos dados disponibilizados pela SSP/RS, por meio de convênio, 
bem como no cotejo de dados primários oriundos da novel Pesquisa de 
Vitimização e do ROVE, para fins de avaliação de impacto e processual 
da política local de segurança em curso.

Com efeito, a construção de soluções concretas para os proble-
mas de insegurança, violências e crimes demanda informação e conhe-
cimento aplicados. A garantia do direito à segurança passa, primeiro, 
pela segurança do direito à informação e, depois, pela segurança dos 
demais direitos fundamentais e sociais que concorrem para o legítimo e 
efetivo acesso e fruição do direito à cidade.

Afinal, tendo em vista o fomento de uma cultura de gestão da in-
formação da segurança cidadã, a racionalização dos investimentos pú-
blicos, o aumento da transparência e do controle público do sistema 
de segurança e justiça, como também a virtual captação de recursos 
junto a órgãos públicos e/ou privados, nacionais e internacionais, em 
face do aprimoramento da capacidade institucional de gestão, espera-
-se que essa inovação institucional representada pelo Observatório da 
Segurança Cidadã tenha vida longa na cidade de Novo Hamburgo e, cada 
vez mais, no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. 
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OS OBSERVATÓRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
MUNICIPAIS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO:  

O CASO DO MUNICÍPIO DE CANOAS

Claudete de Souza1

Se as últimas décadas mostraram avanços na sedimentação de 
conquistas sociais, a sua preservação nos últimos tempos não tem sido 
fácil. A desigualdade na repartição da riqueza, a discriminação, a into-
lerância às diferenças e à diversidade, a incerteza, a perda dos valores 
humanistas não são anomalias, mas aspectos constituintes do pensa-
mento globalizado e do sistema econômico capitalista (COSTA, 2005).

Falar em violência é, portanto, atual e desafiante, pois a violência 
deixou de ser um ato circunstancial para transformar-se numa forma de 
ver e de estar no mundo contemporâneo. Para tentar explicar sua confi-
guração é importante compreender, primeiramente, as transformações 
sociais e os fenômenos que a produzem.

O crescimento da ocorrência da violência nos municípios bra-
sileiros, em especial nos centros urbanos, tem exigido respostas mais 
adequadas do aparato estatal, cujo papel é o de reprimir a violência e 
exercer controle sobre a ordem social. 

No âmbito de uma nova adequação estão as ações orientadas a 
tratar esta problemática a partir de uma ótica da prevenção capaz de 
envolver também tratamento específico a questões como o consumo ju-
venil de droga, principalmente o crack, e os furtos e roubos de veículos 
que provocam na população a sensação de insegurança. 

1 Administradora, Especialista em Direitos Humanos, Cidadania e Processos de Gestão em 
Segurança Pública (EST), Especialista em Gestão Pública Municipal (UFRGS) e Guarda 
Municipal de Novo Hamburgo e integrante da equipe multiprofissional de pesquisado-
res(as) do Observatório Municipal da Segurança Cidadã.
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Este trabalho é resultado de uma pesquisa que procurou eviden-
ciar o uso de novas estratégias que intensificaram as ações de seguran-
ça pública nas comunidades com as mais altas taxas de violência e cri-
minalidade no município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto 
Alegre, e que objetivavam produzir resultados de curto e médio prazo 
que pudessem garantir a segurança da população.

Especificamente a nova estratégia estudada foi a implantação do 
Observatório de Segurança Pública, procurando demonstrar sua abor-
dagem moderna para o enfrentamento da questão da segurança públi-
ca, um direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988, e 
de responsabilidade do Estado.

Para cumprir essa responsabilidade, o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Justiça, inaugurou políticas de segurança pú-
blica no Brasil, focado na implantação do Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP) e, posteriormente, na criação do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).

O enfrentamento e prevenção da violência – papel desempenhado 
pelos Estados, em razão de sua obrigação constitucional – é particular-
mente inovadora e recente, tornando-se imprescindível a estruturação 
da Administração Municipal para discutir e construir uma identidade 
institucional para a implementação de uma política de segurança ur-
bana no município. Fortalecer a compreensão do papel da segurança 
urbana municipal por parte da própria administração municipal e da 
comunidade inaugura uma nova concepção de segurança pública, cujo 
propósito é promover segurança urbana, preventiva e comunitária, con-
forme as características de convivência social e local. 

Com a nova concepção das políticas públicas de segurança, o foco 
do Governo Federal é de articular e integrar os órgãos públicos com a 
sociedade civil, em ações permanentes de promoção de ambientes se-
guros, como estratégia fundamental de prevenção à violência e à crimi-
nalidade, contribuindo para ampliar a qualidade de vida.

Entretanto, não são poucas as dificuldades e os desafios enfrenta-
dos nas cidades, que vão desde o número elevado de ocorrências de vio-
lência que contrasta com os recursos materiais e humanos disponíveis, 
bem como a falta de informações sistematizadas e dados estatísticos, 
que proporcionem condições de planejamento e formulação de estraté-
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gias para os problemas de maior incidência. A implantação do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal, criado com o propósito de integrar as 
forças policiais em todas as esferas de governo, a formulação política 
dá um passo para a articulação das medidas preventivas e acompanha-
mento de seu desenvolvimento bem como de um canal de diálogo. 

O Observatório de Segurança Pública, objeto desta pesquisa, tem 
um papel a cumprir na reunião, sistematização e uso da informação so-
bre a evolução da violência e criminalidade dos municípios, de modo a 
alimentar essa nova linguagem institucionalmente integrada da política 
pública de segurança.

Em razão desta convicção, este estudo procurou avaliar o suporte 
analítico prestado pelo Observatório de Segurança Pública do municí-
pio de Canoas, no Rio Grande do Sul, para a tomada de decisões nas 
ações de segurança pública no município de Canoas.

Para lograr este objetivo, a pesquisa assumiu um enfoque primei-
ramente descritivo, ao apresentar a evolução da abordagem da segu-
rança pública nos últimos anos e, na sequência, evidenciou essa proble-
mática no caso específico do município de Canoas, na Região metropo-
litana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi realizado um estu-
do de caso, com enfoque na análise qualitativa dos dados coletados, 
que consistiram em primeiro lugar em documentos e relatórios do ór-
gão em pauta e, em segundo, nas entrevistas realizadas a gestores do 
Observatório de Segurança Pública e planejador de política de seguran-
ça pública. A leitura exploratória e seletiva dos documentos e das en-
trevistas permitiu, posteriormente, a análise documental e de texto que 
enriqueceram as descrições e interpretações.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança pública é um dever do Estado para com a sociedade 
que, ainda que credora desse direito, não está isenta, pois também é 
responsável pela sua consecução, devendo se engajar, a fim de que ela 
seja alcançada e mantida. Esta questão é de tal maneira relevante que o 
legislador destinou um capítulo para o assunto na Constituição Federal 
que, em seu artigo 144 refere: 
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Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e respon-
sabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pú-
blica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]

Ao afirmar que a segurança pública é direito e também responsa-
bilidade de todos, a Constituição Federal, neste artigo específico, inscreve 
a necessidade da participação cidadã na construção do controle social.

Ainda que fique claro (pela sequência da redação do artigo) que 
não só o governo estadual é o responsável, pela segurança pública, 
Miraglia (2006, p. 89) enfatiza a necessidade e a importância da partici-
pação do Poder Executivo municipal nas políticas de segurança pública:

Ainda que no texto da Constituição Federal Brasileira a respon-
sabilidade pela segurança pública apareça como tarefa a ser 
compartilhada, sabemos que as políticas públicas na área da se-
gurança foram, historicamente, objeto de ação, sobretudo, dos 
governos estaduais. Eleger o município como mais um também 
da percepção das potencialidades da ação do poder local nesse 
campo de atuação. 

Neste contexto, a comunidade e o município se enquadram no 
que a autora preceitua, pois o estado de insegurança social exige um 
enfrentamento conjunto entre a comunidade e a administração munici-
pal, de modo a um engajamento para uma melhor abordagem da segu-
rança pública no município. É no âmbito da proposta governamental de 
enfrentamento combinado e compartilhado desta problemática que se 
cria uma política pública de segurança, lançada pelo Governo Federal, o 
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

O Sistema Único de Segurança Pública 

Ao reconhecer a gravidade do problema da segurança pública no 
Brasil, o Governo Federal aproveitou para inaugurar uma nova etapa na 
história da segurança pública brasileira, com o foco da ação situado na 
implantação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Orientado pela perspectiva de elaborar uma política pública de 
segurança unificada, de âmbito nacional, objetivando ampliar a integra-



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

115

ção e articulação de forma prática, das ações das polícias federais, es-
taduais e municipais, preservando assim, a autonomia das instituições 
envolvidas, o Governo Federal lançou, em abril de 2003, o SUSP.

Com a implantação do programa de Segurança Pública para o 
Brasil, o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP), propôs eixos estratégicos entre os quais tem desta-
que a educação como instrumento fundamental para a efetivação das 
referidas mudanças nas polícias brasileiras. De acordo com o referido 
programa, é por meio da educação que o País poderá construir uma 
nova concepção de abordagem da segurança pública, que consiste na 
prevenção como forma inovadora.

A implantação do SUSP é, para o Governo Federal, a possibilidade 
da consolidação da democracia do sistema político brasileiro, se ela vier 
acompanhada da implantação de uma concepção de segurança cidadã, 
com a participação da sociedade.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

Segundo o Ministério da Justiça, o Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), lançado em 2007, tem 
como propósito a prevenção, e também o controle e a repressão à cri-
minalidade, e para isso propõe articular as ações de segurança pública 
com as políticas sociais. Para isso, o Pronasci pretende fomentar a in-
tegração entre União, estados e municípios por meio das diretrizes do 
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

O Pronasci foi instituído pela Lei Federal 11.530, de 24 de outu-
bro de 2007, como um novo paradigma de segurança pública, pautado 
em duas grandes inovações:

Articulação entre ações de segurança e ações de natureza sociais 
e preventivas, atuando nas raízes socioculturais da violência e da 
criminalidade, por meio do fortalecimento dos laços comunitá-
rios e das parcerias com as famílias, sem abdicar das estratégias 
de ordenamento social e repressão qualificada;
Fomento de uma agenda federativa compartilhada, com o envol-
vimento de todos os entes, acrescentando, ao papel basilar dos 
estados, o Governo Federal, com indução de políticas e financia-
mento, e os municípios, com papel ativo nas ações de prevenção.
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Esta inovação foi traduzida na promoção de um plano de inclusão 
e fortalecimento da coesão social, através do empoderamento – segun-
do o educador Paulo Freire, a capacidade do indivíduo de realizar, por 
si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer – das 
relações entre profissionais de segurança pública e sociedade civil, e do 
ingresso a um Estado qualificado.

Fica claro deste modo que este programa foi instituído com o 
objetivo de garantir os direitos dos cidadãos pautados na Constituição 
Federal e buscando, por intermédio de iniciativas pioneiras, a solução 
de problemas vivenciados na sociedade, ultrapassando os sistemas 
existentes de políticas de segurança pública, otimizando soluções por 
meio de ações conjuntas dos três entes federativos. 

Nesta nova perspectiva, os municípios devem desempenhar fun-
damental um papel ativo na construção de políticas públicas modernas 
para enfrentar os desafios no campo da segurança pública.

Abordam-se no tópico seguinte, os fundamentos da atuação mu-
nicipal no campo da segurança pública de forma inovadora, pois o mu-
nicípio tem a percepção das potencialidades da ação do poder local nes-
se campo de atuação.

A SEGURANÇA PÚBLICA NO ESPAÇO MUNICIPAL

A atuação dos municípios na área da gestão de políticas públicas 
de segurança contribui para a redução do nível da violência e crimina-
lidade nos centros urbanos. Para isso contribuem a implementação de 
políticas integradas de segurança pública no âmbito municipal, e a exe-
cução de programas de prevenção e controle da violência que geram 
oportunidades para a população jovem. Estas ações tendem a diminuir 
os fatores de risco para a violência e melhorar a qualidade de vida da 
população, tendo em vista a proteção dos seus direitos civis.

Igualmente buscam fortalecer a capacidade institucional e orga-
nizativa do poder público municipal, no que diz respeito à elaboração e 
implementação de uma política de combate à violência e à criminalida-
de no âmbito local, integrada às demais políticas públicas municipais, 
representando uma conquista democrática. Ao mesmo tempo consti-
tuem um novo desafio, ao fortalecerem os espaços de controle social da 
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sociedade sobre o poder público, particularmente no tocante às ações 
relacionadas à segurança pública.

Por outro lado, também buscam instituir programas de preven-
ção e controle do crime com base na prevenção situacional, com foco 
nos territórios identificados, consubstanciados em parâmetros científi-
cos e, igualmente fortalecer as instituições de segurança pública local. 
Visam igualmente aumentar a eficiência e a eficácia na identificação, 
perseguição e prevenção do delito através de melhor coleta, sistema-
tização e análise da informação. Desta forma buscam contribuir para a 
gestão do conhecimento por parte de gestores e técnicos no âmbito da 
segurança cidadã.

Sabe-se que no Brasil a responsabilidade pela segurança públi-
ca é predominantemente dos governos estaduais, por meio da atuação 
das polícias civil e militar, bem como do Poder Judiciário dos estados, 
Ministério Público e do sistema prisional, todos estruturados e geren-
ciados no âmbito estadual. Em concomitância, o relatório de pesquisa 
apresentado por Azevedo (2007) relata que há um aumento no sen-
timento de insegurança, causado pelo crescimento da violência e da 
criminalidade. Este paralelismo está associado às dificuldades dos go-
vernos federal e estaduais de atenderem às demandas de segurança da 
população. Assim, outras formas de combater e prevenir as violências 
devem ser adotadas. 

Diante desta problemática, Azevedo (2007, p. 11) aponta o empe-
nho dos governos municipais e da sociedade civil em pensarem políti-
cas públicas locais de prevenção e controle da violência.

A atuação dos governos municipais na área de segurança pública 
parte da demanda social por segurança, que solicita ações ime-
diatas no combate à violência e à criminalidade e não diferencia 
a responsabilidade dos diferentes níveis de governo. É nos muni-
cípios que ocorrem situações/eventos envolvendo os cidadãos, e 
também é nesse âmbito que os governos têm contato mais próxi-
mo com a população. Neste contexto, pode-se pensar no municí-
pio como um novo ator na área de segurança pública, principal-
mente em ações de prevenção da violência e criminalidade.
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Cabe destacar a importância do empenho dos municípios em 
abordar esta sensação de insegurança vivida pela população, bem como 
privilegiar a participação da comunidade. Cabe ao município contribuir 
das mais variadas formas, como, por exemplo, na melhoria da ilumi-
nação das vias públicas, das praças, adequação das vilas irregulares, 
terrenos baldios, entre outras intervenções, integrando os serviços das 
diversas secretarias. 

Partindo da análise de Azevedo (2007), é possível refletir e averi-
guar a imprescindibilidade da Administração Pública em empenhar-se 
no fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada, para apoiar uma 
gestão integrada com os demais órgãos de segurança pública.

Gabinetes de Gestão Integrada

De acordo com a SENASP, órgão responsável pela promoção de 
políticas de segurança pública, os Gabinetes de Gestão Integrada surgi-
ram no contexto do SUSP:

O GGI é um fórum executivo e deliberativo, que tem como missão 
integrar sistemicamente os órgãos e instituições federais, esta-
duais e municipais, priorizando o planejamento e a execução de 
ações integradas de prevenção e enfrentamento da violência e 
criminalidade. Visa, ainda, avançar em torno de um paradigma 
em segurança pública com enfoque em boas práticas de gestão 
por resultados. (SOARES, 2009, p.12)

Para estruturar os Gabinetes, as diretrizes aprovadas pelo 
Pronasci formatam o seguinte desenho:

Criar, estruturar, implantar, compor e fortalecer, democratica-
mente, Gabinetes de Gestão Integrada nos três níveis de governo, 
para: promover a atuação conjunta e coordenada dos organismos 
de segurança pública, com entidades públicas e privadas, respei-
tando e acatando as diretrizes e deliberações dos conselhos de 
segurança pública. (SOARES, 2009, p. 342)

As instituições, responsáveis pela segurança pública necessitam 
de sistemas integrados e inteligentes focados na melhoria dos serviços 
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prestados à sociedade. Conforme relatado na Coletânea Nacional, não 
há possibilidade de construir um sistema de segurança pública eficiente 
sem compartilhar os conhecimentos e sem a cooperação entre as insti-
tuições. Os Gabinetes de Gestão Integrados (GGI) são espaços que con-
gregam instituições diferentes em torno de um objetivo modernizante 
de atenção à segurança pública. 

Destaca-se este trecho da Coletânea dos GGIs:

Parafraseando o gênio Albert Einstein: “Não há nada mais insano 
do que fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados 
diferentes”. Lamentavelmente, o paradigma da segurança pública 
dos últimos 40 anos foi pautado por fazer mais do mesmo, além 
da fragmentação e reatividade das instituições, sem muita anteci-
pação e planejamento e pouca visão preventiva. (SOARES, 2009, 
p. 12)

De acordo com o Programa Nacional, os GGIs foram planejados 
para constituir uma rede nacional, nos níveis regional, estadual e muni-
cipal. Sua proposta consiste em trabalhar com uma dinâmica funcional 
heterogênea. Para que este novo modelo de funcionamento no campo 
da segurança pública tenha êxito, forma-se um consenso acerca da im-
portância da transformação cultural por meio de um processo de adap-
tação e muita tolerância, para que as novas ideias sejam “libertadas” do 
antigo senso comum, que conduziu a estas políticas nada eficazes nas 
últimas décadas.

Na sequência, cabe discutir o papel e a atuação dos Observatórios 
de Segurança Pública e a contribuição que, por meio de coleta e análise 
de dados, podem assinalar situações problemáticas a serem enfrenta-
das pelos Gabinetes de Gestão Integrada-Municipal (GGI-M).

O Observatório de Segurança Pública

O Observatório de Segurança Pública foi criado para coletar e 
realizar análises sobre a violência e a criminalidade, bem como mo-
nitorar as ações realizadas no município. Destaca-se a relevância dos 
Observatórios na gestão do conhecimento para a consecução das ações 
integradas de segurança pública, na gestão da comunicação, da forma-
ção e da mobilização, e na gestão das ações de prevenção.
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De acordo com o propósito do Ministério da Justiça, idealizador 
desta nova abordagem de política pública, o Observatório de Segurança 
Pública faz parte da estrutura do GGI-M e é o órgão responsável pela 
gestão do conhecimento, e por produzir e sistematizar as informações 
mediante estudos e análises científicas. Seu desempenho possibilita 
descobrir a melhor forma de enfrentar os problemas de segurança pú-
blica do município. 

O objetivo do Observatório de Segurança Pública é, portanto, 
trabalhar a informação de modo que ela se torne a principal ferra-
menta para planejar as ações de repressão no GGI-M, e viabilizar um 
sistema de inteligência que poderá auxiliar na tomada de decisões, 
tanto para a constituição de diagnósticos quanto para a identificação 
de demandas locais.

Em virtude do exposto, salienta-se a importância desses estudos, 
pois eles podem possibilitar um diagnóstico capaz de contemplar a rea-
lidade de cada comunidade, identificando o perfil das ações de violência 
e os fenômenos relacionados à criminalidade local, e verificar a percep-
ção dos munícipes em relação à segurança pública, o que deve contri-
buir para a tomada de decisão das ações a serem implantadas.

O CASO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CANOAS – RS

No município de Canoas, o Observatório de Segurança Pública foi 
implantado inicialmente com recursos captados do Governo Federal. 
O município justificou a criação, estruturação e implementação do 
Observatório de Segurança Pública, defendendo a importância de pro-
duzir e analisar dados relativos à caracterização da natureza, do nú-
mero e da distribuição espacial da ocorrência das ações de violência e 
dos crimes incidentes no município. Foi assim instituído um Centro de 
Pesquisa Social Aplicada à Segurança Pública.

Com esse propósito e essa justificativa o Observatório de 
Segurança Pública foi institucionalizado e tornou-se uma política pú-
blica, por meio da Lei Municipal 5.386, de 19 de maio de 2009. Seus 
objetivos passavam também pela qualificação e aperfeiçoamento da 
gestão de segurança pública, por intermédio das atividades desenvol-
vidas pelo GGI-M, e também por oportunizar novas possibilidades de 
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abordar e intervir na gestão de políticas públicas de segurança, com 
foco na prevenção da violência. 

Com o propósito de garantir a sustentabilidade do projeto, o mu-
nicípio instituiu uma parceria com a Fundação La Salle e sua faculdade 
local, a Unilasalle, a fim de constituir um grupo de pesquisa acadêmi-
co. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir do papel desem-
penhado no I Colóquio sobre Gestão do Conhecimento da Segurança 
Pública de Canoas, firmou-se como um outro parceiro em termos de co-
operação técnica com o Observatório de Segurança Pública de Canoas.

O Observatório de Segurança Pública de Canoas é considera-
do um centro de pesquisa social aplicada e está sediado na Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Canoas. Desde sua 
implantação, o Observatório foi formado por um tripé composto pela 
Prefeitura Municipal de Canoas, o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e o Grupo de Pesquisa e Violência e Cidadania da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

A gestão do conhecimento, por meio do Observatório, é de respon-
sabilidade do Poder Executivo, que deve prover os meios e os recursos 
humanos necessários para o funcionamento adequado do Observatório 
de Segurança Pública.

Foi também constituído um Conselho de Avaliação Externa do 
Observatório, com o objetivo de examinar a implementação das po-
líticas de segurança desenvolvidas no Município, a partir dos dados 
elaborados pelo Observatório. O Conselho de Avaliação Externa do 
Observatório é formado por até dez pessoas com notório saber científi-
co na área de segurança pública.

Deste o início das atividades, a principal diretriz do Observatório 
é analisar e construir dados e indicadores capazes de embasar as po-
líticas públicas de segurança construídas no município, por meio de 
informações aprofundadas dos agenciamentos, natureza e incidência 
das violências e dos eventos não criminais. A ele cumpre com a missão 
fundamental na gestão do conhecimento da política municipal de segu-
rança pública, voltado para a qualificação, formulação, execução e espe-
cialmente a avaliação das políticas públicas de segurança desenvolvidas 
no município.

Pazinato, Kerber e Dal Santo (2013) ressaltam que, muitas ve-
zes, as políticas públicas são planejadas de acordo com a necessidade 
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premente, pelo clamor da sociedade, e os diagnósticos são deixados de 
lado. Destacam ainda que,

Por essa razão, o Observatório de Canoas, através da realização de 
estudos e pesquisas de fontes primárias e secundárias, vem bus-
cando sensibilizar os gestores públicos municipais, estaduais e fe-
derais que participam do GGI-M acerca da relevância, político-ins-
titucional, da sistematização e análise dos dados, informações e 
conhecimentos produzidos pelas instituições de segurança pública 
e justiça criminal e mesmo das instâncias de participação popular. 
(PAZINATO; KERBER; DAL SANTO, 2013, p. 81)

Para os envolvidos com o Observatório de Canoas, o objetivo da 
existência do órgão reside, principalmente, no fortalecimento da capa-
cidade do município em planejar políticas públicas de segurança, 

[...] tudo o que é feito é para garantir que o secretário municipal e 
o GGI-M tenham um diagnóstico atualizado, fiel e caracterize al-
guma realidade empírica com informação criada criteriosamen-
te, que vai municiar tanto o GGI-M, o Secretário de Segurança, a 
Gestão Municipal como um todo, a tomar as decisões com base 
nessas informações. (Entrevista concedida por um gestor do 
Observatório.)

Para esses gestores, de modo geral, o Observatório “está cumprindo 
com o objetivo que é de fortalecer a capacidade do município em intervir na 
segurança pública”. Eles ressaltaram também que estão em um momento 
de reavaliar a atuação dos projetos, trocando eventualmente de modelos 
de gestão. Em uma das entrevistas foi destacado que “fala-se muito hoje 
em trabalhar com a prevenção terciária, que é trabalhar com egressos do 
sistema prisional”, mas que, em Canoas, pela análise dos dados feita, 54% 
das mortes violentas ocorridas na cidade entre janeiro de 2014 e março 
de 2015 foram vítimas de egressos do sistema prisional.

Assim, o respondente destaca que 

[...] baseado nesta pesquisa justifica-se a necessidade de planejar 
projetos ou que se orientem ações voltadas para manter os egres-
sos vivos, incluídos na sociedade. Este é um diagnóstico novo, que 
será repassado à secretaria de segurança que fará a gestão deste 
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dado, que apoiará na tomada de decisão, que possivelmente desen-
cadeará um processo, a partir da informação que o Observatório 
construiu fazendo pesquisa, e não por opinião de ninguém. Havia 
como hipótese que seria em torno de 20% a 30%, mas o resultado 
foi 54%. Do total das vítimas egressas do sistema prisional, 77% 
deles morreram em até 2 anos e a média de tempo de vida é de 7,5 
meses da saída do sistema prisional até a morte. (Entrevista con-
cedida por um gestor do Observatório.)

Esta declaração demonstra a urgência de planejar as ações a serem 
implementadas, os projetos a serem desenhados conceitualmente e ope-
racionalmente para pôr em prática alguma ação municipal mais eficaz. 

O Observatório mantém atualizados os diagnósticos com as es-
tatísticas criminais e não criminais, tendo salientado um entrevistado, 
gestor do Observatório, que 

[...] desde o início das atividades é realizada a coleta de três in-
dicadores: roubo de veículos, furtos de veículos e homicídios. 
Homicídios, o Observatório amplia metodologicamente para mor-
tes violentas por causas externas intencionais, para que se tenha 
sempre um quadro claro da violência letal no município, se traba-
lha com homicídio, latrocínio e encontro de cadáver com sinais de 
execução, morte em confronto com a polícia. Evidencia-se na série 
histórica que o latrocínio não é a principal causa de mortes em 
Canoas. (Entrevista concedida por um gestor do Observatório.)

A partir desse levantamento, é apresentado ao GGI-M, órgão deli-
berativo articulador que realiza o planejamento das ações. 

Para outro respondente, responsável pelo planejamento das 
ações e das políticas públicas de segurança, 

[...] a ideia é planejar sempre apoiado no diagnóstico apresenta-
do e não de experiências vivenciadas pelos profissionais de segu-
rança pública. Na apresentação do diagnóstico, o responsável pelo 
Observatório apresenta a metodologia que foi utilizada para a co-
leta de dados, no esforço de que o método científico da pesquisa 
acadêmica ou pesquisa social aplicada é explicado a metodologia, 
porque a princípio se repetirem os mesmos passos, se chegará nos 
mesmos resultados. (Entrevista concedida por um planejador de 
política de segurança.)
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Para o gestor do Observatório, a gestão da informação procura 
avaliar e monitorar as políticas públicas, observando se há mudança no 
cenário, e alterando o contexto desenhado sempre que necessário, rea-
lizando correções. Ao dar exemplos, afirma que os primeiros diagnósti-
cos feitos em 2009 hoje já não são válidos. A realidade mudou. Na épo-
ca, afirmava ele, foi desenhada uma política de segurança que partia da 
inclusão com os projetos sociais, do uso das câmaras de vigilância para 
dar suporte à inteligência, e a integração era feita a partir do GGI-M. 
Mas, com base precisamente no sistema de inteligência e nos mapas 
que o Observatório produz, foi possível promover ajustes e adequações 
às mudanças acontecidas, e assim readequar os mapas conceituais dos 
projetos.

Nos relatos dos gestores “os dados chegam ao Observatório, por 
coleta realizada no banco de dados da Polícia Civil e da Brigada Militar” 
o que é um fato incomum no Brasil. Mas, no município de Canoas, iden-
tificamos a existência de um convênio entre o estado e o município, para 
que exista esta articulação. Muitas ocorrências são falhas, algumas são 
duplicadas, outras não atualizadas, muitas subnotificações. “É um esfor-
ço trabalhar com as ocorrências, pela falta de informações”. O convênio 
prevê uma senha de acesso às consultas integradas, a que os técnicos 
do Observatório têm acesso. Eles precisam se deslocar até a Secretaria 
Estadual, no Departamento de Geografia e Estatística do Estado para 
fazer a pesquisa. “Essa pesquisa é muito manual, porque o sistema de 
consultas integradas é antigo e quando ele foi pensado, não foi planejado 
em caráter de gestão, era mais como receptor de dados”. 

Para este entrevistado, gestor do Observatório, “o sistema não 
contempla um espaço para que se possa selecionar e ver os crimes por 
perfis (homens, mulheres, idade, etc.) não existe esta função como op-
ção quando o software não é de gestão”. Destacou que “estes softwares 
de gestão são mais recentes”. Sendo assim, é construído um banco de 
dados, copiando todas as informações (data, hora, local do fato, tipo), 
enfim, cada informação é copiada e incluída no software de gestão, 
para ser trabalhada e analisada. Os dados são coletados de acordo 
com a estrutura do Observatório. A coleta normalmente ocorre por 
quinzena. Ressaltou ainda que há, além do convênio com o Estado, 
uma parceria com o sistema de inteligência do Estado. Não obstante, 
os entrevistados alertaram que o Estado não consegue fornecer dados 
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mensais, apenas trimestrais, que são coletados pelo Observatório em 
todas as delegacias do município. 

É realizado o georeferenciamento de 95% das ocorrências, além 
do local, outras informações da ocorrência como perfil da vítima, 
quem era, idade, etnia, onde morava, onde morreu, bairro de resi-
dência, bairro da ocorrência, se tinha antecedentes criminais, que 
antecedentes, foi-se afinando os dados, e cercando este ponto geo-
referenciado de informações, que é sempre um trabalho relacional, 
na medida em que a gestão vai demandando. Foi diagnosticado 
que o perfil das vítimas se assemelha com o perfil dos autores. A 
maioria das vítimas e autores são moradores de Canoas, residentes 
em bairros mais periféricos e são adultos jovens, ambos possuem 
antecedentes criminais. A grande maioria entrou no sistema pri-
sional/carcerário pela prisão em flagrante e não por condenação. 
(Entrevista concedida por um gestor do Observatório)

O Observatório na Gestão da Segurança Pública no Município de Canoas

A gestão do conhecimento é apoiada nas ações do Observatório 
de Segurança Pública, como instância de suporte do GGI-M. A efici-
ência da integralização das estratégias de prevenção nas diferentes 
secretarias só tem impacto com o funcionamento eficiente deste 
Observatório. A taxa dos homicídios na cidade, que tem patamares 
elevados, só pode ser abordada com prevenção e controle de forma 
adequada por meio de ação integrada (com participação efetiva das 
Polícias) de coleta, sistematização e análise da informação sobre mor-
tes violentas e sobre a dinâmica da criminalidade no município. Nessa 
direção, o trabalho do Observatório prevê a integração dos diferen-
tes sistemas de informação existentes na gestão municipal, de forma 
a produzir análises sistemáticas para subsidiar as ações e permitir o 
seu monitoramento contínuo.

O Observatório de Segurança Pública recebe as ocorrências de 
homicídios, através dos Boletins de Ocorrência (BOs) fornecidos pela 
Polícia Civil e de dados fornecidos do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), da Secretaria Municipal de Saúde, sistematiza-os e 
elabora uma análise. O GGI-M monitora estas ocorrências desde 2009, 
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discute seus agenciamentos, sua espacialização e define estratégias de 
controle e redução.

Conforme relatado por Pazinato (2013), os dados coletados ge-
ram registros para responder a questões específicas atendidas, “as in-
formações nem sempre coincidem entre si, fato que nos permite com-
plementá-las e melhorar sua qualidade”. Sendo assim, o termo “homicí-
dio” merece ser interpretado de forma mais genérica, considerando-o 
crime violento com resultado de morte. O termo homicídio é descrito 
nas tipificações policiais que compõem esse conjunto de crimes, que 
são o encontro de cadáver e latrocínios, principalmente. Esta termino-
logia foi empregada também em pesquisa encomendada pela Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Canoas (ROLIM, 2009).

Para os autores, a utilização desta metodologia traz vantagens e 
desvantagens para o gestor na definição das políticas públicas de segu-
rança de prevenção às violências e criminalidade, bem como nas ações 
referentes aos crimes mais violentos contra vida.

A vantagem reside na possibilidade de se compreender os even-
tos de um modo mais próximo da “realidade”, ou seja, agregan-
do-se eventos inicialmente distintos, que produzem, todavia, 
reações sociais similares. Por outro lado, a tipificação legal, as 
motivações e os agenciamentos para a prática desses crimes 
não são as mesmas. Uma desvantagem significativa é a falta de 
comparabilidade com outros municípios da região e do país, 
uma vez que há divergência na metodologia utilizada. (DAL 
SANTO; KERBER, 2010)

Ressalta-se, em concordância com os autores, a importância da 
participação de todos os municípios nesta nova concepção de seguran-
ça pública, que permitiria a realização de estudos comparativos e quiçá, 
do planejamento de ações integradas por regiões.

Foi realizado também um acompanhamento de outros crimes, 
aqueles que geram a sensação de insegurança na população.

O GGI-M de Canoas também passou a acompanhar mensalmen-
te as ocorrências de furto e roubo de veículos, principalmente 
por se tratarem de crimes que potencializam o sentimento de 
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insegurança da população e por estarem, eventualmente, rela-
cionados a uma ampla rede de atividades criminosas. A prin-
cipal dificuldade encontrada pelo Observatório para trabalhar 
essas informações deve-se à qualidade do preenchimento dos 
BOs, especialmente no campo referente à localização dos even-
tos, prejudicando, potencialmente, a espacialização, através do 
georreferenciamento desses delitos2. (PAZINATO; KERBER; DAL 
SANTO, 2013, p. 83) 

Pela experiência na aplicação de estatísticas de crimes, mesmo 
com poucos dados analisados, o GGI-M observou que é necessário me-
lhorar a qualidade das informações. Melhoria no processo de registro, 
coleta, análise e a forma de disponibilizar essas informações para os 
gestores públicos de segurança. Destaca-se a importância de apurar as 
informações coletadas, renovando os métodos e técnicas de análise.

A qualificação reverte em esforços causados para a melhoria no 
banco de dados do Observatório, incluindo informações estruturadas 
sobre, por exemplo, o meio empregado pelos autores e outros elemen-
tos que configurem o modo de operação dos delitos registrados.

Para o entrevistado planejador de política de segurança, as ações 
produzidas pelo órgão contribuem para o planejamento e avaliação do 
Plantão Integrado de Fiscalização, ação integrada realizada pelo GGIM 
de Canoas objetivando fiscalizações administrativas e policiais, em bus-
ca da diminuição da perturbação do sossego e a redução de outros índi-
ces de criminalidade. A esse respeito vale referir:

Os locais visitados pelos Plantões Integrados de Fiscalização 
são definidos a partir da sistematização das reivindicações e 
das denúncias da cidadania canoense, registradas nas diversas 

2 Em estudo realizado para um período de sete meses, não foi possível georreferenciar 
cerca de um terço dos registros. Mesmo esses crimes possuindo altas taxas de notifica-
ção, sua utilidade para o planejamento de ações integradas fica em muito prejudicada 
pela falta de qualidade dos registros (DAL SANTO, Rafael. Estudo sobre furtos e roubos de 
veículos em Canoas. Relatório de pesquisa, 2011. Disponível em: <http://www2.forum-
seguranca.org.br/observatoriode-seguranca-publica-de-canoas/lista/documentos>. 
Acesso em: 26 jul. 2011). Dificuldades semelhantes foram encontradas por MUSUMECI, 
Leonarda; CONCEIÇÃO, Greice. Geografia dos roubos de veículos na cidade do Rio de 
Janeiro: análise das ocorrências registradas pela Polícia Civil e das denúncias feitas ao 
Disque-Denúncia no período 2002-2005. Relatório de pesquisa, 2007. Disponível em: 
<http://www.ucamcesec.com.br/arquivos/publicacoes/Prisma_geografia_roubos_vei 
culos.pdf>. Acesso em: 1º jun. 2011.).
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instâncias que conformam o Sistema de Participação Popular 
Municipal, das informações repassadas pela Coordenadoria 
de Atendimento ao Cidadão, daquelas fornecidas diretamente 
pelos órgãos de fiscalização do município, da Sala Integrada de 
Monitoramento e, ainda, da Brigada Militar, por meio do núme-
ro 190. Essas informações, estruturadas em um banco de dados, 
permitem o planejamento das ações, as quais, por sua vez, são 
registradas em um instrumento próprio, e espacializadas, o que 
possibilita a sistematização e a análise das atividades realizadas 
pelo Plantão, assim como das ações específicas de cada órgão 
envolvido nesta atividade. (PRANDINI; BERGONCI, 2011)

Em virtude do exposto, pode-se observar que as ações são plane-
jadas apoiadas por um banco de dados estruturado, com informações 
de vários órgãos, as quais são fundamentais para o aprimoramento da 
gestão da segurança pública, possibilitando a sistematização e as análi-
ses das atividades realizadas pelo plantão integrado.

Destarte, a sistematização e as ações espacializadas, que ocorrem 
no local em que há a denúncia do problema, aumentam as chances de se 
obter sucesso nas operações integradas, possibilitando uma Gestão de 
Segurança Pública eficiente e eficaz, e proporcionando resultados posi-
tivos em relação ao serviço público prestado, cuja principal finalidade é 
atender às demandas da sociedade. 

Ao ser inquirido acerca da capacidade do Observatório de 
Segurança Pública funcionar efetivamente como ferramenta de gestão, 
o gestor entrevistado destacou que o Observatório 

Nasceu quase que puramente para ser uma ferramenta de ges-
tão, porque considero como gestão e gerenciamento de risco 
também, pois, se mapeia os riscos e se questiona porque destes 
diagnósticos, fugindo um pouco da área criminal e debater com a 
Secretaria porquê deste resultado. (Entrevista concedida por um 
gestor do Observatório.)

A política de segurança prevê que se realize esforço na repressão 
qualificada e na prevenção. Então, enquanto ferramenta de gestão do 
GGI-M, o Observatório propõe fortalecer tanto a repressão qualificada, 
com planejamento, quanto os projetos de inclusão e prevenção, a partir 
de um diagnóstico fiel e não por hipóteses.
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Pode-se evidenciar, pelos respondentes, que grande parte da atua-
ção do GGI-M é orientada pelos resultados produzidos pelo Observatório, 
que geram, sempre, satisfação nos plenários dos fóruns de segurança. 
Como exemplo de ações pode-se citar:

•	 Os plantões integrados de fiscalização: têm como objetivo inten-
sificar as fiscalizações administrativas por parte do município, 
visando estímulo à convivência cidadã, à diminuição da pertur-
bação do sossego, à redução dos índices de criminalidade e ao 
aumento da sensação de segurança pública no município;

•	 As Câmaras Técnicas (CT): espaços permanentes de discussão 
acerca de assuntos relevantes na seara da segurança pública 
abrangidos pelo GGI. São elas: CT Fiscalização (tem como foco 
a elaboração e execução de todos os tipos de ações que exigem 
a intervenção do município no que diz respeito à inspeção, 
verificação, averiguação e medidas administrativas de fiscali-
zação municipal), CT Policial (tem como objetivo a organiza-
ção e troca de informações visando operações direcionadas 
e específicas da área policial) e CT Prevenção e Recuperação 
em Demandas de Drogas Ilícitas (tem como objetivo articular, 
integrar e potencializar os serviços existentes, dentre eles o 
Programa Crack, é Possível Vencer, para o tratamento e enca-
minhamento de usuários de drogas);

•	 As Câmaras Temáticas (CT): se configuram espaços temporá-
rios de escuta popular e de interlocução entre o GGI e a so-
ciedade civil. São elas: CT Eventos (tem como objetivo tratar 
das medidas de segurança e fiscalizações dos eventos do mu-
nicípio), CT Protocolo de Ocupação e demais temas (tem como 
foco prevenir e coibir a ocupação irregular de áreas no territó-
rio municipal de Canoas durante feriados prolongados).

O responsável pelo planejamento das ações e das políticas públi-
cas de segurança destacou, em dado momento, que o GGI-M leva a cabo 
todas as ações com base no diagnóstico do Observatório. Ressaltou tam-
bém que o Observatório de Segurança Pública fornece suporte analíti-
co para a tomada de decisão nas ações de segurança pública do muni-
cípio, “As decisões são técnicas, tomadas, apoiadas pelo diagnóstico do 
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Observatório, e que é essencial ter o GGI-M e o Observatório estruturados”, 
e ressalta ainda a importância do Conselho Municipal de Segurança pú-
blica, com a participação da comunidade.

Para os respondentes, o Observatório de Segurança Pública é 
como uma ferramenta de gestão para a segurança pública por norte-
ar o trabalho realizado por todos os órgãos da segurança, por fornecer 
dados, diagnósticos, informações. Destacaram ainda que a atuação do 
Observatório é fundamental para que as ações sejam planejadas e reali-
zadas de acordo com o estudo apontado nas pesquisas. 

Para Pazinato, Kerber e Dal Santo (2013, p. 89), há que se desta-
car que:

Os GGIs aparecem, nesse escopo, como uma ferramenta essencial 
para desfazer essas amarras burocráticas paralisantes e que vão 
de encontro à atual política nacional de segurança que estabelece 
as bases para a construção de um “novo paradigma de seguran-
ça com cidadania”, centrados na construção de alternativas de-
mocráticas e dialógicas para a mediação dos conflitos, buscando 
superar a lógica tradicionalmente repressiva e reativa do funcio-
namento das instituições e órgãos que compõem o controle social 
formal. 
Consoante essa política, a experiência do Observatório de Segu- 
rança Pública de Canoas aparece como uma expressão do entre-
laçamento da pesquisa científica/acadêmica com a pesquisa rea-
lizada na e para a própria gestão pública. Esse “tipo” de pesquisa 
desvela-se como essencial para as decisões dos gestores públicos 
municipais no âmbito do GGI, especialmente no processo de con-
solidação das políticas públicas que se pretendem não somente 
de governo, mas também de estado.

O Observatório foi constituído como um centro de pesquisas apli-
cadas à gestão do conhecimento, para fortalecer a capacidade do muni-
cípio em planejar políticas públicas de segurança, sendo ele considera-
do uma ferramenta de gestão, impulsionando e monitorando as ações.

Na pesquisa realizada, foi possível identificar dificuldades em tor-
nar as metodologias e as estatísticas criminais padronizadas, com vistas 
a ampliar o conhecimento na área da segurança pública, permitindo um 
mínimo de comparabilidade regional, por não haver integração em to-
dos os âmbitos de governo.
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Pazinato, Kerber e Dal Santo (2013, p. 90) ressaltam que,

Na construção do Observatório, inúmeras foram as complexida-
des, conforme se afirmou de construção das metodologias e das 
escolhas que se teve que fazer. Acredita-se que a experimenta-
ção, a criatividade e a ousadia foram, talvez, o segredo para que 
se pudesse criar, num “campo em branco”, tantas pesquisas e 
forjadas as bases de um sistema de informação na área da segu-
rança pública no plano local.

Pelos diagnósticos efetuados por esta abordagem inteligente 
e planejada da segurança pública no município, pode ser destacado 
o dado evidenciado do elevado número de homicídios praticados por 
egressos do sistema prisional, para pensar em que ações deverão ser 
implantadas, a fim de mantê-los vivos e incluí-los novamente na socie-
dade. Para além deste, foi também revelado que o alto índice de roubos 
e furtos de veículos é o maior responsável pela sensação de insegurança 
local.

Atualmente o Observatório de Segurança Pública pesquisa e ana-
lisa dados nos três eixos, homicídios, furtos e roubos de veículos, e há 
que se destacar que o delegado de furtos e roubos qualificados do mu-
nicípio de Canoas começou a utilizar os mapas do Observatório para 
fundamentar os inquéritos que são enviados ao sistema ao judiciário, o 
que corrobora a tese defendida nesta pesquisa de que a efetividade do 
resultado nas ações de segurança pública depende da integração entre 
os órgãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar nesta pesquisa que, no município de Canoas, 
os órgãos de segurança pública trabalham de forma integrada, apoian-
do-se nos diagnósticos realizados pelo Observatório de Segurança 
Pública e planejando ações conjuntas, de forma a minimizar os proble-
mas encontrados.

Com a definição de novas políticas públicas de segurança, como 
a implantação do Sistema Unificado de Segurança Pública, a popula-
ção almeja um futuro melhor no que diz respeito à segurança pública. 
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Esta política prevê melhorias nas ações com foco maior na prevenção. 
Por outro lado, esta também é uma condição para a consolidação da 
democratização do sistema político brasileiro e a implantação de uma 
segurança cidadã, onde as pessoas possam ter a garantia plena e seus 
direitos, por meio de mecanismos institucionais eficientes e eficazes, 
capazes de prever, prevenir, planejar, solucionar pacificamente e con-
trolar as ameaças e as violências.

O Pronasci, instituído pela Senasp, reconhecido como um progra-
ma de destaque na política de segurança pública, é capaz de trazer ino-
vações e mudança de paradigma da segurança pública ao investir em 
ações de envolvimento da comunidade no combate à criminalidade. O 
Programa inovou na implementação de diversas ações, e potencializou 
o Sistema Único de Segurança Pública nas três esferas de governo, in-
centivando os municípios a contribuírem com a segurança pública, em 
especial na prevenção.

A implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada constitui uma 
etapa fundamental no processo da gestão das ações e políticas de segu-
rança pública de forma integrada, objetivando alcançar resultados efe-
tivos sobre o problema da segurança pública no Brasil. 

Neste trabalho, foi analisado como o Observatório de Segurança 
Pública contribui como uma ferramenta importante para a gestão do 
conhecimento, fortalecendo a capacidade do GGI-M e de seus gestores 
para tomar decisões relativas ao planejamento de ações, baseados nos 
diagnósticos realizados, pelas pesquisas e levantamentos.

A integração dos órgãos de segurança e demais atores envol-
vidos potencializa as ações realizadas, obtendo resultado com maior 
eficiência, pois os responsáveis pelo problema da segurança pública 
reunidos, atuam de forma integrada, cada um dentro da sua especia-
lidade e vocação, de forma conjunta e coordenada para a solução dos 
problemas.

O nosso objetivo consistiu em verificar se o Observatório de Segu- 
rança Pública desenvolvia condições e ações para fornecer o suporte 
analítico para a tomada de decisão nas ações de segurança pública no 
município de Canoas. Para isso foram realizadas entrevistas que, no en-
tanto, poderão ter apresentado alguma parcialidade – apesar dos cuida-



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

133

dos tomados – por terem sido prestadas por indivíduos comprometidos 
com o resultado de seus trabalhos.

De qualquer modo, foi percebido o esforço para a superação da 
lógica de ação por espasmos na gestão pública. Ficou evidente a preo-
cupação em romper com as formas tradicionais de gestão e focar num 
modelo novo na segurança pública municipal, no qual as informações, 
os dados, os diagnósticos são levados em consideração e, até mesmo, 
julgados imprescindíveis para nortear as políticas públicas municipais 
e planejar as ações de segurança.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a grande contribuição 
do Observatório de Segurança Pública do município de Canoas é o 
suporte oferecido na tomada de decisão dos gestores públicos mu-
nicipais, por meio da produção, sistematização, análise e divulgação 
das informações, e do conhecimento gerado no campo da segurança 
pública.

A integração entre os órgãos, proporcionado pelo GGI-M, inovou 
no processo de gestão. Se tradicionalmente cada órgão público fazia o 
seu diagnóstico particular sobre o problema e buscava resolver de for-
ma isolada o problema, esta integração contribuiu para estruturar tra-
balhos em equipe, ao incentivar a participação, para que todos se sin-
tam parte de um esforço coletivo na elaboração de soluções no campo 
da segurança pública.

Cabe destacar que a tarefa de integrar não exige grande esforço 
financeiro, mas sim, sensibilização e comprometimento dos atores en-
volvidos responsáveis pela gestão das políticas pública de segurança. 

Conclui-se, após analisar os dados coletados, e comparando-os 
com a revisão da literatura, que se confirma a hipótese desta pesqui-
sa. A contribuição dos municípios na segurança pública é programar 
os Gabinetes de Gestão Integrada-Municipal, GGI-M e os Observatórios 
de Segurança Municipal para fomentar as políticas de segurança e dar 
suporte a todos os atores envolvidos nesta área.

Necessário se faz sensibilizar os gestores públicos municipais 
destas evidências, de modo a comprometê-los com as questões de segu-
rança pública nesta direção. Por outro lado, defender o aporte de recur-
sos para que os GGI-Ms e Observatórios sejam implantados de modo a 
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potencializar a capacidade do ente municipal nas políticas de segurança 
no âmbito municipal.

Finaliza-se que a segurança pública é condição essencial para que 
todas as pessoas possam viver em paz e para a população mais vulne-
rável dos bairros periféricos das cidades, conflagrados pela violência, 
tenham um tratamento digno e respeitador, sem violação de direitos. 
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GESTÃO DE INTELIGÊNCIA EM  
SEGURANÇA PÚBLICA: A GUARDA MUNICIPAL  

NA EFETIVA REDUÇÃO DAS CONFLITUALIDADES,  
CRIMINALIDADES, VIOLÊNCIAS E INFRAÇÕES

Charles Antonio Kieling1

SEGURANÇA PÚBLICA

Em via de regra legal, a Constituição Federal de 1988 estabele-
ceu em seu artigo 18, que trata da organização político-administrativa 
no Brasil, a autonomia da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios. Com o objetivo de garantir a autonomia dos municípios no 
âmbito da Segurança Pública, o artigo 144, § 8º, faculta ao ente fede-
rado, aos municípios, a constituição da Guarda Municipal para exercer 
atividades de proteção no âmbito de seus bens, serviços e instalações. 
Da mesma forma como ocorre com a saúde e a educação, as quais são 
municipais, a Segurança Pública também passa a ser municipalizada.

Todavia, no âmbito da Administração Pública, a Segurança Pública 
constitui assunto controverso quando se trata das competências e ações 
das Guardas Municipais. Isso decorre do contexto histórico de forma-
ção profissional e do alcance das competências dos órgãos responsáveis 
pela Segurança Pública. As estruturas constituídas desenvolveram um 
simulacro formativo, de profissionalismo exclusivo e institucionalizado 
em si mesmo e resistente ao propósito de municipalização da Segurança 

1  Cientista Social e Professor Universitário. Possui pós-graduação em Ciências Sociais e 
graduação em História. Leciona na Universidade Feevale no Curso de Tecnologia em 
Segurança Pública e no Curso de Tecnologia em Gestão Pública.



Charles antonio Kieling140

Pública, que volta sempre ao mesmo ponto: a sua formação empírica e 
fundamentada na autoridade, e não na Ciência. 

Constatam-se em estudos científicos que as instituições de Segu- 
rança Pública instituíram uma cultura organizacional com vulnerabilida-
des em se tratando de Ciências, Métodos e Teorias. Os reflexos de tais 
vulnerabilidades são evidenciados em pelo menos três diagnósticos: 

(I) Vulnerabilidade na maneira como os dados oficiais são catalo-
gados e colocados ao público: carecem de conhecimentos em estatística 
e análises qualitativas e quantitativas, bem como a descaracterização 
das variáveis; 

(II) Vulnerabilidades nas interpretações dos índices de violências e 
de criminalidades, produzidas pelos órgãos competentes: estão desvin-
culados de fundamentações teóricas e científicas quanto aos fenôme-
nos que antecedem aos fatos, bem como aos efeitos decorrentes da sua 
consumação; 

(III) Vulnerabilidades nos processos de gestão, em seus pressupos-
tos estratégicos, táticos, operacionais, logísticos e financeiros: os planos, 
em suas efetividades e eficiências, ficam descolados de diversas conjun-
turas criminosas e de violências, oportunizando um vácuo onde o re-
crudescimento e o aumento das identidades criminosas se empoderam 
ao estabelecerem coalizões e redes voláteis e de autoproteção.

VULNERABILIDADES A SEREM SUPERADAS

Tais vulnerabilidades atinentes aos órgãos de Segurança Pública 
decorrem do distanciamento que estabeleceram com as Instituições de 
Ensino Superior, de parcos envolvimentos com os conhecimentos cien-
tíficos e desconfiança da posição teórica exposta pelos cientistas.

Esses são alguns aspectos que podem ser contextualizados em 
quatro eixos:

1.  Inexistência de métodos – bem como seu desconhecimento e 
como se aplicam – para elaborar, diagnosticar e desenvolver 
ações em Segurança Pública;

2.  Distanciamento e aversão a determinados conhecimentos 
científicos e Ciências, consolidando contextos profissionais 
pseudocientíficos e de senso comum;
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3.  Diagnósticos e ações carentes em fundamentação teórica e até 
mesmo sem as qualidades científicas reconhecidas em Teorias;

4.  Inexistência de pesquisas pelos órgãos de Segurança Pública 
que contemplem evidências e variáveis, causas e efeitos, con-
textos diversos e culturais e de identidades criminosas, de 
violências, infracionais e de vulnerabilidades, com análises 
qualitativas, quantitativas e de estatísticas que ponderem os 
índices probabilísticos em médias, modas e medianas.

Esses quatro eixos oportunizam a diagramação e a estruturação 
de mapas com dinâmicas das criminalidades, violências e infrações, 
conduzindo na produção de cenários futuros para o desenvolvimento 
da Segurança Pública e suas ações, bem como o recrudescimento da efe-
tiva segurança.

O CONTEXTO CIENTÍFICO

Diante de tal contexto, a Guarda Municipal vem gradualmente 
dando passos na direção de abordagens científicas e ações pautadas em 
tecnologias, onde a Gestão de Inteligência em Segurança Pública passa 
a ser realizada com a colaboração de Instituições de Ensino Superior 
e de Cientistas que fundamentam as pesquisas, diagnósticos e análi-
ses atentas aos pressupostos metódicos e teórico-científicos. Por esse 
viés, a Guarda Municipal direciona suas competências por uma Gestão 
de Inteligência que estabeleça redes colaborativas com a sociedade, co-
munidades diversas, órgãos de Segurança Pública, Organizações Não 
Governamentais, de Justiça, bem como com aqueles que estiverem im-
bricados para a resolução de culturas antissociais.

Para desenvolver processos de gestão em Segurança Pública, ca-
pazes de incluir em suas dinâmicas organizacionais e operacionais os 
fundamentos teóricos, científicos e de métodos, é necessário conduzir 
experimentos fundamentados nos processos de Gestão de Inteligência, 
tendo a Guarda Municipal como organizadora e operadora das ações.

Mas, de antemão, tal contexto só consegue ser viabilizado se os re-
cursos financeiros e humanos forem incrementados na mesma propor-
ção das necessidades de desenvolvimento. Esse é o grande desafio para 
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a sobrevivência desse novo contexto que envolve Guarda Municipal, 
Ciência e Tecnologia e pesquisas científicas.

GESTÃO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA

O desafio da Administração Pública é a Gestão de Inteligência em 
Segurança Pública aplicado pela Guarda Municipal na efetiva redução 
das conflitualidades, criminalidades, violências e infrações, estabele-
cendo vínculos colaborativos com os agentes das Ciências e Tecnologias. 

Como referência de sucesso no desafio indicado, sirvo-me de 
pesquisa e aplicação de ações na cidade de Caxias do Sul nos anos de 
2004 a 2008, e outra pesquisa realizada em Novo Hamburgo no ano de 
2013, onde a Guarda Municipal estabeleceu fundamentos na Gestão 
de Inteligência com a colaboração das Instituições de Ensino Superior 
e de Cientistas.

Para compreender sobre a melhor eficiência e eficácia das 
ações de Segurança Pública exercidas pelas Guardas Municipais, con-
siderou-se oportuno desenvolver experimentos no âmbito da Gestão 
de Inteligência em Segurança Pública para verificar se as Guardas 
Municipais compõem as habilidades para a efetiva redução das confli-
tualidades, criminalidades e violências no conjunto dos bens, serviços 
e instalações municipais, bem como na promoção da cidadania e da in-
clusão social.

A justificativa que fundamenta a Gestão de Inteligência para as 
ações de Segurança Pública das Guardas Municipais é a de que o ente 
público desenvolva diagnósticos e cenários de ação em segurança e 
prevenção de culturas e dinâmicas criminosas e infracionais, propondo 
ações que mitiguem o surgimento de culturas antissociais, bem como 
reduzir as circunstâncias de vulnerabilidades infantojuvenis.

Os problemas que motivaram as pesquisas e os experimentos são: 
(a) Como a Gestão de Inteligência em Segurança Pública pode habilitar 
a Guarda Municipal na efetiva redução das conflitualidades, criminali-
dades e violências? (b) Como a Guarda Municipal pode contribuir na 
redução das circunstâncias de vulnerabilidades infantojuvenis?

Para responder aos problemas, as pesquisas pautaram-se na 
seguinte hipótese: A Gestão de Inteligência potencializa as Guardas 



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

143

Municipais para efetivas ações na redução das conflitualidades, crimi-
nalidades, violências e atos infracionais, bem como na redução das cir-
cunstâncias de vulnerabilidades infantojuvenis.

O objetivo geral das pesquisas foi contextualizar as redes sociais 
e constelações de culturas criminosas e infracionais que efetivem a 
Gestão de Inteligência para as ações de Segurança Pública pelas Guardas 
Municipais. 

Para percorrer o objetivo geral, foram elencados os seguintes ob-
jetivos específicos:

- Diagnosticar cenários para a Gestão de Inteligência em 
Segurança Pública;

- Mapear as redes de violências, criminalidades e infracionais e 
suas dinâmicas no contexto social;

- Identificar cenários e ações para a redução das conflitualida-
des, criminalidades e violências, bem como a redução das cir-
cunstâncias de vulnerabilidades infantojuvenis.

UM MÉTODO E TEORIAS PARA A GESTÃO DE INTELIGÊNCIA

O método, aplicado nas pesquisas em tela, fundamenta-se na 
Ecologia Humana (FREITAS, 2004), o qual oportuniza uma visão de 
enfrentamento da violência pela formação de redes públicas e sociais, 
atuando de forma estrutural, sistêmica e cultural nas comunidades, 
com aplicação, nas pesquisas realizadas em Caxias do Sul e em Novo 
Hamburgo, de questionário estruturado.

Fundamentado em tal método, as pesquisas partiram de um 
questionário estruturado em questões fechadas e de múltipla esco-
lha, onde elas estavam modeladas nas teorias da Distribuição Desigual 
(ADORNO) e da Desorganização Social (SHAW e MCKAY), contextuali-
zando os fatores geradores da violência e da criminalidade. 

Para Adorno (FREITAS, 2004), a criminalidade se distribui desi-
gualmente numa cidade, com maior expressão nas áreas pobres, onde a 
população convive com diferentes modalidades de crime, narcotráfico e 
gangues de jovens. Complementar a essa visão, Shaw e McKay (FREITAS, 
2004) compreendem que a criminalidade decorre das relações originá-
rias da desorganização social, com raízes nas conflitualidades culturais, 
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alta rotatividade dos moradores locais, privação econômica e desagre-
gação social e política da comunidade.

Quadro 1 – Síntese das teorias adotadas pela pesquisa

TEÓRICO(S) ADORNO SHAW e MCKAY

TEORIA Distribuição Desigual Desorganização Social

FATORES GERADORES 
DA CRIMINALIDADE E 
VIOLÊNCIA

- Áreas pobres;
- Diferentes modalidades 

de crime;
- Narcotráfico;
- Gangues de jovens.

- Conflitualidades culturais;
- Alta rotatividade dos moradores;
- Privação econômica;
- Desorganização social e política.

Fonte: Adaptado de FREITAS (2004).

UM INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA A GESTÃO DE INTELIGÊNCIA

Quanto ao instrumento de pesquisa, estruturou-se um questio-
nário fechado, desdobrado em cinco perfis (sociodemográfico, socioe-
conômico, cultural, institucional e organizacional), fazendo o levanta-
mento quantitativo, e tabulando os resultados em gráficos e tabelas e 
desenvolvendo a sua diagramação no mapa da cidade, para então con-
textualizar a análise qualitativa e a Gestão de Inteligência para as ações 
a serem coordenadas pela Guarda Municipal.

As questões estavam distribuídas em simples (só uma resposta 
pode ser assinalada), de múltipla escolha (quando mais de uma respos-
ta pode ser assinalada) e abertas (oportunizando comentários do res-
pondente).

A análise dos dados deu-se pela contextualização estatística 
(identificando média, mediana e moda), combinação de variáveis e dia-
gramação da árvore de probabilidades dos índices dos resultados.

Universo das Pesquisas

As pesquisas ocorreram em:
- De 2006 a 2008, na Cidade de Caxias do Sul, quando a pes-

quisa ocorreu em quinze escolas municipais com alunos no 
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ensino fundamental e médio, de 5ª série ao 2º ano, onde 106 
docentes dinamizaram os instrumentos de pesquisa para 
2.900 alunos;

- Em 2013, na Cidade de Novo Hamburgo, quando 130 alunos 
da 5ª série nas escolas municipais localizadas nos bairros 
Santo Afonso e Roselândia foram submetidos ao instrumento 
de pesquisa pela Guarda Municipal. 

Todos os universos levantados nas pesquisas apresentaram mul-
tiplicidades de riscos, sendo muitos não alcançados ou percebidos pe-
los entes públicos e que necessitam da devida atenção na medida que 
passam a ser “descobertos”.

Gerenciamento dos Riscos e Gestão de Inteligência

O risco está presente em todas as atividades e ações. Para dimen-
sioná-lo, é necessário ter ferramentas apropriadas para mensuração e 
avaliações adequadas a fim de administrá-lo, mitigando os efeitos nega-
tivos ou inesperados.

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos mo-
dernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro 
é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulhe-
res não são passivos ante a natureza. Até seres humanos desco-
brirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do 
passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que deti-
nham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos. 
(BERNSTEIN, 1997)

A origem da gerência dos riscos está no meio militar. Mas foi após 
a Segunda Guerra Mundial que a gestão de riscos ganhou o campo civil, 
quando grandes empresas americanas e europeias contrataram profis-
sionais que se tornaram responsáveis pela gerência e mitigação dos ris-
cos corporativos.

A gerência dos riscos é questão central para a competitividade e 
sobrevivência das organizações. Diante dos recursos finitos, a gerência 
de riscos surge para evitar que impactos negativos afetem de forma ir-
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reversível a existência da organização ou mesmo auferindo prejuízos de 
difícil recuperação.

Pelo viés da Administração, seja pública ou privada, é necessário 
estabelecer o gerenciamento dos riscos e a Gestão de Inteligência pelo 
controle do Ciclo de Inteligência em algum Setor, ou Departamento, ou 
Núcleo, Área, ou Observatório, ou qualquer nome que se defina. Mas 
que tenha em suas atividades essenciais a participação colaborativa das 
Instituições de Ensino Superior e de Cientistas. Reparem que comparo 
o Ciclo de Inteligência ao contexto de Ciclo da Pesquisa Científica, elabo-
rado e desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior. 

Ciclos de Inteligência e Pesquisas Científicas

Nas instituições de Segurança e Defesa, as descrições convencio-
nais do ciclo de inteligência chegam a destacar até 10 passos ou etapas 
que caracterizam a atividade, a saber (CEPIK, 2003): 1-Requerimentos 
informacionais; 2-Planejamento; 3-Gerenciamento dos meios técni-
cos de coleta; 4-Coleta a partir de fontes singulares; 5-Processamento; 
6-Análise das informações obtidas de fontes diversas; 7-Produção de re-
latórios, informes e estudos; 8-Disseminação dos produtos; 9-Consumo 
pelos usuários; 10-Avaliação (feedback). 

O ciclo de atividade depende das “n” operações de inteligência, 
da tecnologia disponível, da burocracia organizacional e da qualidade 
dos analistas. Decorre ainda dos objetivos políticos e das definições de 
segurança.

Cinco etapas são adotadas como padrão pela OTAN, pelo Depar- 
tamento de Defesa dos Estados Unidos e pelos países-membros da Junta 
Interamericana de Defesa (inclusive o Brasil) (CEPIK, 2003): 1-Direção; 
2-Coleta; 3-Análise; 4-Disseminação; e 5-Avaliação.

Independentemente de dez ou cinco etapas, deve-se sempre mo-
nitorar o Ciclo de Inteligência para agir na que apresentar maior sen-
sibilidade. A disseminação tende a ser o elo mais sensível do ciclo. Por 
outro lado, o ciclo deve ter estágios objetivos e papéis definidos. Isso 
porque as etapas de disseminação e avaliação tendem a sobrepor-se 
(CEPIK, 2003).

Convém destacar que tal atividade exige conhecimentos diver-
sos. Por isso a defesa de que a Guarda Municipal desenvolva tais ações 
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de forma colaborativa com Instituições de Ensino Superior e com 
Cientistas.

A potencialidade das bases de dados levantadas e o grau de pre-
paração dos analistas constituem os indicadores da qualidade do ma-
terial produzido. O trabalho ainda deve mensurar, estabelecer indica-
dores de desempenho sobre a qualidade e o impacto dos produtos de 
inteligência nos processos de tomada de decisões, e também formas de 
monitorar o grau de satisfação dos usuários durante e após a fase de 
disseminação (CEPIK, 2003).

Interessante observar a proximidade e semelhança do Ciclo de 
Inteligência desenvolvidos pelos órgãos de Segurança e Defesa e os pro-
cessos de Pesquisa desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Superior. 
Aqui se evidencia os pressupostos e critérios que as Ciências estabele-
cem para controle das pesquisas e seus resultados, o que aponta para 
o trabalho colaborativo que a Guarda Municipal deve realizar com as 
Instituições de Ensino Superior e com os Cientistas. 

Também colabora com tal ciclo a norma internacional ISO 31.000, 
que trata da Gestão dos Riscos Corporativos, no sentido de uma padro-
nização dos conceitos e em particular na estrutura de controle e moni-
toramento das pesquisas e ações.

Estruturação de Cenários

No trabalho de Inteligência, a coleta de informações visa identifi-
car o futuro e estruturar cenários, oportunizando ações preventivas. A 
prospecção de cenários se caracteriza em recurso estratégico para se 
posicionar diante de situações futuras.

Para os cenaristas, a construção de cenários contribui no desen-
volvimento de uma visão de longo prazo para um mundo incerto. Nele é 
possível descrever e prever as possibilidades de mudanças e as poten-
ciais adaptações que devem ser assumidas.

A estruturação de cenários contribui para as ações da Gestão de 
Inteligência em Segurança Pública e para a Guarda Municipal efetivar a 
redução das conflitualidades, criminalidades, violências e situações de 
infração e de vulnerabilidades sociais.
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ALGUNS RESULTADOS

Visando conhecer sobre alguns aspectos das pesquisas realiza-
das, optou-se por apresentar sobre a realizada em Caxias do Sul (2006 
a 2008) e em Novo Hamburgo (2013).

Caxias do Sul – 2006 a 2008 

A pesquisa abrangeu quinze escolas municipais com alunos 
no ensino fundamental e médio, de 5ª série ao 2º ano, onde 106 do-
centes dinamizaram os instrumentos de pesquisa para 2.900 alunos. 
Destacaram-se três aspectos dos resultados da pesquisa:

1. Cultura e Identidades Culturais

A convivência de crianças e adolescentes com situações de alcoo-
lismo, drogadição, sexualidade e agressividade condicionou a existência 
de identidades culturais que consideram banais tais situações de vio-
lência, numa constante rotina de medos e de incertezas.

Tais situações passam a constituir identidades que buscam o 
individualismo como referência, ao mesmo tempo em que se estabe-
lecem relações que não são fundamentadas no sentimento de cole-
guismo ou de amizade, mas na articulação de grupos que, apoiados em 
organizações criminosas, assumem um empoderamento que garante 
a integridade do individualismo, na medida em que concorda com as 
situações de anulação de sua personalidade (e faz isso sem o perce-
ber) diante da oferta constante dos desejos e de um futuro incerto e 
sem projetos.

A desagregação familiar aprofunda a agressividade doméstica 
e estimula o alcoolismo e a drogadição (busca da alegria). A ausência 
de um referencial na Constelação Familiar (Pai e/ou Mãe) ocasiona 
a falta de objetivos, perspectivas, valores e um forte sentimento de 
inconsequência e impunidade (“não dá nada”, “tanto faz”). Essa agres-
sividade e violência doméstica, a falta de responsabilidade dos pais, 
associada à influência das ações de controle do narcotráfico, à falta 
de infraestruturas e de privações econômicas ocasionam o choque de 
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valores e alimentam a falta de comprometimento e responsabilidade 
social. Produzem situações que propiciam a incidência de gravidez na 
adolescência, bem como a busca por interromper tais situações por 
meio de medidas abortivas clandestinas que podem comprometer a 
condição física das crianças e adolescentes ou mesmo colocá-las em 
risco de morte.

A intolerância entre grupos rivais, seja da mesma Escola ou de 
Escolas diferentes, começam pelo afrontamento territorial e de espaços, 
demarcados por símbolos próprios, assumindo ameaças verbais e que 
acabam nas vias de fato ao consumar a agressão ou até mesmo a morte.

A agressividade assumida entre os alunos também atinge os do-
centes, que em alguns casos passam a conviver com o sentimento de 
desvalorização profissional, ameaças e desrespeito de alguns alunos 
empoderados por alguma organização criminosa.

2. Vulnerabilidades

Famílias desestruturadas, desorganizadas e sem referenciais, em 
situação econômica e social desfavorável não estão preparadas para o 
mercado de trabalho e estão sobrecarregadas de limitações para sair 
dessa situação. As mulheres sofrem mais as formas dessa violência, 
aprofundadas pela agressividade dos companheiros, estendendo a falta 
de afetividade e a distorção dos valores à própria prole. Tais distorções 
proporcionam situações de depressão e busca de medicamentos. E não 
há projetos sociais focados nessa realidade.

A tentativa de omitir determinadas condições socioeconômicas 
condiciona alguns alunos a não serem identificados como beneficiários 
do Bolsa Família.

Em algumas situações, determinados alunos assumem, contra 
docentes e Direção, um comportamento desafiador.

As Escolas que têm em seus pátios pequenos objetos, ou são com 
cascalhos, ou têm alguma coisa para ser manuseada pelas crianças, con-
vivem com constantes conflitos e situações de discentes machucados 
nos períodos de recreio. Ou seja, as crianças utilizam objetos do espaço 
de convívio como instrumento de agressão.
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Existem situações em que o Conselho Tutelar chega a proteger o 
discente, a ponto de tirar a autoridade do professor, que vive e leciona 
sob ameaça.

Algumas comunidades convivem com a permanente repressão 
de grupos criminosos locais, que as ameaça sobre as consequências de 
possíveis delações. Resulta disso que essas comunidades passam a res-
peitar e tratar o criminoso como uma pessoa boa e normal. Os órgãos 
públicos que deveriam conter essas situações não o fazem, pois não há 
um projeto que integre as ações contra as organizações criminosas.

3. Agentes Atuantes nas Vulnerabilidades

A desestruturação da personalidade, o abandono, os vínculos 
culturais excludentes, a falta de referência familiar, a desestruturação 
educacional e a falta de compromisso das pessoas para com a sociedade 
banalizaram a drogadição, a violência, a gravidez precoce, a agressivi-
dade, o furto e o alcoolismo, desmotivando para a aprendizagem.

As famílias e as crianças sofrem com a urbanização desordenada e 
a falta de infraestrutura. A vida é um constante transtorno devido à falta 
de referências. As “raízes foram afetadas”, as crianças e os adolescentes 
não conseguem falar “é minha cidade”. Vítimas da urbanização desor-
denada, da infraestrutura prejudicada, coadjuvantes em ocupações e 
invasões, algumas crianças e adolescentes não formam uma identidade 
com a comunidade e nem com a Escola, o que ocasiona o descomprome-
timento com a cidadania.

A situação econômica e a “acomodação” das famílias, no sentido 
de não terem vontade de progredir, atrelado à falta de planejamento fa-
miliar, acabam criando outras situações que interferem na formação de 
crianças e adolescentes. Muitos não têm conta de água, luz, TV a cabo, 
pois se utilizam de “gatos”. As professoras não trabalham sobre isso em 
aula, pois conflita com temas maiores. O desequilíbrio emocional e/
ou financeiro de algumas crianças e adolescentes para lidar com essas 
situações propicia condições nas quais alguns professores podem ser 
agredidos.

Algumas Escolas convivem sob a pressão da intolerância e da riva-
lidade de grupos locais, que buscam nas demonstrações de hostilidade, 
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agressividade e de afirmações simbólicas próprias o constrangimento 
da comunidade, produzindo uma inversão de valores morais e falta de 
perspectivas de vida em muitas crianças, sendo que algumas passam a 
ter medo de sair de casa ou mesmo de ir para a Escola.

Novo Hamburgo – 2013

A pesquisa foi realizada em 2013, na cidade de Novo Hamburgo, 
quando 130 alunos da 5ª série de escolas municipais localizadas nos 
bairros Santo Afonso e Roselândia foram submetidos ao instrumento de 
pesquisa pela Guarda Municipal.

Gráfico 1 – Ver alguém consumindo algum tipo de droga

Fonte: Pesquisa produzida pela Guarda Municipal no curso de  
Policiamento Comunitário/2013.

Análise: Alto índice de crianças que viram pessoas consumindo 
maconha e cocaína. Quanto ao verem pessoas consumindo crack e cola, 
os números não ficaram representativos, mas merecem atenção, pois 
este fato já faz parte da realidade da comunidade. Destaca-se a alta vul-
nerabilidade das crianças frente ao consumo de drogas. 

Ação: Envolver em rede os familiares, comunidade escolar e co-
munidade do entorno escolar em palestras que abordem a necessidade 
de reduzir as vulnerabilidades quanto ao consumo de drogas, sobre os 
malefícios advindos da drogadição.
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Gráfico 2 – Presenciar atos de violência

Fonte: Pesquisa produzida pela Guarda Municipal no curso de  
Policiamento Comunitário/2013.

Análise: Mais de 90% dos entrevistados já viram algum tipo de 
violência. Tal dado evidencia o alto índice de crianças vivenciando situ-
ações de violência, conflitualidades e criminalidades.

Ação: Rondas preventivas e criar vínculos de comunicação com a 
comunidade. Desenvolver visitas periódicas em estabelecimentos consi-
derados pertinentes à Segurança Pública, elaborando relatórios para pes-
quisas. Organizar reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 
prevenção da violência e da criminalidade. Organizar encontros com os 
demais órgãos de segurança e de serviço social junto da comunidade.

Esses gráficos originários da pesquisa realizada em 2013, pela 
Guarda Municipal, quando do Curso de Policiamento Comunitário, con-
tribui para ilustrar o quanto são apropriadas a Gestão de Inteligência 
e as habilidades em Segurança Pública que podem ser desenvolvidas e 
gerenciadas para mitigar as situações de vulnerabilidade e de cultura 
antissocial.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Crianças e adolescentes não nascem propensas a coordenar suas 
ações em conflito com a lei. Como são vulneráveis, agentes externos po-
dem condicionar a ação infracional.
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Ao praticar determinado ato infracional, a criança ou o adoles-
cente estão inseridos em um ambiente onde a cultura infracional é ele-
mento determinante da política do grupo local (crime organizado, por 
exemplo), da afirmação pessoal perante o grupo de convívio, que ten-
ciona e condiciona por meio da amizade e da ascendência familiar, a 
sua sobrevivência e a afirmação de identidades culturais em formação. 
Nesse universo, o que está em jogo é a vulnerabilidade de crianças e 
adolescentes frente a valores, sejam materiais, sejam imateriais, de os-
tentação, afirmação, crenças, opressões, medos.

As tensões culturais que se estabelecem diante de tais valores, 
materiais e imateriais, condicionam os indivíduos a conflitar-se entre 
aquilo que desejam e aquilo que lhe ensinam, construindo identidades 
que verbalizam e reproduzem falas dos opressores. Nesse espaço, mui-
tas trocas se estabelecem. Valores são negociados, formas de coordenar 
ações são aprendidas. As identidades passam a estabelecer formas de 
ser num espaço-tempo que lhes é desfavorável. São identidades excluí-
das e que ao mesmo tempo se excluem da sociedade.

As crianças e os adolescentes excluídos, para manterem-se “vi-
vos”, desenvolvem linguagens próprias, signos e símbolos comuns (gan-
gues, tribos etc.). Ou seja, a exclusão produz cultura própria e peculiar 
que não dialoga pacificamente com as demais. O diálogo que os excluí-
dos estabelecem com as culturas classificadas por eles como “dominan-
tes” é conflituoso e na condição de oprimidos; condição essa que nem 
sempre é percebível. Os mecanismos utilizados pelos excluídos para a 
afirmação de suas culturas são sempre de estranhamento com as cultu-
ras “dominantes”. Não existe, diante de suas vulnerabilidades, a possi-
bilidade de criar ou constituir um espaço original devido aos diversos 
mecanismos de opressão das culturas “dominantes”, seja do crime orga-
nizado, da escola, da família etc., que, ao se imporem, lhes condicionam 
à exclusão e à invisibilidade. 

A relação é de estranhamento e de afirmação de uma das partes. 
Suas ações serão de conflito com o que entendemos como humanidade, 
por isso o espanto que sofremos ao sabermos de atos de adolescentes, 
praticados com crueldade. Isso porque a vítima, o outro, não pertence ao 
seu grupo de convívio e nem partilha ou possui a identidade cultural do 
seu universo. O outro está excluído de qualquer conceito de humanidade 
pela identidade cultural formada no grupo base. O outro é uma ameaça à 
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sua sobrevivência ou mesmo um agressor. A opressão sobre o outro signi-
fica a autoafirmação de sua identidade cultural e a de seu grupo.

Se considerarmos que os adolescentes, ao desenvolverem valores 
que possibilitem a prática de ações de conflito com a lei, que, além disso, 
estabelecem suas próprias identidades culturais, tendo os valores dos 
opressores como referências, e que autoexcluem a cultura “dominante”, 
nossa discussão pode apontar que, ao ser aprisionado, o adolescente 
passaria a sofrer um duplo conflito. Entre a lei da cultura “dominante” 
que pretende socializar seu ser e a identidade cultural da qual é origi-
nário. Conflitos que podem agravar-se na medida em que se deparam, 
nas instituições carcerárias, com outras identidades culturais que são 
consideradas, por eles, perniciosas à sua.

Pela perspectiva da alteridade que levantamos, parece ser corre-
to afirmar que continuamos a violentar o infrator na correlata medida 
que não sanamos suas vulnerabilidades sistêmicas e estruturais, ao não 
compreendermos suas identidades culturais e as formas que possui 
para expressar e afirmar o seu “eu”.

Os processos de Segurança Pública exigem organizações estrutu-
rais para desempenhar ações em grande escala, e devem estar ampara-
das em métodos que abarquem os seguintes pontos: 

- Definição de uma linguagem comum;
- Integração das Atividades de Segurança com as demais ativi-

dades públicas e com a comunidade: oferecer serviços públi-
cos básicos, melhorias estruturais, atenção aos cidadãos e reu-
niões periódicas;

- Análise de riscos criminais e das violências: mapeamento das 
invisibilidades de insurgências, de contrainsurgências, armas, 
vulnerabilidades, redes de apoio, exposições estruturais e sis-
têmicas da comunidade;

- Planejamento e ações em rede contra as criminalidades e as 
violências;

- Operações de inteligência, segurança e reconhecimento;
- Colaboração e desenvolvimento das redes comunitárias;
- Construção e sustentabilidade das logísticas de segurança.
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É nesse viés que se pauta pela Gestão de Inteligência em 
Segurança Pública, desenvolvida pela Guarda Municipal na efetiva redu-
ção das conflitualidades, criminalidades, violências e infrações, de for-
ma colaborativa com as Instituições de Ensino Superior, com Cientistas 
e Tecnologias.
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EDUCAÇÃO,  
A VERDADEIRA ARMA CONTRA O CRIME

Daniel Cerqueira1

INTRODUÇÃO

Um dos falsos dilemas presente no debate sobre segurança pú-
blica no Brasil diz respeito ao cabo de guerra acerca da origem da hi-
percriminalidade. Enquanto alguns acentuam que o problema emerge 
das desigualdades sociais, outros apontam para a ausência de uma 
polícia ainda mais dura e de um maior punitivismo penal como causas 
do crime.

Trata-se de um debate reducionista que não traz contribuições 
para a formulação de uma política efetiva de segurança pública, em face 
do complexo caráter multidimensional e transversal do fenômeno. Do 
ponto de vista gerencial, conforme nos ensinam as boas experiências 
nacionais e internacionais de redução do crime, vários elementos se en-
contravam presentes nas boas práticas, entre eles: 1) o compromisso e 
o engajamento do governante principal; 2) o uso de gestão por resulta-
dos, em que as ações são precedidas por diagnósticos e planejamento 
prévios, monitoradas e seus impactos avaliados; 3) a disseminação de 
espaços e de ferramentas de prevenção, mediação e negociação de con-
flitos; 4) o abandono da truculência e do desrespeito aos direitos de 
cidadania pela polícia, em prol de uma repressão qualificada, com in-
teligência, na base da coprodução da segurança pública, com confiança 

1 Doutor em Economia (PUCRJ) e Pesquisador do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada)
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recíproca entre polícia e comunidade; e 5) ações preventivas sociais fo-
calizadas nas crianças e jovens residentes nas regiões mais vulneráveis 
socioeconomicamente e onde há maiores taxas de crime.

Enquanto a crença nunca confirmada do populismo penal vicejou 
entre os eleitores, atormentados pela violência cotidiana, não se obser-
vou qualquer efeito sobre a diminuição de crimes ocasionada pelo en-
carceramento em massa (sobretudo, de jovens, negros e de indivíduos 
com baixa escolaridade), que cresceu mais de 1.000% no país, desde 
1980.

Por outro lado, várias evidências empíricas [ver, por exemplo, 
Karoly et al., 1998] têm mostrado recorrentemente que os maiores be-
nefício-custo de programas orientados para a paz social se referem a 
ações voltadas ao desenvolvimento infantojuvenil. Ou seja, os progra-
mas mais efetivos que garantem a sustentabilidade da segurança pú-
blica são aqueles baseados na abordagem preventiva, que reconhecem 
que o crime nasce como fruto de uma série de circunstâncias envolven-
do não apenas o sistema de justiça criminal e as características idiossin-
cráticas dos indivíduos, mas inúmeras dimensões que se iniciam, como 
o inadequado processo de estímulo, educação, orientação e supervisão 
de crianças e jovens, bem como pela falta de oportunidades de acesso 
a determinados bens econômicos e simbólicos e, em última instância, a 
um exercício pleno dos direitos de cidadania. 

Centraremos nesta questão. Pautaremos a importância da edu-
cação infantojuvenil como a grande perda angular para transformar a 
realidade da violência presente nas cidades brasileiras. A discussão que 
segue foi baseada, sobretudo, em vários trabalhos empíricos que desen-
volvemos no Ipea nos últimos anos. Na segunda seção pontuamos a im-
portância da educação no ensino básico e ainda da adequada educação, 
estímulo e supervisão infantil sobre crimes. Na terceira seção, apresen-
tamos algumas reflexões sobre a qualidade das escolas e o número de 
homicídio nos bairros pertencentes aos 81 municípios mais violentos 
do País, que respondem por quase 50% do total dos homicídios nacio-
nais. Nas conclusões, trazemos algumas reflexões em termos das polí-
ticas públicas acerca de possíveis canais que poderiam ser explorados 
para potencializar o efeito mitigador que a educação exerce para redu-
zir homicídios. 
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EDUCAÇÃO E CRIME NO BRASIL

No Brasil poucos estudos empíricos estimaram o efeito da taxa de 
atendimento escolar2 sobre homicídios. Conforme veremos, contudo, há 
uma unanimidade acerca dos resultados, que evidenciam a importância 
da educação como mecanismo de prevenção ao crime.

Chioda, De Mello e Soares (2015), ao investigarem o efeito do 
programa Bolsa Família sobre o crime no Brasil, verificaram um efeito 
negativo, em que a expansão do programa associado ao aumento da es-
colarização de adolescentes entre 16 e 17 anos em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica contribuiu para a diminuição dos homicídios. 

Cerqueira e Moura (2014, 2015) também investigaram o efeito 
causal das oportunidades no mercado de trabalho e educacionais so-
bre a taxa de homicídios nos municípios brasileiros. Os autores utili-
zaram um modelo com variáveis instrumentais3, a fim de obter estima-
tivas consistentes dos efeitos causais. Segundo esses autores, a maior 
oportunidade tanto educacional quanto no mercado de trabalho é um 
elemento crucial para mitigar a taxa de homicídio nos municípios brasi-
leiros. Para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há 
uma diminuição de 2% na taxa de homicídio do município4.

Cerqueira e Coelho (2015) desenvolveram um modelo estatístico 
do tipo logit para estimar a relação entre as características socioeconô-

2 Taxa de atendimento escolar é o número de indivíduos matriculados na escola dividido 
pelo número de indivíduos em idade escolar.

3 O uso do método de variáveis instrumentais se presta ao objetivo de se conseguir obter 
estimativas não viesadas do efeito causal de uma variável sobre outra. Dito de outra for-
ma, nos fenômenos sociais, as estimativas obtidas por meio de regressões geralmente 
expressam correlações espúrias entre duas variáveis, uma vez que elas podem embutir o 
efeito de alguma variável omitida (não considerada no modelo econométrico) que afete 
não apenas a variável explicativa, mas também a variável a ser explicada. No caso, ao ex-
plicar a taxa de homicídio nos municípios a partir de variáveis que expressam as oportuni-
dades para jovem (escolares e no mercado de trabalho), poder-se-ia obter uma correlação 
que não implica causação, entre outros motivos porque a taxa de homicídio pode afetar 
o mercado de trabalho e as oportunidades para os jovens. O uso da variável instrumental 
permite expurgar essas correlações espúrias, dando maior confiança acerca da interpreta-
ção no sentido causal da estimativa obtida. Nesse trabalho, os autores utilizaram, basica-
mente, como variáveis instrumentais, as mudanças na composição do emprego por tipo 
de atividade econômica dentro dos municípios nas décadas anteriores.

4 Nesse trabalho se estimou ainda que o aumento de 1% na taxa de desemprego dos ho-
mens jovens (15 a 29 anos) contribui para o aumento da taxa de homicídio no município 
em questão de 2,5%.
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micas e a probabilidade de um indivíduo sofrer homicídio no Brasil, com 
base nos microdados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e dados do 
Ministério da Saúde. Um achado avassalador foi que homens com até sete 
anos de estudo possuem 15,9 vezes mais chances de sofrer assassinato 
do que aqueles com nível universitário, o que mostra que a educação é 
um verdadeiro escudo contra os homicídios. Com base nas estimativas, 
os autores produziram ainda uma estimativa contrafactual para pautar 
a importância da educação como instrumento para reduzir homicídios 
no País. Neste cenário, caso todos os indivíduos com 15 anos de idade ou 
mais tivessem pelo menos ingressado no primeiro ano do ensino médio, 
o número de vidas poupadas seria de 22.442, o que representaria uma 
queda de 42,3% no número de homicídios no País em 2010.

Educação Infantil e Tajetórias de Vida Apartadas do Crime

Naturalmente, o exercício supramencionado não pode ser inter-
pretado de forma ingênua no sentido de que o aumento da oferta educa-
cional no ensino médio causaria uma diminuição de 42,3% no número 
de homicídios no País. O cenário aponta para um resultado que decorre 
da interação entre oferta e demanda por educação. Ou seja, ainda que 
se tenha oferta de vagas nas melhores escolas, muitos jovens simples-
mente não a frequentarão por já estarem em outra trajetória de vida 
apartada do mundo da educação.

Vários autores, entre os quais Loeber (1990), têm documentado 
que as trajetórias individuais que apontam no sentido das transgres-
sões muitas vezes são demarcadas já na primeira infância, quando sur-
gem os primeiros sintomas de problemas comportamentais e que ge-
ram um processo dinâmico com implicações até a idade adulta. 

Um conjunto desses distúrbios (que obviamente pode variar de 
indivíduo para indivíduo) está ilustrado na Figura 1, onde foram ain-
da apontados alguns fatores que propiciam o aumento das chances de 
a criança desenvolver tais comportamentos. Conforme discutido por 
Reebye (2005) e Cerqueira (2016), basicamente, a mensagem central 
da ilustração versa sobre o caráter da persistência intertemporal de 
como a inabilidade ao lidar com o processo educativo desde a mais ten-
ra idade pode acarretar transgressões e crimes na adolescência e na 
idade adulta.
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Figura 1 – Problemas comportamentais até a adolescência  
e fatores condicionantes

Para tornar mais substantiva a ideia de como a boa educação, su-
pervisão e estímulos infantis podem se relacionar a uma trajetória de 
violência e crime na idade adulta, tome o exemplo de uma criança que 
nasce em um ambiente hostil, em famílias vulneráveis economicamen-
te, onde muitas vezes impera o desamor e a violência doméstica. Este 
terá maiores chances de desenvolver problemas cognitivos e socioemo-
cionais, como hiperatividade, comportamento agressivo, etc. Uma con-
sequência desses transtornos comportamentais, possivelmente, será o 
baixo aproveitamento escolar e o isolamento. Muitas vezes, na tentativa 
de o garoto reestabelecer sua autoestima, ele cometerá ações trans-
gressoras e se unirá a pares também com idênticos comportamentos 
desviantes. O estreitamento dos elos de pertencimento e de reforço ao 
caráter identitário do grupo terminará por potencializar atos de delin-
quência. Em algum momento à frente, o jovem termina, eventualmente, 
sendo preso, o que acarretará inúmeras consequências, como: a perda 
esperada de capital humano (uma vez que a prisão pode afastar defini-
tivamente o jovem da escola); o estigma, que o afastará de muitas boas 
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relações humanas e da possibilidade de obter emprego no momento 
do seu retorno ao convívio social; e um maior aprendizado e estabe-
lecimento de novas relações na escola do crime. Neste momento, com 
muitas portas fechadas, na família, no convívio social, na escola e no 
mercado de trabalho, a única porta aberta será o mercado do crime, 
com a possibilidade de retornos financeiros e simbólicos rápidos. 

Para esse garoto, a escola tradicional, além de ser uma alternativa 
inacessível, não constará do seu leque de opções de escolha. Ou seja, a 
essa altura, a escola tradicional e o jovem infrator pertencerão a mundos 
distintos. Nesse caso, as soluções pedagógicas e educacionais formais se-
rão muito mais complexas e desafiadoras, num grau de dificuldade asse-
melhado ao que se depararam a educadora Lígia Costa Leite ao construir 
a “Escola Tia Ciata”5 no Rio de Janeiro, ou o educador Makarenko6 com a 
sua escola para menores infratores na Rússia dos anos 20.

Com todos os problemas existentes no Brasil, relacionados à 
questão da infância e juventude, é interessante notar o processo de uni-
versalização do ensino fundamental, em que 98,7% das crianças e ado-
lescentes entre 7 e 14 anos estavam na escola em 2014. São crianças 
e jovens que persistiram à pobreza, à má qualidade das escolas e aos 
inúmeros problemas de violência no lar e em suas comunidades. Para 
se ter uma ideia deste universo, em 2014 havia um contingente de 26 
milhões de crianças e jovens em situação de pobreza7 no País.

Contudo, ao analisar a proporção dos jovens entre 15 a 17 anos que 
estavam matriculados em 2014, o índice diminui substancialmente para 
84,3%. Outra grande questão é que os jovens que evadiram da escola não 
estão distribuídos aleatoriamente no território nacional, nos estados fe-
derativos e nos municípios. Eles estão concentrados justamente nas co-
munidades mais pobres e onde há maior prevalência de homicídios. Ou 
seja, a busca pela paz social requer que não se pense apenas em políticas 
educacionais genéricas baseadas nas médias e nos agregados. Há que se 
ter um diagnóstico pormenorizado dessas comunidades, das relações fa-
miliares e socioeconômicas dessas famílias com crianças e jovens, bem 
como da qualidade das escolas nessas localidades.

5 Trata-se de um projeto desenvolvido entre 1983 e 1989, no Rio de Janeiro, para alfabe-
tizar menores infratores moradores de rua [Ver LEITE, 1991].

6 Ver Makarenko, 2005.
7 Se refere a crianças e jovens que residiam em domicílios cuja renda per capita era infe-

rior a meio salário mínimo.
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INDICADORES MULTIDIMENSIONAIS DE EDUCAÇÃO  
NOS 81 MUNICÍPIOS MAIS VIOLENTOS DO BRASIL

Cerqueira et al. (2016) fizeram uma pesquisa para mapear a 
qualidade das escolas pertencentes aos territórios focalizados para o 
“Pacto Nacional para Redução de Homicídios” (PNRH); e para cruzar 
essas informações com os dados de homicídios, não apenas no nível 
dos municípios, mas dos bairros8. Segundo o Ministério da Justiça, os 81 
municípios focalizados pelo PNRH concentravam 22.776 homicídios em 
2014, o que representava 48,6% do total de casos no País.

O mapeamento produziu indicadores sobre 10 dimensões da qua-
lidade da escola, do corpo docente e do desempenho dos alunos, con-
forme apontado na tabela abaixo, que foram construídas a partir da me-
todologia desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação. Os indi-
cadores foram produzidos em três níveis de agregação: por escola, por 
bairro e por município.

Tabela 2 – Indicadores de Qualidade das Escolas

INDICADORES

Regularidade do Corpo Docente

Nível Socioeconômico

Complexidade de Gestão Escola

Percentual de Docentes com Curso Superior 

Média de Alunos por Turma 

Média de Horas-Aula diária 

Taxa de Distorção Idade-Série

Taxa de Reprovação

Taxa de Abandono 

Indicador de Esforço Docente 

Fonte: Cerqueira et al. (2016).

8 Esta pesquisa foi encomendada pelo Ministério da Justiça em 2015 e seria utilizada 
como peça para o planejamento do Pacto Nacional para Redução de Homicídios, agenda 
posteriormente renegada pelo governo Temer.
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Como primeiro exercício, os autores cruzaram cada indicador 
com a taxa de homicídios no nível do município, quando se observou 
correlações estatisticamente significativas, como as abaixo ilustradas, 
em que os municípios com as melhores escolas tendem a ter menores 
taxas de homicídio.

Gráfico 1 – Painel com Correlações Selecionadas

Fonte: Cerqueira (2016).

Um segundo achado da pesquisa que cabe destaque se refere à 
questão da concentração de crimes em algumas poucas localidades, o 
que facilitaria a focalização territorial da política. Verificou-se que mes-
mo nos 81 municípios mais violentos do País, a realidade dos homicí-
dios não atinge amplamente a todos os bairros. Os dados mostraram 
que enquanto em metade dos bairros praticamente não se registrou 
homicídios, apenas 10% dos bairros concentravam metade dos homi-
cídios que ocorreram nos municípios. A mensagem aí é que políticas 
efetivas de redução de crimes deveriam ser baseadas em planejamento 
prévio com focalização geográfica nos bairros com mais violência.

Um terceiro aspecto importante destacado no estudo refere-se 
às diferenças de desempenho educacional nas escolas localizadas nos 
bairros mais e menos violentos. Tomando como exemplo o município 
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do Rio de Janeiro, e comparando a média dos indicadores das escolas 
no ensino médio dos 30 bairros que estão em um e em outro extremo 
da distribuição, verificou-se que as taxas de reprovação, de distorção 
idade-série e de abandono são, respectivamente, 9,6, 5,7, e 3,8 vezes 
maiores nas localidades mais violentas.

Verificou-se também que, enquanto os bairros mais violentos 
possuíam as piores escolas, esses eram ainda os bairros mais pobres, 
ocorrendo a relação inversa com os bairros mais ricos.

Por fim, segundo os autores, o pior desempenho escolar nos 
bairros mais violentos não se deve apenas ao “efeito aluno”, uma vez 
que nessas localidades residem os alunos com maiores desvantagens 
culturais e sociais. De fato, os indicadores mostraram que exatamente 
nos bairros mais vulneráveis é onde existe a pior provisão de serviços 
educacionais, em que as escolas aí localizadas encontravam-se entre 
as piores do estado do Rio de Janeiro em termos de complexidade da 
gestão escolar, média de alunos por turma e sobrecarga de trabalho 
do corpo docente.

CONCLUSÕES E REFLEXÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

A criminalidade é um sintoma de uma grave doença social, cujas 
causas são multidimensionais e o tratamento exige ações transversais. 
Ao mesmo tempo em que políticas efetivas de segurança pública exi-
gem ações imediatas de controle ao crime pelo uso de um sistema de 
repressão qualificada, com inteligência policial e absoluto respeito aos 
direitos de cidadania, a sustentabilidade da paz social depende da im-
plementação de iniciativas que faça cessar a produção de criminosos. 
Nesse sentido, a educação infantojuvenil é a grande pedra angular para 
transformar o quadro de violência nas cidades, uma vez que ela pode 
afastar a criança e o jovem de hoje de uma trajetória de vida no cami-
nho do crime amanhã. De fato, as poucas pesquisas empíricas feitas no 
Brasil concluem para o efeito causal de mais educação e menos crimes. 

Pensar em mudar a realidade da segurança pública ou da educa-
ção em um país com dimensões continentais como o Brasil parece uma 
tarefa a princípio hercúlea, para não dizer impossível. Contudo, quando 
se analisa a geografia da violência, verifica-se que metade dos homicí-
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dios no País ocorre em apenas 81 municípios. Quando se analisa a dis-
persão de homicídios dentro desses municípios conclui-se que metade 
dos casos ocorre em apenas 10% dos bairros. São territórios pobres 
com grandes carências de serviços públicos e ausência do Estado. Em 
particular, são localidades onde se encontram as piores escolas e onde 
há subprovisão na oferta de recursos públicos. Ou seja, é factível mudar 
a realidade em um lapso de tempo consideravelmente curto, há que se 
ter comprometimento político, planejamento e foco.

Naturalmente, há que se pensar em transformar essas escolas 
que não conquistam mentes e corações das crianças e jovens. Isto ocor-
re porque o modelo educacional brasileiro mira no objetivo precípuo de 
fazer dos estudantes um repositório para um conjunto enciclopédico de 
informações que não dizem respeito aos valores deles. Por outro lado, 
o fracasso do modelo educacional das escolas públicas nasce ao basear-
se na idealização de um aluno padrão e ao não reconhecer as diferen-
ças individuais e sociais do seu principal cliente que, geralmente, vem 
de famílias pobres, possui muitas vezes dificuldades socioemocionais, 
provém de lares e comunidades onde há violência e não possui todas as 
condições de estudo nos espaços para além da escola.

Muito se pode fazer para potencializar o papel da escola como ins-
trumento primordial para prevenir crimes, independentemente de uma 
reforma ampla, geral e irrestrita no falido sistema educacional brasileiro. 
Algumas boas experiências têm sido observadas em algumas escolas dis-
persas pelo país afora. Pelo menos seis aspectos poderiam ser levados em 
conta nas inovações, conforme discutido em Cerqueira (2016).

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a escola constitui um 
espaço crucial para o Estado intervir no sentido de tentar mitigar par-
te dos problemas e desvantagens socioemocionais que afligem muitas 
crianças e jovens. Trabalhos como psicoterapia, meditação e reuniões 
baseadas nos princípios da justiça restaurativa tem propiciado grandes 
transformações.

Um segundo ponto é que a escola é a instituição primordial para 
reforçar e internalizar nas mentes das crianças e jovens a ideia da cida-
dania que pressupõe direitos e deveres. Mas a questão aí é como con-
vencer ao jovem que ele é um sujeito de direitos, se muitas vezes ele é 
vítima de violência doméstica, da truculência policial e, mesmo dentro 
da própria escola, não é ouvido e tratado como autoritarismo?
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Em terceiro lugar, há que estar claro que o principal elemento psi-
copedagógico é a motivação e o aspecto lúdico. Mas como trabalhar a 
motivação se o jovem não é ouvido? Se a escola em nenhum momento 
procurou saber de seus valores e desejos ante um padrão engessado de 
trajetória escolar única?

Quarto, há que se promover o estreitamento dos elos entre a es-
cola e as famílias, de modo a promover o envolvimento, o comprome-
timento e a busca da solução dos problemas acadêmicos dos alunos, 
relacionados a faltas, comportamento, desempenho escolar e mesmo 
evasão escolar.

Há ainda o efeito dos pares. A escola como um local agradável de 
convivência é ainda um modo de disputar o jovem com as gangues e 
grupos criminosos organizados e desorganizados.

Por fim, um dos papéis principais da educação é fazer aumentar 
o capital humano do indivíduo e, consequentemente, a sua empregabi-
lidade e chances de auferir maiores rendimentos reais no futuro. Nesse 
sentido, a conjugação de matérias e atividades ao currículo escolar que 
facilitem o acesso ao mercado de trabalho é uma estratégia importante, 
conforme discutido por Cerqueira e Moura (2015).
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REGISTRO ONLINE DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS  
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO 

(ROVE NH): DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA  
A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS ESCOLARES

Aline Kerber1

Vyctoria Dalenogare2

INTRODUÇÃO

O Registro Online de Situações de Violências nas Escolas (ROVE) 
é um software online de gestão de dados que, a partir da coleta e aná-
lise quantitativa dos dados alimentados em um sistema estatístico 
web, viabiliza a constituição de um banco de dados integrado que 
produz documentos, relatórios e registros para o mapeamento das 
violências que permeiam e são reconhecidas no ambiente escolar. O 
ROVE está sendo implementado desde 29 de março de 2016, em toda 
a Rede Municipal de Ensino Fundamental de Novo Hamburgo/RS, sen-

1 Socióloga, Pós-graduada em Segurança Pública e Cidadania (UFRGS). Foi Coordenadora 
de Pesquisa do Observatório da Segurança Pública de Canoas/RS e do Observatório 
da Criminalidade de Bagé/RS. Apoiou tecnicamente o Observatório da Segurança e da 
Mobilidade Urbana de Esteio. Atualmente, é Coordenadora Técnica do Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo e principal responsável pela implementação do 
ROVE NH e da Plataforma Cidadã NH.

2 Graduanda em Políticas Públicas (UFRGS). Bolsista e Assistente de Pesquisa do 
Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo há 1 ano. Responsável direta pelo 
agendamento, sensibilização, formação e treinamento in loco de todas as escolas da rede 
municipal de ensino fundamental (53) que receberam o ROVE NH. Além disso, Vyctoria 
produz o seu trabalho de conclusão de curso sobre a implementação do ROVE NH.
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do desenvolvido e concebido pela Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana  
(SESMUR) e pelo Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo 
(ODSC)3, a partir de modelos e experiências estabelecidos nos muni-
cípios de Canoas/RS, Esteio/RS e Bagé/RS, nos anos de, 2011, 2014 e 
2013, respectivamente.

A ferramenta objetiva congregar e sistematizar em uma única por-
ta de entrada as situações com envolvimento de algum tipo de violência 
que tenha ocorrido no ambiente escolar, isto é, que tenha envolvido ou 
afetado atores da escola e da comunidade escolar. Os registros são efe-
tuados pelas equipes diretivas das escolas a partir do reconhecimento 
das violências, produzindo diagnósticos sistemáticos e automatizados 
que podem gerar compreensão das violências e seus agenciamentos, 
subsidiando as políticas públicas voltadas à prevenção das violências 
nas escolas, partindo do pressuposto de que, para

[...] compreender e explicar o fenômeno das diversas violências 
nas escolas convém recorrer a aspectos tanto relativos ao interior 
quanto ao exterior das escolas, como características das vítimas 
e dos agressores assim como as diferentes instituições e ambien-
tes pelos quais os estudantes circulam. (ABRAMOVAY; RUA, 2002,  
p. 24)

O ROVE é apresentado pela gestão pública municipal como uma 
ferramenta que tem intenção de munir com diagnósticos as interven-
ções da segurança e da educação municipais nas escolas, em especial, 
da Guarda Municipal e do Departamento Psicossocial da SMED. O ROVE 
se insere no bojo da construção de um projeto de prevenção às violên-
cias nas escolas – o Escola Mais Segura – que envolve a aquisição de 
quatro viaturas para a estruturação da Ronda Escolar e do Teatro da 
Guarda Municipal, que atuarão nos territórios e nas escolas com mais 
violências e vulnerabilidades, designados a partir de um índice criado, o 
Índice de Vulnerabilidade Escolar (IVE), composto pelos indicadores de 
homicídios, evasão e reprovação escolar, realização de palestras focais 
nas escolas mais vulneráveis e de produção e divulgação de materiais 

3 Centro de Pesquisa Social Aplicada financiado pelo Banco Interamericano para o Desen- 
volvimento (BID) a partir da contratação da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA) 
em funcionamento desde setembro de 2015. Ver mais em: <www.odsc.com.br>.
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– nos locais com mais homicídios tentados e consumados entre 2014 
e 2015 – sobre seis temas (bullying, meio ambiente, trânsito, vínculos 
familiares, violência sexual e drogas). 

Os temas selecionados para o projeto antecederam os estudos 
do ROVE e com eles estão sendo construídas as balizas conceituais das 
intervenções, almejando uma avaliação processual da problemática 
das violências, a partir de agora, pelo ROVE, por meio de reuniões na 
Câmara Técnica de Prevenção (CT) do Gabinete de Gestão Integrado 
Municipal (GGI-M) com vistas a customizar, planejar e avaliar a atuação 
dos agentes públicos e das violências produzidas em cada escola. Esse 
órgão congrega agências de segurança e justiça criminal com atuação 
no município, conselho tutelar, secretarias e coordenadorias munici-
pais para deliberações de questões de segurança pública. De setembro 
de 2015 a agosto de 2016 aconteceram 18 reuniões do GGI-M de Novo 
Hamburgo, sendo que as principais pautas foram o Escola Mais Segura 
e o ROVE.

Parte-se da ideia-força de que customizando e integrando as ações 
de prevenção às violências nas escolas será qualificada e aprofundada 
a prevenção social às violências, aumentando a sensação de segurança 
nas escolas e nos seus entornos em um novo modelo de prevenção – in-
teragencial, interinstitucional e intersetorial (DIAS NETO, 2005). 

O projeto Escola Mais Segura, lançado em 30 de junho de 2016 
pela SMED, terá uma primeira etapa de realização até outubro de 
2016, priorizado e impulsionado por uma demanda do Orçamento 
Participativo Municipal de 2015 com verba de R$ 250.000,00. O pro-
jeto foi construído pela Câmara Técnica de Prevenção do GGI-M, com 
apoio técnico do Observatório e contemplou a aquisição das viaturas da 
Guarda Municipal, sensores de pátio em escolas com mais furtos e rou-
bos, produção dos materiais de divulgação sobre violências nas escolas 
e banners de identificação dos Núcleos de Prevenção Escolar, além da 
implementação do ROVE. Os Núcleos estão sendo construídos e sensibi-
lizados por 18 oficinas realizadas pelo Núcleo de Justiça Comunitária e 
Direitos Humanos de Novo Hamburgo nas EMEFs e EMEIs selecionadas, 
composto de pais, alunos, funcionários e professores de cada escola a 
partir das Associações de Pais e Mestres (APEMEMs).

O projeto Escola Mais Segura está focado em quatro territó-
rios, em três bairros, Canudos, Santo Afonso e Diehl, e em 34 Escolas 
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Municipais de Ensino Infantil e Fundamental definidas, e potencializa 
algumas ações nas escolas de ensino fundamental com dois maiores 
IVEs – relaciona indicadores educacionais, como evasão e abandono es-
colar, com dados criminais, como homicídios tentados e consumados ao 
redor das escolas – criado pelo referido Observatório.

Todavia, o recurso do ROVE não advém do Escola Mais Segura, 
e sim do orçamento da implementação do Observatório – com um in-
vestimento para dois anos de créditos para registros no ROVE de 53 
EMEFs no sistema Sphinx, no valor de R$ 30.000,00, como informou o 
Coordenador Geral do Observatório, Eduardo Pazinato, projeto respon-
sável pela concepção e implementação da ferramenta.

Ressalta-se que o Escola Mais Segura enfoca 34 EMEFs e EMEIs 
de quatro territórios e o ROVE contempla as EMEFs de toda a cidade, ou 
seja, é mais amplo territorialmente, mas não atinge as EMEIs – deman-
da solicitada na apresentação conceitual da ferramenta em 07 julho de 
2016 durante palestra do Observatório às diretoras e às orientadoras da 
rede municipal de ensino na SMED e no 1º Seminário do Observatório 
em 09 de julho de 2016.

Entre outras ações, o Escola Mais Segura visa implementar a po-
lítica pública municipal de prevenção às violências nas escolas, com 
elaboração de lei municipal, a partir da implementação do ROVE. Além 
disso, o ROVE pretende trazer elementos para a estruturação de docu-
mento com as diretrizes de uma política municipal de prevenção às vio-
lências nas escolas, como a que existe em Canoas (Lei 5.505/10), como 
enfatiza a Coordenadora Técnica do Observatório, em várias reuniões 
da CT de Prevenção do GGI-M, Aline Kerber.

BALIZAS CONCEITUAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ROVE

A violência na escola não se constitui como um fenômeno recen-
te; ela, entretanto, assume formas que são novas. De acordo com Charlot 
(2002, p. 433), surgiram formas de violência muito mais graves que ou-
trora, que se manifestam em episódios como: homicídios, estupros e 
agressões com armas. Certamente estes fatos extremos não constituem 
a maior parte das violências materializadas no ambiente escolar, mas 
sua ocorrência e disseminação no imaginário dão a impressão de que 
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não existem limites e que tudo pode acontecer na escola, o que con-
tribui com o que o autor chama de “angústia social face à violência na 
escola”.

Para Abramovay e Rua (2002, p. 21), a “percepção da violência no 
meio escolar muda de acordo com o olhar pelo qual esse meio é abor-
dado”, sendo uma dificuldade, no que se refere à análise, a falta de con-
senso sobre o seu significado. Dessa forma, a caracterização da violên-
cia varia em função do estabelecimento escolar, do status de quem fala 
(professores, diretores, alunos, etc.), da idade e do sexo.

Segundo as autoras, as primeiras análises sobre a temática reca-
íam sobre a violência do sistema escolar – principalmente no que se 
refere a castigos corporais e punições contra alunos por parte dos pro-
fessores. Já a literatura contemporânea privilegia a análise da violência 
praticada entre alunos ou de alunos contra a propriedade e, também, de 
alunos contra professores e de professores contra alunos.

Para Tavares dos Santos (2001, p. 107), o “reconhecimento da vio-
lência no espaço escolar como uma das novas questões sociais globais 
parece ser um caminho interpretativo fecundo desse fenômeno social, 
caracterizado como um enclausuramento do gesto e da palavra”, sendo 
necessária, para a compreensão da relação entre instituição escolar e 
violência, a reconstrução da complexidade das relações sociais que es-
tão presentes no espaço social da escola. Segundo o autor, experiências 
francesas, canadenses e norte-americanas indicam o reconhecimento 
da violência no espaço escolar como um fenômeno social, no qual a vio-
lência surge como a afirmação do silêncio. Salienta ainda que:

A relação da escola com as particularidades culturais dos grupos 
que compõem o espaço social local no qual ela se localiza é, mui-
tas vezes, marcada por uma violência simbólica do saber esco-
lar, exercida por hábitos sociais, pelos professores e funcionários 
da instituição, uma relação de poder que impõe um conjunto de 
valores ao conjunto da população envolvida. Por outra parte, há 
uma complexidade de tempos sociais na relação e entre a escola 
e o meio social, o que reforça a importância das atitudes pedagó-
gicas, sociais e culturais dos professores, funcionários e policiais 
que trabalham nas escolas, e as formas de relacionamento com a 
coletividade local. Verifica-se, portanto, uma relação entre mul-
ticulturalismo versus integrismos, na qual a pluralidade cultural 
não é trabalhada pedagogicamente sem que haja choques entre 
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os interesses divergentes ou entre as diferentes formas de cons-
trução e de classificação da realidade social. A escola é um locus 
de explosão das conflitualidades da sociedade contemporânea, 
neste jovem século XXI. (TAVARES DOS SANTOS, 2001, p. 112)

Em consonância, Sposito (2013, p. 3), reconhecendo a dificuldade 
de exprimir a violência em uma única categoria explicativa, afirma que 
“a violência é todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso 
da força”, onde se nega “a possibilidade da relação social que se instala 
pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito”. A 
autora coloca também que

Os diversos usos e significados da palavra violência ao lado de 
termos correlatos como indisciplina permitem alterações ex-
pressivas de significados correntes sobre o conjunto das ações 
escolares. Atos anteriormente classificados como produtos usu-
ais de transgressões de alunos às regras disciplinares, até então 
tolerados por educadores como inerentes ao seu desenvolvimen-
to, podem hoje ser sumariamente identificados como violentos. 
Ao contrário, condutas violentas, envolvendo agressões físicas, 
podem ser consideradas pelos atores envolvidos episódios ro-
tineiros ou meras transgressões às normas do convívio escolar. 
(SPOSITO, 2013, p. 3)

Desse modo, mostra-se necessária a investigação do modo como 
são construídas as definições que designam e normalizam condutas 
violentas ou indisciplinadas no âmbito da instituição escolar por parte 
dos envolvidos.

Para Charlot (2002), as pesquisas francesas desenvolveram clas-
sificações úteis do ponto de vista teórico e prático, distinguindo violên-
cia, transgressão e incivilidade:

O termo violência, pensam eles, deve ser reservado ao que ataca 
a lei com uso da força ou ameaça usá-la: lesões, extorsão, tráfico 
de droga na escola, insultos graves. A transgressão é o compor-
tamento contrário ao regulamento interno do estabelecimento 
(mas não ilegal do ponto de vista da lei): absenteísmo, não-rea-
lização de trabalhos escolares, falta de respeito, etc. Enfim, a in-
civilidade não contradiz, nem a lei, nem o regimento interno do 
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estabelecimento, mas as regras da boa convivência: desordens, 
empurrões, grosserias, palavras ofensivas, geralmente ataque co-
tidiano – e com frequência repetido – ao direito de cada um (pro-
fessor, funcionários, aluno) ver respeitada sua pessoa. (CHARLOT, 
2002, p. 437)

O enfrentamento dessas violências que flagelam o ambiente pri-
mário de constituição de sujeitos democráticos merece atenção, e para 
isto, a violência na escola, como afirma Sposito (2013, p. 3), “demanda 
tanto o reconhecimento das especificidades das situações como a com-
preensão dos processos mais abrangentes que produzem a violência 
como um componente da vida social e das instituições”. Ainda segun-
do a autora, um dos aspectos que ainda devem ser investigados, diz 
respeito ao modo como são constituídas as definições que designam e 
normalizam condutas violentas ou indisciplinadas, por parte dos atores 
envolvidos no âmbito da instituição escolar.

Dessa forma, o ROVE possibilita o reconhecimento dessas parti-
cularidades e a sistematização das situações de violências que perpas-
sam o dia a dia destas instituições, possibilitando a construção de um 
mapeamento desses fatos para estruturação de ações e intervenções 
visando à prevenção das violências nas escolas. Segundo Debarbieux 
e Blaya (2002), apenas uma definição ampla de violências nas escolas 
pode ir além de uma abordagem meramente repressiva e estabelecer 
meios de prevenção, que, segundo os autores,

Não se trata de ser contra a repressão em si, nem de defender 
unicamente as medidas preventivas, o que provavelmente seria 
uma utopia! Mas se a violência é construída, então ela pode ser 
desconstruída. A repressão é sempre um estado trágico de tem-
poralidade para a vítima. Quando a violência espetacular ou cri-
minosa acontece, já é tarde demais, e a repressão não passa de 
um efeito retardado. (DEBARBIEUX; BLAYA, 2002, p. 75)

Para tanto, o ROVE seria indicado para produzir conhecimen-
to e reconhecimento das violências e para instrumentalizar a política 
pública de prevenção às violências na escola. Todavia, a forma como 
ele está sendo implementado e o sentido a ele produzido pelos atores 
envolvidos devem impactar no reconhecimento dessas violências na 
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escola e na própria construção da política pública e merece estudos e 
pesquisas para que a política pública de segurança cidadã nas escolas 
seja qualificada. 

COMO FUNCIONA O ROVE NH

Os estudos contemporâneos a respeito dos fenômenos de violên-
cia nas escolas ampliaram seus focos de análise, não mais se restringido 
às situações que envolvam somente transgressões ou às violências pre-
sentes nas relações sociais entre os jovens estudantes (ABRAMOVAY; 
RUA, 2002). A violência na escola é reconhecida como uma questão so-
cial global, em que a escola se apresenta como lócus da explosão de con-
flitos sociais em muitos países (SANTOS; NERY; SIMON, 1999). Contudo, 
as dificuldades de acesso às informações a respeito de situações de 
violências nas escolas constituem um grande entrave à proposição de 
ações e medidas preventivas no campo das políticas públicas. 

Em uma pesquisa sobre violência no espaço escolar em Porto 
Alegre entre os anos de 1996 e 2000, os pesquisadores identificaram 
grandes dificuldades de acesso a informações confiáveis. As notificações 
de casos de violências tornaram-se mais consistentes após a intervenção 
dos pesquisadores, ou seja, como o resultado “da confiança construída 
entre a equipe de pesquisadores e as direções das escolas” (SANTOS, 
2001, p. 111), ou seja, através da pessoalidade e informalidade.

Face à ausência/descontinuidade de registros oficiais sobre o 
tema, o que geralmente ocorre em estudos nacionais é a junção de pes-
quisas qualitativas com a quantificação das percepções dos atores so-
ciais envolvidos – pais, professores, diretores, alunos e, eventualmente, 
policiais, a exemplo das pesquisas de Abramovay (2002; 2009; 2015). 

Nesse sentido, a instituição do ROVE visa à criação de um sistema 
com uma “porta de entrada” única com potencial para mensurar quan-
titativamente as características das violências em cada escola mediante 
a confiança e a reciprocidade criada entre governo municipal, equipe 
de pesquisadores do Observatório e as escolas, com compartilhamento 
de dados e formulação de políticas públicas integradas como resposta.

O ROVE funciona da seguinte forma operacionalmente: cada uma 
das 53 EMEFs recebeu no lançamento do projeto um login e uma se-
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nha de acesso ao sistema que fica alocado em um banner na Plataforma 
Cidadã NH4, e a cada situação de violência, desde então, se faz o registro 
em um questionário, considerando as violências apresentadas desde o 
início do ano letivo de 2016 em diante. Ou se pode consultar os relató-
rios dos dados gerados com esse mesmo acesso no sistema.

Figura 1 – Rove-NH

Fonte: Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo (ODSC).

O ROVE permite o gerenciamento dos dados por meio de relató-
rios programados no próprio sistema, como mostra a Figura 1, como 
um software de gestão, para que sejam possíveis diversas análises e fil-
tros para o acompanhamento processual das violências pelas escolas e 
pela gestão municipal, a consulta de cada situação registrada, através de 
um código randomizado gerado, a possível impressão ou arquivamen-
to em pdf de documento para guardar o histórico, apesar de o banco 
de dados online armazenar essas informações e salvar os registros em 

4 Este é o ambiente web do ROVE NH: <http://admsnw2.sphinxnaweb.com/report/(S(tyv 
5nvruzztlpd2gvdgh1z22))/login2.aspx?c=1TUSQ7B26sWa8StQCZxHWs3cFKPt4lMCKyp 
G3cyW2lcmORi547FZWP8jJ0eS9GgSeLY3e9xsOkVaFhgpwBdnEbQ0RozLgnvTFu1ouNB 
Ge74%3d>.

http://admsnw2.sphinxnaweb.com/report/(S(tyv5nvruzztlpd2gvdgh1z22))/login2.aspx?c=1TUSQ7B26sWa8StQCZxHWs3cFKPt4lMCKypG3cyW2lcmORi547FZWP8jJ0eS9GgSeLY3e9xsOkVaFhgpwBdnEbQ0RozLgnvTFu1ouNBGe74%3d
http://admsnw2.sphinxnaweb.com/report/(S(tyv5nvruzztlpd2gvdgh1z22))/login2.aspx?c=1TUSQ7B26sWa8StQCZxHWs3cFKPt4lMCKypG3cyW2lcmORi547FZWP8jJ0eS9GgSeLY3e9xsOkVaFhgpwBdnEbQ0RozLgnvTFu1ouNBGe74%3d
http://admsnw2.sphinxnaweb.com/report/(S(tyv5nvruzztlpd2gvdgh1z22))/login2.aspx?c=1TUSQ7B26sWa8StQCZxHWs3cFKPt4lMCKypG3cyW2lcmORi547FZWP8jJ0eS9GgSeLY3e9xsOkVaFhgpwBdnEbQ0RozLgnvTFu1ouNBGe74%3d
http://admsnw2.sphinxnaweb.com/report/(S(tyv5nvruzztlpd2gvdgh1z22))/login2.aspx?c=1TUSQ7B26sWa8StQCZxHWs3cFKPt4lMCKypG3cyW2lcmORi547FZWP8jJ0eS9GgSeLY3e9xsOkVaFhgpwBdnEbQ0RozLgnvTFu1ouNBGe74%3d
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tempo real, depois do envio de um ROVE, com possibilidade de edição 
depois de salvo, e para possíveis encaminhamentos aos responsáveis 
pelos alunos, por exemplo, ou para agências, como a Guarda Municipal 
e Conselho Tutelar, sempre que necessário. Em torno de cinco segundos 
depois de um registo já é possível consultá-lo na web e ele já é contabi-
lizado nas estatísticas dos relatórios programados.

Figura 2 – Interface do Registro de Ocorrências no ROVE-NH

Fonte: Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo (ODSC).

As equipes diretivas das escolas, responsáveis pelo ROVE, foram 
orientadas, desde o lançamento, a registrarem todas as situações que 
tenham ocorrido dentro da escola ou no seu entorno, independente-
mente da gravidade e das consequências geradas, para que se possa 
padronizar a coleta e a análise dos dados de todas as escolas, não com 
a ideia de hierarquizar as escolas mais ou menos violentas, seja pelo 
número de situações, seja pela gravidade das violências, mas sim para 
compor um diagnóstico, e assim qualificar a atenção aos casos e criar 
uma política de prevenção às violências nas escolas customizada, por-
tando, mais efetiva, eficaz e eficiente. 

A entrada no banco de dados do ROVE acontece por situação de 
violência, sendo essa a unidade de coleta e análise de dados. As situa-
ções são colhidas em um questionário estruturado que apresenta uma 
lista com possíveis violências, caracterização do fato (data e horário, 
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por exemplo), perfil dos envolvidos (sexo, idade, ano, entre outros), for-
mas de mediação de conflitos e possíveis encaminhamentos que pos-
sam compor cada situação, além de questões abertas que podem ser 
preenchidas ou criadas a partir do entendimento do que é violência 
para cada escola e que podem ajudar na reformulação do instrumento e 
dos diagnósticos processualmente. 

O sistema ROVE em Novo Hamburgo apresenta um entendimen-
to de violência na escola e foi reforçado esse conceito nos treinamentos 
feitos pela equipe do Observatório responsável pela implementação em 
cada escola, e tem um sentido pedagógico de trazer a reflexão e identifi-
cação sobre as motivações e recorrências das violências, tais como: agres-
são física e/ou verbal, ameaça, provocação, violência doméstica, tráfico/
uso/porte de drogas, uso/porte de armas/objetos de risco, atuação de 
bondes, bullying e cyberbullying, roubo e furto, indisciplina, abandono 
intelectual, pobreza/miséria, comportamento hipersexualizado, desinte-
resse de aluno em aula, pessoas em atitudes suspeitas no entorno das 
escolas, violência de trânsito, depredações do patrimônio, entre outros. 

Além disso, é possível anexar fotos e documentos e encaminhar 
algumas situações para as secretarias municipais. O campo de descrição 
(aberto) pode ser sigiloso, se a escola preferir, e nesse espaço é possível 
que ela coloque o nome dos alunos, por exemplo, já que no ROVE não se 
pretende a identificação nominal, mas sim um acompanhamento estatísti-
co para qualificação da atuação da gestão pública municipal, em especial.

O ROVE desponta como uma importante ferramenta para a cons-
trução da política municipal de prevenção às violências nas escolas de 
Novo Hamburgo e da identificação coletiva das violências e dos seus 
agenciamentos, visto que o instrumento vem sendo adaptado às especi-
ficidades do município desde a estruturação e lançamento de seu proje-
to piloto, no final do ano de 2015, em duas escolas nos territórios mais 
vulneráveis da cidade, Canudos e Santo Afonso. E, entre maio e agosto 
deste ano, cada escola recebeu um treinamento in loco da equipe do 
Observatório para registro e reconhecimento das situações de violên-
cias e para uso dos relatórios que são produzidos no ROVE, e muitas 
modificações foram feitas no ROVE, em especial com o acréscimo de ca-
tegorias sobre violências, como informa a equipe do Observatório em 
um material apresentado na reunião do GGI-M de 11 de agosto e nas 
reuniões da SMED nos dias 16 e 25 de agosto de 2016.
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O ROVE pode ter um importante papel para a prevenção das vio-
lências nas escolas, pois, por um lado, as violências podem ser reco-
nhecidas e trabalhadas internamente pela gestão escolar, e por outro, 
seus relatórios mensais gerais, por escola, por bairro e por região serão 
analisados nas reuniões da Câmara Técnica de Prevenção do GGI-M de 
Novo Hamburgo, pela gestão municipal, como está descrito no projeto 
do Escola Mais Segura. E com base nesses dados e informações, ações, 
encaminhamentos, fluxos, Procedimento Operacional Padrão (POP) da 
Guarda Municipal, e reformulação do Escola Mais Segura devem ser de-
finidos, fazendo com que a escola entenda e produza sentido no preen-
chimento do ROVE, como reforçado sistematicamente em reuniões da 
CT de Prevenção ou no GT do Escola Mais Segura, por Aline Kerber, aos 
gestores dos projeto, comandado pela SMED e Guarda Municipal, qua-
lificando o processo de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) e fortalecendo 
a implementação de uma política municipal de prevenção às violências 
nas escolas baseada na gestão da informação.

Para a construção de projetos e de ações de caráter preventivo no 
campo da gestão pública da segurança, o acúmulo de dados e informa-
ções estatisticamente significativos possibilita análises e intervenções 
mais consolidadas nos processos e nas dinâmicas de controle social das 
violências e da criminalidade em geral e, no caso, as que emergem no 
ambiente escolar e em seu entorno, especialmente a partir das correla-
ções de dados institucionais e criminais de fontes oficiais e não oficiais 
que passam a ser possíveis (como o ROVE) que estão relacionados com 
o ambiente da escola, pois,

A compreensão das relações entre a escola e as práticas da 
violência passa pela reconstrução da complexidade das rela-
ções sociais que estão presentes no espaço social da escola. 
(TAVARES DOS SANTOS, 2009, p. 57)

As políticas públicas e os projetos sociais não nascem e nem per-
manecem totalmente acabados e, por conseguinte, os instrumentos e as 
ferramentas para sua avaliação e monitoramento também não. Ambos 
têm um período de maturação, adaptação, efetivação, avaliação e refor-
mulação, visto que as dinâmicas sociais não são fixas e imóveis, mas 
dependem da inter-relação entre diversos atores (e fatores) sociais, cul-
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turais e organizacionais e da resposta que se obtêm nos diversos con-
textos em que se inserem. E o ROVE de Novo Hamburgo se insere como 
um subsídio para qualificação desse processo e da política municipal de 
prevenção às violências nas escolas.

As políticas de segurança pública devem planejar ações relacio-
nadas com as questões de violências nas escolas, mas, para isso acon-
tecer, é necessária a obtenção de diagnósticos que considerem as mul-
tidimensionalidades dos fatores geradores de violências. E o ROVE 
pretende contribuir com a discussão do que a escola reconhece como 
violência, quais as suas representações sociais sobre as violências na 
escola e quais as suas ações efetivas para reduzir as violências, as inci-
vilidades, as transgressões, e como a gestão pública municipal se apro-
pria das informações desse sistema para construir e efetivar políticas 
públicas de prevenção às violências no ambiente escolar, possibilitando 
avaliar se isso reduz objetivamente as violências e aumenta a sensação 
de segurança nesses contextos.

Por fim, o desafio da implementação de políticas públicas de se-
gurança na escola e nos seus entornos baseada na gestão da informa-
ção, materializado no ROVE, consiste na redefinição do padrão orga-
nizacional das instituições, a partir do estímulo a uma gestão pública 
da segurança de forma planejada, integrada e mais racional, voltada à 
superação do empirismo e do senso comum punitivo e, ainda, à promo-
ção de avanços e rupturas na lógica da gestão pública por “espasmos” 
(PAZINATO, 2012). Com isso, pode-se superar o modelo organizacional 
instituído, em especial do que tratamos, na segurança pública munici-
pal, no qual as informações criminais não são de controle público, pelo 
menos da forma como deveriam ser – dados acessíveis, desagregados e 
de razoável entendimento, muito menos sobre crimes e violências nas 
escolas, escondidos pelas próprias escolas, pois,

A vulnerabilidade da escola a várias violências, macrossociais, vi-
ria aumentando também sua perda de legitimidade como lugar 
de produção e transmissão de saberes, quando contraposta ao al-
cance social, ampliação do escopo e do acesso de novos meios de 
formação. (ABRAMOVAY; RUA, 2002, p. 25)
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PRIMEIROS ACHADOS DO ROVE NH

De maio a agosto de 2016, o Observatório da Segurança Cidadã 
de Novo Hamburgo, como já mencionado, formou 53 EMEFs no uso do 
ROVE, com visitas in loco em cada escola individualmente, totalizando 
76 horas de formação e 188 professoras treinadas aproximadamente, 
como ilustram as fotos abaixo:

Figura 3 – Treinamentos do Observatório da Segurança Cidadão  
nas EMESs de Novo Hamburgo/RS



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

183Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

183

Fonte: Arquivo do Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo/RS.

De 1º de abril a 7 de setembro de 2016, em cinco meses de imple-
mentação, o ROVE conta com 462 registros de situações com envolvi-
mento de algum tipo de violência, totalizando 940 violências identifica-
das e registradas no sistema – contabilizando três ocorrências por dia, 
em média. Além disso, a cada situação registrada há, em média, duas 
violências envolvidas. Das 53 EMEFs de Novo Hamburgo, 39 já aderi-
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ram ao sistema – 73,5% do total de escolas de ensino fundamental do 
município. E dos 27 bairros da cidade, 17 tiveram escolas com registro 
– 62%.

A expressiva maioria das situações registradas envolve alunos – 
84,8%; em segundo lugar, os envolvidos nos registros são professores 
– 15,4%. Além deles, desconhecidos, pais de alunos e ex-alunos com-
põem os atores identificados nas situações registradas no ROVE, princi-
palmente, como está no gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Pessoas envolvidas na violência 

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

As violências interpessoais e contra o patrimônio predominaram 
na identificação, com 43,1% das situações envolvendo agressões físicas, 
35,1% de agressões verbais, 15,8% de desacato a professores, 11% de 
depredações ao patrimônio e 8,7% de bullying – como as cinco princi-
pais categorias de violências. Todavia, houve pelo menos 31 tipos de 
violências identificadas em categorias fechadas, além de 20 violências 
descritas em questões abertas, demonstrando a conceituação de violên-
cia na escola pelas equipes diretivas, relativa às indisciplinas, violências 
diretas, transgressões, vulnerabilidades e agenciamentos de violências, 
como segue no quadro abaixo, extraído diretamente dos relatórios ge-
rais do ROVE, que somente o Observatório e a SMED tem acesso:
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Quadro 1 – Detalhamento de outras violências

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Percebe-se, ainda, neste primeiro momento, que há dificuldades 
no reconhecimento da motivação associada ao bullying, o que gera este 
tipo de violência, sendo que 30% consideram brincadeira de mau gosto, 
17,5% acreditam que sejam desentendimentos e 5% não reconhecem a 
motivação. Ou seja, 52,5% não reconhecem o bullying como uma forma 
de violência. As demais motivações reconhecidas são: discriminações 
por características físicas, 35%; discriminação racial, 17,5%; e discrimi-
nações homofóbicas, 10%. Machismo só é reconhecido em 5% das situ-
ações violentas, apesar de inúmeras brigas e agressões entre meninos e 
meninas e de bullying representar 16,7% das situações com a presença 
de meninas.

Houve ainda 13 situações com a presença de drogas, sendo pos-
se de drogas por alunos, 38,5%; aluno usou drogas na escola, 15,4%; 
tráfico dentro da escola, 7,7%; e tráfico próximo à escola, 7,7%. Esse 
número de ocorrências representa 2,8% das situações diagnosticadas 



Matheus Moraes trinks; augusto Jaeger  
& Éder rodrigues

186 Aline Kerber & VyctoriA DAlenogAre186

pelo ROVE. O único registro de tráfico de drogas dentro da escola envol-
veu uma menina, o que foge à regra do perfil de presos por este delito 
ou, por exemplo, de jovens que cumprem medidas socioeducativas, que 
são, em geral, do sexo masculino, demostrando o crescimento do envol-
vimento com esse crime por parte de pessoas do sexo feminino.

E 37 tipos de instrumentos de risco foram registrados – em 8% do 
total de ROVEs, incluindo objetos cortantes e penetrantes (23), arma de 
fogo (6), simulacros (6) e armas de choque (2). Chama a atenção que 4 
das 6 armas de fogo foram encontradas com meninas.

Sobre o perfil dos alunos, a maioria dos envolvidos nas situa-
ções de violências é do sexo masculino, 81,7%, mas foi possível perce-
ber que no decorrer dos meses houve o aumento da participação das 
meninas nos registros. Atualmente, elas somam 40,9% de presença 
nos conflitos.

Gráfico 2 – Registro das ocorrências de violência por sexo

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Os conflitos entre os alunos começam a aparecer mais a partir do 
4º ano, aos 10 anos de idade, sendo o 6º e o 7º anos os que apresentam, 
na média das escolas, o maior percentual de ocorrências de violências, 
com o ápice etário aos 13 anos, com 31,3% dos alunos envolvidos.

Vale dizer que 70,4% das situações em geral envolveram enca-
minhamentos com os familiares dos alunos, 62,2%, com os próprios 
alunos, 31,7%, ou com agências de segurança pública, como Guarda 
Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, e Conselho Tutelar, com 13,7%, 
5%, 7,2% e 7,6%, respectivamente. 
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Entretanto, ao envolver as meninas, os encaminhamentos com 
os familiares e com elas são maiores – 71,9% e 33,3%, respectivamen-
te, e parece haver mais situações com envolvimento da Polícia Civil, da 
Brigada Militar, e do Conselho Tutelar, proporcionalmente, do que com 
os meninos, como é possível observar nos gráficos abaixo. A Guarda 
Municipal é mais recorrida para os casos com os meninos do que com 
as meninas – a única instituição que é mais acionada para eles.

Gráfico 3 – Encaminhamento das Violências – Alunas (meninas)

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Gráfico 4 – Encaminhamento das Violências – Alunos (meninos)

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Por fim, vale dizer que um dos fatores que pode ter aumentado 
atualmente o envolvimento das meninas nos registros do ROVE foi o 
caso de grande repercussão na mídia regional e nacional da menina de 
13 anos que levou uma submetralhadora para a sala de aula – o que 
pode ter gerado interferência no olhar das escolas e no que elas regis-
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tram. Esse caso também foi registrado no ROVE e nos fala muito sobre 
o que se registra e o que se deixa de registrar nesse sistema, em geral. 
Opta-se por identificar os casos mais graves e de maior relevância para 
a escola. E esse é um dos desafios para a implementação deste regis-
tro inserido em uma política municipal de prevenção às violências nas 
escolas: padronizar o que se registra para que se possa ter dados fi-
dedignos das violências que percorrem cada escola, potencializando as 
medidas de prevenção social às violências da gestão e das agências en-
volvidas, reduzindo evasão, abandono e reprovação escolar, fundamen-
talmente, o que pode reduzir significativamente os homicídios dolosos, 
como informou o IPEA (CERQUEIRA et al., 2016) – a cada 1% de jovens 
na escola reduz em 2% os homicídios.
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REGISTRO DE OCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES  
DE VIOLÊNCIA ESCOLAR (ROVE)  

E A EXPERIÊNCIA EM NOVO HAMBURGO

Fernando Kuhn Andriotti e Ricardo Simm Costa1

INTRODUÇÃO

A implantação de uma solução integrada para o registro de ocor-
rências no âmbito escolar, e também no seu entorno,envolve abordagens 
diversas, dinâmicas e personalizadas. A SPHINX Brasil iniciou em 2011, 
em parceria com o Observatório de Segurança Pública, junto à Prefeitura 
de Canoas/RS (há outras iniciativas em Esteio e Bagé), o desenvolvimen-
to deste sistema que permite a diferentes escolas acessar um ambiente 
único, integrado, online, para que registrem diferentes ocorrências que 
sejam observadas ou relatadas. 

Com a inserção cada vez maior dos jovens à internet, e também 
ao fato de serem expostos a novas formas de assédio e de estímulos, 5 
anos depois, a ferramenta evoluiu não apenas nas funcionalidades que 
oportuniza  aos seus usuários, como também naquilo que entrega aos 
órgãos competentes.

COMO FUNCIONA

O sistema ROVE é baseado totalmente na internet, ou seja, es-
colas, prefeitura, secretaria de educação e guarda municipal possuem 
acessos distintos, com dados integrados e atualizados a cada nova 
ocorrência. Ele foi desenvolvido utilizando o software Sphinx iQ2 e um 
portal de acesso, chamado WebReporting (Figura 1). Cada escola cadas-
trada passa a ter um acesso individual, para permitir, no momento da 

1 Doutores em Administração de Empresas (UFRGS) e Diretores da SPHINX Brasil.
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análise, segmentar e diferenciar ambientes que são muito distintos en-
tre si (bairros, regiões, características da escola, entre outros fatores de 
segmentação presentes).

Figura 1 – Como funciona o ROVE-NH

Fonte: Sphinx Brasil.

Antes de lançar o ROVE para uso das escolas, o instrumento foi 
refinado e adaptado segundo as necessidades do Observatório, da 
Secretaria de Educação e das Escolas. Comprometer todos os entes en-
volvidos ajuda a criar uma aderência ao uso, uma identificação destes 
com o propósito da ferramenta e também para desmistificar o seu uso 
(já que os resultados dependem da adesão ao preenchimento das ocor-
rências). Assim, todos puderam verificar como os dados são armazena-
dos, como eles serão usados e, sobretudo, qual a real expectativa que 
devem ter com relação ao uso do sistema. No que tange à análise de 
dados, ao fazer uso de um software estatístico, é possível criar tabelas 
de frequências, cruzamentos de dados e observações estatísticas que 
um sistema de banco de dados não permitiria com a flexibilidade ne-
cessária (já que cada nova análise exigiria programação específica pelo 
administrador do banco de dados).
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O instrumento em si conta com diversas opções para registro, des-
de insubordinação do aluno ao professor, a casos de bullying, porte de 
armas, uso de drogas, atuação de bondes, entre outros. Desde seu lan-
çamento, em abril de 2016, já foram contabilizados 310 registros. Até o 
momento, 36 escolas aderiram e iniciaram os registros na ferramenta.

COMO ESTÁ ATÉ O MOMENTO

Antes de iniciar, propriamente, uma análise dos dados coletados 
até este momento, é importante salientar que a SPHINX Brasil, neste 
artigo, não busca apontar os motivos e tampouco apresentar soluções 
para o que foi registrado pelas escolas. Nosso olhar é de especialistas 
em coleta e análise de dados e vamos nos ater a apresentar fatos. O pro-
cesso de análise, assim como o desenvolvimento da solução, foi feito 
utilizando o software Sphinx iQ2, e não se pretende com o presente arti-
go realizar comparativos entre os dados coletados em Novo Hamburgo 
e os dados coletados nas demais cidades que contam com este sistema.

Quem

Para que seja possível compreender sobre quem de fato estamos 
falando quando se trata dos registros de violência, é importante descre-
ver esses envolvidos, com o máximo de detalhes possível (Figura 2). Do 
total de 310 ocorrências, 82,2% contam com a participação de meninos, 
na sua maioria entre 9 e 15 anos de idade (83,1%) e possuem até 4 en-
volvidos (89,5%, para complementar, ocorrências com 1 pessoa repre-
sentam 23,6% dos casos e, com 2 pessoas 40,8%).

Ainda, o período do recreio parece ser o mais propício para a 
ocorrência de algo (48,1% dos casos, face os 26,9% que ocorrem na en-
trada e 25% de casos na saída). Como fato a ser analisado em maior 
profundidade, 94,3% dos registros são de fatos que ocorreram nos pe-
ríodos manhã e tarde – salientamos que este dado deve ser explorado 
observando o tipo de atividade que a Escola desenvolve, o que pode aca-
bar influenciando este resultado.

Por fim, na sua grande maioria, os envolvidos são unicamente 
alunos da escola (76,4% das ocorrências têm apenas alunos como en-
volvidos) e, significativamente menor o número de ocorrências envol-
vendo alunos e professores (12,0%). No entanto, chama a atenção que 
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a ocorrência envolvendo pais represente 3,4% dos casos, sendo maior 
que todas as demais ocorrências envolvendo outras pessoas (alunos de 
outras escolas, ex-alunos, funcionários, desconhecidos).

Figura 2 – Quem são os envolvidos

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Como os alunos nem sempre seguem o calendário escolar, é im-
portante também verificar em que séries escolares acontece a maior 
parte das ocorrências. Em Novo Hamburgo, alunos do 4º ao 7º ano cor-
respondem a 90,9% dos envolvidos. Aqui é importante salientar que, 
dado o caráter sigiloso e não punitivo, os alunos não são identificados 
e, portanto, não é possível fazer uma relação entre idade cronológica e 
idade escolar.

Ocorrências

A ideia, nesta análise, não é ser exaustivo, mas sim trazer alguns 
dados que chamam a nossa atenção, além de fornecer um panorama geral 
de quais são os principais registros já armazenados no banco de dados. 
Antes, no entanto, é bom esclarecer que cada ocorrência (ROVE) pode 
constar com mais de um tipo de violência, ou seja, caso tenham outros 
desdobramentos, todos podem e devem ser registrados. Hoje é possível 
categorizar em 37 tipos diferentes de situações, além do registro da atua- 
ção de bondes e também uso (armas de fogo, armas brancas e outras).
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De um total de 661 violências registradas (em 310 registros), as 
agressões físicas (21,1%) e verbais (17,7%) são as que mais ocorrem, 
seguidas de desacato aos professores (7,7%) e bullying (5,2%). No en-
tanto, se tomarmos como base de análise não as violências e sim os 
ROVEs (os registros), temos que as agressões estão presentes em 87,4% 
(física, 47,5%, e verbal, 39,9%). É importante lembrar da distinção feita 
entre situações de violência e ROVE.

Figura 3 – Resumo das violências

Fonte: Relatório do ROVE/NH.

Algo que chama a atenção é o tipo de encaminhamento dado aos 
ROVEs, tendo a grande maioria (67,6% dos casos) envolvimento da pró-
pria família do aluno (62,8%), uma tentativa de mediação com o pró-
prio aluno (32,8%) e também a guarda municipal (15,0%).

Figura 4 – Encaminhamentos

Fonte: Relatório do ROVE/NH.
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O ambiente escolar não se restringe apenas ao local físico onde 
a escola está situada, ele é composto também de seu entorno. Ou seja, 
um local que oferece, por exemplo, restos de obra, pedras soltas, entre 
outros fatores, pode acabar contribuindo para certas violências. Em 21 
casos foi registrado o uso de algum tipo de arma, de forma mais deta-
lhada, ressaltam-se 2 ocorrências com arma de fogo, 11 com objetos 
perfurocortantes e 11 com uso de objetos de outros tipos (sendo rela-
tados casos com uso de barras de ferro, pedras, arma de choque, entre 
outros).

Outra característica que poderia inibir situações de violência se-
ria a instalação de videomonitoramento desses ambientes. No entanto, 
apenas em 8,8% dos ROVEs o local possuía alarme/CFTV e, em nenhum 
deles, monitoramento por câmeras urbanas.

Recentemente foram adicionados campos que permitirão a divul-
gação e encaminhamento dos ROVEs registrados para diversas secreta-
rias, que podem atuar diretamente nos itens levantados, como infraes-
trutura, meio ambiente, habitação, entre outros. Tão logo esses dados 
tiverem a autorização por parte da escola, melhor será para documentar 
necessidades e, desta forma, pressionar por ações mais rápidas e focadas.

REFLEXÃO FINAL

O ROVE tem como característica tornar informações que antes 
ficavam restritas ao ambiente escolar, ao sentimento de diretores e pro-
fessores, aos cadernos individuais de anotações em algo estruturado, 
centralizado, unificado e, sobretudo, disponível. Esta disponibilidade 
deve ser tanto para a própria escola, quanto para os órgãos competen-
tes, como a própria secretaria de educação, órgãos da prefeitura, guar-
da municipal, e também entidades representativas, como associação de 
pais, professores, entre outros.

Se tomarmos este início de projeto, desde 08 de abril de 2016, 
contar com 310 registros e 661 situações de violência escolar eviden-
ciam dois pontos: (1) a necessidade em ter um sistema integrado é visí-
vel e urgente, sobretudo se considerarmos quantas situações deixaram 
de ser registradas até este momento e quantas ações já foram tomadas 
sem ter como base algo concreto; (2) o preocupante número de 5,79 vio-
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lências por dia (isso se contarmos dias corridos, rapidamente, 661/114 
dias), ao tomar como base a data da primeira inserção no sistema. 

Ao dar corpo para os números, é possível, conjuntamente, elabo-
rar políticas de prevenção e, com o tempo, avaliar efetividade, alcance, 
resultados. Por isto mesmo, é importante contar com uma área/entida-
de/órgão como o Observatório, para realizar as análises competentes, 
para realizar reuniões conjuntas entre os diferentes públicos envolvi-
dos e então formar, desenhar, implantar melhores práticas para as dife-
rentes situações de violência. Também devemos considerar aquilo que 
ressaltamos no início deste artigo: cada escola possui uma realidade di-
ferente das demais, pois está inserida em um ambiente distinto e recebe 
perfis de alunos distintos (e é importante que as ações sejam pensadas 
levando isto em consideração).

Futuramente, será interessante analisar novamente os registros 
para mensurar e atualizar os dados aqui apresentados. Tanto como for-
ma de mensurar eventuais medidas que serão tomadas, como também a 
própria evolução (ou involução) dos totalizadores. Como complemento, 
também esperamos que seja possível fazer um comparativo entre as de-
mais iniciativas ROVE que são suportadas pela tecnologia Sphinx (com 
apoio da SPHINX Brasil).
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INTRODUÇÃO

A expressão “violências nas escolas” busca uma concepção abran-
gente sobre a temática, que não se reporte somente à pluralidade das 
dimensões sociais e institucionais em que o fenômeno se situa, mas que 

1 Socióloga, Pós-Graduada em Segurança Pública e Cidadania (UFRGS). Foi Coordenada 
de Pesquisa do Observatório da Segurança Pública de Canoas/RS e do Observatório 
da Criminalidade de Bagé/RS. Apoiou tecnicamente o Observatório da Segurança e da 
Mobilidade Urbana de Esteio. Atualmente, é Coordenadora Técnica do Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo e principal responsável pela implementação do 
ROVE NH e da Plataforma Cidadã NH.

2 Graduanda em Políticas Públicas (UFRGS). Bolsista e Assistente de Pesquisa do 
Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo. Responsável direta pelo agen-
damento, sensibilização, formação e treinamento in loco de todas as escolas da rede 
municipal de ensino fundamental (53) que receberam o ROVE NH. Além disso, Vyctoria 
produz o seu trabalho de conclusão de curso sobre a implementação do ROVE NH.

3 Secretária Municipal de Educação de Novo Hamburgo/RS.
4 Equipe Integrante do Departamento de Assistência Psicossocial da Secretaria Municipal 

de Educação de Novo Hamburgo/RS.
5 Guarda Municipal e integrante do Observatório da Segurança Cidadã de Novo 

Hamburgo/RS (NUSEC/FADISMA) – 2016.
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contemple, também, as especificidades espaciais e temporais de cada 
uma das suas unidades, considerando que estas “violências” podem va-
riar em intensidade, magnitude, permanência e gravidade nos estabele-
cimentos onde se manifestam (ABRAMOVAY; RUA, 2002). Dessa forma, 
se o fenômeno assume diferentes contornos e intensidades quando se 
materializa dentro das escolas e entornos, uma ação de prevenção deve 
considerar as realidades e as especificidades locais no momento de sua 
formulação.

A vista disso, considera-se que os gestores e formuladores de po-
líticas não devem ficar alheios ao tema da violência no meio escolar, 
sobretudo no nível municipal e estadual, pois estes atores detêm as con-
dições necessárias, “pelo acúmulo de experiências, para o delineamento 
de ações integradas que de fato configurem políticas públicas de cunho 
democrático” (GONÇALVES; SPOSITO, 2002, p. 135).

O Escola Mais Segura foi concebido dentro dessa compreen-
são. O projeto foi formulado conjuntamente pela Secretaria Municipal 
de Educação (SMED), Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana 
(SESMUR) e Guarda Municipal (GM), com apoio técnico do Observatório 
da Segurança Cidadã e discutido nas reuniões da Câmara Técnica de 
Prevenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) de Novo 
Hamburgo. Entre os objetivos do projeto está a focalização das ações de 
prevenção às violências nas escolas nos territórios e nas escolas mais 
vulneráveis à violência, selecionados a partir de diagnóstico estatístico e 
pactuações por consenso. O desenho das ações foi elaborado a partir da 
contribuição de vários atores envolvidos de diversas áreas da gestão mu-
nicipal (secretarias e Guarda Municipal) e estadual (CASE/FASE, Brigada 
Militar) na construção do trabalho, de acordo com sua área de atuação, 
experiência e conhecimento técnico sobre a temática e a realidade local.

PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS DE NOVO HAMBURGO: 
PRESSUPOSTOS, ATORES E EXPERIÊNCIAS PARA UM  

AMBIENTE ESCOLAR MAIS SEGURO

Partindo do pressuposto de que os municípios podem exer-
cer um papel destacado na e para a redução das taxas criminais e de 
violências, de maneira geral, e, em particular, das taxas de homicídio, 
a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS (PMNH), com o apoio 
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técnico e financeiro da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP), do Ministério da Justiça, e do Banco Interamericano para o 
Desenvolvimento (BID) constituiu diversos projetos de prevenção so-
cial às violências, entre eles o Observatório de Segurança Cidadã, no 
âmbito do GGI-M.

A estruturação do Observatório de Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo, por meio da parceria firmada com a Fadisma e com o seu 
Núcleo de Segurança Cidadã (NUSEC), vem fomentando a criação das 
condições objetivas para a formulação, a implementação e o acompa-
nhamento das políticas públicas de segurança com foco nas áreas de 
maior vitimização e vulnerabilidade social da cidade.

Um dos principais produtos desenvolvidos pelo Observatório 
destina-se à prevenção das violências nas escolas. O Registro Online de 
Situações de Violências nas Escolas (ROVE) é um software online, que 
possibilita a elaboração de mapeamento das violências que atingem as 
escolas e seus entornos. A ferramenta propõe subsidiar a gestão muni-
cipal, especialmente as ações de prevenção da segurança e da educa-
ção, a partir de diagnósticos produzidos pelo sistema. Inserido dentro 
do Escola Mais Segura, o ROVE está sendo implementado em conjunto 
com a SMED, em especial com o Departamento de Psicossocial, nas 53 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) do município. 

Antes de seu lançamento para toda a Rede Municipal de Ensino 
Fundamental, o sistema passou por um processo de formulação e estru-
turação em relação ao que existia em outros municípios, e duas escolas 
participaram de um projeto-piloto, que ocorreu entre os meses de ou-
tubro e dezembro de 2015.

No bojo da criação e discussão do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)6 a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, ana-
lisando o desafio dos novos tempos, identifica que as questões sociais 
não poderiam receber enfrentamentos solitários – e, portanto, impres-
cindível a integração das políticas setoriais, como forma de potenciali-
zar as ações até então desenvolvidas. 

6 A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ofere-
ce uma nova concepção de infância e adolescência, considerando-os como sujeitos de 
direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e que gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes ao ser humano.
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Para tanto, o Departamento de Assistência Psicossocial (DAP) é 
criado no ano de 2009 e se apresenta com a finalidade de contribuir 
para o seguinte: permanência do aluno na escola; garantia da qualidade 
dos serviços prestados no sistema educacional; fortalecimento da ges-
tão democrática e participativa da escola; orientação às comunidades 
escolares, visando ao atendimento de suas necessidades específicas; in-
tegração entre a comunidade interna e externa à escola.

As ações previstas para o desenvolvimento dos objetivos propos-
tos pelo Departamento requerem amplo fortalecimento das políticas 
sociais, das interfaces com a rede socioassistencial e de apoio informal 
- algumas delas previstas são as seguintes: proposição, participação e/
ou execução de programas que visem a prevenção de violências, ao uso 
de substâncias psicoativas, ao trabalho infantil, da evasão/infrequência 
escolar; formação continuada aos profissionais da Educação; articula-
ção com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações co-
munitárias locais, com vistas ao encaminhamento de pais e alunos aos 
órgãos e serviços competentes para atendimento de suas necessidades; 
instrumentalização e apoio aos processos de organização e mobilização 
das comunidades atendidas pela escola.

Essas ações têm sido realizadas na forma de assessoria direta às 
escolas, com acompanhamento sistemático às demandas levantadas 
por cada território. Para tanto, foram criados instrumentos de moni-
toramento e acompanhamento de casos de alunos e também o plani-
lhamento de dados referentes à temática para diagnósticos e propos-
tas de intervenção.

E através da assessoria do Departamento, constatou-se que as 
leis que devem garantir a defesa dos direitos nem sempre são cumpri-
das. Assim, o que orienta o trabalho é a gestão pela garantia de direitos. 
Ou seja, toda e qualquer situação em que se identifique alguma violação 
de direitos de crianças e adolescentes (negligência, maus tratos, abuso 
sexual, entre outros) é comunicado a esse Departamento, pelas escolas 
em geral. Após essa identificação, a assessoria e a escola acionam a rede 
de atendimento municipal, buscando estabelecer parcerias na cons-
trução de estratégias para resolução de problemas/conflitos escolares, 
encaminhando as necessidades de casos e planejando ações gerais de 
curto, médio e longo prazos.
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Identificou-se que a intervenção profissional nas escolas está pre-
sente nas manifestações das questões macrossociais, seja nas relações 
familiares, seja na sociedade, e isso compõe o campo da política edu-
cacional. Compreende-se, assim, que o processo de trabalho não está 
firmado sobre uma única necessidade, pois sua especificidade está ba-
lizada no fato de atuar sobre várias necessidades humanas e sociais, 
abrindo um leque de possibilidades de intervenção profissional, insti-
tucional e agencial.

Acredita-se que o processo de trabalho na área da educação está 
despertando cada vez mais as atenções no cenário brasileiro, pois a es-
cola está sendo obrigada a dar conta de uma demanda social que chega 
aos professores através de situações de vulnerabilidade social, as quais 
envolvem alunos e seus respectivos familiares, interferindo diretamen-
te no processo educacional e na convivência.

Percebeu-se que o Departamento de Assistência Psicossocial, 
com sua equipe multiprofissional, tem atingido importantes resultados 
no que diz respeito aos desafios que se apresentam no cotidiano esco-
lar, tais como:  elaborar, implementar e executar trabalhos de caráter 
preventivo, que podem enfocar a violência, o uso de substâncias psico-
ativas, a evasão escolar, a gravidez na adolescência, entre outros temas.

E para a realização da intervenção profissional é levado em conta 
a realidade social em que a escola e comunidade escolar estão inseri-
das, visto que “a análise da realidade ou do conhecimento da realidade 
aparece como requisito à formulação da prática gerada na comunidade 
escolar” (BACKHAUS, 1992, p. 40).

Outra possibilidade de atuação tem sido a promoção de cursos 
de capacitação para pais e professores acerca do ECA, além de acom-
panhar e encaminhar alunos e familiares para atendimentos e serviços 
que se fazem necessários, somando-se, assim, inúmeras possibilidades 
de atuação na metodologia de trabalho do Departamento de Assistência 
Psicossocial.

Conclui-se, a partir do trabalho desenvolvido pelo Departamento 
Psicossocial, que trabalhar com a política pública de educação e de pre-
venção às violências nas escolas não significa ir para as escolas dizer 
como os professores devem executar o trabalho pedagógico, pois aos 
professores compete a ação pedagógica, que é conhecida por eles me-
lhor do que ninguém, mas, sim, construir com eles e elas novas formas 
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de mediação de conflitos, de reconhecimento de violências e gestão dos 
problemas e das conflitualidades de forma compartilhada e integrada.

Muitas vezes, a violência se manifesta pelo silêncio. Silêncio uti-
lizado inicialmente como recurso temporário de evitação ao confronto 
e logo pode imobilizar o corpo. Outras vezes, ao contrário, a violência 
está na impossibilidade de silenciar, não importando as consequências 
que isso tenha (TAVARES DOS SANTOS, 2001). O lugar para os afetos, 
as amizades, o respeito mútuo, a confiança, está cada vez mais restrito. 
A falta de respeito mínimo às normas de convivência, cidadania, a falta 
do preocupar-se com a coletividade – o individualismo exacerbado. A 
escola precisa saber observar, analisar e intervir!

O trabalho educativo, logo, requer que as famílias sejam compre-
endidas como parceiras na educação dos alunos, acolhidos nas suas di-
ferentes formas de organização e valorizadas nos diferentes aspectos 
culturais como forma de enriquecer as experiências e as aprendizagens 
que acontecem nas escolas.

As práticas pedagógicas partem da compreensão de que o aluno 
ocupa a centralidade do processo educativo, o que significa dizer que as 
situações de aprendizagem consideram o sujeito concreto que vive em 
um determinado contexto social e cultural, sujeito de direitos, desejos 
e necessidades, com iniciativa e capaz de produzir cultura. Nesse sen-
tido, é possível afirmar que o trabalho educativo pode criar condições 
para os sujeitos conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sen-
timentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais.

No sentido de enfrentar com respostas objetivas, as situações 
mais conflituosas vividas por alunos e professores, disponibilizam-se 
importantes iniciativas e ações, como já dito, na Rede Municipal de 
Ensino de Novo Hamburgo através de grupos com crianças, adoles-
centes e familiares. Esses trabalhos com os grupos tem o objetivo de 
promover atividades que resgatam valores fundamentais do convívio 
humano e possibilitem a construção coletiva e ações de convivência.

Outra iniciativa relevante mantida na Rede Municipal de Ensino, 
refere-se às ações do grupo de Saúde e Prevenção nas Escolas (PSE) que 
integra profissionais das redes de Educação, Saúde e Desenvolvimento 
Social repercutindo na formação de adolescentes. O objetivo desse gru-
po de trabalho é de incentivar o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas à promoção de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e 
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fomentar a sua participação na atuação como agentes transformadores 
da realidade e como multiplicadores das ações, já que estas são ques-
tões que, muitas vezes, estão na raiz dos conflitos e discórdias ou ainda 
estão estruturando relações pessoais na escola e fora dela.

Outra prática também em crescimento nas escolas da rede muni-
cipal de ensino de Novo Hamburgo são as assembleias escolares, orga-
nizando a política de gestão democrática e de participação comunitária. 
As assembleias são ferramentas fundamentais no processo de constru-
ção de valores democráticos e cidadãos, que primam pela cultura do 
diálogo e da tolerância.

Assim, as escolas municipais buscam favorecer a convivência en-
tre as crianças, adolescentes, jovens e adultos, a socialização, a auto-
nomia, a independência, “os cuidados consigo”, com os outros e com o 
mundo; a vivência e o aprendizado das regras que possibilitem o conví-
vio em sociedade; a construção de identidades individuais e coletivas; 
a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir responsabi-
lidades – o que contribui para o desenvolvimento da autoestima e da 
confiança em si e no outro.

Para que seja possível a qualificação das intervenções que o 
Departamento tem desenvolvido e para potencializar a integração com 
a rede das ações levadas a efeito pelos municípios, desenvolve-se, nes-
te momento, o Escola Mais Segura em parceria com a SESMUR, Guarda 
Municipal e diversas outras Secretarias e Coordenadorias Municipais, 
através de apoio técnico do novel Observatório da Segurança Cidadã de 
Novo Hamburgo.

SOBRE O PROJETO ESCOLA MAIS SEGURA

Há que se considerar a relevância político-institucional e socio-
cultural da criação de políticas públicas municipais de prevenção às vio-
lências na escola que guarda estreita relação com a centralidade con-
quistada pela temática da segurança pública, notadamente nos últimos 
anos, no imaginário social e na agenda política nacional e internacional. 

Ocorre, todavia, que as políticas públicas são planejadas, via de 
regra, sem diagnósticos prévios, efetivando-se, não raro, motivadas por 
questões e problemas sociais emergentes. No momento da elaboração 
de ferramentas de gestão para qualificar e aperfeiçoar as políticas pú-
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blicas, dificilmente se torna possível dimensionar e planejar todos os 
seus usos e suas potencialidades. Os instrumentos de avaliação, de mo-
nitoramento e os indicadores, por consequência, aparecem no processo 
somente depois da tomada de decisão pelos gestores públicos sobre os 
moldes (objetivos, público-alvo, etc.) da política a ser adotada.

A partir dos estudos elaborados pelo Observatório, com foco 
nas áreas de maior vulnerabilidade social e vitimização, em especial 
os bairros Santo Afonso, Canudos e Diehl/Kephas, despontam como os 
bairros com maiores números e taxas de homicídios dolosos consuma-
dos, de 80, 40 e 43 (taxas por 100 habitantes), respectivamente, sendo 
que a cidade tem taxa de 33 (por 100 mil habitantes), considerando 
o ano de 2015. Dos homicídios da cidade – 60% estão nesses bairros 
(OBSERVATÓRIO, 2016), com crescimento desse delito, entre 2014 e 
2015, como no caso de Canudos e Diehl/Kephas, ao contrário do que 
aconteceu na cidade como um todo, que teve uma redução de 13% dos 
homicídios, como segue nos mapas abaixo:
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Fonte: SSP-RS.

A cidade de Novo Hamburgo tem 34 EMEFs e EMEIs nas regiões 
selecionadas e representam 40% do total de escolas municipais da ci-
dade, com aproximadamente 8.700 alunos com idade entre 0 e 14 anos.

Para a seleção das EMEFs pelas regiões prioritárias de financia-
mento com recursos do Orçamento Participativo (OP) do Município, 
para a realização das palestras focais e outras intervenções neste proje-
to, criou-se o índice de vulnerabilidade escolar (IVE). O índice foi criado 
por meio da análise espacial, primeiro, com a delimitação de um buffer 
de 250 m em cada escola a partir do SIG e que considerou o número de 
ocorrências de homicídios dolosos consumados e tentados de 2014 e 
2015 (somados). Em seguida, calculou-se o percentual de homicídios 
de cada escola sob o total – 441 homicídios. Por fim, fez-se a taxa de 
reprovação (INEP, 2015), taxa de abandono (INEP, 2015) e número de 
homicídios (Consultas Integradas, SSP/RS, 2014, 2015) que resultou no 
IVE. Todavia, o peso do número de homicídios é o que mais incide no 
cálculo do índice. Os três indicadores do IVE foram somados e divididos 
por 3, por média simples. 
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Dessas escolas, oito EMEFs, sendo duas em cada Região do OP, 
foram selecionadas por apresentarem os maiores Índices de Vulne- 
rabilidade Escolar (IVE), em cada região, são elas: 1) Canudos Leste: 
Martha Wartenberg e Ver. João Brizolla; 2) Canudos Oeste: Machado de 
Assis e Sen. Salgado Filho; 3) Santo Afonso: Harry Roth e João Baptista 
Jaeger; 4) Kephas/Diehl/Redentora: Eugênio Nelson Ritzel e Pres. 
Campos Salles, como demonstram os mapas abaixo:
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Fonte: SSP-RS
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Para a construção de projetos e de ações de caráter preventi-
vo no campo da gestão pública da segurança, o acúmulo de dados e 
informações estatisticamente significativos possibilita análises mais 
consolidadas sobre os processos e as dinâmicas de controle social das 
violências e da criminalidade em geral e, no caso, as que emergem no 
ambiente escolar e seu entorno, especialmente a partir das correla-
ções, que passam a ser possíveis, de dados institucionais e criminais 
de fontes oficiais e não oficiais – como o ROVE – que estão relaciona-
dos com o ambiente da escola.

E para que seja uma política efetiva, eficaz e eficiente de preven-
ção às violências, faz-se necessária uma atuação interagencial, interse-
torial e interinstitucional em uma área territorial integrada, com públi-
co vulnerável à violência e à criminalidade, nas diretrizes preconizadas 
pelo extinto Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI) do Ministério da Justiça, que muito impulsionou o prota-
gonismo de Novo Hamburgo em prol da segurança dos direitos e possi-
bilita, neste momento, a proposição deste projeto como legado desses 
conceitos e ações desenvolvidas no município, e que atualmente tem o 
apoio do BID para a execução e estruturação de projetos com moldes 
semelhantes.

Por fim, para além do diagnóstico do ROVE como uma ferramenta 
de gestão, para que seja possível elaborar ações integradas no âmbito 
do GGI-M, na Câmara Técnica de Prevenção, estimula-se o compartilha-
mento de competências com transversalidade de políticas públicas (se-
gurança, educação, saúde, proteção, assistência, cultura, participação, 
etc.) no ambiente das escolas municipais, impulsionando o nascimento 
de diretrizes de uma política municipal de prevenção às violências nas 
escolas com a criação e com a experiência do Escola Mais Segura.

O Escola Mais Segura é um projeto que tem sido amplamente dis-
cutido na SMED, na Diretoria da Guarda Municipal e no GGI-M, desde 
final de 2015, especialmente, na Câmara Técnica de Prevenção desse 
Gabinete, com intervenção mais ampla, e que a Guarda Municipal, atra-
vés de travessias escolares, da presença fixa nas escolas, onde há maior 
índice de criminalidade e maior demanda pela SMED, de atividades so-
bre meio ambiente, de palestras de prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas, de educação de trânsito, grupo de teatro com peças lúdicas, ron-
das, Guarda Mirim, atendimentos de ocorrências, alarmes, etc., vem atu-
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ando na dimensão da prevenção às violências nas escolas municipais ao 
longo dos últimos dez anos.

Inclusive, há, atualmente, uma discussão sobre a criação do car-
go de Guarda Escolar Municipal (GEM) na GM e foram selecionados 
12 (doze) Guardas Municipais com perfil e disposição de atuarem nas 
viaturas do Escola Mais Segura, com base na avaliação da Seção de 
Atendimento Psicológico da Guarda Municipal, para que se profissiona-
lizem ainda mais as intervenções de prevenção à violência como preco-
niza a Lei Federal 13.022/14 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) 
em vigor desde 11 de agosto de 2016.

O projeto foi elaborado para ser executado em seis meses com a 
intenção de deixar o seguinte legado institucional: Núcleos de Prevenção 
Escolar nas escolas e um projeto piloto no âmbito da CT de Prevenção do 
GGI-M que organize as diretrizes e o funcionamento da política municipal 
de prevenção às violências a partir da implantação e elaboração de cinco 
diagnósticos do ROVE; três Reuniões da CT de Prevenção do GGI-M; três 
Reuniões entre SMED e Guarda Municipal em um GT; aquisição de qua-
tro veículos automotores leves com rastreamento veicular e adesivagem 
(identidade visual); Ronda Escolar da Guarda Municipal implantada, mais 
presente e qualificada nas regiões selecionadas; Guardas Municipais fixos 
em 13 escolas com anos finais; 52.200 panfletos entregues (seis temas 
selecionados) nas 34 EMEFs e EMEIs, 8.700 de cada tema nas campanhas 
informativas e blitz com uso de dois veículos automotores leves e um fur-
gão e demais materiais da Guarda Municipal; 36 banners para os Núcleos 
de Prevenção Escolar – nas 34 EMEFs e EMEIs e dois gerais, dois para as 
blitz e atividades externas; 48 palestras focais as EMEFs mais vulneráveis, 
segundo o IVE; Mostra cultural com entrega de reconhecimento para os 
melhores desenhos e músicas sobre segurança cidadã; pesquisa de perfil 
social com 100 jovens que cumprem ou cumpriram medidas socioeduca-
tivas em Novo Hamburgo nos últimos três ou quatro anos; Formação de 
Núcleos de Prevenção Escolar nas 34 EMEFs e EMEIs selecionadas com 
oficinas de Práticas Alternativas à Violência (PAV); aquisição e instalação 
de sensores de pátio em 14 escolas com mais ocorrências de furtos; pes-
quisa de avaliação do projeto com os Núcleos de Prevenção Escolar de 
todas as escolas; formação continuada com professores; e estruturação 
de documento com as diretrizes da política municipal de prevenção às 
violências nas escolas.



Aline Kerber; VyctoriA DAlenogAre cAnAl; cristiAne souzA; cArlA WAtte;  
gisele Pires; Márion schutz; ViViAne erthAl & clAuDete De souzA

212

Os desafios são inúmeros, todavia, acredita-se que a gestão da in-
formação e a integração entre as agências municipais possam fazer a dife-
rença para a estruturação de uma política municipal de prevenção às vio-
lências nas escolas em Novo Hamburgo, potencializando, em especial, o 
Departamento de Assistência Psicossocial da SMED e a Guarda Municipal.
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OS HOMICÍDIOS NO SUL DO BRASIL:  
TENDÊNCIAS GERAIS E CENÁRIOS

Letícia Maria Schabbach1

Este trabalho apresenta um panorama geral da violência homi-
cida no Brasil, com destaque para a situação dos três estados da região 
sul do país. Com base em informações de fontes secundárias, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são comparados relativamente às 
tendências das taxas de homicídio por 100.000 habitantes e caracterís-
ticas das mortes: distribuição territorial, idade, etnia, local de ocorrên-
cia e uso de arma de fogo. 

PANORAMA GERAL DOS HOMICÍDIOS NO BRASIL

Conforme o “Estudo Global dos Homicídios” (UNDOC, 2013), o 
Brasil representa um bom exemplo de como a estabilidade histórica da 
taxa nacional – entre 25 e 28 homicídios por 100.000 habitantes nos 
últimos 20 anos – disfarça grandes disparidades internas. 

Além de referida pelo UNDOC (United Nation Office on Drugs and 
Crime), esta heterogeneidade também ficou demonstrada no Mapa da 
Violência de 2010 (WAISELFISZ, 2010), que contemplou o período 
1997 a 2007 e constatou que em quatro regiões os homicídios cresce-
ram: Norte (98%), Nordeste (77%), Sul (63%) e Centro Oeste (34%). 

1 Socióloga. Mestre e Doutora em Sociologia (UFRGS). Professora Adjunta do Depar- 
tamento de Sociologia (UFRGS), atuando nos Cursos de Graduação de Ciências Sociais 
e de Políticas Públicas e nos Programas de Pós-graduação em Sociologia e em Políticas 
Públicas. Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas (UFRGS). 
Integrante do INCT Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre e dos Grupos 
de Pesquisa: Violência e Cidadania; e Sociedade e Políticas Públicas. Coordena o GT 
Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS).
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Em contrapartida, na região Sudeste houve um decréscimo das mor-
tes, em -20%, embora isoladamente os estados de Minas Gerais e do 
Espírito Santo tenham registrado elevação no período, de 214% e 32%, 
respectivamente. 

Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco os ho-
micídios apresentaram declínio no período 2000 a 2010, enquanto que 
em outras unidades federativas as taxas aumentaram ou se estabiliza-
ram, por vezes em níveis muito altos. 

Dentro dos estados brasileiros, a violência homicida concentra-se 
nas regiões metropolitanas, embora tenha havido uma desconcentração 
em direção aos municípios circunvizinhos às capitais e mais integrados à 
metrópole (ANDRADE; SOUZA; FREIRE, 2013). Fora das regiões metro-
politanas, o fenômeno geralmente atinge os polos regionais e os municí-
pios mais populosos (SCHABBACH, 2013), onde as condições de vida são 
precárias e existe falta de oportunidades educacionais e de trabalho. 

Quanto à incidência dos homicídios em áreas metropolitanas, 
vale destacar o desenvolvimento histórico desses espaços, que se ex-
pandiram de forma desordenada no século passado, mesclando cresci-
mento populacional com a ausência de uma infraestrutura urbana e do 
provimento minimamente satisfatório de serviços sociais. Isto fez com 
que o espaço urbano se estruturasse de forma extremamente desigual, 
entremeando áreas pauperizadas e carentes de serviços básicos com 
áreas mais ricas e valorizadas (CANO; SANTOS, 2001, p. 85).

Outro fator relacionado com a violência metropolitana é o desem-
prego. Ao realizar um estudo de painel em dez regiões metropolitanas 
brasileiras, no período 1992-2005, Guimarães (2011) identificou uma 
alta correlação entre desemprego e homicídio juvenil, o que sugere um 
possível aumento da participação de jovens desocupados nas ativida-
des criminosas, por vários motivos: por reduzir o benefício marginal 
do mercado formal de trabalho; por decorrência do sentimento de frus-
tração do jovem desempregado; por representar uma vulnerabilidade 
social que poderia estar reduzindo o envolvimento dos jovens com as 
normas sociais; por tornar os jovens desempregados mais vulneráveis à 
cooptação dos traficantes de drogas (GUIMARÃES, 2011, p. 201).

Em alguns estados brasileiros, além da capital, dos municípios 
metropolitanos e de alguns polos regionais, os homicídios também pre-
valecem em municípios fronteiriços, como é o caso das cidades situa-
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das na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, no estado do 
Paraná, área de forte atuação do crime organizado transnacional, envol-
vendo principalmente atividades de tráfico de drogas e armas. 

No nível intraurbano, os homicídios concentram-se em bairros 
periféricos de população socialmente vulnerável e mais jovem, com 
pouca escolaridade e baixo nível de renda. São espaços sem infraes-
trutura urbana adequada e escassos serviços públicos, situação que se 
agrava quando estão instaladas as redes de tráfico de drogas. Assim, 
a distribuição diferenciada da violência nos microespaços urbanos de-
monstra que a incidência de homicídios é um indicador de desigual-
dade, negativamente correlacionado com renda, escolaridade, condição 
de moradia e provimento de serviços públicos (SCHABBACH, 2013). 

O tráfico de drogas vem sendo apontado como um dos cataliza-
dores do crime violento no Brasil, especialmente em suas metrópo-
les e cidades mais populosas. No País, este fato social disseminou-se 
na década de 1980, quando a cocaína passou a ser negociada a preços 
mais baixos e em larga escala, seguindo novas rotas internacionais de 
drogas (ADORNO, 1998). Para Wagner (2003, p. 43), até então o Brasil 
era apenas uma rota do tráfico, passando a assumir “a condição de um 
dos maiores consumidores de drogas, ao lado dos Estados Unidos”. 
Conforme Zaluar (1996), além de redes de distribuição e de mercados 
consumidores, o País fornece insumos químicos para o refino da cocaí-
na e facilita a lavagem de dinheiro. 

O comportamento violento é apontado na literatura brasileira 
sobre crime e violência como um elemento constitutivo das relações 
sociais inerentes à criminalidade organizada, em especial do tráfico de 
drogas. Para designá-lo, são utilizadas categorias como sociabilidade 
violenta (MACHADO DA SILVA, 1999; MISSE, 1998), reciprocidade vio-
lenta (ZALUAR, 2004), ou a conflitualidade violenta perpetrada pelas 
organizações criminosas e destas para com a polícia (TAVARES DOS 
SANTOS; TIRELLI, 1999). 

Todavia, o uso corriqueiro da violência que esses termos sugerem 
é mais frequente nos agrupamentos que atuam em menor escala (no 
“varejo” ou “narcomenudeo”2), sendo menos encontrado nas organiza-

2 Expressão verbal utilizada por pesquisadores latino-americanos durante o XXV 
Congresso da Associação Latino-americana de Sociologia (ALAS), em Porto Alegre, em 
26 de agosto de 2005. 
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ções abrangentes (de média e grande escalas). É deste tipo a maioria 
dos grupos encontrados nas periferias urbanas e nos municípios brasi-
leiros mais populosos. 

As pesquisas e as informações sistemáticas sobre violência homi-
cida em nível de Brasil, de seus estados e municípios, já esclareceram 
muitas das suas características gerais.

Por exemplo, considerando as 56.337 agressões intencionais fa-
tais do ano de 2012 registradas na base nacional de dados do Sistema 
de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde3, verifi-
camos que: 

a) Quanto ao meio utilizado – 40.077 (71%) foram provocadas 
por arma de fogo; 
b) Quanto às vítimas – 51.544 eram homens (91%) e 4.719 mulhe-
res (8%). 30.072 das vítimas (53%) possuíam entre 15 e 29 anos.4 

Sobre os autores de homicídios são raros os dados de abrangên-
cia nacional. Informações sobre população carcerária indicam que dos 
presos por homicídio em 2012, 97% eram homens e 3% mulheres. 
(BRASIL, 2012). 

Em suma, como já fora constatado por várias pesquisas nacionais 
e internacionais, as vítimas preferenciais dos homicídios são jovens sol-
teiros, do sexo masculino, negros ou pardos, pobres e com baixa esco-
laridade, e que habitam espaços pauperizados. Em relação aos agres-
sores, sabe-se que eles possuem características muito semelhantes às 
de suas vítimas, quanto à idade, gênero e background socioeconômico.

OS HOMICÍDIOS DA REGIÃO SUL: TENDÊNCIAS GERAIS

A seguir apresentamos os movimentos das taxas de homicídios 
por 100.000 habitantes nos três estados da região Sul do Brasil, sendo 
este o indicador mais utilizado internacionalmente para a aferição da 
violência. 

3 Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nirs.def>.
4 O Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013, artigo 1º, § 1º) considera jovem o indivíduo com 

idade entre 15 e 29 anos, a partir daí as pesquisas brasileiras sobre juventude estende-
ram o limite etário superior, que antes era de 24 anos. 
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Conforme observamos no Gráfico 1, abaixo, no período 2004 a 
2012, apenas o estado do Paraná superou as taxas nacionais, embora os 
homicídios paranaenses estejam em movimento descendente desde en-
tão. Embora assim como os outros dois estados do sul, possuísse as me-
nores taxas de homicídios no início da série histórica, no ano de 2000. 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina também vêm apresentando 
crescimento regular dos homicídios, o primeiro com mais força no úl-
timo ano. Todavia, as taxas destes dois estados sempre ficaram abaixo 
das nacionais. 

Em termos de tendências, Santa Catarina foi o estado com o maior 
crescimento das taxas de homicídio (75%, contra 55% do Rio Grande do 
Sul, 53% do Paraná e 17% do Brasil). Ainda assim, em 2014, a taxa catari-
nense, de 13,8 homicídios por 100.000 habitantes foi a menor do Brasil, re-
petindo sua tendência histórica de estar entre os estados menos violentos. 

Gráfico 1 – Evolução das taxas de homicídio no Brasil e nos  
estados da região Sul, 2000 a 2014

Fontes: SIM/DATASUS; IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010. 
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CENÁRIOS DOS HOMICÍDIOS NA REGIÃO SUL

Nesta seção, realizamos uma análise interna da violência homi-
cida nos estados sulinos, a partir de algumas características que dizem 
respeito aos cenários sociais das mortes observados em cada unidade 
federativa. 

Para tanto, recorremos à noção de cenário social do crime, dos co-
lombianos Camacho e Gúzman (1997), a qual engloba as circunstâncias 
de ocorrência dos delitos e a relação entre os atores envolvidos, quer se 
tratem de classes, grupos sociais ou outros segmentos, que apresentam 
sempre certo grau de consciência e intencionalidade. Significa dizer que 
as análises das situações empíricas têm que partir da elucidação das 
partes enfrentadas, dos temas de confrontação, dos interesses em jogo, 
das perspectivas e possibilidades de soluções alternativas à eliminação 
de algumas das partes e das consequências para a estrutura social na 
qual se gestam (CAMACHO; GÚZMAN, 1997, p. 28-29).

Neste estudo, privilegiamos os seguintes aspectos atinentes aos 
homicídios, analisados na sequência: a) distribuição territorial; b) inci-
dência entre jovens e negros e pardos; c) uso de arma de fogo e local de 
ocorrência. 

Distribuição Territorial

Para realizarmos esta análise, agrupamos os municípios de cada 
estado conforme o seu tamanho populacional (com corte em 100.000 
habitantes) e localização (na região metropolitana ou no interior do 
estado). A partir do cruzamento desses dois aspectos, obtivemos as se-
guintes categorias de municípios:

i) Capital; 
ii) Municípios metropolitanos com 100.000 ou mais habi-

tantes – “RM>100.000 hab”; 
iii) Municípios metropolitanos com menos de 100.000 habi-

tantes – “RM<100.000 hab”;
iv) Municípios do interior do estado com 100.000 ou mais 

habitantes – “interior>100.000hab”;
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v) Municípios do interior do estado com menos de 100.000 
habitantes – “interior<100.000hab”.

Ressalta-se que as regiões metropolitanas aqui consideradas são 
as das capitais estaduais, e não englobam as áreas de atração dos polos 
regionais (como as regiões metropolitanas existentes no interior dos 
estados do Paraná e de Santa Catarina).

Analisando os três próximos gráficos, verifica-se uma elevação 
generalizada das taxas de homicídio por 100.000 habitantes, em todos 
os grupos de municípios, de todos os três estados.

Conforme o Gráfico 2, as taxas paranaenses seguiram uma curva 
normal, onde a elevação dos homicídios observada em 2014 deveu-se, 
sobretudo, à incidência nos municípios metropolitanos, seguidos da ca-
pital. Já no interior do estado os homicídios cresceram mais nos municí-
pios menos populosos comparativamente aos mais populosos.

Segundo o Mapa da Violência de 2012 (WAISELFSZ, 2012), o 
Paraná é o novo estado brasileiro mais violento, possuindo duas cida-
des – Campina Grande do Sul (38.789 habitantes), município metropo-
litano e Guaíra (30.704 habitantes), município fronteiriço – colocadas 
entre as 100 cidades mais violentas do Brasil. Ainda conforme o Mapa, 
Curitiba ocupou, naquele ano, a sexta posição dentre as capitais bra-
sileiras, configurando-se assim três principais focos da violência letal 
no estado paranaense: capital, áreas metropolitanas (da capital e dos 
polos regionais) e fronteira, especialmente a região conhecida como 
“Complexo de Itaipu”, que abrange o Brasil, a Argentina e o Paraguai.

Considerando-se todos os grupos de municípios, Santa Catarina 
apresentou taxas com valores inferiores aos outros dois estados, como 
se vê no Gráfico 3. No último ano da série histórica, percebe-se uma pre-
valência nos municípios mais populosos, tanto metropolitanos quanto 
interioranos. Também se constata um aumento acentuado dos homi-
cídios nos municípios metropolitanos menos populosos, que em 2000 
possuíam taxas bastante reduzidas. Já nos municípios interioranos me-
nos populosos e na capital catarinense a elevação da violência foi relati-
vamente inferior aos dos outros espaços. 

Por sua vez, no Rio Grande do Sul, verifica-se, no Gráfico 4, uma 
configuração distinta aos dos outros dois estados: os homicídios concen-
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traram-se na capital e nos municípios metropolitanos mais populosos. 
Nestes últimos o crescimento observado na série histórica 2000/2014 
superou o da capital, sendo que em 2014 os municípios metropolitanos 
maiores atingiram a taxa mais elevada do estado, de 49,3 homicídios 
por 100.000 habitantes. As taxas de homicídios dos municípios do inte-
rior do estado com maior população e dos municípios metropolitanos 
menos populosos também cresceram expressivamente. Já nas cidades 
interioranas menores os homicídios cresceram de forma mais tênue. 
Estes resultados corroboram o que já havíamos constatado anterior-
mente (SCHABBACH, 2013).

Gráfico 2 – Paraná: Distribuição das taxas de homicídio  
no território estadual, 2000 e 2014

Fontes: SIM/DATASUS. IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010. 

Nota: foram excluídos os homicídios que não tinham informação sobre o município de 
ocorrência.
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Gráfico 3 – Santa Catarina: Distribuição das taxas de homicídio  
no território estadual, 2000 e 2014

Fontes: SIM/DATASUS. IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010. 
Nota: foram excluídos os homicídios que não tinham informação sobre o município de  
ocorrência.

Gráfico 4 – Rio Grande do Sul: Distribuição das taxas de homicídios  
no território estadual, 2000 e 2014

Fontes: SIM/DATASUS. IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010. 
Nota: foram excluídos os homicídios que não tinham informação sobre o município de 
ocorrência.



Letícia Maria Schabbach222

Taxas de Homicídio de Jovens (15 a 29 anos) e de Negros (pretos e pardos)

Conforme se observa no Gráfico 5, os estados do Paraná e do Rio 
Grande do Sul apresentaram taxas de homicídios de jovens (de 15 a 29 
anos) mais altas e próximas entre si, respectivamente de 53,9 e de 49,7 
homicídios por 100.000 jovens. Em contrapartida, Santa Catarina teve 
menor incidência de mortes nesta faixa etária. 

Quanto aos homicídios de negros (agrupamento de pretos e par-
dos), o Rio Grande do Sul destacou-se com uma taxa de 36 homicídios 
por 100.000 negros em 2014, enquanto os dois outros estados registra-
ram taxas bem mais baixas: Paraná, com 20,2 e Santa Catarina, com 16,3 
homicídios por 100.000 habitantes. Como utilizamos taxas ponderadas 
pela população de cada segmento étnico, não foi preciso cotejar a pro-
porção de negros na população estadual.

Gráfico 5 – Taxas de homicídios de jovens (de 15 a 29 anos de idade) e de negros 
(agrupamento de pretos e pardos) nos três estados, em 2014

Fontes: SIM/DATASUS. IBGE, Censo Demográficos 2010. 
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Distribuição dos Homicídios Conforme o Local de Ocorrência  
e o Uso da Arma de Fogo

O Gráfico 6 mostra que em 2014 a ocorrência das mortes foi pre-
dominante em via pública nos três estados, com o Rio Grande do Sul 
superando os demais, com 48%. Os homicídios ocorridos em domicí-
lios foram menos frequentes, atingindo a maior proporção em Santa 
Catarina, com 19% de incidência. 

Quanto ao uso da arma de fogo, Rio Grande do Sul (76%) e Paraná 
(70%) aproximaram-se da média nacional, 71%, já citada acima. Em 
Santa Catarina, as mortes por arma de fogo foram relativamente menos 
frequentes, atingindo 58% em 2014, o que denota a utilização de outros 
meios, tais como objetos perfurocortantes ou contundentes. 

Gráfico 6 – Distribuição dos homicídios conforme o local de ocorrência (via pública 
ou domicílio) e o uso de arma de fogo, nos três estados, em 2014

Fonte: SIM/DATASUS.
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CONCLUSÃO

Os resultados apresentados ao longo do trabalho permitem con-
cluir que: 

a) No Paraná há uma clara oposição, acentuada em 2014, entre 
os municípios metropolitanos, mais violentos, e os interioranos, menos 
violentos. Dentre os metropolitanos, os mais populosos apresentaram 
taxas mais altas. 

b) Em Santa Catarina não foi encontrada uma forte diferencia-
ção entre região metropolitana e interior do estado, destacando-se os 
municípios mais populosos, tanto metropolitanos quanto interioranos. 
Todos os espaços catarinenses apresentaram taxas muito inferiores às 
dos outros estados. 

c) No Rio Grande do Sul observou-se uma combinação entre loca-
lização no território estadual e tamanho populacional, com clara predo-
minância dos homicídios ocorridos na capital e nos municípios metro-
politanos mais populosos. Em contrapartida, os municípios do interior 
do estado (maiores e menores) e os metropolitanos menos populosos 
foram menos violentos. 

d) A partir destas constatações, supõe-se que nos municípios me-
tropolitanos, além das capitais, há uma maior incidência do crime or-
ganizado, especialmente dos grupos de tráfico de drogas. Já a violência 
no interior do estado relaciona-se com uma sobreposição de carências. 

e) Além disto, verificou-se certa desconcentração dos homicídios 
das capitais estaduais para outros municípios metropolitanos, irradian-
do-se, também, para alguns pontos do interior. Destaca-se, ainda, a inci-
dência de violência em municípios fronteiriços. 

f) Os dados referentes aos homicídios de jovens (de 15 a 29 anos), 
ao uso de arma de fogo e à ocorrência mais frequente em via pública 
levam a supor que no Rio Grande do Sul e no Paraná a violência esteja 
mais relacionada com conflitos entre grupos, envolvendo indivíduos jo-
vens, que usam arma de fogo e se enfrentam nas vias públicas.

h) Em contrapartida, as características dos homicídios prevalen-
tes em Santa Catarina apontam para um padrão mais tradicional, que 
ocorre nos domicílios (denotando conflitos nas relações próximas), sem 
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o predomínio do uso da arma de fogo e abarcando mais frequentemente 
pessoas com mais de 29 anos de idade. 

Em síntese, constatou-se a existência de dois padrões distintos: 
um tipo mais moderno presente nos municípios metropolitanos e inte-
rioranos mais populosos, que atinge frequentemente indivíduos jovens 
(de 15 a 29 anos), envolve o uso de arma de fogo e ocorre nas vias públi-
cas, e um tipo mais tradicional, mais frequente no interior dos estados, 
que atinge menos as pessoas jovens, cujas mortes ocorrem em domi-
cílios e são praticadas por intermédio de outros meios, além da arma 
de fogo. O primeiro tipo prevalece no Paraná e no Rio Grande do Sul, e 
o segundo em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul apresentou, ainda, 
as maiores taxas de homicídios contra negros dentre os três estados 
sulinos.
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A VARIAÇÃO DO PERFIL VITIMOLÓGICO  
DAS OCORRÊNCIAS DE HOMICÍDIOS DOLOSOS  

NA CIDADE DE PORTO ALEGRE ENTRE 1997 E 2014

Luiz Dulinski Porto1

FUNDAMENTAÇÃO:  
UMA BREVE HISTÓRIA SOCIOANTROPOLÓGICA DO  

DELEITO DE HOMICÍDIO DOLOSO

Poder, Gênese e Exercício como Fundamento da Civilização

O brilhante antropólogo Foucault (1997) revoluciona o mundo 
sociológico e antropológico, quando desnuda o poder, simplesmente 
dizendo que tudo o que havia sido escrito pelo homem nestas ciências 
está resumido ao exercício de poder. Ele nos ensina que poder é a capa-
cidade de exercer influência em algo ou alguém. 

Tal afirmação atinge diretamente a possibilidade da civilização, 
eis que como a proibição do incesto permite o nascimento desta, o que 
funda na verdade é o exercício de poder. Senão, vejamos: Ao emitirmos 
um som ou sinal para um interlocutor, desejamos ser compreendidos. 
Assim queremos de alguma forma influenciá-lo para que nos entenda 
na mensagem.

Se a premissa fundante acima é verdadeira, não há possibilidade de 
haver uma relação qualquer entre seres humanos que não seja de poder.

1 Coronel QOEM da Brigada Militar. Diretor de Gestão e Estratégia da Secretaria de 
Segurança Pública do RS. Mestre em Ciências Criminais PUC-2006.
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A simplicidade e genialidade disto altera significativamente as re-
lações sociais, eis que não podemos mais compreendê-las sem entender 
que se tratam de relações de poder, que vão desde o mundo pequeno 
(micro) ao macro, permeando toda a sociedade e suas relações, poden-
do ser exercido em todos os momentos e em todas as coisas, com os 
mais distintos objetivos.

O exercício do poder, antes de tudo, é uma premissa da condição 
da relação social, sem a qual não há civilização, pois está ancorada jus-
tamente na convivência entre os seres humanos, daí advindo todos os 
contratos sociais estudados, que não passam de regras de comporta-
mento visando à possibilidade de viver em sociedade.

O Poder Exercido no Corpo como Forma de Controle

Como explicamos acima, todas as relações são exercício de poder, 
e uma das mais antigas e eficazes aplicações de poder é sobre o corpo, 
como forma de controle, utilizada em larga escala na história da huma-
nidade, e que até hoje permeia as relações contemporâneas, principal-
mente no que tange às punições do Código Penal (CPB), mas também na 
mecânica dos delitos em geral, especialmente nos homicídios dolosos.

É o próprio Foucault (1997), quando nos brinda com a história 
do direito penal no mundo, que vai desnudando a aplicação do poder 
nos corpos, quando conta a história de Demais, um condenado por par-
ricídio, que tem seus membros arrancados e o resto do seu corpo quei-
mado com enxofre, nos tempos do absolutismo monárquico e de poder 
total da Igreja Católica, exemplificando com o corpo que todo aquele 
que cometer tal atrocidade lhe será aplicado o mesmo castigo.

Era o corpo que respondia pelos atos da mente, uma maneira de 
mandar uma mensagem poderosa aos que desafiassem a autoridade re-
ligiosa ou monarca, informando que não só se tem poder sobre o corpo, 
mas, sobretudo a vida.

Nos tempos atuais, o estado ainda continua a mandar estas men-
sagens, para aqueles que descumprem com o contrato social, e vai en-
carcerá-lo, não sendo por acaso, portanto, a base de toda a nossa escola 
penal, demonstrando que em anos de evolução tecnológica e científica, 
não conseguimos progredir em quase nada, nem mesmo na qualidade 
da prisão, que não leva em conta o tempo encarcerado em comparação 
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com o em liberdade como vaticina Messuti (2003). Ou seja, o controle 
da “liberdade” do corpo pelo Estado.

Estribado nestas conclusões, conseguimos compreender porque 
nos delitos de homicídios, por vezes, se necessita de extrema violência, 
pois que é uma mensagem poderosa a desafetos e ameaças de toda or-
dem, cifrando: Não se metam ou isto pode acontecer a você.

O homicídio doloso, do ponto de vista antropológico, pode ser 
compreendido como um exercício de poder no corpo, para mandar uma 
mensagem explícita a todos que de alguma forma não obedecem às re-
gras, ou ameaçam os criminosos, por isto, quanto mais espetacular e 
violenta, mais força ganha o comunicado.

A Explosão da Periferia no Brasil e o Descaso do Estado

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística2 (IBGE) 
a partir do ano 1980 começa a inversão migratória da população brasi-
leira no sentido campo cidade. Isto possibilita a criação dos bolsões de 
miserabilidade nas vilas, fruto da incapacidade das cidades de absorve-
rem tanta população e do descaso com que o Estado tratou esses locais, 
simplesmente não se fazendo presente em nenhuma das suas necessi-
dades básicas, desde que não viessem para o “asfalto”.

Esses anos de indiferença cobraram seu preço. Não é preciso ser 
gênio para entender que outras instituições iriam tomar o lugar do pri-
meiro, bem como toda uma cultura iria se formar em torno destes luga-
res esquecidos pelo Estado, mas não pela mídia televisiva e radiofônica.

Nesses locais, até hoje, a maioria são trabalhadores que saem 
muito cedo de casa, só retornando ao anoitecer, ficando o local sob o 
domínio de toda ordem de desocupados, que, impulsionados pela eco-
nomia capitalista, precisam buscar seu sustento, encontrando no crime 
uma fonte de renda, poder e status, angariando mais soldados que pe-
quenos e sozinhos em casa veem exemplos de sucesso e dinheiro nesses 
criminosos, assim se conclui a matriz de reprodução criminal.

Sendo assim, com liberdade e recursos humanos, não tardam a 
achar a Meca das fontes de renda, o tráfico de drogas, que vai originar 
todo o tipo de disputa territorial, cobranças e lutas de toda a ordem.

2 Disponível em: <www.ibge.com.br>.
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A Cultura da Violência Importada e Produzida na Periferia do Brasil

Nos anos oitenta, começa a proliferar a televisão como instru-
mento de massa, bem como inúmeros filmes produzidos nos Estados 
Unidos, de exaltação à cultura da violência, identificados por um dos 
maiores críticos da sociedade norte-americana, o cineasta Michel 
Moore, onde a utilização de armas é uma exaltação e as vidas não têm 
nenhum valor. 

Soma-se a isto um instinto natural do Homem (gênero) à violên-
cia, como estado de natureza implícita à condição de ser humano, pois 
que, como já nos ensinava Nietzsche (1991), há uma punção de força da 
natureza em nós, que nos leva para o exercício da violência como um 
ato de sobrevivência e seleção natural do mais forte, onde valores como 
bondade, compreensão e amor ao próximo são fraquezas transforma-
das em virtudes por um povo sem exército, força, dignidade e brio.

A assimilação desta cultura foi rápida pela periferia brasileira, 
que em cima desses vetores colocou seus próprios ingredientes cultu-
rais, transformando o crime em um meio de sobrevivência e sucesso, 
e como instrumento de poder local, subjugando rapidamente os mo-
radores, com a formação de suas gangues, sustentados pelo dinheiro 
farto das drogas aliados à incapacidade e ao descaso do Estado para 
controlar a situação.

Com o passar dos anos, chegando aos dias atuais, temos que a far-
ta e fácil entrada das drogas, associada às políticas equivocadas de com-
bate criminal, ancoradas em sistema penal falido, que em geral produz 
impunidade, temos os dois grandes motores da criminalidade, impuni-
dade e tráfico de drogas, que afetam diretamente o delito de homicídio 
doloso em Porto Alegre, no RS, e arriscamos, no Brasil, como veremos 
mais adiante.

O Homicídio Doloso como Forma Máxima de Exercício  
de Poder na Criminalidade 

A construção dos apontamentos acima nos permite adentrar no 
funcionamento do homicídio doloso, pois, como forma de exercício de 
poder, é um dos instrumentos mais fortes para enviar mensagens aos 
que desagradam.
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Desta forma, o homicídio é largamente utilizado por criminosos, 
que têm seus próprios códigos de conduta, que em geral são puníveis 
com a morte, e de preferência com requintes de extrema crueldade, 
pois, quanto mais violento, mais mídia e mais forte é a mensagem, soli-
dificando espaços de poder. 

As questões não são resolvidas em fóruns de diálogos e de bom 
senso, pois simplesmente estes não atendem à necessidade das leis cri-
minais, que precisam, para estabelecer poder, de força, clareza e violên-
cia, sob pena de não serem respeitadas como instituição.

O que seria melhor do que o corpo para mandar tais sinais? E 
ainda, o que seria melhor do que a vida para estabelecer relação de po-
der sobre uma pessoa ou comunidade? A resposta é clara, o homicídio 
doloso é o melhor instrumento de dominação e amedrontamento que 
pode ser utilizado pelo crime.

E não só pelo crime, mas delitos cometidos por pessoas comuns, 
como os passionais, igualmente não passam de instrumentos de domi-
nação do corpo, pois seguidamente sabemos de frases que exemplifi-
cam tais comportamentos como: se não pode ser meu, não será de mais 
ninguém. Isto é a forma mais pura de poder no corpo, que é apenas um 
objeto de dominação na mão do opressor.

A Imprensa como Fomentadora do Homicídio Doloso  
e Glorificação do Criminoso

Eis um ponto extremamente importante. Agora pouco, no RS, no 
primeiro semestre de 2015, ouvimos falar da morte de dois crimino-
sos traficantes, que ganharam na mídia mais espaços que escândalos 
financeiros que lesaram os cofres públicos em somas que pagariam 
folhas de pagamentos de funcionários públicos ou até dívidas astro-
nômicas de estados.

Este comportamento da mídia estimula ações de criminosos que, 
ao verem o sucesso em que se transformaram os seus comparsas, inten-
sificam suas ações, ao mesmo tempo em que nos brindam com a mais 
absoluta inversão de valores, pois tenho a certeza de que neste período 
também morreu um policial, ou um cidadão de bem, fato que nem se-
quer foi comentado.
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Aliás, neste aspecto, a imprensa gaúcha é a campeã da inversão, 
policiais tombam todos os dias para salvar a sociedade, e morrem tão 
anônimos quanto viveram, assim como milhares de cidadãos são viti-
mados por estes facínoras endeusados pela comunicação.

Livros e filmes são feitos sobre estes párias sociais, como se eles 
fossem anjos injustiçados de uma sociedade opressora, tudo a serviço de 
uma ideologia de “coitadização”. Não que a imprensa não deva vender, 
pois, afinal, sangue é bom mercado, todavia é preciso dosar a intensidade, 
pois, no ritmo em que estamos, o sucesso advém do crime glorificado pela 
mídia, incapaz de reconhecer que a maioria da população é de cidadãos 
de bem, e sobre estes devem ser construídos os valores sociais.

O Comportamento do Homicídio Doloso em Relação  
ao Patrimônio na Mecânica Criminal

Costumo iniciar este diálogo com a seguinte pergunta: O crimino-
so sai para a rua em busca de quê? Vitimar tantas pessoas quanto pu-
der? Ou em busca de algo que possa virar dinheiro para fomentar suas 
ações? Acredito que minha experiência de mais de trinta anos na polícia 
responde ao patrimônio. Por óbvio, ele busca o patrimônio, e, sendo as-
sim, por que todas as políticas são em cima do homicídio doloso? Mais 
adiante responderemos a esta questão. 

Na verdade, danos colaterais podem acontecer no decorrer de 
uma ação criminosa que resulta em homicídio, mas o próprio CPB, re-
conhece isto como um latrocínio, roubar para matar, aqui, a nosso ver, 
como a categoria mais importante para a segurança pública. Ele não 
quer o resultado morte, está atrás de dinheiro, mas algo aconteceu que 
este foi o resultado atingido.

Mas então, como explicar as chacinas, as mortes por encomenda, 
por disputa de território, por desafetos? Estamos firmes, que tais acon-
tecem não por mera vontade de matar, mas o pano de fundo motivador 
são dívidas, territórios, ou execuções que têm origem em dinheiro, pa-
trimônio, que justificam a regra. Por exemplo. Uma quadrilha descobre 
que seu ponto foi tomado, e não vai mais contar com aquele dinheiro. 
Logo, vai retomá-lo, e não será numa disputa judicial.

O que move a criminalidade é o patrimônio, qualquer coisa que 
possa virar dinheiro, para retroalimentar o crime, inclusive as drogas.
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Esta afirmação acima é tão verdadeira que uma pesquisa de vitimi-
zação feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 
parceria com a SSP3, com dados do Brasil e RS, foi justamente trabalhar 
nos delitos patrimoniais, pois entendem que afeta significativamente a 
sensação de segurança e na dinâmica da criminalidade.

A Fragilidade do Homicídio Doloso em Determinar  
Sozinho Índices de Violência

A Organização Mundial da Saúde (OMS)4 precisava de um dado 
que pudesse unificar comparações entre diferentes Estados do globo, e 
verificou que existia uma tipificação penal comum a todos, o homicídio.

Com esta certeza, decidiu criar um índice de mortalidade com 
base em taxas por cem mil habitantes, para comparação entre os 
Estados, não levando em conta uma série de fatores, tais como sociais, 
estruturais, contextuais e antropológicos, e nem poderia, pois não há 
como igualar os desiguais, cada um tem seu contexto e suas diferenças, 
tornando comparações risíveis do ponto de vista científico.

Copiadores natos que somos, tratamos logo de importar este vetor 
sem saber se ele era confiável, tecnicamente robusto para basilar sozinho 
políticas de segurança, e mais, sem entender se ele representa sensação 
de segurança e indícios de problemas criminais como um todo.

Reconheço que é um dado importante, mas está muito longe de 
sozinho determinar uma série de políticas e apontar problemas crimi-
nais ou de polícia, um erro cometido sistematicamente por “ólogos” 
de plantão, que, desconhecendo sua natureza e sua mecânica no RS e 
Brasil, como viemos explicando acima, não entendem a diferença entre 
violência criminal (diz respeito às polícias e suas ações de enfrentamen-
to ao delito) e violência social (diz respeito à conjuntura de uma socie-
dade e suas produções de violência).

Na primeira, a polícia estuda o delito, quantificando-o e qualifi-
cando-o para entender quanto, quem, quando, e porque, examinando 
quais suas implicações na sociedade que protege, não sendo necessa-
riamente um problema policial, mesmo que o índice esteja alto.

3 Pesquisa nacional de vitimização: resultados para o RS. 2014.
4 Disponível em: <www.brasil.gov.br>.
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Na segunda, diz respeito a todo o grau de evolução de uma socie-
dade, levando em conta fatores básicos, como educação, saúde, infra-
estrutura, cultura e tantos outros, pois, ao fim, tudo é segurança, e esta 
depende da evolução como um todo, para obterem-se melhores con-
dições. Portanto, não apenas o homicídio não deve balizar políticas de 
segurança, mas índices mais globais como os acima, sempre ressalvan-
do o contexto local, pois que “soluções” encontradas em outros locais 
necessariamente não se aplicam ao todo, um erro grosseiro cometido 
pela SENASP, fruto de decisões apenas políticas e ideológicas para a  
segurança.

O homicídio tem um comportamento extremamente estável, 
como veremos mais adiante; ele cresce acompanhando a população 
(vegetativo), os problemas reais são os picos, ou desvios padrão, que 
indicam alteração no fenômeno. Baixar índices criminais só é possível 
na segunda hipótese da violência social, pois ela diz respeito ao grau 
evolutivo do país. Na primeira, não é tarefa policial, que a rigor deve 
mantê-los em níveis aceitáveis. Se fosse possível, por exemplo, executar 
a meta de 20% em cinco anos, não existiria mais homicídio, e isto é uma 
impossibilidade, não só para este como para qualquer delito.

Fundado nas premissas levantadas, entendo que ancorar politicas 
inteiras de segurança pública somente subsidiado no delito de homicí-
dio doloso é um erro brutal, eis que não são levadas em consideração as 
grandezas acima explicadas de desenvolvimento de um país. Igualmente, 
parametrizar níveis de violência criminal, sensação de segurança, e tra-
balho policial lastreado neste vetor sem abarcar o contexto local e estru-
turas policiais, constitui um duplo erro de premissa. E, se partirmos de 
uma premissa falsa, chegaremos a um falso resultado ou inócuo, como 
tem provado serem os resultados pífios na área de segurança pública.

TENDÊNCIA VITIMOLÓGICA E VITIMADORA

De que é formado o ser humano? Quantas facetas podem desco-
brir neste universo em constante estudo da mente humana e do com-
portamento do homem? Uma resposta para o assunto não parece ser 
possível. Freud (1979), o pai da psicanálise, aventurou-se nestes ca-
minhos, embora não chegasse nem perto de desvendar por completo 
a mente humana, pouco ou quase nada falou das tendências delituo-
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sas e da disposição para tornar-se vítima. No mesmo trilho, Nietzsche 
(1991), na genealogia da moral, tangencia o assunto, dizendo que uma 
das possibilidades para o nascedouro da violência está justamente no 
“não” que possibilita a formação do Estado. Porém, não cogita as hipó-
teses da pré-disposição para tornar-se vítima.

Pois bem, a causa de tais fatores, além de não passarem de es-
tudos pouco precisos e ainda fruto de enormes discussões, não afeta a 
conclusão de que estão em todos nós tendências delituosas e vitimoló-
gicas, grifa Loretti: “Todos nós, ao mesmo tempo, somos vítimas, des-
culpe-me o neologismo, e vitimizadores. Isso é indiscutível”. (LORETTI, 
apud KOSOVSKI et al., 2001, p. 92).

O pensamento acima reflete com clareza que faz parte do ser hu-
mano as tendências delituosas e vitimológicas, que em algum momento 
podem aparecer, que tanto poderão ser fruto de fatores externos como 
de internos, como que aguardando apenas uma brecha para eclodir, 
com veremos a seguir algumas possibilidades de aparecimento destas 
tendências vitimadoras e vitimológicas.

A disposição para vitimar encontra um de seus amparos na teo-
ria da tendência ou inclinação para o crime, não descartando a hipóte-
se sempre oportuna de que este sentimento se origina na realidade da 
vontade de ser vítima, como nos ensina Oliveira (2003, p. 25) “Afinal, a 
tendência a delinquir pode eclodir como derivação de sentimento ou 
sensação do padecimento concreto de ser vítima”.

Esta tendência tem origem inicialmente biológica, e a medida que 
estudos iam se aprofundado, foram somando-se fatores externos às 
causas psíquicas, abandonando-se a ideia de que tendência ou dispo-
sição supõe um fundamento puramente biológico, chegando-se numa 
corrente majoritária de que existem não só fatores endógenos, mas 
também sociais, que podem desencadear a personalidade de vitimador 
como delinquente potencial. Neste sentido, aponta Oliveira:

[...] delinquente tendência se baseia, como já dissemos, na valo-
ração do estudo da personalidade, com a precisão de relacionar 
os fatores individuais ou fisiopsíquicos aos fatores socioculturais 
inerentes à evolução do comportamento humano na vida social. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 35)
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Neste sentido, vamos de encontro ao autor, acreditando que so-
mente um estudo minucioso e correlacional da personalidade e da vida 
social pode decretar um estado de tendência vitimadora, ainda que se 
acredite num fator de primazia do social sobre o psíquico, posição defen-
dida por Alessandro Lacassagne no Primeiro Congresso Internacional 
de Antropologia Criminal, em Roma, no ano de 1885, também defendi-
do atualmente por Edmundo Oliveira, em 2003, na sua obra anterior-
mente citada.

Por outro lado, existem os fatores que levam à pré-disposição a 
vitimidade, porém, diferentemente dos vitimadores, estes estão asso-
ciados quase que estritamente a fatores psíquicos, intimamente relacio-
nados com problemas de natureza psicológica, tais como baixa estima, 
culpa inconsciente, neuroses e outras doenças da mente, que impulsio-
nam o indivíduo a uma situação de vítima, que ainda trataremos mais 
adiante quando veremos mais a miúde no item logo a seguir.

Por ora, entendemos que é suficiente afirmar que está em todos nós 
tais tendências de sermos vítimas ou vitimadores, faz parte da condição 
humana a tendência criminal e a violência, ou ainda, como afirma Loretti 
(apud KOSOVSKI, 2001, p. 92), “Desta forma entendo que nenhuma pes-
soa é inocente e nenhuma pessoa, acrescentaria também, é inteiramente 
culpada. Ninguém é inteiramente inocente e ninguém pode dizer que é 
inteiramente culpado”. Refere-se logicamente o ilustre desembargador à 
condição que temos todos nós tanto sermos vitimadores quanto de em 
algum momento precipitarmos o crime enquanto vítima, porquanto se-
jam indissociáveis estas duas condições para o acontecimento do delito, e 
suas ambas contribuições para a consumação do fato criminal. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao analisar os dois períodos compreendidos no estudo, verifica-
-se a estabilidade constante impressionante desde o ano de 1997 até os 
dias atuais no delito de homicídio, nos indicando que não há uma com-
preensão satisfatória das autoridades sobre tal comportamento, pois 
que em nada foi alterado nos últimos quatorze anos.

O perfil vitimológico manteve-se praticamente inalterado no es-
tado do RS em 2014, ou seja, jovem, branco, pouca escolaridade, morto 
entre 18 e 06h, em um final de semana, com arma de fogo em via pú-
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blica, com antecedentes policiais, conhecia o agressor, e o motivo está 
associado às drogas, sendo o mesmo para os vitimadores.

Respondida, pois, a nossa questão norteadora, bem como os obje-
tivos traçados no início do nosso estudo, como foi mais além, buscando 
igualmente os vitimadores, descobrindo que estes possuem as mesmas 
características das vítimas, o que infere crimes entre classes menos fa-
vorecidas, fomentados por um vetor determinante, as drogas. 

CONCLUSÃO

A descoberta das evidentes e equivocadas políticas de segurança 
para a área que se mostraram totalmente inócuas do ponto de vista viti-
mológico serve de alerta ao prometido pacto pela vida que será lançado 
pela SENASP em breve.

O homicídio, definitivamente, não pode parametrizar sozinho po-
líticas de segurança pública, tampouco é problema crucial da área po-
licial, mas sim delito conexo às drogas, impulsionado pela impunidade 
e pela falência total do sistema de persecução criminal como um todo.

A responsabilidade pela escalada do crime deve ser dividida com 
a política fisiológica de flexibilização das normas processuais e penais, 
juntamente com a “coitadização” do criminoso, que encontrou respaldo 
na mídia em geral, promovendo uma inversão total de valores sociais.

Tais descobertas nos autorizam a inferir que o homicídio nunca 
foi estudado a fundo no RS, pois não alterou seu perfil, ou as políticas 
praticadas revelaram-se inoperantes, pois que este na verdade é delito 
conexo ao patrimônio, só interessando à sociedade quando quem mor-
re é vítima perfeita e de classe mais elevada.

A preocupação policial deve estar fundada no patrimônio e na ex-
ploração massiva da vitimologia, que é ferramenta decisiva para o mo-
derno enfrentamento criminal, pois, conhecendo o comportamento da 
vítima, podemos instruí-la e prever o comportamento do criminoso, de 
maneira que torne mais fácil a atuação policial. 

Assim, assevero que investindo em equipamentos de segurança, 
os bancos, por exemplo, ficariam menos vulneráveis, pessoas mudando 
o comportamento com relação à sua preservação, obrigariam a mudan-
ça do modus operandi criminal, possibilitando à polícia direcionar o cri-
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me para áreas e maneiras que lhe interessam, fornecendo um controle 
mais acurado da criminalidade, como já acontece hoje no Observatório 
da Violência Contra a Mulher da SSP/RS, que salvou muitas prováveis 
vítimas de feminicídio.

O foco nos delitos contra o patrimônio influencia decisivamente 
na sensação de segurança, e na dinâmica da criminalidade, em propor-
ções muito mais significativas do que o homicídio, motivo pelo qual rati-
ficamos que as políticas policiais de combate ao delito devem centrar-se 
nestes tipos penais. 
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FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS: REFLEXÕES  
SOBRE A SUA DINÂMICA E POTENCIAIS MEDIDAS DE 
CONTROLE E PREVENÇÃO EM NOVO HAMBURGO/RS

Luiz Antônio Brenner Guimarães1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo faz uma reflexão sobre furto e roubo de veículos, inte-
ragindo com a sua realidade em Novo Hamburgo. A escolha do tema de-
corre dos efeitos que o delito produz na sociedade. Estes não são apenas 
físicos e econômicos, nem se limitam exclusivamente aos agredidos. Tais 
efeitos atingem o equilíbrio emocional de outras pessoas, aumentando 
desproporcionalmente o sentimento de medo coletivo, que é maior do 
que a realidade, produzindo uma sensação ampliada de desproteção e 
de falência do sistema oficial. Em Novo Hamburgo, em torno de 1% da 
população teve seu veículo furtado ou roubado em 2015 (SSP/RS), no 
entanto, 34,8% dos novos hamburguenses têm medo de que seu veí-
culo seja furtado e/ou roubado, e 59% da população se sente insegura 
(Pesquisa de Vitimização, Observatório de Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo, novembro/2015). 

Assim, as reflexões deste artigo procuram descrevem as dinâmi-
cas e motivações do furto e roubo de veículos, buscando entendê-lo, não 
como ato pontual e isolado, mas sim no conjunto resultante do soma-
tório dos crimes ocorridos, contribuindo na sua compreensão, e possi-
bilitando a identificação de ações para seu enfrentamento e prevenção. 

1 Oficial Superior da RR da Brigada Militar e Coordenador do Núcleo de Prevenção á 
Violência, Segurança e Direitos Humanos da Guayí.
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As conclusões das reflexões apresentadas neste artigo estão baseadas 
na análise das informações sobre investigação criminal de furtos e rou-
bos de veículos, divulgadas pela mídia, e também nos dados estatís-
ticos da Secretaria Estadual de Segurança Pública/RS e relatórios do 
Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.

O furto e o roubo de veículo, pelas suas dimensões, caracterizam-
se como um problema social (um grupo de ocorrências similares, rela-
cionados e recorrentes mais do que um incidente único), cujo enfren-
tamento exige ações sistêmicas, integradas e coordenadas, envolvendo 
os diferentes órgãos e níveis federativos, com interface no problema e 
atuação no município e região. 

Neste contexto, podemos afirmar que sente-se carência de um 
programa sistêmico, integrado e coordenado de enfrentamento a estes 
crimes, que contemple todas as suas dimensões, como a integração das 
ações de policiamento ostensivo, da investigação criminal e da fiscali-
zação administrativa (estabelecimento de venda de peças usadas e de 
veículos), bem como ainda está muito presente nas ações, o momento 
em que o crime ocorre, potencialização de soluções parciais de pouca 
eficácia (a exemplo da demanda, praticamente exclusiva e única, pelo 
aumento do policiamento ostensivo). Nos crimes de furtos e roubos de 
veículos, pela dinâmica de execução, em que os criminosos escolhem 
o local e a hora de efetuar o delito, é muito difícil o policiamento fla-
grar o ato. Em 2015, no Rio Grande do Sul, somente 1,8% dos furtos 
e roubos de veículos registrados tiveram prisões em flagrante deli-
to (Dados Estatísticos - Lei 11.343/99 e Lei 12.954/08 e Indicadores  
Criminais - SSP/RS).

O EMPREENDIMENTO CRIMINOSO

O furto e o roubo de veículo, antes de serem um problema policial, 
constituem uma questão de economia – “acontece e aumenta na perspec-
tiva do lucro, com geração de renda e capital”. Seu crescimento, nos últi-
mos tempos, está cada vez mais orientado por uma lógica empresarial e 
econômica criminosa. São verdadeiras empresas que funcionam regidas 
pela procura. A dimensão de crescimento desses crimes está diretamente 
vinculada à comercialização dos objetos roubados ou furtados. 
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Recentemente, o Delegado de Polícia responsável pela Operação 
Illuminati, que visava desarticular quadrilha de furto e roubo de veículo 
na Região Metropolitana, fez a seguinte declaração sobre a quadrilha:

Tem o pessoal responsável só pelo furto e roubo dos carros, de-
pois vem o pessoal que clona ou desmancha, caso algum cliente 
queira só peças. Por fim, tem o bandido responsável pelo trans-
porte e ainda tem o receptador. É uma empresa. E nós vamos con-
tinuar agindo. Digamos assim, se uma nova empresa (quadrilha) 
abrir, pode ter certeza que nós descobriremos e a fecharemos.2

Esses crimes, considerando a dimensão local, de forma signifi-
cativa, estão vinculados a um sistema de vasos comunicantes entre os 
empreendimentos econômicos criminosos que operam no município e 
outros tipos de crimes, como assaltos, homicídios e latrocínios, além da 
lavagem de dinheiro. Possuem essencialmente motivação econômica, 
respondendo a uma demanda preestabelecida, especialmente os vincu-
lados ao tráfico de drogas e armas, servindo inclusive como moeda de 
capitalização destes. Além disso, é importante destacar que a dimensão 
local possui relações com grupos regionais, nacional e até internacional. 

A relação desses crimes com o tráfico de drogas está reforça-
da na declaração de representante da Delegacia de Furtos e Roubos 
de Veículos de São Leopoldo, que afirmou que em 11 meses aquela 
Delegacia apreendeu quase duas toneladas de drogas em investigação 
sobre receptação de veículos roubados3.

OS DADOS DOS FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULO

Em 2015, o estado do Rio Grande do Sul contava com 6,2 milhões 
de veículos registrados. Novo Hamburgo possuía 152 mil veículos, re-
presentando 2,44% dos veículos do RS. Neste mesmo ano, no RS, foram 
furtados e roubados 38.551 veículos, representando 0,62% da frota re-

2 Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/casodepolicia/2016/07/15/operacao-policial- 
desarticula-quadrilha-que-roubava-cinco-veiculos-por-dia-na-grande-porto-alegre/ 
?topo=52,1,1,,171,e171>.

3 Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/casodepolicia/2016/04/18/presos-traficantes- 
que-usavam-drones-para-monitorar-pontos-de-venda-de-drogas-no-vale-do- 
sinos/?topo=52,1,1,,171,e171>.
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gistrada, e em Novo Hamburgo foram furtados e roubados 2.058, repre-
sentando 1,3% da frota. Novo Hamburgo registrou 5,3% das ocorrên-
cias de furtos e roubos de veículos no Estado. 

Em relação ao furto de veículos, na última década (2006/2015) 
foram registrados em Novo Hamburgo 10.418 veículos furtados, com 
uma média anual de 1.042 veículos furtados. Em 2015, foram registra-
dos 1.070 veículos furtados, representando um acréscimo de 2,6% em 
relação à média anual da última década. No RS, na mesma década, foram 
registrados 170.498 veículos furtados, estabelecendo uma média anual 
de 17.049 veículos furtados. Em 2015, foram registrados, no RS, 20.409 
veículos furtados, representando um acréscimo de 19,7%. 

Em relação ao roubo de veículo no município, na última década 
(2006/2015) foram roubados 7.532 veículos, perfazendo uma média 
anual de 753 veículos roubados. Em 2015, foram registrados no mu-
nicípio 988 veículos roubados, representando um acréscimo de 31,2% 
em relação à média anual da década. No RS, na década (2006/2015), fo-
ram registrados 133.662 veículos roubados, estabelecendo uma média 
anual de 13.662 veículos roubados. Em 2015, foram registrados, no RS, 
18.142 veículos roubados, representando um acréscimo de 32,7% em 
relação à média anual da década. Em relação à média anual de roubos 
de veículos no Estado na década, Novo Hamburgo representa 5,5% dos 
veículos roubados. Em relação a 2015, Novo Hamburgo representou 
5,4% dos veículos roubados no Estado. 

Na comparação com a microrregião de Porto Alegre, em 2015, 
Novo Hamburgo apresentou a taxa de 648 ocorrências de roubo de veí-
culo por 100 mil habitantes (a segunda menor taxa); em Porto Alegre, a 
taxa foi de 1.166,60; em Canoas, a taxa foi de 586,10; em São Leopoldo, 
a taxa foi de 715,70, e em Alvorada, foi de 744,70. Todos os cinco muni-
cípios citados apresentaram crescimento da ocorrência de roubo de ve-
ículos em 2015 em relação a 2014 (Observatório de Segurança Cidadã 
de Novo Hamburgo).

A DINÂMICA DO FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS

A análise dos dados nos oportuniza inferir que este tipo de delito 
apresenta um processo (ou um ciclo) de execução que possui várias eta-
pas, executadas por diferentes agentes e com modus operandi específi-
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cos. Outra inferência, sustentada pela revisão da literatura e confirmada 
pelos fatos, refere que este delito é movido pela lógica do lucro fácil, 
possuindo uma grande incidência em razão de encontrar mercado para 
os objetos furtados/roubados (veículos e/ou peças). 

As quadrilhas são organizadas a partir da demanda dos serviços, 
com a finalidade de atender encomendas (procura). A encomenda é re-
alizada somente a uma pessoa, que recebe a denominação de chefe da 
quadrilha. As quadrilhas atuam utilizando táticas da guerrilha urbana. 
Possuem grande mobilidade; aparecem, cometem o delito, e em seguida 
desaparecem. As quadrilhas operam na lógica do menor risco (ou inexis-
tência de risco), procurando o veículo encomendado e realizando o crime 
somente quando as condições são favoráveis e a possibilidade de reação 
da vítima ou flagrante da polícia é mínima ou nem existe.

Em geral, as quadrilhas possuem um chefe, puxadores de veícu-
los, responsáveis pelo desmanche e/ou clonagem do veículo, motoris-
tas que transportam o veículo até o receptador final e/ou comprador. 
Em regra, o receptador final é aquele que coloca as peças ou veículos 
no mercado, muitas vezes com aparência de processo e origem legal 
(ferros-velhos e revendas).

O CICLO DO ROUBO E DO FURTO DE VEÍCULOS

O desenvolvimento dos delitos obedece a uma sequência de eta-
pas interligadas e desenvolvidas por agentes criminosos diferentes. 
Torna-se importante conhecer o processo para a implantação de um 
programa de prevenção que deve prever medidas em todos os momen-
tos e por todas as agências públicas afins à questão. Desta maneira, en-
tão, é possível (do ponto de vista da intervenção do Estado) alcançar os 
objetivos de diminuir os indicadores. 

O roubo de veículos novos com um ou dois anos de fabricação, 
majoritariamente, visa à clonagem e sua comercialização no mercado 
regional, nacional e, até, o mercado dos países vizinhos, especialmente 
na troca por drogas ilícitas. O furto do veículo (não recuperados), em 
regra, destina-se ao desmanche e as suas peças são comercializadas pe-
los estabelecimentos de venda de peças usadas (ferros-velhos) ou para 
pequenas oficinas de conserto. O grande comércio de material furtado é 
realizado em região diferente da que o veículo foi subtraído e recortado. 
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As etapas que compõe o processo do delito estão descritas a seguir.

1ª etapa – A encomenda

O furto e o roubo do veículo iniciam, sempre, pela encomenda da 
mercadoria por um comprador interessado. O comprador define com 
detalhes o produto que precisa, especificando marca, ano, modelo e cor 
e, nos casos de peças, o tipo de peças. Neste artigo, este comprador é 
denominado de receptador final, aquele que define a cadência do crime 
e recoloca o objeto furtado e roubado novamente no mercado.

O receptador final, que inicia o ciclo do furto/roubo, em alguns 
casos é da região onde ocorre o furto, em outros são de outros estados 
brasileiros e, em outros são de outros países. Com certeza, há um mo-
vimento significativo de comercialização de veículo ou peça, em uma 
região diferente daquele onde ocorreu o crime.

2ª etapa – O crime

A partir da encomenda, os responsáveis pela execução do crime 
vão em busca da identificação do veículo. Em geral, há uma preparação 
e planejamento para sua execução. Esta etapa é realizada, no mínimo, 
por duas pessoas. A primeira parte da execução corresponde à busca 
na cidade, não só para encontrar o carro desejado, mas também para 
identificar o local e o horário mais propícios, que garantam a execução 
do delito com o mínimo de risco de reação.

Em condições favoráveis, o delito é praticado e o veículo é levado 
para um lugar predeterminado. Atualmente, tendo conhecimento dos 
modernos equipamentos eletrônicos de localização dos veículos, os cri-
minosos estacionam o veículo roubado em locais onde há bloqueio de 
sua identificação, permanecendo ali por 48/72 horas, até certificarem-
se que o veículo não será localizado, possibilitando então a sua condu-
ção ao local de clonagem ou de desmanche em segurança.

Em média, as quadrilhas, de acordo com a composição e as enco-
mendas realizadas, realizam de 1 a 5 furtos/roubos diários. Em 2015, 
no RS, houve em média 107 ocorrências de furto e roubo de veículo por 
dia e, em Novo Hamburgo, a média foi de 6 veículos/dia (Indicadores 
Criminais da SSP/RS). 
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A grande maioria dos furtos e roubos veículos ocorre quando o 
veículo está estacionado em via pública. Outras situações, que ocorrem 
em menor número, são quando a vítima para em um cruzamento, ou 
em assalto à residência ou empresa, ou ainda ao chegar à residência, no 
momento de abrir a garagem. 

3ª etapa – O desmanche e/ou clonagem

Após a conclusão do furto/roubo, o veículo é levado a um local 
onde os criminosos efetuam o desmanche ou a clonagem do veículo. 
Neste espaço, são identificadas e separadas as peças encomendadas. 
Com muita frequência, nas investigações policiais, constata-se que na 
clonagem de veículos há envolvimento de funcionários dos Centros de 
Registro de Veículos Automotor – CRVA.

Em relação ao desmanche, há quadrilhas que possuem condições 
de receber e desmanchar de 3 a 5 carros por dia. Utilizam técnicas e mé-
todos sofisticados, incluindo até raio laser, para repartir um automóvel 
em vários pedaços e adulterar os números de identificação. As partes 
mais valiosas do veículo são o motor e a caixa de câmbio. A parte mais 
fácil de sumir (retirar a identificação) é a lataria.

4ª etapa – O transporte 

Após os veículos serem desmanchados ou clonados, uma equipe 
é responsável pelo seu transporte ao receptador final, fazendo a dis-
tribuição das peças pelas encomendas e/ou do veículo. Alguns desses 
transportes são feitos na própria região e estado, outros são realizados 
para outros estados, e alguns (veículos clonados) para outros países. 
Neste último caso, em geral, o transporte compreende também o retor-
no à região de origem, com a mercadoria (droga ilícita) que foi a moeda 
de pagamento do veículo roubado. Em muitos casos, o transporte é rea-
lizado com o acompanhado de batedor que vai à frente para identificar 
possíveis operações policiais.

5ª etapa – A receptação – Comercialização

A receptação das peças é realizada por estabelecimentos comer-
ciais abertos para este fim (e a princípio legalizado pelo poder públi-
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co competente), e também por oficinas de conserto de veículos. Esses 
estabelecimentos existem em todo o estado e no país. As evidências 
apontam que existe um processo de distribuição e intercâmbio entre 
as regiões e entre os estados. Com muita frequência, as peças furtadas/
roubadas em uma região ou estado são encaminhadas para estabeleci-
mentos em outra região ou estado.

Segunda a Secretaria Estadual de Segurança Pública, no pri-
meiro semestre deste ano, foram realizadas no mínimo 14 edições da 
“Operação Desmanche”, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que 
teve como resultado a apreensão de 1.000 toneladas de peças sem iden-
tificação de procedência, 25 lojas fechadas e 19 suspeitos presos (Blog 
Caso de Polícia – Clicrbs – reportagem de 6 jun. 2016).

No Rio Grande do Sul, foi editada e aprovada lei que regula o fun-
cionamento desses estabelecimentos de venda de peças usadas, im-
pondo exigência de registro e controle de procedência da peça, com o 
objetivo de criar mecanismos que permitam às agências policiais e aos 
órgãos de fiscalização administrativa dos municípios, com seu poder de 
polícia administrativa, realizar com maior eficiência e eficácia a fiscali-
zação, coibindo o comércio ilegal. Segundo informações da Secretária 
Estadual da Segurança Pública/RS, o Estado tem aproximadamente 
1.500 estabelecimentos de venda de peças de veículos usadas, sendo 
que no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, eles deveriam 
se regularizar. Atualmente, cerca de apenas 200 estabelecimentos es-
tão regularizados (Operação Desmanche contabiliza 1.000 toneladas de 
peças automotivas apreendidas na Grande Porto Alegre – Blog Caso de 
Polícia/Cida Martins – Clicrbs – 6 jun. 16). 

O ciclo do desmanche se completa com a venda da peça no mer-
cado formal, adquirida pelo cidadão, muitas vezes sem exigência de do-
cumento fiscal. 

Em relação à receptação e venda de veículos clonados, uma parte 
é entregue diretamente aos grupos locais e regionais que realizam o 
tráfico de drogas e de armas. A outra parte é comercializada nos esta-
belecimentos de revenda de veículos usados, aqui no RS ou em outro 
Estado. E, em alguns casos, o veículo é entregue diretamente ao cliente 
final, que utilizará o veículo. Há evidências de que em muitos casos o 
receptador final é de outros estados, e que fazem regularmente enco-
menda de veículos. 
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A PREVENÇÃO DO DELITO: UMA ESTRATÉGIA 

Após o diagnóstico, é possível iniciar a abordagem de um progra-
ma de prevenção que possibilite diminuir os indicadores deste crime 
em uma região. Um programa de prevenção do furto/roubo de veículos 
deve envolver várias agências públicas, ter o apoio direto de agências 
privadas e da própria comunidade. 

Um projeto de redução dos indicadores do furto de veículo passa 
pelo envolvimento de todos os segmentos sociais que possuam alguma 
forma de ação no círculo vicioso do ciclo de furto e roubo de veículos. 
Uma ação mais eficaz e que traz bons resultados está diretamente ligada 
à diminuição da compra dos objetos roubados. Com certeza, não tendo 
quem compre, não haverá muitas pessoas dispostas a furtar. É preciso, 
além do envolvimento dos organismos policiais e do sistema de per-
secução penal, a participação dos agentes que controlam as questões 
comerciais e fiscais, bem como o comprometimento de cada cidadão, 
em não aceitar adquirir objetos de origem duvidosa. Se o círculo vicioso 
não for quebrado ou ao menos se não for dificultado, de nada adiantará 
a prisão dos delinquentes ou infratores, pois, em seguida, a mão de obra 
presa será substituída, para manter o nível de atendimento da procura.

Na centralidade de uma política de prevenção e enfrentamento 
ao furto e roubo de veículo está um processo de integração, comple-
mentaridade e coordenação entre as agências policiais (policiamento e 
investigação) e os órgãos de fiscalização municipal, contemplando diag-
nósticos, planejamentos e execuções conjuntas. 

Os diagnósticos da dinâmica desses crimes, identificando o mo-
dus operandi, os locais e horários de incidência, além da investigação 
que permita não só identificar e mapear as quadrilhas em atuação, 
como também os principais receptadores e compradores são instru-
mentos poderosos para definir prioridades e alcançar êxito. Os dados 
estatísticos precisam ser objeto de minuciosos estudos, que direcionem 
o emprego dos recursos disponíveis, quer com referência ao espaço e ao 
tempo, quer considerando o modus operandi e o perfil dos delinquentes.

Os organismos de fiscalização administrativa, fiscal e comercial 
dos estados e dos municípios (auditores e fiscais com poder de polícia 
administrativa) precisam efetuar uma ação mais efetiva de fiscaliza-
ção preventiva nas revendas e desmanches de veículos, especialmen-
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te para conferir os documentos fiscais de origem dos veículos e peças. 
Isto constitui um importante elemento inibidor da ação criminosa. Este 
subsistema é importantíssimo para o êxito de qualquer programa de 
prevenção.

As entidades privadas e comunitárias e a comunidade precisam 
participar da prevenção, especialmente no que se refere a cuidados 
e atenção na comprovação da origem do veículo e das peças compra-
das, e também nos registros junto aos órgãos de polícia, de irregu-
laridades e ilegalidades constatadas. São importantes, entre outros, 
os proprietários dos veículos, a comunidade em geral, sindicados de 
classe e patronal, fábricas, montadoras e distribuidoras, sindicados e 
associações da indústria e do comércio, seguradoras e associações co-
munitárias. Mas, principalmente, a comunidade em geral precisa com-
preender que, adquirindo objetos sem saber sua origem, leva uma fal-
sa vantagem, pois está estimulando mais crimes, que, amanhã, poderá 
envolver o seu próprio veículo. 

CONCLUSÃO

Após analisar os dados disponíveis, conclui-se que o furto/rou-
bo de veículo é estimulado pela perspectiva do lucro fácil e do mínimo 
risco. É realizado por meio de um processo que possui várias etapas, 
cada uma com características peculiares e atores específicos. Além dis-
so, o objeto do delito retorna para a utilização da sociedade maculado 
de fraudes fiscais e cartoriais de registro.

Quanto à prevenção, o fenômeno deve ser tratado numa concep-
ção sistêmica, por meio de programas que envolvam todas as agências 
públicas que possuem interface com a fabricação, comercialização e 
utilização do veículo, contando com a cooperação da sociedade me-
diante seus organismos representativos, na adoção de uma postura 
comportamental coletiva e/ou individual adequada. Mas, especial-
mente, ressalta-se que as ações preventivas mais eficazes concen-
tram-se em dificultar ou até inviabilizar a comercialização do objeto 
oriundo do furto/roubo.



A DINÂMICA TERRITORIAL DOS  
CRIMES VIOLENTOS EM NOVO HAMBURGO/RS1
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INTRODUÇÃO

A presente análise busca identificar a dinâmica territorial de 
alguns crimes contra a vida e o patrimônio no município de Novo 
Hamburgo/RS, denominados aqui de crimes violentos. No âmbito dos 
estudos produzidos pelo Observatório da Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo (ODSC-NH), constatou-se a necessidade de desenvolver aná-
lises de maior profundidade sobre os homicídios dolosos, os latrocínios 
e os roubos de veículos, dada a constância das altas taxas destes crimes.

O município de Novo Hamburgo está inserido na Região 
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), que é formada por um conjun-
to de 34 municípios5, compreendendo 37,7% da população estadual. 

1 Os autores agradecem aos colegas do Observatório pelos valorosos momentos de reflexão 
e pelo trabalho coletivo que viabilizou este artigo. Agradecem, em especial, ao Inspetor 
Rogério Bilhalva, da 3ª Divisão Regional Metropolitana da Polícia Civil do Estado do RS, pelo 
empenho e prestatividade em contribuir com informações e dados para o nosso trabalho.

2 Bacharel em Relações Internacionais (UNISC), Mestrando em Ciências Sociais (PUCRS) e 
Analista de Pesquisa no Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo (FADISMA).

3 Bacharel em Ciências Sociais (UFRGS) e Analista de Pesquisa no Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo (FADISMA).

4 Geógrafo (UFRGS), Mestrando em Geografia (UFRGS) e Geógrafo do Observatório da 
Segurança Cidadã de Novo Hamburgo (FADISMA).

5 São estes: Alvorada, Araricá, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, 
Capela de Santana, Charqueadas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, 
Glorinha, Gravataí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz, Nova Santa Rita, 
Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Porto Alegre, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, 
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Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do 
Sul (SSP/RS), 55,7% dos latrocínios, 60,9% dos homicídios e 86,8% dos 
roubos de veículos ocorridos no estado em 2015 se deram na RMPA. 
Estes números indicam, portanto, elevada desproporcionalidade entre 
o nível de criminalidade observado no interior do estado e na região 
metropolitana.

Nesse sentido, uma análise desses crimes em Novo Hamburgo 
deve considerar a existência de um contexto regional de criminalida-
de elevada, de forma que os fatores que influem sobre as violências 
na cidade não se restringem às suas fronteiras geográficas, mas man-
têm relação direta com a região. Para tanto, este trabalho busca na 
literatura especializada explicações acerca dos fatores propulsores do 
aumento da criminalidade na região em que se situa a cidade em estu-
do. Na Seção 2, então, são introduzidos os conceitos e as variáveis de 
natureza socioeconômica destacadas por outros estudos. Na Seção 3 
são apresentadas as variáveis a serem empregadas na análise, a fon-
te dos dados e a metodologia utilizada para realização dos testes de 
correlação bivariada e a construção de um mapa com as ocorrências 
georreferenciadas. A Seção 4 descreve as características das ocorrên-
cias dos três delitos nos anos de 2014 e 2015, traz os resultados dos 
testes e a análise do mapa, destacando as diferenças entre a dinâmica 
territorial de cada tipo de crime.

Esta análise não tem a pretensão de esgotar ou explorar todas as 
hipóteses causadoras da criminalidade em Novo Hamburgo. Dado que o 
presente estudo está inserido no contexto de atuação do ODSC-NH, pre-
tende-se que ele seja de utilidade para a elaboração de estratégias de pre-
venção e controle dos crimes contra a vida e o patrimônio no município, 
pelas agências que compõem o sistema de segurança pública e justiça cri-
minal. Entende-se que essas estratégias devem ser orientadas por dados, 
a partir da gestão da informação, que agregam inteligência às ações das 
agências de segurança pública. Tanto ações de prevenção quanto de re-
pressão podem ser potencializadas se trabalhadas a partir de novos mo-
delos de prevenção, baseados na interagencialidade, intersetorialidade e 
interinstitucionalidade (DIAS NETO, 2005; PAZINATO, 2012).

Sapiranga, Sapucaia do Sul, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Taquara, 
Triunfo e Viamão.
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EXPLICAÇÕES NA LITERATURA

Segundo Marinho e Basegio (2013), as taxas elevadas de vio-
lência letal registradas no Brasil não são exclusividades do País. Esse 
cenário constitui a realidade dos países latino-americanos, precisa-
mente das metrópoles da região. Analisando os homicídios na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, os autores afirmam que a maior concen-
tração de ocorrências se dá na capital, mas ao longo do período analisa-
do, entre os anos de 1999 e 2002, uma tendência de polarização entre 
dois eixos começou a ser observada. O eixo sul é representado pela ca-
pital e os municípios de seu entorno direto. O eixo norte é constituído 
pelas cidades do centro do Vale do Rio dos Sinos6, Novo Hamburgo e São 
Leopoldo.

Para compreender essa tendência, os autores sugerem a adoção 
de uma perspectiva histórica, considerando as formas distintas de ter-
ritorialização dos conflitos sociais. Dois conceitos são propostos para 
análise da criminalidade na RMPA: o conceito de desorganização social 
e o de estresse econômico. Em relação à desorganização social, são cen-
trais os efeitos provocados pela crise na indústria iniciada na primeira 
metade da década de 1990. A região entre a capital e Novo Hamburgo 
foi, desde a segunda metade do século XX, o principal polo industrial do 
estado:

[...] foram essas intrarregiões que receberam o maior contin-
gente populacional ligado ao processo de êxodo rural. Nos 
anos 1990, foram elas, também, as que mais sofreram com as 
mudanças econômicas, sobretudo o Vale do Rio dos Sinos, que 
tinha no centro de sua economia o setor coureiro-calçadista. 
(MARINHO; BASEGIO, 2013, p. 110)

A crise provocou desconcentração industrial e queda nas taxas 
de ocupação formal. Os efeitos sociais foram o aumento do empobreci-
mento e a vulnerabilidade da população. O conceito de estresse econô-
mico decorre da precarização das condições de vida provocadas pela 
falta de renda e de oportunidades. Os autores colocam que estas duas 

6 O Vale do Rio dos Sinos é composto pelos seguintes municípios: Araricá, Campo Bom, 
Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo 
Hamburgo, Portão, Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul.
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dimensões são fatores que podem explicar a tendência de aumento da 
violência nos dois eixos da região. Esse ambiente, na ausência de dis-
positivos de segurança adequados, seria propício à migração de orga-
nizações criminosas, criando alvos e locais oportunos para atividades 
ilícitas. Outro aspecto, decorrente deste contexto, é a produção do sen-
timento de frustração em indivíduos sem os meios para alcançar os fins 
econômicos estabelecidos pela sociedade. Nesse sentido, o estresse 
econômico também contribui para o aumento da violência, tanto nos 
casos de crimes contra a vida quanto nos crimes contra o patrimônio 
(MARINHO; BASEGIO, 2013).

Em revisão da literatura, Schabbach (2013) coloca que os homi-
cídios tendem a ocorrer em áreas urbanas mais pobres, com taxas mais 
elevadas de analfabetismo e com baixa satisfação em relação a serviços 
públicos básicos, ao passo que os crimes contra o patrimônio se con-
centram em áreas centrais ou mais nobres, de renda mais elevada. Para 
analisar a relação entre crimes contra a vida e fatores socioeconômicos, 
a autora testa diversos indicadores com as ocorrências de homicídios 
em Porto Alegre. Schabbach (2013) verifica relação significativa de cri-
mes letais com renda, escolaridade, moradia e estilo de vida. A autora 
coloca que os “homicídios prevalecem em áreas de maior proporção 
de adolescentes, justamente as mais pobre, de menor escolaridade e 
com menor provimento de serviços urbanos (rede geral de esgotos)” 
(SCHABBACH, 2013, p. 334).

Em estudo sobre os indicadores educacionais dos territórios 
abrangidos pelo Pacto Nacional pela Redução de Homicídios (PNRH), 
ainda em desenvolvimento pelo Ministério da Justiça, Cerqueira et al. 
(2016) verificaram que a cada 1% a mais de jovens na escola, reduz-se 
em 2% os homicídios. Além disso, se constatou que indivíduos com até 
sete anos de estudo têm 15,9% mais chance de serem assassinados do 
que pessoas com nível superior completo. Há, portanto, relação signifi-
cativa entre educação e homicídios.

METODOLOGIA E DADOS EMPREGADOS

Com base nas explicações identificadas na literatura, os latrocí-
nios, homicídios e roubos de veículos consumados em Novo Hamburgo 
ao longo dos anos de 2014 e 2015 são analisados a partir de três méto-
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dos. O primeiro, consiste na descrição das estatísticas provenientes dos 
boletins de ocorrência (BOs) coletados no sistema Consultas Integradas 
RS, na 3ª Divisão Regional Metropolitana da Polícia Civil do Estado do 
RS. As informações dos BOs foram digitadas em planilhas, alimentando 
um banco de dados no Sphinx, software de coleta e análise de dados. Os 
boletins fornecem informações acerca do histórico e das características 
de cada caso individual, além de informações sobre as vítimas e os sus-
peitos envolvidos.

Em um segundo momento, realizou-se testes de correlação biva-
riada para verificar a relação entre os delitos em questão e indicadores 
sociais dos bairros em que se deram as ocorrências. Primeiramente, 
para construção das taxas de homicídios e latrocínios, foram somadas 
as ocorrências de 2014 e de 2015, dividias pelo número de habitantes 
de cada bairro e multiplicadas por 10.0007. No caso dos roubos de veí-
culos, foi criada uma média da frota municipal de 2014 e de 2015, com 
os dados do Departamento Nacional do Trânsito (DENATRAN). Essa 
média foi multiplicada pela proporção de habitantes de cada bairro em 
relação à população total do município, de modo que se obteve uma 
estimativa da frota de veículos de cada bairro8. Em seguida, dividiu-se a 
soma do número de roubos de 2014 e 2015 pela estimativa da frota por 
bairro e multiplicou-se os resultados por 10.000.

Para os indicadores sociais, foram empregadas cinco variáveis es-
truturadas a partir de dados sociodemográficos do Censo de 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Duas variáveis fo-
ram utilizadas para a dimensão renda: o valor do rendimento nominal 
médio mensal dos domicílios particulares permanentes, em reais, de 
2010, e o percentual de domicílios do bairro com renda mensal de um 
salário mínimo ou menos. O primeiro reflete a renda média do bairro e 
o segundo leva em conta a distribuição de renda, mostrando o tamanho 
da parcela com rendimento mais baixo de cada bairro. 

Na dimensão escolaridade foi empregado percentual de pessoas 
com 10 anos ou mais de idade alfabetizadas de cada bairro. Na questão 

7 Optou-se por utilizar 10.000, ao contrário do padrão 100.000, por conta de se estar tra-
balhando com bairros, que têm números consideravelmente mais baixos de habitantes 
do que municípios. Essa opção não prejudica a análise, pois estas taxas foram elabora-
das apenas para comparação entre si. 

8 Esse procedimento foi necessário, pois inexistem dados referentes à frota de veículos 
por bairros, apenas por municípios.



Matheus Moraes trinks; augusto Jaeger  
& Éder rodrigues

258

etária, para estimar o tamanho da população de adolescentes, utilizou-
-se o percentual de pessoas com idade entre 12 e 24 anos residindo no 
bairro. E para a dimensão de serviços públicos de infraestrutura básica, 
foi empregado o percentual de domicílios sem nenhum tipo de esgota-
mento sanitário. Em um momento seguinte, foram realizados testes de 
correlação bivariada no software SPSS, relacionando as taxas de latrocí-
nios, homicídios e roubos de veículos às cinco variáveis descritas acima.

Como terceiro método de análise, um mapa foi construído com as 
ocorrências dos três delitos entre 2014 e 2015, georreferenciadas pelo 
endereço, tal como é possível encontrar na plataforma online georrefe-
renciada do ODSC-NH9. Para ilustrar as diferenças na distribuição espa-
cial, os homicídios e os latrocínios foram inseridos em ícones de ponto 
e os roubos de veículos em hotspots, zonas de calor. O software QGIS foi 
utilizado para a espacialização

RESULTADOS

A Seção “Análise descritiva das ocorrências” detalha as ocor-
rências de latrocínios, homicídios e roubos de veículos, destacando os 
padrões temporais e outras características relevantes identificadas. A 
Seção “Resultados dos testes de correlação” analisa os resultados dos 
testes de correlação bivariada, e a Seção “Análise territorial” apresenta 
a análise da distribuição territorial das ocorrências fazendo o uso de um 
mapa com pontos de ocorrência e hotspots.

Análise Descritiva das Ocorrências

Entre 2014 e 2015, 15 latrocínios foram registrados em Novo 
Hamburgo. Ainda que seja um número elevado quando comparado 
com outras cidades do estado, considerando números absolutos e 
taxa por 100 mil habitantes, não foram observados padrões suficien-
temente consistentes para realização de inferências acerca da regula-
ridade desse crime, com exceção do turno em que se deram as ocor-
rências, do meio empregado e do sexo das vítimas e dos suspeitos. A 
principal motivação dos latrocínios foi o roubo de veículos. Os casos 

9 O mapa da plataforma está disponível em: <http://www.odsc.com.br/mapa>. Acesso 
em: 10 ago. 2016.
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ocorreram, em sua maioria, durante a noite, em vias públicas, com 
armas de fogo empregadas na totalidade dos casos, e a maior parte 
das vítimas e suspeitos foram homens.

No mesmo período, houve 174 homicídios, sendo que 43,2% 
ocorreram nos finais de semana (sábados e domingos), 45,5% no perío-
do da noite, 70,5% em vias públicas, 85,8% envolveram armas de fogo, 
64,8% não possuíam motivação conhecida (no estágio de elaboração 
do BO). As vítimas, em sua maioria, eram homens brancos – 90,7% da 
população do município se autodenomina branca –, com idade entre 18 
e 40 anos, com somente o ensino fundamental cursado e residentes dos 
dois maiores bairros da cidade, Canudos e Santo Afonso10, os mesmos 
em que ocorreu a maior parte dos casos.

Os roubos de veículos contabilizaram 1.778 casos ao longo do pe-
ríodo analisado, uma média de 2,4 veículos por dia. Ao contrário dos 
homicídios, sábados e domingos foram os dias em que se registraram 
o menor número de ocorrências. 51,97% dos roubos se deram à noite. 
Automóveis representaram 65,2% dos veículos roubados, seguidos por 
motocicletas, 19,0%, e caminhonetes, 6,2%. A maior parte dos veículos 
foi de modelos populares, 41,5% modelos da década de 2000, 30,3% 
de 2010 a 2012 e 23,1% de 2013 a 2015. Ou seja, 76,9% dos veículos 
tinham mais de dois anos de uso.

Resultados dos Testes de Correlação

Os testes de correlação com as taxas de roubos de veículos apre-
sentaram correlação com as cinco variáveis testadas, como se observa 
na Tabela 1. Quanto maior a renda média do bairro e quanto menor a 
proporção de domicílios com renda igual ou inferior a 1 salário mínimo 
mensal, maior a taxa de roubos de veículos. Além disso, quanto menor 
a proporção de domicílios sem nenhum tipo de esgotamento sanitário, 
maior tende a ser a taxa de roubos. Estas relações, no entanto, são mo-
deradas, dado que a correlação só é muito significativa quando o coefi-
ciente é próximo de 1 ou -1.

As duas correlações mais significativas referem-se à proporção 
de pessoas alfabetizadas e a proporção de adolescentes no bairro. A pri-

10 O bairro Canudos concentra 26,1% da população de Novo Hamburgo e o Santo 
Afonso 10,0%.
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meira mostra correlação positiva, ou seja, quanto maior a proporção de 
pessoas com 10 anos ou mais de idade alfabetizadas, maior a taxa de 
roubos de veículos, e a segunda apresenta correção negativa: quanto 
maior a proporção de pessoas entre 12 e 24 anos residindo no bairro, 
menor a taxa de roubos.

Em relação às taxas de latrocínios, nenhuma relação significativa 
foi constatada. Isso indica que os roubos seguidos de morte não guar-
dam relação com as variáveis selecionadas. As taxas de homicídio, por 
sua vez, indicam relação estatisticamente significativa somente com a 
proporção de domicílios com renda igual ou inferior a 1 salário mínimo. 
Ou seja, a taxa de homicídios tende a ser mais alta nos bairros em que 
há, proporcionalmente, mais domicílios com renda mensal de 1 salário 
mínimo ou menos. 

Tabela 1 – Correlações das taxas de roubos de veículos, latrocínios e homicídios 
dolosos entre as variáveis – Novo Hamburgo (2014 e 2015)

 
Rendimento   

médio 
mensal

Renda 1 
ou menos

Alfabetização 
10 anos ou 

mais

Idade 
12-24

Sem 
esgotamento 

sanitário

Roubos taxa

Correlação 
de Pearson ,568** -,614** ,682** -,672** -,558**

Sig. 
(bilateral) ,002 ,001 ,000 ,000 ,002

N 27 27 27 27 27

Latrocínios 
taxa

Correlação 
de Pearson ,203 -,211 ,304 -,186 -,151

Sig. 
(bilateral) ,310 ,290 ,123 ,352 ,452

N 27 27 27 27 27

Homicídios 
taxa

Correlação 
de Pearson -,451* ,542** -,415* ,407* ,225

Sig. 
(bilateral) ,018 ,003 ,031 ,035 ,259

N 27 27 27 27 27

Notas: * a correlação é significativa no nível 0,05; * a correlação é altamente significativa 
no nível 0,01.

Fonte: Testes de correlação bivariada realizados pelos autores no software SPSS. Dados 
criminais do sistema Consultas Integradas RS e dados sociodemográficos do Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE.
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Uma hipótese que pode explicar as correlações não significativas 
da taxa de homicídios são as ocorrências de homicídios na área central 
da cidade. O Centro é um bairro de renda elevada – a segunda maior ren-
da média e o bairro com proporção mais baixa de domicílios com renda 
igual ou inferior a 1 salário mínimo –, com a segunda maior proporção 
de pessoas alfabetizadas, e a terceira menor proporção de adolescentes. 
O bairro, no entanto, registrou taxa de homicídios acima da média da 
cidade, contrariando uma das explicações encontradas na literatura. 

Contudo, pode-se argumentar que o Centro é dotado de alguns 
aspectos que o diferenciam dos demais bairros. Apesar de ser somente 
o 8º bairro mais populoso, com apenas 3,3% da população do muni-
cípio, segundo dados da Prefeitura de Novo Hamburgo, o bairro con-
centra, em números absolutos, a maior quantidade de estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços, além de ser ter a densidade popu-
lacional mais elevada da cidade.

Estes aspectos podem indicar que o Centro é bairro com o fluxo 
diário mais intenso de pessoas, residentes de outras áreas do município 
ou mesmo de outras cidades de região. Isso complexifica as relações 
sociais do território, tornando-o mais dinâmico, e mais vulnerável, ao 
mesmo tempo, às violências não relacionadas aos indicadores sociode-
mográficos do bairro, propriamente. Dados que corroboram essa hipó-
tese são os resultados da pesquisa de vitimização realizada pelo ODSC-
NH: o bairro Centro figura como um dos principais locais em que os 
entrevistados sofreram algum tipo de discriminação, foram roubados 
ou furtados, sofreram violência física ou grave ameaça e, em especial, 
sofreram acidentes de trânsito. 

Análise Territorial

A Figura 1 apresenta um mapa com os pontos de ocorrências de 
homicídios dolosos e os latrocínios em ícones e os roubos de veículos 
em hotspots. Este mapa, em conjunto com as informações extraídas 
dos BOs e os indicadores socioeconômicos de cada bairro, ilustra três 
questões centrais que diferem a dinâmica dos crimes em análise e im-
plicam de maneira direta as formas como estratégias de controle e pre-
venção devem ser concebidas. Primeiramente, verificou-se, novamen-
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te, a ausência de padrões espaciais nas ocorrências de latrocínios. Isto 
é, as causas que produzem esse crime letal não guardam relação com 
as hipóteses trabalhadas no presente trabalho. Como indicam agentes 
policiais em entrevistas em profundidade publicadas no Relatório de 
Latrocínios pelo ODSC-NH, é possível que variáveis de natureza cultural 
expliquem esse crime.

O delegado Enizaldo Plentz, da 4ª Delegacia de Polícia de 
Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Hamburgo, fala da existência 
de uma cultura da reação: 

[...] nós somos, infelizmente, muito apegados. Não queremos 
perder um telefone, se falar em carro então [...] todos os casos 
de latrocínio que conheço são decorrentes da vítima ter reagi-
do”. Segundo o chefe da Seção de Investigação da 1ª Delegacia 
de Polícia de Novo Hamburgo, o inspetor José Urbano Amaral de 
Lourenço, o aumento dos casos de latrocínios está relacionado ao 
aumento dos roubos de veículos e estes, por sua vez, decorrem 
“do crescimento da população, da facilidade das rotas de fuga da 
cidade, além da proximidade com outros grandes municípios”. 
(ODSC-NH, 2016)

Em segundo lugar, observa-se que as zonas que concentram ho-
micídios são marcadamente distintas das concentrações de roubos de 
veículos. Em contraste aos roubos, os homicídios se deram, majoritaria-
mente, em zonas mais distantes do centro, de renda inferior à média da 
cidade. Constata-se também que eles ocorreram mais no interior dos 
bairros do que em grandes vias que dividem a cidade.

Por fim, podem-se identificar os pontos de maior concentração de 
roubos de veículos. A partir da intensidade dos hotspots, destacam-se 
quatro grandes zonas: (A) a primeira se localiza na divisa entre os bair-
ros Centro, Rio Branco e Pátria Nova, atingindo boa parte dos bairros 
Ideal e Ouro Branco; (B) mais acima, tem-se uma continuidade da zona 
anterior, entre os bairros Vila Rosa e Guarani; (C) abaixo, na parte infe-
rior da cidade, há uma concentração no bairro Liberdade; (D) em outro 
eixo, observa-se uma zona no bairro São José.
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Figura 1 – Mapa de homicídios dolosos e latrocínios e de hotspots de roubos de 
veículos em Novo Hamburgo/RS (2014-2015)

Fonte: SSP-RS.

Ainda que as zonas A e B concentrem a maior parte dos roubos, 
e esses bairros apresentem renda mais elevada em relação à média da 
cidade, o que corrobora a literatura acerca deste tipo de delito, visu-
almente, observa-se que as duas relações mais relevantes no caso dos 
roubos de veículos são a proximidade com o Centro e o acesso às 
principais vias expressas do município. As zonas A, B e C são cor-
tadas por três grandes vias, as avenidas Nações Unidas, Primeiro de 
Março e Pedro Adams Filho. Destaca-se também que o trem, que liga o 
centro de Porto Alegre ao centro de Novo Hamburgo, passa pelas zonas 
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A e C, e no raio de 1 km em volta de seu trajeto concentra-se 41,1% dos 
roubos de veículos da cidade.

Na zona C, tem-se a rua Sete de Setembro, um dos principais aces-
sos, a partir da avenida Nações Unidas, à BR-116. Segundo dados do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), este 
trecho da BR-116, que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, é um dos 
mais movimentados do País, com fluxo diário médio superior a 97 mil 
veículos11. Ao sul, tem-se acesso ao município de São Leopoldo e, ao nor-
te, à Estância Velha. A zona D localiza-se na RS-239, estrada que corta o 
eixo norte da cidade e conecta-a à Estância Velha, ao oeste, e a Campo 
Bom, ao leste.

Uma estratégia de policiamento para prevenção e controle dos 
roubos de veículos, baseada nestas informações, deve compreender, 
portanto, o monitoramento de focos específicos no centro das quatro 
zonas citadas, sobretudo no período da noite e ao longo da semana. 
Especificamente, nos seguintes pontos:

A. No cruzamento das ruas Tupi e Marcílio Dias com a avenida 
Nações Unidas;

B. Nos arredores do Hospital Geral e do Senai;
C. Ao longo da rua Sete de Setembro, com foco em suas duas ex-

tremidades: ao leste, o viaduto na BR-116 e, ao oeste, o cruza-
mento com a avenida Primeiro de Março;

D. No viaduto da RS-239 com a rua Engenheiro Jorge Schury, 
entre o Campus II da Universidade Feevale, ao oeste, e o Bar 
Alternativo, ao leste.

CONCLUSÕES

O presente estudo tinha como objetivo identificar a dinâmica ter-
ritorial dos crimes violentos em Novo Hamburgo. Para tanto, a análise 
contextualizou o município na Região Metropolitana de Porto Alegre, 
apontando fatores históricos, de crises estruturais, que desempenha-
ram papel relevante na construção de uma conjuntura marcada pela 
desorganização social e pelo estresse econômico. Buscou-se distinguir 

11 Média referente ao mês de abril de 2016 (DNIT, 2016).



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

265

a dinâmica dos crimes de homicídios, latrocínios e roubos de veículos a 
partir das características de suas ocorrências, da análise de correlação 
com indicadores socioeconômicos e da análise territorial por meio de 
um mapa.

No caso dos latrocínios, poucos padrões territoriais foram ob-
servados e não se verificou relação significativa com nenhum indica-
dor testado. Destaca-se somente a relação com os roubos de veículos, 
o emprego de armas de fogo em todos os casos, além da maior parte 
das ocorrências ter se dado no turno da noite e ter vitimizado homens. 
A coibição de latrocínios, então, deve ser feita a partir do controle e 
da prevenção dos crimes que o agenciam, como os roubos de veículos. 
Além disso, deve-se considerar a questão da cultura da reação e dos 
modos com que as pessoas se comportam em situações de risco.

Em relação aos homicídios, verificou-se que eles tendem a ocor-
rer em áreas com proporção mais elevada de domicílios de baixa renda. 
Observou-se também que o Centro não segue esta regra, por conta de 
características particulares do bairro. Os testes de correlação apresen-
taram maior significância com os roubos de veículos. Sobressaíram-se 
os indicadores de proporção de adolescentes e de pessoas alfabetiza-
das. Os roubos tendem a ser maiores nos bairros aonde há proporção 
mais baixa de adolescentes e pessoas alfabetizadas. 

A partir da análise do mapa, constatou-se que os homicídios ocor-
rem em maior proporção nos bairros mais distantes da zona central da 
cidade e no seu interior. Os roubos de veículos, por outro lado, concen-
tram-se com mais intensidade no Centro e em seus arredores e se dão 
nas principais vias expressas do município.

Entende-se que estes apontamentos podem contribuir para a 
elaboração e implementação de estratégias de controle e prevenção, 
a partir da promoção da integração entre as agências que atuam no 
âmbito do município. Por certo, os municípios têm muito a contri-
buir para prevenção social às violências e indução da repressão qua-
lificada aos crimes, a exemplo do que aconteceu em 62 municípios 
gaúchos a partir do estímulo do Pronasci (Programa Nacional de 
Segurança Pública e Cidadania) e que resultou em redução de cri-
mes afetos à sensação de segurança, como furtos e roubos em geral 
(PAZINATO; KERBER, 2013).
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A implantação do ODSC-NH em conjunto com os projetos de pre-
venção do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (PDMI) 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), atuando no âmbi-
to do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), é parte central 
para o processo de gestão da informação, que possibilita a coleta e a 
análise de dados para o monitoramento e avaliação dos crimes perpe-
trados em Novo Hamburgo. Segundo Kerber e Pazinato (2013), esse 
modelo de gestão reflete boas práticas difundias em municípios como 
Juárez, no México, Medellín, na Colômbia, Diadema, no estado de São 
Paulo, e Canoas, no Rio Grande do Sul.
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A CASTRAÇÃO DA CIDADANIA LANÇA  
JOVENS NOS BRAÇOS DA VIOLÊNCIA

Pâmela Vieira da Silva1

Mede-se a capacidade de carga de uma ponte pela força de seu 
pilar mais fraco. A qualidade humana da sociedade deveria ser 
medida pela qualidade de vida de seus membros mais fracos. E 
desde que a essência de toda moralidade é a responsabilidade 
que as pessoas assumem pela humanidade dos outros, esta é 
também a medida do padrão ético de uma sociedade. (BAUMAN, 
2009. p. 105)

O presente artigo trata-se de uma síntese da pesquisa de mestrado2 
sobre políticas públicas de prevenção à violência letal. Buscamos saber 
qual significado de se trabalhar as medidas de prevenção, com base nas 
propostas de políticas públicas vigentes. Acreditamos na importância de 
que tais ações devem fazer sentido tanto para os representantes que tra-
balham na aplicação de tais políticas quanto para quem por elas é con-
templado. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi analisar o discurso e os 
sentidos a ele atribuídos pelos representantes sociais envolvidos nos pro-
jetos de prevenção à violência letal contra jovens e adolescentes no mu-
nicípio de Novo Hamburgo. Entrevistamos um total de nove representan-
tes sociais com diferentes vivências e formação. Acerca dos setores que 
representam, os entrevistados atuam em departamentos criados com a 
finalidade de assegurar direitos e executar políticas públicas sociais. Os 
dois departamentos em questão são constituídos por representantes de 

1 Mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social (Universidade Feevale), graduada 
em Pedagogia, atua como professora de Ensino Fundamental no município de Novo 
Hamburgo. 

2 A pesquisa de Mestrado intitulada Análise do discurso e sentidos atribuídos pelos repre-
sentantes sociais envolvidos em projetos de prevenção à violência letal, foi desenvolvida 
no período de 2014 a 2016. 



Pâmela Vieira da SilVa270

diversos setores da sociedade civil e pública. Os sujeitos investigados 
foram os membros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Novo 
Hamburgo (GGI-M) e do Departamento de Direitos Humanos do municí-
pio e do Poder Judiciário. Consequentemente, abordaremos aqui sobre 
violência e apresentaremos os principais resultados da pesquisa, entre os 
quais destacou-se a importância do Observatório de Segurança Cidadã3, 
pela necessidade e carência de um sistema que interligue as informações 
dos usuários e os setores públicos. 

O desejo por estudar políticas públicas na perspectiva da violên-
cia letal contra adolescentes e jovens surgiu no ano de 2013, enquan-
to ainda exercia a função de conselheira tutelar no município de Novo 
Hamburgo. Tal função nos permitiu participar de muitas discussões no 
âmbito do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados 
de Morte (PPCAAM)4, para juntos pensarmos em estratégias preventi-
vas às vítimas de violência letal na cidade de Novo Hamburgo. Esses 
encontros foram valiosos para perceber a importância de se avançar, no 
meio acadêmico, com foco no cenário municipal, nos debates em relação 
a políticas públicas de prevenção à violência contra jovens e adolescen-
tes. Buscou-se, dessa maneira, com base na Teoria das Representações 
Sociais (RS)5, analisar os sentidos que são empregados pelos represen-
tantes responsáveis por promover e executar tais políticas preventivas. 

A experiência como conselheira tutelar me permitiu aproximação 
do serviço público e a percepção de que, até aquele momento, os trabalhos 
realizados no município de Novo Hamburgo estavam voltados a questões 
pontuais de solução do problema imediato de pessoas específicas. Ou seja, 

3 Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo é um centro de pesquisa social 
aplicada em segurança cidadã voltada à produção e análise de dados e informações, 
quanti e qualitativos, com o uso de recursos de geoespacialização, tendo em vista a qua-
lificação e o aperfeiçoamento da gestão municipal de segurança, com foco na prevenção 
das violências, no controle da criminalidade e na promoção dos direitos da população. 
(NOVO HAMBURGO, 2015)

4 PPCAAM foi um programa de proteção desenvolvido pelo governo federal vinculado 
diretamente à Presidência da República juntamente com o Observatório de Favelas e 
a Universidade UFRJ, com o objetivo de proteger a vida e reduzir assassinatos contra 
adolescentes e jovens no Brasil. 

5 Serge Moscovici, por mais de 40 anos, desenvolveu estudos sobre as representações 
sociais; sua obra “Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social” investiga 
como as pessoas transformam conhecimentos científicos em conhecimentos de senso 
comum e quais as contribuições da Psicologia Social para as Ciências Sociais. Moscovici 
adota uma perspectiva comunicativa “genética” na apreensão do conhecimento veicu-
lado dinamicamente no cotidiano.



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

271

se usarmos o clássico jargão “melhor prevenir do que remediar”, pode-se 
dizer que o município tem esgotado seus recursos remediando ao invés 
de prevenir. Pude perceber que tal postura não é bem aceita pelos agen-
tes envolvidos, uma vez que estes reconhecem a importância de medidas 
preventivas. Na ocasião, em que ainda exercia a função, nos deparáva-
mos com uma grande demanda de “casos” a serem solucionados urgen-
temente diante de poucos recursos, conduzindo-nos a pensar ações que 
priorizassem o problema que as pessoas estavam enfrentando naquele 
momento. Os relatos são de que, até a conclusão desta pesquisa6, pouco 
ou quase nenhuma mudança ocorreu nesse sentido. Embora, assim como 
antes, os representantes sociais continuem se reunindo, os encontros de 
rede prosseguem com a ausência de representantes de alguns órgãos da 
segurança pública estadual, sendo eles peça crucial para o debate, pois, 
até o momento, são os que têm se mostrado com maior poder de ação, no 
que diz respeito à execução de medidas protetivas e preventivas à violên-
cia. Para que seja possível avançar nos serviços públicos, de uma estru-
tura que remedia os problemas em direção a outra que previne, torna-se 
necessário compreender como o fenômeno social é percebido através da 
relação de sentido da ação humana. 

Falar de violência é sempre algo complexo que exige não apenas 
a compreensão do que é violência, como também necessita da articu-
lação de conceitos na busca do seu entendimento e enfrentamento. As 
ações violentas estão pautadas nas relações de força e de poder entre 
o opressor e o oprimido, entre o forte e o fraco, em estabelecer quem 
manda e quem obedece. Vivemos numa sociedade em que o poder está 
centrado no detentor do capital econômico7, conferindo-lhe o direito de 
decidir sobre o modo de viver dos outros, ditando regras, estabelecendo 
padrões comportamentais aceitáveis e assim influenciando no capital 
cultural e no capital simbólico, ou seja, são sujeitos que mandam. Por 
outro lado, os desprovidos de poder encontram-se em situação de ex-
clusão e segregação social, sendo inseridos em um sistema ao qual não 
pertencem de fato; consequentemente tornam-se sujeitos que obede-

6 Fevereiro de 2016.
7 Com base em estudos de Putman e de Fukuyama, sobre o capital social, Bourdieu es-

tabelece etapas do processo de concentração do capital sendo elas: capital econômico, 
capital cultural, capital social e capital simbólico. Tal estudo pode ser analisado através 
da obra “Sobre o Estado: Curso de Colège de France (1989-92)”. Companhia das Letras, 
2014. 
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cem. Os sujeitos que obedecem e encontram-se desprovidos de capital 
econômico acabam expostos com maior intensidade a situações violen-
tas. Gilberto Velho (2000) aponta que a hierarquização e o individualis-
mo da sociedade brasileira legitimam o uso da violência mediante um 
sistema de trocas, reciprocidade na desigualdade e pela patronagem, 
sendo possível visibilizar os atores sociais envolvidos. Questões como 
essas, que afetam a sociedade em sua totalidade, têm efeito muito maior 
quando tratadas com um recorte específico, conforme estamos propon-
do ao voltar nossos estudos ao público jovem. 

A violência pode ser caracterizada de quatro maneiras distintas 
e/ou simultâneas: negligência, violência psicológica, violência física e 
sexual. Adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social são 
alvos natos dessas violências, seja pelo descaso familiar, da sociedade 
ou do Estado. O abandono social da criança e do adolescente é um ato 
histórico que caracteriza a identidade contemporânea por meio da cul-
tura adultocêntrica, com gestos culturalmente agressivos que assumem 
uma nova roupagem, porém, com poucas mudanças em sua essência. As 
variadas faces da violência que acometem os jovens e adolescentes são 
igualmente diversas em sua origem. Desta maneira, é necessário dei-
xar claro que o conceito de violência que usamos para sustentar nosso 
trabalho não se resume em uma única ideia ou estudo, pois acredita-
mos que a complexidade deste tema nos conduz à articulação e à inter-
disciplinaridade de diversas áreas da ciência (antropologia, sociologia, 
educação, jurídica, etc.). Assim como uma sociedade não é formada por 
casos isolados, a dinâmica da violência carece de olhares diversificados. 
Estudar as diversas vertentes acerca da violência é um grande desafio 
que nos permite perceber o consenso entre as áreas, fortalecendo o dis-
curso de que o crescimento do fenômeno está diretamente atrelado à 
ausência do Estado ou na sua incapacidade de atuação frente ao ace-
lerado processo de globalização. Pensar e agir coletivamente contribui 
para o processo que conduz a sociedade contemporânea a debater a 
realidade que por séculos foi escondida, tornando-se inviável disfarçar 
ou diminuir a gravidade do fenômeno da violência no Brasil. 

Ao se tratar de Brasil, não diferimos de outros países quando o 
assunto é violência; a diferença real está nas razões que conduzem as 
pessoas a atos violentos. Embora sejamos conhecidos como um país de 
paz, a criminalidade, os sequestros, os assassinatos, os roubos, o tráfi-
co de drogas e as armas, somados à urbanização acelerada e ao cresci-
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mento desenfreado das cidades, têm conduzido a sociedade brasileira a 
um estado de medo e insegurança. Nenhuma camada da sociedade está 
imune ao medo que permeia as ruas e instituições. As pessoas são hu-
milhadas e desrespeitadas de todos os modos (VELHO, 2000). O medo 
se torna o responsável pelo isolamento e pela falta de confiança e de 
diálogo entre as pessoas e instituições. Já nas instituições, a corrupção 
tem se tornado aliada poderosa do medo e da falta de segurança. Desta 
maneira, a violência caminha de mãos dadas com a corrupção, sendo 
elas filhas da mesma vertente, o que gera a desconfiança acerca do po-
der público e inviabiliza as ações de um Estado igualitário. Para a com-
preensão desse fenômeno, torna-se necessário repensar as ações em 
uma dimensão moral, ética e com um sistema de valores como um todo. 
Notícias de crueldade contra mulheres, crianças e pessoas doentes são 
assuntos banais e evidenciam que a sociedade brasileira está em ple-
na crise ético-moral. Com essa instabilidade e insegurança acerca do 
Estado, as camadas populares estão muito mais vulneráveis a questões 
da violência, pois os recursos limitados não favorecem a equipação de 
suas residências como aos demais, lhes faltando, por exemplo, muros, 
grades e segurança terceirizada. 

Os primeiros trabalhos ancorados na perspectiva da vulnerabi-
lidade social foram motivados pela preocupação de abordar de forma 
mais integral e completa, não somente o fenômeno da pobreza, mas 
também as diversas modalidades de desvantagem social. Destinaram-
se a observar os riscos de mobilidade social descendente e as configu-
rações vulneráveis que não se restringiam somente àqueles situados 
abaixo da linha de pobreza, mas a toda população em geral. Sobre o 
tema, buscamos em Castel (1997) a definição que melhor descreve a 
posição social do público usuário das políticas públicas de prevenção 
à violência. Para ele, a população em situação de vulnerabilidade social 
é formada por trabalhadores que não são contemplados por garantias 
trabalhistas, que vivem na instabilidade e estão constantemente amea-
çados de decair para a zona de marginalização. Trata-se de pessoas que 
possuem relação precária com o sistema de trabalho e fragilidade na in-
serção social (CASTEL, 1997). A maioria dos jovens vítimas da violência 
letal no Brasil e em Novo Hamburgo pode ser contemplada pelo grupo 
caracterizado por Castel, pois se trata, em sua maioria, de filhos dos tra-
balhadores descritos pelo sociólogo, consequentemente se encontram 
como vítimas da situação de seus pais. Dessa maneira, concordamos 
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com Castel (1997) acerca das dificuldades do jovem em relação ao tra-
balho e à impossibilidade de definir uma trajetória profissional está-
vel, frente à fragilização da estrutura familiar e ao sistema educacional 
que lhes é apresentado, conduzindo os jovens à marginalização como 
práticas de inserção e consequentemente em estado de risco contra a 
própria vida. Recentemente divulgado, o Mapa da Violência no Brasil8 
(WAISELFISZ, 2015) aponta que os jovens em situação de vulnerabili-
dade social são as maiores vítimas da violência em nosso país, e o prin-
cipal instrumento que os leva à morte são as armas de fogo. 

No entanto, a sociedade brasileira já dispõe de evidências quanto 
às consequências da disseminação de armas de fogo e o custo social que 
se paga por essa disseminação. Esse custo é ainda mais elevado quan-
do se constata que o crescimento da violência atinge principalmente 
a juventude. Como observa o autor do presente estudo, se no perío-
do compreendido entre os anos de 1980 e 2012 a população teve um 
crescimento em torno de 61%, as mortes por arma de fogo cresceram 
387%, mas entre os jovens esse percentual foi superior a 460%. Em 
outras palavras, mais jovens morrem por armas de fogo, apesar da re-
dução inicial provocada pela aprovação do Estatuto do Desarmamento. 
E a gravidade se torna ainda maior quando se sabe que, em sua maio-
ria, são os jovens negros as vítimas dessa escalada. Racismo, violência 
e impunidade se associam na degradação do ambiente social brasileiro 
(WAISELFISZ, 2015. p. 10). 

As atuais ações de proteção do Estado conspiram para a existên-
cia de um cenário social violento, preconceituoso e impiedoso que traba-
lha contra a inclusão social dos jovens negros e pobres. Tavares e Tirelli 
(1999) apontam que a deficiência do Estado em proteger igualmente a 
todos se dá pela inexistência de um poder comum que assim os contem-
ple, fazendo com que a lei defenda privilégios de certos grupos em detri-
mento de outros, sendo discriminatória, abrindo espaço para a justiça fei-
ta pelas “próprias mãos” e contribuindo para a disseminação da violência 
no meio social (TAVARES; TIRELLI, 1999). Na lógica de que todo espaço 
abandonado é de alguma forma ocupado por outros, frente às ausências 

8 Esta publicação tem a cooperação da Unesco no âmbito da parceria com o autor em 
suas pesquisas, que têm como objetivo sistematizar uma série de dados objetivos, na-
cionais e internacionais, para um melhor dimensionamento e entendimento do proble-
ma das armas de fogo no Brasil. 
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do Estado em alcançar de maneira significativa a população em situação 
de vulnerabilidade social, esse espaço torna-se, muitas vezes, território 
de gangues. Defendemos a importância de educar a sociedade para com-
preender que políticas como o Território de Paz, Pronasci9 e outras ações 
também são medidas protetivas e preventivas à violência. 

Diante das dificuldades do Estado em atender igualmente a todos, 
defendemos a importância de ações voltadas à participação da socie-
dade civil, principalmente na organização e abertura de espaços para 
diálogos e formação da cidadania, por meio de cursos de capacitação e 
comprometimento social, estimulando a ocupação territorial com ati-
vidades voltadas ao esporte e lazer. Esse trabalho iria requerer esforço 
coletivo de diversos segmentos. 

Com base em Tavares e Tirelli (1999), observamos a importância 
do reconhecimento da cidadania dos adolescentes e jovens, bem como 
de entender os moldes desse processo em meio aos responsáveis pela 
aplicação das políticas públicas, conhecidos como “agentes de ponta”, 
por serem aqueles que trabalham diretamente com as pessoas. O reco-
nhecimento da cidadania requer mais do que o reconhecimento do ser 
cidadão. O cidadão é definido por seus direitos e pelas relações jurídicas 
com o Estado, conforme garantido na Constituição Federal (BOURDIEU, 
2014), e já está previsto em nossas leis o reconhecimento e garantia 
de direitos dos jovens em questão, fazendo deles cidadãos desta nação. 
No entanto, o exercício da cidadania está ligado ao campo simbólico e 
requer um envolvimento maior dos jovens nas decisões e interações 
políticas com o espaço público. As relações sociais entre grupos e indi-
víduos fortalecem o vínculo entre os envolvidos, fomentam o altruísmo, 
enfraquecem o individualismo e despertam nos jovens a percepção de 
utilidade coletiva. 

DaMatta (1986) descreve a angústia de famílias frente à insegu-
rança das ruas, sentimento esse que já permeava entre os brasileiros na 
década de 1980. Hoje o medo não é diferente. No entanto, quase diaria-
mente vemos famílias sendo devastadas com a notícia do assassinato 
de um adolescente. As camadas populares acabam por sofrer mais as 

9 O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) foi desenvolvido 
pelo Ministério da Justiça e destina-se à prevenção, controle e repressão da criminalida-
de, atuando em suas raízes. Disponível em: <http://www.observatoriodeseguranca.org/
seguranca/pronasci>.
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consequências das ruas, pois esta passa a ser quase a extensão do lar. 
Essa condição está atrelada a uma série de fatores que contribuem para 
a permanência do jovem fora de casa por mais tempo. Fatores esses que 
merecem uma reflexão atenta acerca do que está acontecendo com as 
famílias que submetem os jovens a buscar a construção do sujeito nas 
relações fora de casa. O fato de passar mais tempo na rua do que na 
segurança afetiva da família leva os jovens a estabelecerem laços super-
ficiais de relação sem afeto ou confiança, baseados nas “parcerias” ou 
“camaradagens”, que se desfazem frente ao primeiro sinal de perigo ou 
instabilidade. Certamente, ao falarmos de violência e rua, estamos nos 
referindo às cidades urbanas. No entanto, como aponta Rubem Oliven 
(1982), o fenômeno da violência tem menos a ver com o contexto no 
qual se manifesta e mais com as condições que lhe dão origem. Por essa 
razão, ao chamar esse fenômeno de violência urbana, estaríamos come-
tendo o erro de generalizar em nível global um acontecimento de raízes 
sociais manifestadas em diferentes contextos que não podem ser con-
sideradas como suas causadoras (OLIVEN, 1982, p. 15-16). Seguindo a 
orientação de Oliven e pensando nas condições que dão origem à vio-
lência, percebemos que estas estão atreladas a carências no processo 
de construção da cidadania, conforme já descrito anteriormente. A mo-
dernidade vem carregada de avanços que tornam questões identitárias 
temas frágeis a serem debatidos (BAUMAN, 2012). O nosso público em 
questão, os adolescentes e jovens vítimas de violência letal, encontra-
-se, em sua maioria, em multiforme busca por afirmar sua identidade 
social, seja pelo processo “natural” biológico de reconhecer-se frente às 
mudanças e amadurecimento, conforme Jean Piaget (2010), seja pela 
situação de vulnerabilidade ou exclusão social10. 

Dando significado diferenciado e valorizando questões relacio-
nadas ao “pertencimento” ou ao “fazer parte de”, a identidade pessoal 
confere significado ao “eu”, enquanto a identidade social garante esse 
significado, permitindo falar de um coletivo – o “nós”. Percebemos que 
a sociedade estabelece paradigmas de inclusão e pertencimento, sendo 
que um destaca a facilidade de ignorar e excluir quando já se nasce per-
tencendo, e o outro aponta a importância do “ser inferior” para afirmar 
o processo de exclusão. 

10 Ver SANTOS, Boaventura de S. S. (1999, p. 27). Sobre vulnerabilidade e exclusão social. 
A construção multicultural da igualdade e da diferença.
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A construção da cidadania pode ser parte significativa da “solu-
ção” para a redução da violência letal, pois, por meio do posicionamento 
social, pode haver maior reflexão e diminuição da distância da desigual-
dade. Torna-se função do Estado pensar políticas públicas voltadas à 
valorização do ser coletivo, no âmbito da inclusão social e do reconhe-
cimento da identidade cultural de cada ser, por meio de programas que 
permitam a esses jovens uma perspectiva de vida e de futuro com dig-
nidade e igualdade. 

O município de Novo Hamburgo não se encontra em situação iso-
lada da realidade até aqui descrita, pelo contrário, com o processo de 
globalização, pertence cada vez mais. Segundo o Mapa da Violência no 
Brasil, sob a coordenação do pesquisador Julio Jacobo Waiselfisz, os óbi-
tos e homicídios por arma de fogo no município de Novo Hamburgo, em 
mais da metade das mortes registradas é de jovens e quase 100% delas 
se enquadra como homicídio, ou seja, mortes causadas por agressões de 
terceiros, que não morreram acidentalmente, mas foram assassinados. 
Essa análise tem o propósito de apresentar a atual situação do município 
de Novo Hamburgo, no cenário nacional, sobre a violência letal contra 
adolescentes e jovens. Tais dados geraram uma série de questionamentos 
que nos conduziram à pesquisa desenvolvida. 

Uma das categorias de análise de nossa pesquisa foi voltada à 
compreensão de prevenção à violência, bem como das políticas públicas 
existentes no município de Novo Hamburgo e as medidas consideradas 
importantes, que ainda não foram adotadas ou que têm pouca repre-
sentação atualmente. Esta categoria visava ao seguinte objetivo especí-
fico: identificar os territórios de violência e as políticas públicas de pre-
venção vigentes, tendo como cenário o município de Novo Hamburgo. 

O DSC apresentado nos relata uma série de políticas públicas de 
prevenção à violência voltadas aos territórios (PRONASCE, PROTEJA, 
PROAME, Mulheres da Paz, etc.), porém aponta a falta de dados esta-
tísticos como um limitador para o melhor desenvolvimento de tais po-
líticas. No momento, utilizam-se dados nacionais para pensar em ações 
locais. Nota-se uma preocupação dos representantes sociais e um movi-
mento para mudar essa situação. O Observatório de Segurança Cidadã, 
mais do que uma ação, se apresenta como o caminho para as respostas 
até então não obtidas. Muito maior do que o valor financeiro que o mu-
nicípio está investindo no Observatório é a esperança de que ele possa 
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apresentar uma solução real a partir do resultado de seu trabalho. No 
DSC fica evidenciado uma crença quase messiânica sobre a importância 
de tais resultados, refletindo sobre os diretores desse projeto uma res-
ponsabilidade ainda maior com a eficácia do trabalho. É real a crença 
de que, através dos resultados obtidos, o município possa agir em cima 
de políticas de prevenção à violência e à criminalidade, com maior efi-
cácia do que, até o momento, tem feito através dos atuais programas. 
Esse sentimento é validado pelas promessas de projetos apresenta-
dos, que correspondem à parte dos anseios dos técnicos que atuam na 
área. O principal desses anseios é a proposta de formação da Casa da 
Juventude, que acolherá jovens, para realizar atividades lúdicas, recre-
ativas, sociais ou culturais, e também como uma estratégia de inclusão 
social e produtiva de jovens que percebem no tráfico um “plano de car-
reira” que o Estado muitas vezes não oferece ou que o próprio setor pri-
vado oferece num quantum de remuneração e visibilidade bem menor 
do que o mercado ilícito é capaz de potencializar. 

Evidenciamos ainda que cada território tem suas particularidades 
e carece de políticas específicas, mas o sistema atual só permite atender 
aos problemas particulares dos sujeitos e famílias. Essa impossibilida-
de de ampliar as ações está diretamente relacionada à precariedade do 
número de técnicos atuando nos serviços de ponta. A necessidade de 
haver mais profissionais para trabalhar e atender às demandas da po-
pulação foi expressa por quase todos os entrevistados, quando dizem 
que a falta de efetivo prejudica o serviço e sobrecarrega os servidores. 
A falta de investimento nos setores de assistência social é algo debatido 
por Bauman (2009), como sendo decorrente da falta de retorno econô-
mico, não sendo percebido como investimento em pessoas, mas como 
desperdício de dinheiro público. 

A tarefa do serviço social deveria ser, dizem, livrar-se dos de-
sempregados, incapacitados, inválidos e outras pessoas indo-
lentes que, por uma razão ou outra, não podem ganhar seu pró-
prio sustento e assim dependem da ajuda e do cuidado sociais 
para sobreviverem; e isso evidentemente não está acontecendo. 
Como o serviço social, dizem, deve ser avaliado como qualquer 
outra ação humana, ou seja, por sua planilha de custo-benefício, 
ele não tem, em sua presente forma, “um sentido econômico”. 
Ele só iria justificar sua existência continuada se tornasse inde-
pendentes as pessoas dependentes e fizesse as pessoas mancas 
andar com seus próprios pés. A suposição tácita, raras vezes 
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enunciada, é que as pessoas não independentes, pessoas que 
não participam do jogo de comprar e vender, não têm lugar na 
sociedade de jogadores. “Dependência” tornou-se um palavrão: 
refere-se a algo de que as pessoas decentes deveriam se enver-
gonhar. (BAUMAN, 2009, p.95) 

Essa visão acerca da dependência reforça o discurso discrimina-
tório e vexatório sobre os moradores dos territórios que necessitam de 
maior investimento em políticas sociais (CASTEL, 1997). Outro ponto 
apresentado pelos entrevistados é a falta de diálogo entre os setores 
públicos (polícia, Ministério Público, educação, juizado, etc.) responsá-
veis por ações que envolvam a violência, o que pode ser um fator deter-
minante para a estagnação de políticas de prevenção efetiva à violência. 
Cada um realiza seu trabalho individualmente, sem que haja uma real 
preocupação em como contribuir com outro setor. Essa individualiza-
ção, segundo eles, é histórica e está atrelada à relação social de poder. 

Em um primeiro momento, as queixas de falta de diálogo nos pa-
recem contraditórias, principalmente porque todos os entrevistados 
dizem que existem ações pautadas em decisões de encontros coletivos. 
Percebemos, então, que há um trabalho significativo sendo desenvolvi-
do e que os agentes estão empenhados em solucionar grandes proble-
mas; no entanto, as reuniões se dão entre os pares e deixam de aconte-
cer de maneira mais ampla. Talvez, se houvesse representações de to-
dos os setores em cada reunião e se esses representantes conseguissem 
se organizar de maneira a dar retorno a seus pares, poderia haver aí 
um alinhamento nas conversas e nas ações. No entanto, essa questão 
nos remete ao problema inicial apresentado da falta de efetivo, para dar 
conta da demanda de atendimento ao público, de trabalhos burocráti-
cos, administrativos e intelectuais. 

Percebemos, no DSC, que há um entendimento por parte de re-
presentantes da segurança pública de que as ações preventivas são de 
caráter das políticas sociais. Esse discurso reforça a importância e a ne-
cessidade de estabelecer diálogo entre os dois grupos. A participação 
de todos esses representantes públicos e da sociedade civil é vista como 
crucial no processo de construção de políticas públicas efetivas de com-
bate à violência, pois é necessário que a sociedade esteja implicada tan-
to na construção quanto na execução das ações pensadas para ela. Isso 
está diretamente ligado a questões de pertencimento e cidadania. 
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Os entrevistados reconhecem a importância de tais ações e con-
firmam a sua existência, porém, com a atual conjuntura do sistema, não 
é possível perceber resultados imediatos, uma vez que elas devem ser 
constantes. Tanto a dinâmica social quanto a dinâmica de trabalho não 
favorecem que tais eventos sejam possíveis. Torna-se possível perce-
ber um avanço pelo reconhecimento dessas carências e pela tentativa 
de supri-las por meio da implementação do Observatório de Segurança 
Cidadã. A pesquisa evidencia um incremento da participação dos ado-
lescentes na discussão de políticas públicas voltadas para esse grupo, 
considerando importantes tais ações, ao tempo em que elas tiram os 
adolescentes da posição de espectadores e os coloca como protagonis-
tas de suas próprias vidas, possibilitando assim a formação da identida-
de social desse grupo.

Por fim, destacamos três pontos importantes que nossa pesqui-
sa nos permitiu perceber: o primeiro deles é que a sociedade, de uma 
forma geral, tem anulado sua responsabilidade e participação no pro-
cesso de violência, atribuindo sempre ao “outro” a função de causador, 
vitimizando-se e punindo este “outro”, deixando de ver que este, na 
verdade, também é vítima das ações da própria sociedade ou da falta 
de ações dela. Essa mesma sociedade não demonstra preocupação em 
ações de prevenção, mas hostiliza os adolescentes e clama por ações 
ostensivas. Sendo que está expresso no ECA que é dever de todos ga-
rantir a proteção e a efetividade de políticas públicas para crianças e 
adolescentes. 

O segundo ponto diz respeito à identificação dos territórios de 
violência e às políticas públicas de prevenção vigentes, tendo como ce-
nário o município de Novo Hamburgo. Constatamos que há falta de um 
instrumento ou ferramenta que possibilite o levantamento de dados es-
tatísticos e evidencie os homicídios ligando-os aos territórios, deixan-
do-os à mercê das percepções e discursos propagados pela sociedade. 
A propagação de um discurso discriminatório estabelecido sobre esses 
territórios gera constrangimento aos moradores e os condiciona a uma 
situação de inferioridade frente aos residentes de outros bairros e re-
giões da cidade. O desejo de fugir da estigmatização alia-se aos múlti-
plos fatores que despertam nos jovens a necessidade de estar inserido 
socialmente por meio do consumo. A proposta apresentada pelos di-
retores do Observatório de Segurança Cidadã carrega o compromisso 
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de suprir essa carência dos principais setores públicos, mediante os re-
gistros sistematizados de dados, para que, por meio deles, possam ser 
pensadas políticas públicas direcionadas às principais necessidades. 

Quanto ao derradeiro ponto, percebemos que é possível que a 
estagnação juvenil apresentada pelos entrevistados se dê justamente 
pela falta de orientação e diálogo, ferramentas que contribuem para a 
formação do sujeito, e que, segundo Piaget (2010), são construídas nas 
relações familiares ao longo da formação. Quando a família possibilita 
ao adolescente um espaço de protagonismo nas decisões do lar, ganha 
o seu respeito e a sua colaboração, e com tal prática consegue mantê-lo 
envolvido nas questões familiares, priorizando as relações e os laços 
construídos ali, ao invés dos laços da rua. A ação contrária dá margem 
para que o adolescente seja abraçado e acolhido pelo crime organizado, 
que está disposto a lhe dar a sensação de suporte, que nem a família e 
nem a escola souberam dar.

Desse modo, concluímos com a seguinte reflexão: se o Estado e a 
sociedade percebessem que investir em políticas públicas para a juven-
tude voltadas à cultura, à qualificação profissional e ao bem-estar social 
significa um ganho maior para os cofres públicos do que investir ape-
nas em reparação de danos, certamente veríamos menos jovens envol-
vidos com o crime organizado, buscando uma nova forma de se inserir  
socialmente.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

______. Ensaio sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: Curso no Collège de France (1989-92) 
[edição estabelecida por Patrick Champagne… [et al.] ]. Tradução Rosa Freire 
d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. 
Acesso em: 15 jan. 2016. 

______. A insegurança Social: o que é ser protegido? Rio de Janeiro: Vozes, 2005.



Pâmela Vieira da SilVa282

CASTEL, Robert. A dinâmica dos processos de marginalização: Da vulnerabili-
dade a “desfiliação”. Salvador: Caderno CRH, n. 26/27, p. 19-40, jan./dez. 1997.

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do di-
lema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

______. Conta de Mentiroso: Sete ensaios de antropologia brasileira. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1993.

______. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

______. Raízes da Violência no Brasil: Reflexões de um antropólogo social. A 
Violência Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

JOVCHELOVITCH, Sandra; GUARESCHI, A. Pedrinho (Orgs.). Texto em 
Representações Sociais. Petrópolis: Vozes, 1995.

LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A. M. C. Depoimentos e discursos: uma proposta de aná-
lise em pesquisa social. Brasília, DF: Liber Livro, 2005a.

______. O discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa 
(desdobramentos). Caxias do Sul: EDUCS, 2005b. 

______. Pesquisa de representação social: um enfoque qualiquantitativo. Brasília, 
DF: Líber Livro, 2010. 

NOVO HAMBURGO. Observatório da Segurança Cidadã inicia levantamento dos 
índices de violência em escolas. 2015. Disponível em: <http://www.novoham 
burgo.rs.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=67682>. 

OLIVEN, Ruben. Urbanização e Mudança Social no Brasil. Rio de Janeiro. 
Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais: 2010. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/se 
arch?q=cache:w8-M4CDmfuwJ:www.bvce.org/DownloadArquivo.asp%3FAr 
quivo%3DOLIVEN_Ruben_Urbanizacao_e_Mudanca_Social_no_Brasil.pdf+&c 
d=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br><.

______. Violência e Cultura no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1982. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 24. ed., 8. reimp. Traduzido de: Sex 
études de psychologie, 1964, by Éditions Gonthier S. A. Genève. Tradução de 
Maria Alice Magalhães. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A construção multicultura da igualdade e da 
diferença. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 1999. Disponível em: <http://
www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/135/135.pd>f. Acesso em: 27 set. 2014.

______. Poderá o Direito ser emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 
65, p. 3-76, maio 2003.

http://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=67682
http://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=67682
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8-M4CDmfuwJ:www.bvce.org/DownloadArquivo.asp%25253FArquivo%25253DOLIVEN_Ruben_Urbanizacao_e_Mudanca_Social_no_Brasil.pdf+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8-M4CDmfuwJ:www.bvce.org/DownloadArquivo.asp%25253FArquivo%25253DOLIVEN_Ruben_Urbanizacao_e_Mudanca_Social_no_Brasil.pdf+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8-M4CDmfuwJ:www.bvce.org/DownloadArquivo.asp%25253FArquivo%25253DOLIVEN_Ruben_Urbanizacao_e_Mudanca_Social_no_Brasil.pdf+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w8-M4CDmfuwJ:www.bvce.org/DownloadArquivo.asp%25253FArquivo%25253DOLIVEN_Ruben_Urbanizacao_e_Mudanca_Social_no_Brasil.pdf+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/135/135.pdf
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/135/135.pdf


Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

283

SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUI, Marilena. Direitos Humanos, democra-
cia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013. 

SOUSA, O. Fantasia de Brasil. São Paulo: Escuta, 1994. Disponível em: <http://
www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n2/HA-v1n2a24.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.

SPINK, Jane Mary. Práticas discursivas e produção de sentido no cotidiano. Rio 
de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2013. 

SPOSITO, Marília Pontes; CARRANO, Paulo Cesar. Juventude e Políticas Públicas 
no Brasil. Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação e Ação Educativa 
Paulo César Rodrigues Carrano Universidade Federal Fluminense, Faculdade 
de Educação Observatório Jovem do Rio de Janeiro. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf>.

TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. Violências e dilemas do controle social nas 
sociedades da “modernidade tardia”. São Paulo Perspec. , São Paulo, v. 18, n. 1, 
jan./mar. 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392004000100002. 

______. Microfísica da violência, uma questão social mundial. Disponível em: 
<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v54n1/v54n1a17.pdf>. Acesso em: 05 
jun. 2015.

______; TIRELLI, Cláudia. A ordem pública e o ofício de polícia: a impunidade 
na sociedade brasileira. In: SOUSA, Edson L. de (Org.). Psicanálise e coloniza-
ção: Leituras do sintoma social no Brasil. Porto Alegre: Artes & Ofícios, 1999. 
p. 113-127.

WAISELFISZ, J. J. Mapa da violência. Os jovens do Brasil. Brasília: Unesco/
Instituto Ayrton Senna, 1998. Disponível em: <http//unesco.org/ima 
ges/0013/00135104porb.pdf>. Acesso: 17 jan. 2015. 

VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura: Notas para uma Antropologia da 
Sociedade Contemporânea. 7. reimp. Rio de Janeiro: Zahar, 1987-2008. 

______. O desafio da violência. Estudos Avançados, v. 14, n. 39, p. 56-60, maio/
ago. 2000). DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142000000200006>.

______. Violência e conflito nas grandes cidades. In: CONGRESSO LUSO-AFRO-
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 8., Coimbra, 16, 17 e 18 de setembro de 
2004. A Questão Social no Novo Milénio. Centro de Estudos Sociais. Anais... 
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Coimbra/Portugal, 2004.

______. Violência, reciprocidade e desigualdade: uma perspectiva antropológi-
ca. In: Cidadania e violência. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/FGV, 1996. P.10-24..

http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n2/HA-v1n2a24.pdf
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n2/HA-v1n2a24.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf
http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v54n1/v54n1a17.pdf




AS PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES  
E JOVENS SOBRE A ATUAÇÃO POLICIAL  

NA PERIFERIA DE NOVO HAMBURGO1

Marino Rosado2

“O policial não é um guerreiro” (Alba Zaluar, 2015)

Adolescentes e jovens são protagonistas no cenário da violência 
no Brasil, e diversas são as localidades que apresentam situações em 
que ora são vítimas, ora perpetradores de violências. As práticas crimi-
nosas de homicídios coletivos, as chacinas em que jovens e adolescentes 
são as principais vítimas, fazem parte do cotidiano e da história de di-
versas cidades do Brasil, não raro a participação de policiais é eviden-
ciada, algumas ostensivamente, outras veladamente. 

Por meio de entrevistas realizadas com dois grupos focais de 
adolescentes e jovens nos bairros da periferia do município de Novo 
Hamburgo, produziu-se um recorte das falas que sinalizaram as im-
pressões que esses grupos têm a respeito das ações dos membros das 
instituições encarregadas pela segurança pública na cidade, mediante 
suas próprias experiências e as vivenciadas por outros sujeitos da co-
munidade, dentro de seus trajetos e permanências nos espaços públi-

1 Este artigo é fruto da monografia defendida no ano de 2015, no curso de Especialização 
em Segurança Pública, oferecido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/
Instituto Latino Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul que teve como objetivo acessar percepções que jovens e adolescente da 
cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, têm sobre a atuação/
abordagem da polícia nos espaços públicos abertos.

2 Pedagogo (UNIASSELVI), Especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos (UFRGS), 
Especialista em Segurança Pública, Cidadania e Diversidade (UFRGS), Guarda Municipal 
de Novo Hamburgo e integrante da equipe multiprofissional de pesquisadores(as) do 
Observatório Municipal da Segurança Cidadã.
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cos de convivências, por serem esses locais de socialização e ambientes 
de maior vulnerabilidade às violências. Além das Polícias Civil e Militar, 
o município possui uma Guarda Municipal, desde 1992, que fiscaliza o 
trânsito e exerce o videomonitoramento urbano e no entorno do presí-
dio local, colaborando assim na prevenção da violência. 

VITIMIZAÇÃO E PERPETRAÇÃO

No Brasil, no ano de 2011, as maiores taxas de homicídios por fai-
xa etária ocorreram na adolescência/juventude, dos 12 aos 29 anos. Na 
mudança de grupo etário de criança para adolescente ocorre um aumen-
to significativo de 100%, aos 11 anos a taxa é de 1,2 homicídios/100 mil 
habitantes saltando para 2,4 aos 12 anos, aumentando bruscamente a 
partir da faixa dos 13 anos de 4 para 12/100 mil, um aumento de 200%, 
sinalizando uma nefasta progressão ano a ano ocorrendo seu ápice aos 
20 anos, onde a taxa de vitimização chega a 76,3/100 mil, a maior entre 
todas as faixas etárias (WAISELFISZ, 2014).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade violenta por idade simples- 2011

Fonte: SIM/SVS/MS, apud Waiselfisz, 2014.

Por outro lado, quando observamos o levantamento produzido 
pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE (BRASIL, 
2011), na variação das Taxas de Crescimento da Restrição e Privação 
de Liberdade, composta pelos regimes de Internação, Internação 
Provisória e Semiliberdade, do período 2010/2011 entre os estados 
da Região Sul do Brasil, verificamos que enquanto o estado do Paraná 
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apresentou uma redução de menos 3,67% e o estado de Santa Catarina 
uma redução de menos 20,28%, o estado do Rio Grande do Sul apresen-
tou um crescimento de 10,70% semelhante à taxa nacional de 10,69%. 

Tendo como base o Censo Demográfico de 2010 e comparan-
do os três estados da Região Sul na relação da proporção entre a po-
pulação absoluta de adolescentes e a de adolescentes com restrição 
ou com privação da liberdade, percebe-se que, apesar de o estado do 
Paraná ter uma população total de adolescentes cerca de 10% supe-
rior ao estado do Rio Grande do Sul, este tem proporcionalmente cer-
ca de 9% a mais adolescentes com restrição ou privação da liberdade 
sendo que, em 2011, os atos infracionais de roubo; tráfico; homicídio 
tentado e latrocínio no Rio Grande do Sul apresentaram um número 
superior ao do Paraná. 

Tabela 1 – Proporção entre População de Adolescentes x Adolescentes  
Restritos e Privados de Liberdade

Fonte: IBGE, 2010 e SINASE, 2011, apud Waiselfisz, 2014.

Observando ainda o crescimento da taxa de homicídios da po-
pulação jovem entre os estados da Região Sul entre os anos de 2002 a 
2012, veremos que o Rio Grande do Sul apresentou proporcionalmen-
te a menor taxa acumulada de crescimento neste período, no entanto 
no período entre 2011 e 2012 apresentou uma taxa de crescimento 
25% superior aos estados de Santa Catarina e Paraná juntos, sendo que 
também neste período houve um crescimento de 42% superior à taxa 
nacional (WAISELFISZ, 2014). Desse modo, faz-se necessário um olhar 
mais cuidadoso sobre alguns pontos/movimentos que atravessam e 
constituem esses dados, dentre eles, a formação e o comportamento das 
polícias nas ações preventivas.
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FORMAÇÃO E COMPORTAMENTOS POLICIAIS

Nos últimos anos, vivemos momentos em que parte das conse-
quências das ações policiais tem tomado a atenção da sociedade, pois 
diversas são as práticas abusivas que deixam rastros de traumas, vio-
lências e mortes, em especial nas periferias das cidades brasileiras. O 
comportamento profissional dos/das agentes das diversas corporações 
tem recebido um olhar atento da sociedade consternada com as atu-
ações que evidenciam, ainda, pouca atenção das instituições policiais 
à cidadania e aos direitos dos sujeitos, ações abusivas são praticadas 
como modo de justificar o combate à criminalidade e ao tráfico de dro-
gas ilícitas, e compõem as estatísticas de resultados pretendidos. 

A formação profissional teórica do/da policial se faz nas acade-
mias ou nas próprias instituições através de docentes especializados 
por diversos saberes teóricos e de técnicas operacionais necessárias 
para o desempenho da função, mas é na prática do dia a dia com os/
as colegas mais antigos/as e experientes que os/as “novatos/as” vão 
tendo o contato com a “doutrina do currículo oculto” (NUMMER, 2004; 
ARAUJO FILHO, 2003, apud TAVARES DOS SANTOS, 2014) que por ve-
zes supera o currículo oficial e potencializa a influência sobre seus pro-
cedimentos no patrulhamento e nas abordagens nos espaços públicos, 
principalmente nas periferias que tanto pode facilitar o desenvolvimen-
to do trabalho quanto subverter procedimentos regulares e legais das 
instituições dando ênfase a práticas baseadas na arbitrariedade e auto-
ritarismo, herança cultural/policial da ditadura civil/militar.

Um dos comportamentos mais praticados no oficio policial é o 
do ato discricionário, pois permite tomar iniciativas fundamentadas na 
legalidade, podendo ser exercido segundo a conveniência e a oportuni-
dade, porém, quando guiado tão somente pela informação social trans-
mitida pelos símbolos (GOFFMAN, 2004, p. 39), ilustrados pela forma 
de andar, e vestir; de valores culturais e estéticos dos sujeitos, pode-se 
construir a estigmatização de indivíduos de determinado estrato social. 
O não reconhecimento do outro como um sujeito possuidor de direitos 
pelo/a agente policial, pode dar lugar a atos carregados de preconcei-
tos, em que muitas vezes o comportamento ético e o respeito à dignida-
de do sujeito dão lugar a atos de violências física e moral.

Estes atos recorrentes têm despertado a atenção de organismos 
em defesa dos direitos humanos no Brasil e no exterior, os quais vêm 
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colocando em pauta a discussão de quais seriam as formas de diminuir 
o número destas violências. Onde estaria a solução? Na formação dos/
das agentes policiais? No controle da sociedade civil? Na investigação 
externa/independente dos órgãos policiais?

Ao lançarmos um olhar sobre a recente história do Brasil, ve-
remos que após o fim da ditadura civil/militar, 1964 a 1985, período 
de grandes arbitrariedades, mortes, torturas, violências e censuras, a 
sociedade civil tem direcionado uma maior atenção à atuação policial 
ostensiva e às suas consequências nas comunidades periféricas das re-
giões metropolitanas, assim como nas manifestações públicas dos mo-
vimentos sociais.

O Brasil possui uma longa tradição no emprego das forças poli-
ciais baseadas em transgressões e castigos físicos impetrados princi-
palmente contra a população pobre, cujas práticas de violência e ar-
bitrariedade impetradas não são exclusivas de nosso tempo. Desde os 
tempos do Império, da escravidão da população negra, até nossos dias, 
independentemente do regime ou das tendências políticas de governo, 
o abuso de poder, o arbítrio, o castigo físico e a tortura têm sido uma for-
ma de controle social bem característico das elites e das forças policiais 
(DA COSTA, 2011).

As mortes causadas por ações policiais injustificáveis geraram 
movimentos populares a exigir esclarecimentos das autoridades go-
vernamentais, o caso do pedreiro Amarildo Dias de Souza, abordado e 
detido por policiais militares, em julho de 2013, próximo à sua casa na 
comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, e nunca mais visto 
produziu o movimento “Onde Está O Amarildo?”, que através de inten-
sas manifestações públicas e nas redes sociais cobra informações sobre 
o fato; passados três anos ainda hoje os desdobramentos investigativos 
reverberam no noticiário jornalístico confirmando o envolvimento de 
um grupo de policiais militares no desaparecimento de Amarildo, tendo 
como resultado o julgamento e condenação de 12 policiais, sendo um 
oficial e 12 praças. 

As chacinas onde cidadãos e cidadãs são mortos em frente às suas 
casas, nas esquinas, praças, bares e restaurantes ainda ocorrem nas pe-
riferias das cidades. Tal prática é historicamente difundida pelo Brasil 
há décadas, e um dos marcos foi a Chacina da Candelária, em 1993, na 
cidade do Rio de Janeiro, quando crianças e adolescentes que dormiam 
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próximo à igreja da Candelária foram assassinadas. Recentemente, em 
fevereiro de 2015, 12 adolescentes e jovens foram mortos por policiais 
militares da Bahia, no bairro Cabula, em Salvador. Pela ação os policiais 
militares foram tratados como heróis pelo governador. Em 26 de julho, 
numa celeridade incomum, o judiciário baiano inocenta os 9 policiais 
militares responsabilizados pela morte dos adolescentes e jovens.

As possibilidades de controle da violência, existentes em todas as 
corporações policiais brasileiras, ou a sua diminuição, estão rela-
cionadas ao reforço dos sistemas de accountability (CHEVIGNY, 
2000). Enquanto os policiais não forem responsabilizados e pu-
nidos por práticas ilegais e extralegais, a violência e os abusos 
tendem a permanecer como uma prática usual e comum dentro 
do ofício de polícia. A impunidade tem sido considerada como a 
principal motivadora do emprego indiscriminado da força, como 
se ela fosse inerente à atividade policial. (DA COSTA, 2011, p. 261)

Estes comportamentos afetam o dia a dia das comunidades pe-
riféricas país afora, geram medo, insegurança e traumas, reduzem ex-
pectativas e inibem espontaneidades. Desde tenra idade, as crianças 
escutam dos familiares: “se tu não te comportares a polícia ali te leva 
embora, vai te prender. “ Precocemente, o simbólico e o imaginário vão 
se formando sobre a polícia e os/as policiais. As crianças quando veem 
policiais e escutam a sentença acima se aterrorizam, buscam refúgio 
atrás dos adultos.

Na saída de uma escola em Novo Hamburgo, um guarda munici-
pal preocupado em ressignificar uma imagem difundida na comunidade, 
ao escutar uma reprimenda de uma mãe ao filho pequeno de que aquele 
policial o levaria embora se não a obedecesse, buscou reverter a imagem 
criada desconstruindo o imaginário “sentencial” posto pela mãe: aga-
chou-se, tirou o boné do uniforme e olhando os olhos da criança conver-
sou sorrindo, ao final recebeu um sorriso, um abraço e ganhou o dia!

AS GUARDAS MUNICIPAIS

A atuação das Guardas Municipais no contexto da segurança 
pública é relativamente nova. Ela é prevista pela Constituição Federal 
“destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações” (BRASIL, 
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1988). Em Novo Hamburgo, desde a sua criação em 1990, a GMNH foi 
direcionada para auxiliar na segurança pública, o que a legitimou a agir 
como outras instituições da segurança pública. A falta de regulamen-
tação de suas atividades em lei municipal persiste desde a sua criação, 
embora tenha sido determinada a regulamentação em 60 dias após a 
criação. Sucessivas administrações ensaiaram uma regulamentação, 
mas não a realizaram (NOVO HAMBURGO, 1990).

Recentemente, foi promulgado o Estatuto Geral das Guardas 
Municipais, Lei 13.022 (BRASIL, 2014), que determina a regulamenta-
ção por parte dos municípios que possuem e os que venham a criar suas 
guarda municipais. Tal documento contribui no processo de construção 
de identidades dessas instituições civis, que por falta de referências ain-
da se espelham e se comportam como instituições militares de seguran-
ça nacional e de segurança pública. 

Apesar de recente, está em curso um complexo processo de cons-
trução de novas identidades profissionais das Guardas Municipais, 
elevadas à condição de nova agência no campo do sistema de se-
gurança pública e justiça criminal brasileiros. [...] A falta de clareza 
da(s) identidade(s) profissional(si) das Guardas Municipais acaba 
por obliterar sua legitimação social e institucional, inviabilizando 
seu reconhecimento público como instituição fundamental na pre-
venção das violências e da criminalidade e na consolidação de um 
modelo de segurança cidadã, baseado efetivamente na compreen-
são dos múltiplos fatores que afetam e estão correlacionados com 
a segurança e com a convivência nas cidades, no bojo da segurança 
dos direitos, passível de ser inferida por uma leitura constitucional 
da segurança como um direito social.
O que falta? Com certeza: melhor mobilização, organização e 
planejamento das mais de mil Guardas Municipais existentes no 
país. Como fazer? Com formação e informação nos marcos da 
Matriz Curricular Nacional das Guardas Municipais, a exemplo 
de experiências ainda isoladas, como a Academia Estadual de 
Guardas Municipais do Rio Grande do Sul. Os guardas municipais 
formados estão sendo provocados e provocando tensões para 
uma construção de novos modelos de segurança pública e de po-
liciamento comunitário desde as cidades. Estamos frente, enfim, 
a uma possibilidade histórica, e bastante concreta, de, a um só 
tempo, construir uma nova identidade profissional das Guardas 
Municipais na gestão integrada da prevenção das violências e dos 
crimes que emergem nas cidades, acompanhada de uma nova le-
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gitimação municipal no campo da segurança cidadã junto à popu-
lação. (KERBER; PAZINATO, 2012, online)

As Guardas foram pensadas como polícia comunitária, polícia de 
aproximação da comunidade, e a ela caberia um patrulhamento pelas 
escolas, pelos próprios municipais, trabalhando na prevenção e inibição 
da violência. Alguns dos cursos ministrados na GMNH mediante convê-
nios com o Ministério da Justiça sobre mediação e resolução de confli-
tos tiveram continuidade em diversos momentos para os/as agentes, 
mas a necessidade de uma identidade corporativa norteada por uma 
cultura de paz e de respeito aos direitos humanos determina uma bus-
ca constante da instituição para prestar um serviço que signifique uma 
prática cidadã e igualitária para com toda a comunidade.

GRUPOS FOCAIS

No intuito de conhecer e problematizar a relação cotidiana entre 
agentes da segurança pública e adolescentes e jovens da periferia de 
Novo Hamburgo, foram formados grupos a partir de um público que par-
ticipa de dois Territórios de Paz (TP), espaços criados como parte de uma 
política pública que entende a necessidade de lugares de representativi-
dade no âmbito social, cultural e político das comunidades periféricas, 
sendo um na Zona Sul e outro na Zona Norte. Obviamente, a identidade 
dos sujeitos será preservada, sendo identificados por numeração acom-
panhado de “N” ou “S”, relativos a seus bairros de moradia. Ambas as lo-
calidades são ambientes com significativa vulnerabilidade social, pois a 
implantação e concretização de TPs estão atreladas a locais constituídos 
por residências irregulares em áreas de risco de desmoronamentos de 
morros ou de alagamento em área de banhado; áreas com falta de urba-
nização; precária coleta de esgoto doméstico e águas fluviais; deficiência 
nos sistemas de iluminação pública e na coleta de resíduos domésticos 
etc. E, nesse contexto, como pensar a relação entre agentes da segurança 
pública e moradores dessas comunidades?

A abordagem é um momento de contato direto entre sujeitos res-
ponsáveis pela aplicação da lei e de sujeitos das comunidades, enquanto 
para alguns dos adolescentes há certa naturalização das abordagens, 
ao interpretá-las como parte da rotina diária (na saída da escola; nas 
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praças e ruas; na frente de casa); S3: “me abordaram em frente de casa, 
só me revistaram e me mandaram ficar dentro de casa”, para outros, o 
modo pelo qual são realizadas as abordagens fere seus direitos, e é a 
essa ação considerada invasiva a que eles se opõem.

Nos relatos dos dois grupos aparecem abordagens contaminadas 
de desrespeito, intimidação, agressão física, e a suspeita da autoria de 
policiais da morte de um jovem durante um assalto realizado por ele.: 

Um dia à noite eu vinha andando, aqui no bairro, com o fone nos ou-
vidos, as mãos nos bolsos e tava o cara falando comigo, sabe quan-
do parece que tem alguém falando contigo? Só que eu não ouvi aí 
eu tirei o fone de ouvido, quando vi o cara já tava vindo assim, me 
catou e jogou no carro, ele falou para aí cara, bem grosso, “abre as 
pernas”, me revistou, viu minha carteira e o celular. Sempre bem 
grosso, nunca veio um assim de boa, mandavam um palavrão junto 
e mandavam parar. (N22)

A experiência de conflitos repetidos com a polícia no cotidiano, 
compartilhada por parentes, amigos, vizinhos, colegas e conhe-
cidos em contextos sociais onde esses episódios são circulados 
contribui para consolidar um conjunto de representações forte-
mente negativas acerca das forças policiais como um todo. Essas 
representações, por sua vez, podem gerar novos conflitos, na 
medida em que a expectativa de determinados comportamentos 
por parte dos atores sociais envolvidos predispõe os mesmos a 
adotarem atitudes em conformidade com essas mesmas repre-
sentações. (PIMENTA, 2014, p. 5)

Nestes relatos, a atuação de guardas municipais aparece em três 
situações com testemunhos diversos de agressões físicas a adolescen-
tes; torturas e imputações ilegítimas sobre vandalismo dentro de um 
dos Territórios de Paz, que vem a contribuir para a produção de des-
confianças, de insegurança e o medo presentes no tecido das relações 
da Guarda com a comunidade, 

[...] uns caras começaram a apertar o extintor, a gastar os extintor, 
aí mandaram eles embora, mas eles não quiseram ir, a guardinha 
falou se eles não fossem que ela ia chamar a polícia, falaram que 
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eles bateram na guardinha. [...] Aí apareceu um montão de viatu-
ras na praça, da Guarda e da Brigada, os guardas levaram só os 
dois que fizeram a bagunça pra um canto e chamaram numa tun-
da, deram uma tunda neles e deu um choque na bunda deles. (S6)

A imagem apresentada pelos grupos sobre ações da Guarda 
Municipal possui nuances do pouco conhecimento das suas funções e 
atividades, o que reforça desencontros e distancia a instituição da co-
munidade, aqui exemplificada na alegação de que os/as guardas usa-
riam a sirene das viaturas para passar o sinal fechado: um recurso legal 
e operacional exclusivo dos veículos de emergência; também na visão 
dos adolescentes os/as guardas teriam medo de abordar pessoas nas 
ruas. A lei determina que a abordagem e revista pessoal devem ser re-
alizadas sob fundada suspeita do sujeito/suspeito de portar armas ou 
objetos relacionados a algum delito (BRASIL, art. 240 e 244, 1941), e 
não ser feita de forma aleatória e indiscriminada. 

MEDO DE LEVAR TIRO DA POLÍCIA

Nos relatos dentro dos grupos, ouvimos que desde cedo adoles-
centes testemunham abordagens feitas com seus familiares e vizinhos, 
situações de constrangimentos, agressões, ameaças e o medo presente 
de levar um tiro se correr da polícia. 

Eu nunca fui abordado, mas meu pai já foi na minha frente, eu era 
meio pequeno, tinha doze anos, e um monte de gente já foi, eles 
chegaram empurrando. Ele já vem botando medo vem te apertan-
do, dizendo “vem pra parede magrão! “, te botando o cano, e foram 
perguntando, te apertando, dizendo tipo “bah, tão armados?”. Eles 
já chegam dizendo “mão na parede magrão, já é”, vou correr e to-
mar um tiro dos caras?” (N7). 

Um fato que teve grande repercussão na cidade e que recebeu 
atenção da mídia nacional foi o da morte do estudante Maicon Douglas 
de Lima, 16 anos, em fevereiro de 2015, torcedor do Esporte Clube 
Novo Hamburgo. A investigação levou quatro policiais militares à pri-
são, três homens e uma mulher, suspeitos de terem feito os disparos 
que atingiram o jovem morto pelas costas, após a saída de um jogo 
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no estádio do clube. Tal fato repercutiu intensamente nas escolas e, 
associado a outras narrativas semelhantes na imprensa e nas esqui-
nas das comunidades, colaborou para a percepção de que correr de 
abordagem policial pode significar a possibilidade de receber um tiro. 
Perguntados se corressem os policiais poderiam atirar, N3, N7 e N5 
responderam em uníssono: “É claro que sim! “.

Perguntados: Se vocês tivessem feito alguma coisa que as pessoas 
achassem que não fosse certo, aí viessem a polícia ou a Guarda, vocês 
acham certo apanhar por alguma coisa que tenham feito?

S1-”Não”; S3- “Depende da coisa”; S5- “Depende do que fez”; 
S2- “Ela não tem o direito de bater”; S3- “Só se estivesse vendendo dro-
gas, roubando, ter matado alguém, estiver armado”; S5- “Mas só se for 
maior de idade”; S7- “Se for menor, mas se ele reagir”; S5- “Pará se fizer 
coisa errada, não importa a idade, ninguém mandou ele fazer coisa er-
rada” etc. Diante do total das respostas, observamos que de 11 sobre 
a possibilidade/motivação de apanhar da polícia/guarda somente 2 
das respostas são de negativas à percepção da legitimidade de sofrer 
castigo por algum ato praticado, as outras 9 respostas dão legitimida-
de perante algumas condições, como: se cometer algum crime, vender 
drogas e roubar; se pichar um muro e se alguém bater na esposa. Aqui 
se pode pensar em hipóteses para estas respostas positivadas: a de 
que enquanto crianças e adolescentes que sofreram/sofrem castigos 
em forma de violências no ambiente familiar, quando fazem ou deixam 
de fazer algo que desagrada os familiares/responsáveis por eles, ou de 
terem presenciado atos violentos por parte dos agentes da seguran-
ça pública contra perpetradores de crimes/violências, gerando desta 
forma certa normatização de castigos violentos. 

Quando se perguntou quando não se deve apanhar: S3- “Em briga, 
a polícia já chega batendo, dando pescoção, deveria só chegar e separar, 
ouvir e tenta acalmar, ver o que houve”. S2- “Eles já chegam chamando 
na porrada, dando pescoção”. S8- “Eles querem mandar”. A maioria das 
respostas possui críticas à atuação violenta da polícia/guarda, e algu-
mas transmitem a percepção de que a função da polícia é de escutar 
as partes envolvidas e de resolver o conflito, não o de potencializá-lo e 
julgá-lo com “leis da polícia”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso propósito neste trabalho foi conhecer as percepções dos 
indivíduos mais suscetíveis às violências em especial no município de 
Novo Hamburgo/RS. Não havíamos construídos hipóteses no início 
do trabalho, posto que não tínhamos elementos iniciais que permitis-
sem tal sistematização, bem como estávamos ocupados em não formar 
pré-conceitos a respeito das percepções dos indivíduos. Somente após 
conduzirmos os grupos focais é que se iniciou a construção de nossa 
própria percepção da gravidade dos fatos e da qualidade das relações 
entre comunidade e agentes policiais, mas, sem dúvida, o que nos im-
pactou foram os relatos dos adolescentes e jovens sobre as violências 
que sofrem, as que testemunharam e as que ocorreram com seus pares, 
e principalmente de quem partiram tais violências.

Além disso, o trabalho nos permitiu conhecer como alguns agen-
tes encarregados da aplicação da lei contribuem para a produção da 
violência. Tal dado já era sinalizado por algumas informações precárias 
a respeito, mas nunca o relato de testemunhas e de vítimas daqueles/
daquelas que têm como dever proteger os sujeitos das comunidades e 
garantir o acesso e a efetivação dos direitos humanos. Isto causou uma 
inquietação que ainda se propaga e reverbera em nossas atuações pro-
fissionais, afirmo isso na condição de agente encarregado da aplicação 
da lei e como educador/pesquisador, o que nos induz a aprofundar e 
ampliar a pesquisa neste campo.

Muito do comportamento atual dos/das agentes encarregados do 
cumprimento da lei advém de uma ideologia fundamentada na secular 
herança escravagista impregnada na sociedade brasileira, em que indi-
víduos a serviço dos “senhores” comungavam da perspectiva da nega-
ção de direitos aos povos nativos e daqueles que foram arrebatados do 
continente africano e escravizados no Brasil, vistos tão somente como 
mercadoria/força de trabalho para a geração de capital econômico e de 
objetos para a satisfação sexual.

Outro fato que nos parece relevante é o da identidade da função 
das Polícias e das Guardas Municipais. Estas, como instituição recen-
te, está em curso a construção de sua própria identidade que ainda é 
permeada por comportamentos que ora se balizam como entidade civil 
vinculada à proteção dos direitos e da prevenção das violências, e ou-
tras associadas a comportamentos advindos dos meios militares e mili-
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tarizados, onde muitos agentes tiveram sua formação moral e ainda se 
denominam “guerreiros”, vindo a produzir um distanciamento das co-
munidades e julgamento pautado no estranhamento cultural e estético 
sobre as populações periféricas das cidades.

Desse modo, urge transformar as relações de convivência das 
Polícias/Guardas com a população juntamente com a construção de 
políticas públicas que garantam a efetivação do respeito à cidadania e 
aos direitos humanos. Com a legislação vigente espera-se que gestores 
e gestoras municipais, nas diversas instâncias, percebam os seus pa-
péis dentro do cenário da segurança pública, atuando fortemente na 
transformação histórica dos municípios em construtores de políticas 
públicas que visem à cultura de paz, o respeito à cidadania e a preven-
ção das violências.
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CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
 DE NOVO HAMBURGO E A EXECUÇÃO DA  

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

Cláudia Redin Patel1

INTRODUÇÃO

Os altos muros já anunciam a privação de liberdade. Ao passar-se 
pelo portão azul de ferro, cai-se em um espaço entre portões chamado de 
“gaiola”. O portão seguinte, também azul, somente é aberto se o anterior 
estiver fechado. Primeiro o estacionamento, depois o setor administrati-
vo, onde se localizam salas destinadas ao trabalho burocrático. Mais dois 
portões são necessários passar-se para que se tenha acesso ao interior da 
unidade. Ultrapassados quatro portões e está-se diante de uma quadra de 
esportes coberta, rodeada por edificações de apenas um piso, as quais cor-
respondem aos setores, salas de atendimento, salas de aula, setor de saúde e 
auditório. Ao fundo, uma quadra de esportes não coberta, onde quinze ado-
lescentes jogam futebol. Um dos adolescentes, ou melhor, um dos jogadores, 
aos gritos, indignado, pede que se passe a bola… ouve-se o apito!

O Chefe de Equipe observa a movimentação da rotina da porta da 
sala localizada ao centro da quadra de esportes coberta. Agentes socioe-
ducadores vêm e vão. Alguns técnicos conduzem adolescentes para aten-
dimento em salas individuais, os quais, ao deslocarem-se, devem cami-
nhar com as duas mãos para trás. Dois adolescentes com direito a saídas 
externas por bom comportamento, acompanhados de um agente socioe-
ducador, organizam as marmitas em um carrinho de supermercado. Elas 

1 Advogada. Analista da FASE/RS. Assistente de Direção no CASE/NH. Especialista em 
Filosofia e Direitos Humanos pela AVM Faculdades Integradas.
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serão distribuídas aos cinco setores da unidade. Outro grupo de adoles-
centes retorna da escola. Em fila, com as mãos para trás, entre conversas 
contidas e risadas, os jovens encaminham-se ao setor. Sabem que antes 
de retornarem aos dormitórios passarão por revista. O inconfundível es-
trondo produzido pela tranca de ferro do portão parece não incomodar; 
incorpora-se aos sons ambientais da rotina que segue seu curso.

Carregando três prontuários sociais, encaminho-me ao setor B2 lo-
calizado ao lado da quadra de esportes externa. Aviso o Chefe de Equipe 
que realizarei atendimentos rápidos para passagem de informações ju-
rídicas, posto o adiantado da hora. O almoço é repassado por volta das 
onze e meia. Apressada, subo a rampa que confere acesso não somente à 
quadra, mas ao referido setor. Um dos adolescentes, digo, um dos jogado-
res, interrompe a partida e, dirigindo-se a mim, grita:

- Só pela minha liberdade, dona!
E antes que eu possa responder, ele recebe a bola, segura-a com um 

dos pés e segue realizando um passe para outro jovem.

SISTEMA BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA JUVENIL

A Constituição Federal de 1988 diferenciou-se dos documentos 
constitucionais anteriores por assegurar a brasileiros e estrangeiros 
residentes no país um elenco de direitos e garantias fundamentais, pe-
trificados como cláusula constitucional insuprimível. Instituiu o Estado 
Democrático de Direito, cuja existência assentou-se na soberania, na 
cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do traba-
lho e da livre-iniciativa e no pluralismo político2.

É no cenário delineado pela Constituição Federal de 1988 que 
o Estado brasileiro passa a ratificar importantes documentos interna-
cionais pertencentes ao sistema internacional de proteção aos direitos 
humanos, inclusive sendo considerada a ratificação de tais documen-
tos consequência do próprio processo de democratização do país. A 
Constituição ao consagrar o respeito aos direitos humanos como para-
digma a reger a República Federativa do Brasil no cenário internacional, 
afirmou que os direitos humanos constituem objeto de preocupação do 
Estado brasileiro a ser tratado como tema global. 

2 Constituição Federal, art. 2º.
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Nesse ambiente constitucional, crianças e adolescentes passaram 
a ser objeto de absoluta prioridade, recaindo sobre a família, a socieda-
de e o Estado o dever de colocá-los a salvo de todas as formas de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão3.

Superando o paradigma do menor em situação irregular, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
– representou a formalização da ideologia constitucional no âmbito da 
infância e juventude, sistematizando a proteção especial do ser humano 
nas primeiras etapas de sua vida. Orientado pela doutrina da proteção 
integral, o Estatuto alçou crianças e adolescentes a sujeitos de direitos, 
aos quais conferiu tratamento especial por se tratarem de pessoas em 
desenvolvimento, conferindo-lhes cidadania plena. 

No sistema de justiça estruturado pela Constituição Federal de 
1988, nenhum adolescente poderá ser privado de sua liberdade senão 
em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente4. Ainda: a apreensão de qualquer 
adolescente e o local onde se encontra recolhido serão imediatamente 
comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreen-
dido ou à pessoa por ele indicada5.

Sujeito a processo para apuração de ato infracional nas varas es-
pecializadas da Infância e Juventude, ao adolescente são assegurados 
o devido processo legal; o pleno e formal conhecimento da atribuição 
de ato infracional; igualdade na relação processual, podendo produzir 
todas as provas necessárias a sua defesa; defesa técnica por advoga-
do; assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados; direito 
de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; e direito de 
solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 
procedimento6.

Apurada a responsabilidade pela prática de ato infracional por 
meio do devido processo legal constitucional, ao adolescente pode-
rão ser aplicadas as medidas de advertência, obrigação de reparar 
o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, in-

3 Constituição Federal, art. 227.
4 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 106.
5 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 107.
6 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 111.
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serção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento 
educacional7.

A par dessas disposições, em 18 de janeiro de 2012, por meio 
da Lei 12.594, o Estado brasileiro implementou o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo, cuja função é regulamentar o cumpri-
mento das medidas socioeducativas de adolescentes/jovens adultos 
por meio do estabelecimento de princípios, regras e critérios. Em ab-
soluta sintonia com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a referida lei fortaleceu os direitos e garantias dos adoles-
centes em cumprimento de medida socioeducativa, estabelecendo dire-
trizes de atuação do Poder Público, esclarecendo responsabilidades e 
definindo procedimentos.

Ciente dos inúmeros desafios que as entidades que executam e 
acompanham a execução das medidas socioeducativas enfrentam em 
todo o País, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 165/12, 
a qual padronizou procedimentos nas esferas administrativa e judicial. 

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO  
E SEMILIBERDADE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Lei 12.594, 
de 2012, atribui aos estados federados a responsabilidade pela imple-
mentação dos programas de execução das medidas de semiliberdade e 
internação.

No estado do Rio Grande do Sul, a Fundação de Atendimento 
Socioeducativo, criada pela Lei 11.800/02, atualizada pela Lei 13.418, 
de 2010, é a entidade responsável pela execução do programa estadu-
al de medidas socioeducativas e o atendimento do adolescente/jovem 
adulto em cumprimento de medida socioeducativa de internação, semi-
liberdade ou internação provisória.

O PEMSEIS – Programa de Execução de Medidas Socioeducativas 
de Internação e Semiliberdade – é o instrumento orientador das ações 
dos programas de atendimento das unidades e da atuação dos operado-
res da socioeducação.

7 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 112.
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Em observância à Resolução 46, de 29 de outubro de 1996, do 
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– que em seu artigo 2º prevê a distribuição regionalizada das unida-
des de internação nos Estados, os municípios gaúchos encontram-se 
organizados em oito regionais. Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa 
Maria, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Passo Fundo e 
Uruguaiana possuem, cada uma delas, uma unidade de internação e um 
programa de semiliberdade.

Segundo a Assessoria de Informação e Gestão da FASE/RS, 1.300 
adolescentes/jovens adultos encontravam-se em cumprimento de me-
dida socioeducativa em 12 de agosto de 2016, dos quais 605 adolescen-
tes/jovens adultos internados nas unidades da capital; 584 adolescen-
tes/jovens adultos internados nas unidades do interior; e 111 adoles-
centes/jovens adultos vinculados aos programas de semiliberdade.

Amostragem trimestral datada de 02 de junho de 2016 – data em 
que havia 1.367 adolescentes/jovens adultos vinculados ao programa 
de atendimento estadual – possibilita traçar um retrato do jovem em 
cumprimento de medida socioeducativa. Segundo os dados estatísticos, 
o ato infracional mais praticado pelos adolescentes/jovens adultos no 
período foi o roubo (714), seguido por homicídio (220), tentativa de ho-
micídio (104), latrocínio (50), tentativa de latrocínio (27), estupro (15), 
tentativa de roubo (10), lesões corporais (08) e sequestro (01). A faixa 
etária predominante dos adolescentes/jovens adultos no período cor-
respondeu a 17 anos (451), seguido por 18 anos (308), 16 anos (298), 
15 anos (146), 19 anos (84), 14 anos (41), 20 anos (25), registrando-se, 
nesse período, apenas 01 interno com 12 anos de idade. A escolaridade 
predominante dos adolescentes/jovens adultos no período correspon-
deu ao 6º ano do ensino fundamental (338), seguido pelo 7º ano do 
ensino fundamental (277), 5º do ensino fundamental (173), 8º ano do 
ensino fundamental (169), 1º ano do ensino fundamental (103), 4º e 9º 
ano do ensino fundamental (73 cada).

Considerando os dados relativos à população de todas as unida-
des, observa-se que a maioria dos jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa na FASE/RS praticou o ato infracional previsto pelo ar-
tigo 157 do Código Penal (roubo), encontra-se na faixa etária dos 17 
anos e apresenta escolaridade correspondente ao 6º ano do ensino 
fundamental. 
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EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO  
NA REGIONAL DE NOVO HAMBURGO

Inaugurado no ano de 2004, o Centro de Atendimento Socioedu- 
cativo de Novo Hamburgo é a unidade responsável pela execução da 
medida socioeducativa de internação aplicada pelos Juízos da Infância 
e Juventude dos municípios de Araricá, Bom Princípio, Brochier, Campo 
Bom, Capela Santana, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Harmonia, 
Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Maratá, Montenegro, Morro Reuter, Nova 
Hartz, Novo Hamburgo, Pareci Novo, Parobé, Portão, Presidente Lucena, 
Riozinho, Rolante, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, Tupandi, 
São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia, Taquara, Três 
Coroas, São José do Hortêncio e São José do Sul. Abrange, dessa forma, 
os municípios pertencentes aos vales do Sinos, Caí e Paranhana.

Em termos arquitetônicos, como originalmente concebido, o CASE 
NH apresenta estrutura compatível com os parâmetros para unidades 
de atendimento socioeducativo estabelecidos pelo Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo. Localizado na avenida intermunicipal/
avenida dos municípios, no bairro canudos, a unidade está estabelecida 
em área não próxima ou contígua a utilizada para adultos do sistema 
prisional; apresenta-se em sintonia com o projeto pedagógico especí-
fico do programa de atendimento; possui cobertura que atende as pe-
culiaridades da região, com conveniente ventilação e proteção; possui 
segurança externa e espaços internos que permitem o desenvolvimento 
de atividades socioeducativas.

Cercada por altos muros, em seu interior, a unidade está cons-
tituída a partir de cinco setores: o setor de internação provisória, que 
conta com 15 dormitórios; o setor da internação com possibilidade de 
atividades externas, que possui 15 dormitórios; dois setores de inter-
nação sem possibilidade de atividades externas, que contam com 15 
dormitórios cada; e a unidade de atendimentos especial, originalmente 
destinada aos adolescentes/jovens adultos em cumprimento de medida 
disciplinar, que possui 6 dormitórios. Atendendo ao propósito pedagó-
gico, possui salas individuais para atendimento técnico, quadra de es-
portes coberta, quadra de esportes não coberta, auditório, ambulatório 
e consultório odontológico.

A vida no interior da unidade é regida em termos absolutos pelo 
Plano de Atendimento Coletivo. Esse instrumento – indispensável ao 
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desenvolvimento do trabalho socioeducativo – organiza as várias ativi-
dades desenvolvidas diariamente por socioeducandos e operadores do 
sistema, do despertar dos adolescentes/jovens adultos e café da manhã 
ao encerramento das atividades. Nesse documento encontra-se o pla-
nejamento geral das rotinas, o que significa dizer que o mesmo conterá 
horários e os locais das refeições, visitas e atendimentos técnicos; es-
cala de limpeza; movimentação interna para realização de atividades 
escolares, de profissionalização, recreação, lazer, espiritualidade, aten-
dimentos de saúde; dentre outros.

O Plano de Atendimento Coletivo ocupa-se, ainda, da segurança da 
unidade. Estabelece, por exemplo, os procedimentos de revista de fami-
liares e socioeducandos; tipifica as condutas consideradas como faltas 
disciplinares leves, médias e graves, as quais estão associadas à disci-
plina institucional; estabelece estratégias de prevenção e atuação em 
situações de conflito; prevê o procedimento de entrada – acolhimento 
– e saída – desligamento – do adolescente/jovem adulto.

Ilustrando o atendimento socioeducativo: aprendido adolescente 
de 17 anos em flagrante de ato infracional de roubo em município per-
tencente à Regional de Novo Hamburgo. Apresentado à Promotoria de 
Justiça Especializada, representado e decretada sua internação provisó-
ria pelo Juízo competente, o adolescente é encaminhado pela autoridade 
policial ou Oficial de Proteção ao CASE NH. O adolescente é recebido me-
diante a apresentação do mandado de busca e apreensão e documento 
comprobatório de exame de corpo de delito, que ateste as condições físi-
cas do jovem. A partir daí, entra em ação o Plano de Atendimento Coletivo: 
far-se-á o acolhimento desse jovem, com exame físico de saúde; revista 
pessoal do socioeducando por agente socioeducador, a fim de garantir 
a segurança do próprio e dos demais; orientação do adolescente quanto 
ao cumprimento da medida socioeducativa, como a organização interna 
da unidade; entrega do manual do adolescente, documento que contém 
informações a respeito de seus direitos e deveres; realização de higiene 
pessoal, alimentação e vestuário; e efetivação da revista dos pertences e 
objetos, que serão recolhidos em local apropriado.

Realizado o acolhimento do adolescente, no período máximo de 
72 horas serão realizados atendimentos técnicos especializados para 
o início da construção do Plano de Atendimento Individual do jovem, o 
qual considera aspectos relacionados ao ato infracional cometido, con-
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vivência institucional, compleição física e idade. A partir disso, o adoles-
cente é inserido nas atividades coletivas e rotinas da unidade.

A Escola Estadual Bento Gonçalves, instalada no interior do CASE 
NH, é a instituição responsável pelo oferecimento da escolarização, cujo 
funcionamento dá-se nos turnos manhã e tarde. Os adolescentes são or-
ganizados em turmas distintas e grupos pequenos, a fim de possibilitar 
atendimento individual, a contemplação dos aspectos pedagógicos e o 
atendimento das questões de segurança institucional.

SUPERLOTAÇÃO DO CASE NH

Exatos 12 anos de sua inauguração, o CASE NH enfrenta sério 
problema de superlotação. Originalmente projetado para internação 
de 60 adolescentes, no mês de junho de 2016 a superlotação atingiu o 
seu ápice: a unidade operou com população superior ao triplo de sua 
capacidade estrutural, a saber, 197 adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa.

É sabido pelos operadores do sistema socioeducativo que a priva-
ção de liberdade desacompanhada da execução do projeto pedagógico 
previsto pelo plano de atendimento individual e coletivo, produz tensio-
namento e, consequentemente, aumento de ocorrências disciplinares e 
situações de conflito no interior da unidade. São justamente os recursos 
educativos na execução da medida socioeducativa que transformam a 
punição em elemento de contribuição no processo de desenvolvimento 
do adolescente.

O aumento desproporcional da população, nesse período, implicou 
no esgotamento do espaço físico; na restrição inevitável de atividades 
recreativas, escolares e profissionalizantes; no aumento considerável do 
tempo em que os jovens permaneciam restritos no interior de seus dor-
mitórios, do que resultou em maior tensionamento e, consequentemente, 
no aumento do número de conflitos entre os adolescentes.

A questão é objeto do Procedimento Administrativo 019/5.14. 
0000321-7, em tramitação no Juizado da Infância e Juventude da 
Comarca de Novo Hamburgo desde março de 2014, data em que a uni-
dade já registrava população superior ao dobro de sua capacidade: 
125 adolescentes. Ao longo desses dois anos, inúmeras iniciativas fo-
ram adotadas pela Equipe Socioeducativa em parceria com a Diretoria 
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Socioeducativa da FASE/RS, Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria Pública, as quais incluíram o controle rigoroso dos prazos 
de internação provisória, com comunicação à Corregedoria Geral de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado; revisão dos processos de exe-
cução de medida socioeducativa; antecipação de avaliações judiciais 
mediante critérios estabelecidos pelo Juízo; comunicação da situação 
de superlotação da unidade aos Juízes das Comarcas pertencentes a 
Regional. 

O aumento vertiginoso da população do CASE NH implicou na 
adoção de outras medidas voltadas a adaptação da estrutura física, as 
quais visaram atenuar os problemas decorrentes da situação e tornar 
um pouco mais digna a execução da medida socioeducativa. Registra-
se, nesse sentido, a instalação de 43 camas-beliche na unidade. A partir 
disso, a unidade passou a contar com 109 leitos, entre camas de concre-
to (66) e beliches (43).

Levantamentos realizados nos anos de 2015 e 2016, tendo por 
objeto a naturalidade dos adolescentes internados no CASE NH, eviden-
ciaram que o município com maior número de adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa é São Leopoldo. A título exemplificati-
vo, levantamento realizado no dia 13 de junho de 2016 demonstra que 
dos 195 adolescentes internados 71 eram oriundos de São Leopoldo; 51 
de Novo Hamburgo; 18 de Campo Bom; 09 de Sapiranga; 09 de Sapucaia 
do Sul; 07 de Montenegro; 06 de Taquara; 05 de Esteio; 05 de Estância 
Velha; 03 de Portão; 03 de São Sebastião do Caí; 02 de Igrejinha; e os 
municípios de Dois Irmãos, Porto Alegre, Rolante, Caçapava do Sul e 
Santo Antônio da Patrulha registraram um adolescente cada um. 

Diante da situação insustentável que se instalou no CASE NH, a qual 
colocou em risco os direitos fundamentais dos jovens em cumprimento 
de medida socioeducativa e fragilizou as questões de segurança institu-
cional, em 03 de maio de 2016 – data em que a unidade registrava o nú-
mero de 197 adolescentes – a Presidência da FASE/RS formalizou pedido 
de interdição da unidade, o qual restou acolhido pelo Juizado da Infância 
e Juventude de Novo Hamburgo no dia 20 de junho de 2016. A decisão 
judicial proferida pela Juíza de Direito Ângela Martini operou a interdição 
total da unidade, obstando o ingresso de novos adolescentes a partir da 
publicação da decisão, condicionado o seu levantamento ao atingimento 
de número de socioeducandos igual ao número de leitos da unidade.
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Configuração Pós-Interdição

No dia 20 de junho de 2016, data da publicação da decisão judi-
cial que interditou em termos totais o CASE NH, a unidade registrava 
190 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Pouco menos de um mês da interdição total da unidade, os ganhos 
transcendem a mera redução do número de adolescentes internados, o 
que, indubitavelmente, é imprescindível para a retomada da qualida-
de do processo socioeducativo. Na data em que este artigo é redigido o 
CASE NH registra o número de 165 adolescentes internados, apresen-
tando, em pouco menos de um mês de interdição total, a redução de 25 
socioeducandos. Mas é preciso destacar-se o intangível: o ambiente de 
stress causado pelo agravamento diário da situação da superlotação foi 
substituído pela possibilidade concreta de resgatar-se gradativamente 
a qualidade do trabalho.

Não obstante a redução da população não tenha sido significativa 
em termos percentuais, já é possível visualizar resultados. As ocorrên-
cias disciplinares – faltas leves, médias e graves – que no mês de abril 
de 2016 atingiram o inimaginável número de 115, mantendo-se altas 
ainda no mês de junho – 99 – caíram para 67 no mês de julho. Como 
já pontuado, os levantamentos confirmam o que se tem vivenciado no 
dia a dia: a superlotação implica no esgotamento do espaço físico, na 
restrição de atividades recreativas, escolares e profissionalizantes, no 
aumento do tempo que o socioeducando permanece restrito no interior 
do dormitório, do que decorre em um maior tensionamento e, inevita-
velmente, no aumento do número de conflitos. 

A medida socioeducativa propõe-se a ir além do punitivo; almeja 
provocar no sujeito em processo de desenvolvimento o sentido da res-
ponsabilidade, a avaliação crítica de sua realidade, o entendimento 
de direitos e deveres, o estabelecimento de um novo projeto de vida 
a partir do contexto familiar e comunitário. Essa dinâmica pressupõe 
colaboração, parceria e diálogo entre todos os operadores envolvidos 
no processo socioeducativo, o que inclui o adolescente/jovem adulto e 
seu núcleo familiar.

A adequação do número de socioeducandos à capacidade da uni-
dade e ao quadro de recursos humanos possibilitará um cumprimento 
mais digno da medida socioeducativa; um olhar mais atento da Equipe 
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Socioeducativa a cada adolescente/jovem adulto; o fortalecimento dos 
vínculos entre operadores do sistema e socioeducandos; o desenvolvi-
mento de iniciativas socioeducativas criativas.

Em tempos de espetacularização da violência e recrudescimento 
dos discursos, acreditar passou a ser um ato de coragem. “A vida pode 
ser comparada a um bordado que no começo vemos pelo lado direito e, 
no final, pelo avesso. O avesso não é tão bonito, mas é mais esclarecedor, 
pois deixa ver como são dados os pontos” (YALOM, 2006, p. 238).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O maior prejuízo decorrente da superlotação do CASE NH consis-
te na gradativa perda do trabalho socioeducativo no cumprimento da 
medida, transformando-a em mera punição pela prática do ato infracio-
nal, o que flagrantemente afronta as disposições lançadas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e no Sinase, os quais elegem os recursos 
educativos e pedagógicos como indispensáveis ao processo de desen-
volvimento do adolescente em conflito com a lei.

O decreto de interdição total da unidade possibilitará à Equipe 
Socioeducativa a readequação do trabalho desenvolvido conforme a re-
dução gradativa da população, a partir do que será possível a retomada 
de iniciativas que priorizem as atividades pedagógicas e educativas.

No mês que o CASE NH completa 12 anos de trabalho, de um tra-
balho comprometido com o estabelecimento de vínculos entre opera-
dores e socioeducandos, os quais considera fundamentais para a efe-
tividade do processo socioeducativo, voltamos os olhos para o futuro, 
com o orgulho de ter desempenhado o melhor mesmo em condições 
não favoráveis. A par disso, nos parece que além de comprometidos, 
podemos nos considerar resilientes. 
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“O homem que vos traz a morte não é livre de não trazê-la. A so-
ciedade é a culpada, ou, para dizer melhor, a má organização so-
cial.” (FOUCAULT, 2007, p. 238)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir de uma análise sociocriminológica, percebe-se que o sis-
tema penitenciário moderno sofre uma grave crise sistêmica, tendo em 
vista, basicamente, que o Brasil se tornou um dos países mais encar-
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ceradores do mundo, ao mesmo tempo em que apresenta estatísticas 
criminais em progressão geométrica. O que se percebe é que tem ocor-
rido exatamente o que Foucault, em seu Vigiar e Punir, temia: estamos 
aplicando o sistema prisional, mesmo sabendo que seu fracasso é justa-
mente o motivo que nos faz utilizá-lo. 

Neste contexto, tornou-se imprescindível o trabalho articu-
lado entre Academia e Estado com vistas à (re)pensar o sistema de 
justiça criminal. É justamente por isso que é de extrema importân-
cia a pesquisa realizada no município de Novo Hamburgo, por meio 
do Observatório de Segurança, cogerido pela Faculdade de Direito 
de Santa Maria (FADISMA), em parceria com o Município e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), de modo a potencializar 
novos dados em âmbito criminal para buscar respostas concretas à 
sociedade que clama por segurança. 

Neste sentido, o presente artigo buscará apresentar ao leitor bre-
ves justificativas e funções da pena de prisão, com o intuito de esclare-
cer por que o sistema de justiça criminal moderno não tem sido solução 
à criminalidade, em que pese seu discurso seja de combate à violência, 
conforme se demonstrará. Em segundo plano, traçar-se-á breve análise 
sobre a pesquisa de campo realizada no município de Novo Hamburgo, 
de modo a comparar as percepções de violência sentidas naquela cida-
de e o fracasso dos discursos da função da pena.

DA SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA CRIADA PELA PRÓPRIA SEGURANÇA: 
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FUNÇÕES DA PENA CRIMINAL

A prática de um delito implica na capacidade de um indivíduo 
em se tornar culpável pelo fato delituoso, recebendo, dessa maneira, 
uma coerção na medida de sua culpabilidade. Tradicionalmente, a pena 
imposta pelos sistemas criminais assume duas principais funções: re-
pressão e prevenção de crimes. E, a partir dessas vertentes, é possível 
identificar teorias clássicas legitimadoras da sanção estatal: a teoria 
retribucionista, a teoria da prevenção geral positiva fundamentadora, 
a teoria da prevenção geral positiva limitadora, a teoria da prevenção 
geral negativa, a teoria da prevenção especial positiva, a teoria da pre-
venção especial negativa e a teoria unificadora ou mista.
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No panorama punitivo brasileiro, percebe-se que o legislador pre-
feriu adotar uma abordagem mista, fazendo-se uso simultâneo das ex-
plicações trazidas pelas teorias absolutas e pelas teorias relativas. Pela 
leitura atenta do artigo 59 do Código Penal (Decreto-lei 2.848, de 1940) e 
artigo 1º da Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de 1984), vê-se que a pena 
estabelecida pelo juízo criminal imprime a função de reprovação e pre-
venção do crime, mas, especificamente quanto à sua execução, procura 
condições para a harmônica integração social do condenado e do inter-
nado. Rogério Greco (2014, p. 132) afirma que a pena é a imposição de 
um mal para equilibrar e expiar a culpabilidade do autor do delito, sem, 
contudo, estar desvinculada da função social de prevenir futuros delitos.

No entanto, o sistema punitivo enfrenta uma crise ideológica, vis-
to que a pena aplicada não exerce os fins pensados pelas teorias clás-
sicas ou modernas quando sopesadas com a realidade da justiça cri-
minal, especialmente latino-americana. A pena passa por um processo 
de deslegitimação, porquanto parece exercer funções não declaradas 
ou extraoficiais, como se pode perceber a partir da análise de tópicos 
como a superlotação carcerária, a insegurança pública, a sensação de 
impunidade, o aumento dos índices de criminalidade, a elevada taxa de 
reincidência criminosa, a falta de políticas públicas eficientes de resso-
cialização de apenados, a construção de novos presídios, dentre outros.

Primeiramente, a teoria absoluta, igualmente denominada de teo-
ria retribucionista, entende que a punição do indivíduo que comete um 
delito é o restabelecimento do equilíbrio da balança da justiça, de modo 
a compensar/anular o mal causado pelo infrator. A pena é consequência 
lógico-jurídica do delito, sendo, dessa forma, uma afirmação do direito 
ou, ainda, uma negação da negação do direito. Portanto, a pena tem um 
fim em si mesma: é aplicada para reprovar o crime (BOSCHI, 2014, p. 88).

Contudo, é possível perceber que a punição, na prática, atinge o 
infrator de maneira muito mais complexa que uma equação matemática 
de soma e resultado, como previsto pela teoria retribucionista, isto é, 
mais do que uma reação para anular uma ação (WOLFF, 2005, p. 134-
135). Isso, porque a aplicação de uma pena no atual sistema criminal 
brasileiro não só restringe a liberdade de ir e vir do condenado, mas 
lesa outros bens jurídicos, a partir da violência física, da estigmatização 
social, da repressão sexual, da despersonalização e da agressão moral 
enfrentada no cárcere (BITENCOURT, 2001, p. 201-211).
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Por outro lado, a punição estatal possui a função de prevenção de 
crimes, que, por sua vez, pode ser estudada sob dois ângulos: a preven-
ção geral, direcionada à sociedade; e a prevenção especial, direcionada 
ao indivíduo infrator. A prevenção de crimes fundamenta as teorias re-
lativas da pena, por meio da qual Sêneca, inspirado em Platão, afirma 
que nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur, isto é, nenhu-
ma pessoa prudente pune pelo pecado cometido, mas sim para que não 
volte a pecar (BOSCHI, 2014, p. 93). Trata-se de uma visão utilitarista 
da pena, de forma que, quando aplicada a uma pessoa, essa situação, em 
tese, pode servir para outros fins.

A função de prevenção geral da pena, em breve análise, é uma ten-
tativa do ente estatal de demonstrar à sociedade que reprime todas as 
condutas violadoras de bens jurídicos relevantes e, por isso, merecedor 
de confiança do povo. É, também, uma forma de esclarecer à sociedade 
que o Estado garante o respeito às regras constitucionais e protege os 
direitos e liberdades individuais e coletivas, de modo que as instituições 
públicas estariam comprometidas com a segurança pública e execução 
penal. Além disso, a prevenção geral espera que, a partir de aplicação de 
uma punição, a sociedade também se sinta amedrontada e não transgri-
da, sob a ameaça constante do encarceramento prisional.

Em contrapartida, a função de prevenção especial da pena, em 
termos sintéticos, é direcionada ao infrator em duas nuances. A primei-
ra delas diz respeito à neutralização do indivíduo, impedindo com que 
este, durante o cumprimento de uma pena privativa de liberdade, come-
ta novos delitos. E a segunda delas reside na incumbência de ressocia-
lização do delinquente, isto é, a pena funcionaria como um mecanismo 
pedagógico de reintegração social e reeducação, não podendo o ente 
estatal, fundado em preceitos humanísticos e democráticos, apenas cas-
tigar o indivíduo, mas, sim, recuperá-lo.

Todavia, por mais nobres e humanísticas que as justificativas para 
aplicação de uma pena com sentidos retributivos e preventivos pare-
çam ser, as experiências pessoais, teóricas e práticas evidenciam que 
a punição sofre uma crise ideológica, não somente relacionada à sua 
finalidade, como também de sua própria existência. Isso, pois, conforme 
Carvalho (2010, p. 206), “os fins retributivos ou preventivos invariavel-
mente geram aporias, questões sem saída, [...] dependem, indistinta-
mente, de como o sujeito concreto que sofre o castigo (ou sua expectati-
va) transformará sua experiência (punitiva) em ação”.
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Ora, a função do Estado, pelo menos em sua concepção moder-
na, não é outra que não a proteção dos bens jurídicos relevantes e da 
existência da sociedade, de modo que a aplicação de uma pena com fi-
nalidade exclusiva retributiva ultrapassaria os limites de formação do 
ente político, podendo ser considerada uma ação injusta, com cunho 
religioso ou moral, que não encontra guarida na atual ordem constitu-
cional. Além disso, a pena não restringe apenas a liberdade de ir e vir do 
indivíduo, conforme acepções ideológicas, mas resulta em lesões físicas 
e morais, como visto acima (BITENCOURT, 2001, p. 201-211).

Ademais, pode ser questionável a utilização da pena como me-
canismo de prevenção, visto que, dessa maneira, conceder-se-ia ao 
direito penal a função de controlador social, mesmo quando este de-
veria ser entendido como a última razão do Estado e poderia haver 
meios menos danosos de prevenção de crimes (BITENCOURT, 2001, p. 
149). A aplicação da pena como prevenção geral, por si só, instrumen-
taliza o homem, contrariando o princípio de que o homem deve ser 
considerado como um fim em si mesmo e não como meio para atin-
gir objetivos superiores (BOSCHI, 2014, p. 95-96). De qualquer forma, 
caso a prevenção geral da pena funcionasse não haveria que se falar 
em novas práticas delitivas.

Outrossim, é entendimento de que a pena, em verdade, não res-
socializa, pois o delinquente sofre um processo de despersonalização 
e estigmatização, além do que o número de pessoas reincidentes au-
menta consideravelmente. Aplicar a função ressocializadora da pena 
sem questionar o ordenamento jurídico no qual o criminoso está sendo 
reinserido ou o que circunda a criminalidade é admitir que a ordem so-
cial é perfeita e é uma contradição lógica: reeducar para a liberdade em 
condições de não liberdade (BITENCOURT, 2011, p. 137-141)4. 

E, ao mesmo tempo, a pena não inabilita o criminoso, pois não 
são raros os crimes cometidos enquanto do cumprimento de pena, 
ou organizados, financiados e encomendados por internos, confor-
me diárias notícias veiculadas nos meios de comunicação. Também, a 
pena não confirma as regras do jogo, pois existem poderes paralelos 

4 Mesmo assim, estatísticas comprovam que a ressocialização é um objetivo longe de ser 
atingido. A Anistia Internacional, contudo, indica, num relatório de fevereiro de 2015, que 
sete em cada dez presos voltam a praticar crimes (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015). 
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que, indevidamente e abusivamente, punem, ainda mais, o infrator 
(ROLIM, 2009, p. 45-46).5 

Por fim, a pena não dispõe de confiança, pois a sensação de impu-
nidade impera nas every day theories, e o etiquetamento social é uma ci-
fra que distância a sociedade do ente estatal. Em outras palavras, a sen-
sação de impunidade, a lentidão do julgamento pelas cortes, o abranda-
mento de penas, a absolvição decorrente de uma brecha do processo e 
a quantidade de recursos que protelam a sentença definitiva permeiam 
as conversas entre populares6, maculando a função preventiva da pena 
(CARVALHO, 2010, p. 95).

E isso se reflete no quadro prisional brasileiro: de acordo com da-
dos mais recentes levantados pelo Conselho Nacional de Justiça (2015), 
o Brasil possuía uma população carcerária de 711.463 (setecentos e 
onze mil quatrocentos e sessenta e três) pessoas, incluindo homens e 
mulheres, em penas definitivas, provisórias e domiciliares, em regimes 
aberto, semiaberto e fechado. O referido diagnóstico apontou, ainda, 
que as casas prisionais brasileiras possuíam capacidade para com-
portar até 357.219 pessoas, o que nos remete a um déficit de vagas de 
354.244 (trezentos e cinquenta e quatro e duzentos e quarenta e qua-
tro). A partir disso percebe-se que se os números continuam progredin-
do é sintoma de que algo não está sendo realizado, ou não está sendo 
realizado da forma como deveria ser.

PERCEPÇÕES DE INSEGURANÇA A PARTIR DAS  
PESQUISAS REALIZADAS NOS BAIRROS DE CANUDOS E LIBERDADE  

NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS

É necessário, preliminarmente, esclarecer que a sensação de inse-
gurança não está diretamente relacionada com os índices de vitimização 
(BECKER, 2008, p. 15-27). Ainda, deve-se destacar que não é a totalidade 

5 O Relatório Mundial de 2014 da organização não-governamental “Human Rights Watch” 
dá conta de que mais de 2.200 (duas mil e duzentas) pessoas morreram em operações 
policiais em todo o território brasileiro em 2013 (HUMAN RIGHTS WATCH, 2014).

6 Neste sentido, observou-se que 85,4% dos participantes da pesquisa relataram ser a 
favor do aumento de penas e prisões no país; 70,3% foram favoráveis à construção de 
novos presídios; 62,8% foram favoráveis à redução da maioridade penal; 48,7% foram 
favoráveis à aplicação de pena perpétua para alguns crimes e 44,3% favoráveis à puni-
ção com pena de morte para alguns crimes. 
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de delitos cometidos que são, via de regra, utilizados para compor pes-
quisas sobre insegurança pública, diferentemente do que tem sido desen-
volvido com o Observatório de Segurança Cidadã em Novo Hamburgo, o 
qual se propôs a analisar o número mais amplo possível de pessoas viti-
mizadas, utilizando-se de dados compostos pelos relatos de quem efeti-
vamente foi vítima (ou até mesmo autor de algum delito), e não somente 
daqueles que procuraram o sistema de justiça pública – o que caracteriza 
a denominada cifra oculta da criminalidade ou taxa de subnotificação7.

Essa cifra oculta é dificilmente avaliada no que tange à determi-
nados delitos, como o tráfico de drogas, por exemplo. Isto, porque não 
se pode dizer que exista efetivamente alguma vítima na relação de tra-
ficância. Assim, essa atividade apenas chega ao conhecimento do Poder 
Judiciário quando é relatada, não raro por denúncia anônima, ou quan-
do alguém é flagrado traficando. Por sua vez, o delito de aborto não é 
diferente: por ser também uma atividade ilegal, mantém-se à sombra 
da legalidade, mas, ainda assim ocorre, chegando raramente ao conhe-
cimento das autoridades legais.

O inverso ocorre com os delitos que tem por resultado a morte 
de outrem, seja por dolo ou culpa, seja cometido por outrem ou pela 
própria pessoa. Isso, porque uma vida será ceifada e imediatamente se 
buscará apurar as causas para tal fato, podendo-se constatar que quase 
a totalidade desses delitos chega ao conhecimento das autoridades.

Existe, entretanto, um meio termo entre este índice de apuração 
sobre delitos cometidos. Destacam-se, aqui, em especial, os delitos come-
tidos contra o patrimônio alheio, que, por diversos motivos, sequer che-
gam ao conhecimento das polícias, seja por desinteresse da vítima, ou por 
medo do ofensor, ou por descrença na possibilidade de recuperar o bem, 
etc., formando uma estatística paralela que, muitas vezes, é desconhecida 
pela sociedade. O Observatório de Segurança, neste sentido, apontou que, 
de acordo com os entrevistados(as) da pesquisa, nos últimos dois anos, 
restaram identificadas 35,9% dos participantes haviam sido vítimas de 
furtos e roubos no município de Novo Hamburgo8, sendo que 26,0% des-
te total envolveram somente o entrevistado, 6,7% parentes do mesmo e 

7 O padrão de subnotificação mundial estima que apenas 1/4 ou 1/3 das vítimas comuni-
cam o fato à polícia, o que resulta em uma taxa de subnotificação de até 75,0%.

8 Na Pesquisa de Vitimização Nacional (SENASP, 2013), por outro lado, em estudo sobre a 
vitimização dos últimos 12 meses, constatou que 13,5% dos participantes do país inteiro 
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3,2% ambos. Isso significa, extrapolando a porcentagem de vitimização 
para o Universo da população da cidade, que nos últimos 2 anos 85.7779 
novo-hamburguenses foram vítimas de furtos e roubos no município9. 
Quanto ao registro de ocorrência policial, apenas 48,6% dos participan-
tes disseram ter feito registro, sendo que 78,0% deste total disseram que 
a polícia não identificou os autores dos delitos cometidos. Assim, a sub-
notificação para furtos e roubos na cidade foi de 36,0%10. 

Percebe-se, neste contexto, que a vitimização pode ser auferida 
em diferentes escalas, a depender da natureza do delito cometido, via de 
regra. A sensação de insegurança, por sua vez, é algo que independe da 
vitimização, isto é, pessoas que jamais foram vítimas de qualquer delito 
podem temê-los tanto quanto quem já sofreu algum dano de qualquer na-
tureza. Essa sensação de insegurança pode ser compreendida a partir de 
duas grandes circunstâncias, quais sejam, a descredibilidade nos órgãos 
de segurança pública e o efeito do sensacionalismo midiático. 

A primeira circunstância surge, primordialmente, a partir da sensa-
ção social de impunidade sobre os delitos ocorridos, como se o Brasil não 
fosse um dos maiores encarceradores do mundo, apresentando, inclusive, 
como já salientado, um déficit de mais de duzentas mil de vagas. A sensa-
ção de impunidade é visualizada, porque os delitos continuam ocorrendo, 
por vezes, ainda em quantidade maior do que anos passados. Construiu-se 
um sistema de justiça criminal em que o delito é visto meramente como 
uma infração e não como um dano. O primeiro é punido, o segundo é re-
parado. Neste contexto, percebe-se que o país tem atuado basicamente em 
busca de punição e cada vez mais punição11, mas pouco tem se trabalhado 

haviam sido vítimas de furtos e roubo de objetos, sendo que apenas em âmbito gaúcho 
essa taxa era um pouco menor, resultando em 10,1%. 

9 Outra estatística interessante que foi levantada é a de que, tendo em vista a natureza 
patrimonial do delito e as necessidades de quem comete o delito, as rendas familiares mé-
dias mais altas são as mais vitimadas em relação a furtos e roubos com 100,0% na faixa de 
renda de 15 a 20 salários mínimos (de R$ 11.821,00 a R$ 15.760,00) e 50,0% na faixa de 10 
a 15 salários mínimos (de R$ 7.881,00 a 11.820,00). No mesmo passo, constatou-se que 
18,6% dos furtos e roubos citados pelos entrevistados ocorreram no centro do Município, 
sendo o segundo bairro em número de vitimização, mesmo este sendo o 9º bairro em 
quantidade de população, mas tendo em vista o comum intenso fluxo de pedestres nessa 
área da cidade.

10 Importante destacar que nos bairros Ouro Branco e Roselândia nenhum dos entrevista-
dos(as) disse ter feito ocorrência policial.

11 É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador sábio deve procurar 
antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de pro-
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com o objetivo de reparar os danos causados às vítimas e as circunstâncias 
que levaram os infratores a cometerem delitos, quase sempre por motivos 
de ordem econômica (furto, roubo, tráfico de drogas, latrocínio, etc.). A 
segunda circunstância, por outro lado, é fruto da globalização e das novas 
tecnologias de informação e comunicação, que tem nos mantido próximo 
de pessoas distantes, o que faz com um delito violento cometido em Porto 
Alegre seja sentido e dolorido com mesma intensidade no outro lado do 
estado, na fronteira com a Argentina, por exemplo. É justamente por isso 
que há grande oferta de crimes violentos pela grande mídia. O sistema pe-
nal afasta e atrai o público em grandes escalas12.

O que se nota, in loco, é uma intensa sensação de medo espalha-
da, de forma homogênea, por todo o país. Os dados levantados com a 
presente pesquisa demonstram que o sentimento de insegurança não 
é exclusividade do município de Novo Hamburgo, tendo em vista que 
59,5% dos entrevistados acreditam que a cidade é tão insegura quan-
to às demais cidades da região13, enquanto apenas 21,3% entendem que 
Novo Hamburgo é menos segura que as demais cidades da região14. Os 
municípios de Santa Maria e Novo Hamburgo, a título de exemplo, pos-
suem porte populacional semelhante – embora o segundo faça parte da 
intensa região metropolitana, enquanto o primeiro localiza-se no pacato 

porcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos 
que lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida. (BECCARIA, 
2004, p. 125). Mais, A justiça criminal lida com problemas reduzidos reconstruídos de 
acordo com a lógica do sistema, ao invés do problema real e das reais necessidades da-
queles diretamente envolvidos. Todo o universo separado de situações criminais, que são 
retiradas da realidade social, deveria ser abolido (DE FOLTER, 1986, p. 44, apud ACHUTTI, 
2014, p. 99).

12 Neste sentido: Talvez esteja aí uma das chaves do fascínio que a violência exerce sobre 
todo mundo, por atração ou repulsa. Ela faz, em nós, uma ligação direta com nossas emo-
ções mais profundas e primitivas: terror, amor, ódio, prazer, dor, as seduções do poder, o 
desamparo da impotência, a proteção paterna, o cuidado materno, a solidão e o abando-
no, a devastação de nossa identidade, e da autoestima, a incomunicabilidade, a indiferen-
ça, o desprezo, a solidariedade, o egoísmo mais extremo e o altruísmo heroico, a genero-
sidade e a compaixão, a afirmação eu é vida e a negação radical, que é morte (SOARES, 
2011, p. 9).

13 Tal estatística reflete dado semelhante levantado no ano de 2007 pelo Diagnóstico da 
Criminalidade, elaborado pela Universidade FEEVALE, no ano 2007, constatando que, na-
quele ano, 49,0% dos entrevistados acreditavam que a cidade era tão insegura quanto às 
demais cidades do estado. Ademais, constatou-se que 86,3% dos entrevistados acredita 
que a criminalidade em Novo Hamburgo está maior do que nos últimos dois anos. 

14 As cidades da Região Metropolitana, e cidades vizinhas, foram citadas como sendo 
menos seguras que Novo Hamburgo, com destaque para Porto Alegre, São Leopoldo e 
Canoas com 12,8%, 8,5% e 6,7%, respectivamente. 
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centro do estado. Dessa relação percebe-se que as duas populações apre-
sentam uma sensação de insegurança semelhante, muito embora Novo 
Hamburgo apresente maiores níveis de vulnerabilidade no que tange à 
segurança pública. Isso, porque apenas no bairro de Santo Afonso ocor-
reram 51 homicídios no ano de 2015, enquanto que em toda a cidade de 
Santa Maria 56 pessoas foram assassinadas.

Não se pretende esmiuçar de forma exaustiva todas as análises 
que se pode extrair da pesquisa ora analisada, mas destaca-se o quão 
latente é afirmação de Howard Becker no sentido de que a sensação de 
insegurança está diretamente ligada ao nível de informação dissemina-
da sobre violência, e não propriamente à quantidade de delitos cometi-
dos em determinadas circunstâncias de tempo e espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo intencionou problematizar, sobretudo, o discur-
so oficial da função da pena trazido pelas agências penais em contra-
posição à realidade fática do sistema criminal, especialmente no que 
tange ao município de Novo Hamburgo - RS. O trabalho baseou-se nas 
primeiras impressões obtidas pela pesquisa realizada no município de 
Novo Hamburgo, pelo Observatório de Segurança da cidade, cogerido 
pela Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA), em parceria com 
o Município e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Assim, no primeiro capítulo, “Da sensação de insegurança criada 
pela própria segurança: breves considerações sobre as funções da pena 
criminal”, viu-se que o sistema criminal brasileiro se utiliza da punição 
estatal com fins retributivos e preventivos; e, a partir disso, explanou-se, 
brevemente, sobre a crítica às teóricas clássicas da função da pena, es-
pecialmente com ideal ressocializador e de demonstração de seguran-
ça. Por outro lado, no segundo capítulo, “Das percepções de insegurança 
a partir das pesquisas realizadas nos bairros Canudos e Liberdade no 
município de Novo Hamburgo/RS”, analisou-se os primeiros resultados 
da pesquisa de campo realizada pelo Observatório de Segurança do mu-
nicípio de Novo Hamburgo/RS, tratando sobre a sensação de inseguran-
ça, impunidade e percepção de violência na cidade.

Com a produção dessa pesquisa, pode-se observar que, de fato, 
a pena exerce funções não declaradas, isto é, diferentes (e até mesmo 
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contrárias) daquelas imaginadas pelo legislador e pelos teóricos clássi-
cos penalistas, mormente quando analisado o fenômeno criminoso na 
realidade. Dessa forma, expõe-se a ferida narcísica do direito penal, evi-
denciando que este ramo do direito não é, como se imagina, um exímio 
controlador social e a solução dos problemas da criminalidade. A partir 
desse pensamento e de pesquisas profundas realizadas com a socieda-
de, é possível imaginar mecanismos e ações que possam reduzir os da-
nos causados pelo sistema criminal, bem como repensar a (des)função 
da pena no panorama punitivo brasileiro.
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A VIDA PREGRESSA DA VÍTIMA  
E DO RÉU NO CONTEXTO SOCIAL

Lisete Maria Massulini Pigatto1

INTRODUÇÃO

Esta é mais uma pequena história como tantas outras que se inicia 
na periferia de uma cidade qualquer que tem como o réu: Waldisney de 
Souza e Silva de apelido “magrão” com apenas 19 anos de idade, analfa-
beto funcional, desempregado e sem uma profissão específica, possuidor 
de uma ficha corrida repleta de furtos, roubos e muitos outros crimes. O 
meliante é filho de Maria que mora de favor nos fundos da casa da sua vó 
e não sabe quem é o seu pai. Porém, o ilustre personagem é um dos mo-
radores mais conhecidos da Vila Cristo Rei na sua cidade natal. Acusado 
também de dar uma facada no seu vizinho da esquina por motivos fúteis. 

Uma história fictícia criada para ilustrar o artigo que ora se escre-
ve no intuito de contribuir com o trabalho que vem sendo organizado 
e desenvolvido junto ao Observatório de Segurança Cidadã na cidade 
de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Brasil, sobre a Pesquisa de 
Vitimização, bem como a Análises das Estatísticas Criminais de Novo 
Hamburgo transcorridas nos anos de 2014 e 2015.

Histórias como essa se refletem nos altos índices de criminalida-
de e insegurança tanto na cidade de Novo Hamburgo como na América 
Latina e no Caribe impondo entraves ao desenvolvimento econômico 
e social da região, mesmo em face às recentes melhorias implementa-
das pela governança por meio de políticas públicas e outros incentivos. 

1 Lisete Maria Massulini Pigatto é aluna do Curso de Direito na Fadisma. Atua como Professora 
de Educação Especial na Rede Estadual e Municipal de Ensino na Cidade de Santa Maria RS, 
onde desenvolve projetos que visam à inclusão escolar e social dos alunos. 
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Neste sentido buscam-se melhorias na segurança pública e na cidada-
nia do cidadão como um caminho ao desenvolvimento sustentável que 
se molda à nossa frente e requer organização, além de controle.

Justifica-se o trabalho na área de Concentração Cidadania, Polí- 
ticas Públicas e Diálogo entre Culturas Jurídicas pela necessidade em 
ajudar a pensar novas possibilidades de soluções às situações que se 
descortinam à nossa frente e precisam ser minimizadas em busca da 
paz social. Para isso, desenvolvem-se propostas na Linha de Pesquisa 
Controle Social, Segurança cidadã e Justiça Criminal, no intuito de favo-
recer uma justiça mais eficaz, equitativa e inclusiva, oportunizando às 
pessoas medidas para minimizar a violência e o preconceito. 

A metodologia utilizada é a hipotética dedutiva que tem como 
objetivo analisar os dados da pesquisa de vitimização desenvolvida na 
cidade de Novo Hamburgo e fazer algumas sugestões para que se possa 
alcançar a tão sonhada justiça social. Neste sentido, questiona-se: Por 
que os índices de violência vêm aumentando em alguns aspectos na ci-
dade de Novo Hamburgo apesar dos esforços empregados? 

Para tentar responder a essa questão, analisa-se a proposta do 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com 
o objetivo de contribuir para a elucidação do estudo de caso. Novo 
Hamburgo (IBGE) é considerado o maior polo comercial do Vale dos 
Sinos, que possui no setor de serviços uma das suas principais ativi-
dades econômicas. No ano de 2015, tinha uma população estimada em 
248.694 pessoas e uma atividade comercial com mais de 5.600 esta-
belecimentos. Numa área da unidade territorial de 223,821 km², cujo 
Prefeito é atualmente o Senhor José Luiz Lauerman.

Numa terra povoada por Charruas e Minuanos antes da sua co-
lonização, inicialmente feita pelos açorianos sem resultado. Conhecida 
como Hamburguer-Berg, o Hamburgo Velho iniciou-se em 1824, com 
a fixação de imigrantes alemães e depois os italianos. Uma passagem 
obrigatória que ligava Porto Alegre ao interior e com a estrada de ferro 
(1876) surge o New Hamburg um comércio a 3 km dali.

O CONTEXTO SOCIAL 

Novo Hamburgo é considerado a maior município de origem ale-
mã do Rio Grande do Sul, e desde o ano de 1979 a cidade vem sendo 
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constituída nesta sede. O PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento está no Brasil desde a década de 1960, criando, or-
ganizando e implementando projetos para responder aos desafios e às 
demandas específicas de cada país através de uma visão integrada de 
desenvolvimento. No contexto brasileiro, o PNUD Brasil deu um enfo-
que especial a quatro áreas-chave: os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio; o Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Produtiva; a 
Segurança Cidadã; e no processo de Cooperação Sul-Sul com o intuito 
de melhorar a qualidade de vida.

Nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio finalizados em 2015, 
o PNUD atuou com foco na redução das desigualdades sociais, voltado aos 
grupos mais vulneráveis, “além de continuar fortalecendo as capacidades 
da sociedade civil e incentivando uma maior participação da mesma na 
construção das políticas e cumprimento dos direitos”. (PNUD, 2016), vem 
dando prosseguimento aos objetivos voltados ao desenvolvimento sus-
tentável e a inclusão produtiva na sociedade.

Fortalecendo a capacidade de mitigação e adaptação aos efeitos 
das mudanças climáticas visando à erradicação da pobreza, a redução 
de desigualdades sociais. Na área da Segurança Cidadã busca reduzir 
a vulnerabilidade a todas as formas de violência em busca da paz so-
cial. Na Cooperação Sul-Sul procura contribuir para a agenda global de 
desenvolvimento sustentável, fortalecendo a agenda de triangulação de 
cooperação e a transferência de conhecimento.

O PNUD faz parte da rede de desenvolvimento global da Organização 
das Nações Unidas. Procura fazer parcerias com as mais diversas pessoas, 
“para ajudar na construção de nações que possam resistir a crises, sus-
tentando e conduzindo um crescimento capaz de melhorar a qualidade 
de vida para todos” (PNUD, 2016). Está presente em mais de 170 países e 
territórios, oferece uma perspectiva global aliada à visão local do desen-
volvimento humano para contribuir com o empoderamento de vidas e 
com a construção de nações mais fortes e resilientes, e é capaz de ajudar 
as pessoas a viver e a conviver em paz com o outro.

A PESQUISA

Segundo os dados do IBGE, atualmente a cidade de Novo Hamburgo 
conta com 37 estabelecimentos de saúde (SUS). Apresenta um Índice de 
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Desenvolvimento Humano Municipal de 0,747 (IDHM 2010). No ano de 
2015, tinha um total de 28.971 crianças e adolescentes matriculadas 
no ensino fundamental e 9.025 matriculadas no ensino médio. Entre 
as 238.940 pessoas residentes, 119.277 se encontram ocupadas, tra-
balhando, e com um PIB per capita em 2013 de R$ 28.335,51 reais. A 
população residente alfabetizada soma 211.945 pessoas e as que fre-
quentavam a creche ou escola 66.144 pessoas.

Quanto à religião 151.442 pessoas adotam a religião católica 
apostólica romana; 3.380 pessoas são espíritas e 69.325 são evangé-
licas. O valor do rendimento nominal mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes na área rural é de R$ 510,00 reais, e nos do-
micílios particulares urbanos R$ 666,67. O valor nominal médio mensal 
dos domicílios particulares permanentes tem rendimento domiciliar na 
área rural de R$ 1.901,31, e na área urbana R$ 3.019,49.

Exemplos como estes ilustram a atuação na área de segurança 
pública e cidadania, incluindo assistência técnica e apoio ao desenvol-
vimento das ações de prevenção à violência por meio deste projeto de-
senvolvido na cidade de Novo Hamburgo, o qual se passa a analisar com 
o objetivo de detectar os principais problemas e apontar algumas solu-
ções que contemplam a justiça restaurativa.

A coleta dos dados realizada entre os dias 26 de novembro a 1º de 
dezembro de 2015 e reuniu 22 pesquisadores e 4 supervisores. Dentre 
eles os alunos da Fadisma – Faculdade de Direito de Santa Maria, no 
intuito de contribuir não apenas com a coleta de dados, mas escutar as 
pessoas no seu habitat para descobrir quais são as suas reais necessida-
des em relação à segurança cidadã.

A amostra contém 600 questionários (IBGE), que foram distribu-
ídos em 17 bairros da cidade, com variáveis de cotas estipuladas entre 
sexo, faixa etária e renda. O número de questões era de 136, consumiam 
25 minutos de tempo por pessoa. Tem um nível de confiança em torno 
de 95% e a margem de erro de 4 p.p. 

Foram avaliados pela aparência física (4,4%), pela cor/raça 
(3,6%), idade (2,3%), pelo lugar onde moram (2%) e pela religião 
(1,8%). Constata-se, nos dados preliminares, que 85% da população 
não reconhece nenhum tipo de discriminação sofrida nos últimos dois 
anos. Ao serem questionados se nesse período de tempo tiveram al-
gum bem furtado ou roubado (incluindo veículo e celular), 37,4% da 
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população não fez denúncia à polícia. Se alguém na família foi vítima 
de violência física ou grave ameaça (exceto violência intrafamiliar) 
35,3% não denunciou. 

Na questão dos crimes, sobre quem tem medo e/ou acha provável 
que ocorra(m) consigo: 67,3 têm medo de ser furtado/roubado na rua; 
36,9 medo de latrocínio; 34,6 medo de furto/roubo de veículo; 32,4 têm 
medo de ser assassinado. 

Sobre a qualidade da sua vida, acreditam que quem pode ajudar a 
melhorar será o Governo Federal, Municipal e Estadual; curioso é que as 
Igrejas e as Polícias são as instituições que mais interferem na qualida-
de de vida dos entrevistados. Quanto à sensação de segurança a média 
foi de 2,2 em geral e 2,51 nos bairros. 

Nas estatísticas criminais da cidade de Novo Hamburgo foram re-
gistradas as seguintes ocorrências 

Tabela 1 – Estatísticas criminais da cidade de Novo Hamburgo

Ocorrência 2014 2015

Homicídios dolosos 69 60

Latrocínios 5 8

Furtos 3.024 2.847

Roubos 1.656 2.190

Furtos de veículos 899 813

Roubos de veículos 598 774

Posse de entorpecentes 294 166

Tráfico de entorpecentes 184 169

Fonte: Dados da pesquisa.

Por meio desta análise, conclui-se que a prevenção desenvolvida 
na cidade de Novo Hamburgo vem surtindo efeito, pois os indicadores 
que tiveram aumento preocupante foram os roubos e os roubos de 
veículos num índice de aproximadamente 13%, os demais decaíram 
os percentuais. 



Lisete Maria MassuLini Pigatto328

A PROPOSTA

Visando alcançar a Segurança Cidadã tão sonhada pela popula-
ção, por meio do questionário se busca identificar as causas dos proble-
mas e propor medidas para reduzir ao máximo a vulnerabilidade social 
e as formas de violência manifestas.

No intuito de contribuir com este audacioso projeto, sugere-se o 
trabalho organizado por John Braithwaite, um professor da Australian 
National University (ANU), Canberra, que vem se destacando pela sua 
atuação na Justiça Penal. Na sua tese percebe a justiça restaurativa como 
um método eficaz no controle do crime, e a justiça retributiva como um 
adicional de eficiência na persecução penal no sistema.

Após conjugar diversas teorias criminológicas, propõe um novo 
método de controle do crime, fundamentado na noção de “vergonha 
reintegrativa”, onde trabalha os princípios e os valores, promovendo a 
reintegração do ofensor pela “regulação responsiva”. Para exemplificar 
o seu trabalho constrói uma pirâmide regulatória de reação estatal das 
menos às mais interventivas. Na base da pirâmide coloca à persuasão, 
a solução a ser deliberada pelo: ofensor, vítima, comunidade e o Estado 
onde se encontra a possibilidade da Justiça Restaurativa. No meio à dis-
suasão, a coibição, engloba sanções administrativas civis e as criminais 
não privativas de liberdade. Caso falhem, chega-se ao cume da pirâmide 
regulatória, a incapacitação, abrange medidas drásticas como a prisão e 
a revogação de licenças. A prática de um crime deve implicar na persu-
asão e na convicção, pois uma vez fracassada, sucede-se a dissuasão, a 
incapacitação, infelizmente a punição de fato.

O modelo restaurativo de John Braithwaite é valido na delibera-
ção da responsabilidade pessoal e comunitária. Méritos emancipadores 
que podem ajudar na evolução da justiça restaurativa e na construção 
de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável, capaz de lidar com 
as suas emoções e sentimentos. 

Neste sentido se constata que temos ainda muita coisa a fazer para 
promover uma mudança social e cultural às pessoas. Concomitantemente 
aos investimentos na área social e produtiva, precisamos ser capazes de 
construir um novo modelo de justiça direcionado a soluções que en-
volvam a comunidade, aproximando-as das diretrizes restaurativas, de 
modo que as pessoas aprendam a dialogar para resolver seus conflitos.
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CONCLUSÃO

A análise dos dados da pesquisa leva-nos a refletir sobre as ações 
desenvolvidas no município e a participar das discussões sobre estes 
dados no próximo evento, no intuito de ajudar a implementar novas 
propostas a serem desenvolvidas neste local. É inegável o aumento da 
violência em determinadas áreas devido à crise econômica. Para isso se 
faz necessário organizar novas estratégias não apenas na área da segu-
rança, mas que envolvam outras áreas do município como a educação, a 
saúde, a justiça e até mesmo a força das entidades religiosas para que se 
consiga traçar um plano de ação e melhorar estes índices. 
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PESQUISA DE QUALIDADE DE VIDA:  
UM OLHAR DA PSICOLOGIA SOBRE O TRABALHO E O 
TRABALHADOR NA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Patrícia Spindler1 

Fernanda Lottermann2 
Gilson Leonardo Barth3

Na sociedade contemporânea, o trabalho ocupa uma posição pre-
ponderante na vida dos sujeitos. O exercício profissional gera impactos 
tanto na subjetividade como na vida de forma geral. Assinalando um lu-
gar central para a relação indivíduo-sociedade, entende-se que o traba-
lho é constitutivo do sujeito. Não é à toa que as pessoas se apresentam e 
se reconhecem dizendo o que fazem em suas atividades laborais, iden-
tificando-se mais ou menos com o lugar que a tarefa realizada ocupa 
no social. Desta maneira, ele não é responsável, tão somente, pela sub-
sistência do ser humano, é também responsável pelo desenvolvimento 
de sentimentos como pertencimento, valorização e reconhecimento. O 
trabalho permite ao sujeito se integrar à comunidade e tem a função de 
mediar a interação entre a ordem singular e a ordem coletiva, podendo 
proporcionar realização pessoal e a construção da sua história de vida.

Em concordância com a teoria da Psicodinâmica do Trabalho, 
acredita-se que a atividade profissional exerce influência ímpar frente à 
subjetivação do ser humano. Nesse contexto, pode-se afirmar que difi-
cilmente o sujeito consegue afastar-se do trabalho sem grandes prejuí-

1 Mestre em Psicologia. Psicoterapeuta e psicóloga da Seção de Acompanhamento 
Psicológico da Guarda Municipal de Novo Hamburgo.

2 Acadêmica de Psicologia.
3 Acadêmico de Psicologia.
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zos ao próprio sentimento de utilidade social (CLOT, 2007). No entanto, 
não são apenas questões da ordem do prazeroso que se atravessam na 
relação existente entre o sujeito e trabalho. Este, por sua vez, também 
pode interferir negativamente no funcionamento psíquico do indivíduo, 
na sua saúde física, e assim prejudicar significativamente a qualidade 
de vida do trabalhador e seus coletivos.

De acordo com a Previdência Social (2013), ocorreram mais de 5 
milhões de acidentes de trabalho entre os anos de 2007 e 2013. Entre 
estes, 45% acarretaram prejuízos sérios aos trabalhadores, chegando a 
levar à morte. Vale ressaltar que não são apenas as condições ergonô-
micas e os acidentes com acometimentos físicos que levam à morte. A 
saúde psíquica do trabalhador é tão afetada quanto o corpo, causando 
prejuízos significativos em sua saúde mental.

Tanto as relações de trabalho como as suas condições estruturais 
são comprovadamente influenciadores da saúde integral dos trabalha-
dores. No entanto, sabe-se também que, no Brasil, as pesquisas sobre a 
qualidade de vida e a saúde do trabalhador estão vinculadas, prioritaria-
mente, ao setor privado. Quanto ao setor público, as pesquisas ainda são 
escassas e diminuem significativamente quando se trata da saúde de ser-
vidores da segurança pública. As Guardas Municipais estão tendo, cada 
vez mais, suas responsabilidades e funções expandidas. No entanto, os 
impactos dessas modificações sobre a qualidade de vida desses servido-
res ainda não possuem formas de análises sistemáticas.

Nesse contexto, o presente estudo busca analisar a percepção dos 
guardas municipais frente a determinados elementos dos atuais con-
textos de trabalho e as consequências deles sobre a sua própria saúde. 
Busca-se com isso, elucidar as discussões acerca do tema e assim, pro-
por com maior clareza as ações em busca da promoção e preservação da 
saúde global dos trabalhadores envolvidos nesse contexto.

A pesquisa da qual este estudo se refere teve o objetivo de inves-
tigar elementos tais como: perfil socioprofissional; segurança no tra-
balho; satisfação financeira; relacionamento no trabalho; autoestima 
no trabalho; iniciativa no trabalho; condições de trabalho; adequação 
de perfil da corporação; saúde; atuação da Guarda Municipal confor-
me preconiza a Lei 13.022/14, bem como o crescimento profissional. 
No entanto, o recorte feito nesta análise propõe como foco de discus-
são a percepção dos servidores de uma guarda municipal do municí-
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pio de Novo Hamburgo, localizada no estado do Rio Grande do Sul, a 
partir de alguns elementos das suas condições de trabalho frente à sua 
qualidade de vida.

GUARDAS MUNICIPAIS

A instituição Guarda Municipal passou por inúmeras modifica-
ções, tanto na legislação como na própria atuação desde a sua criação. 
Inicialmente, as Guardas Municipais tiveram sua configuração estabe-
lecida pelo § 8o do artigo 144 da Constituição Federal que, anos mais 
tarde, especificamente em 2014, viria a se tornar lei, disciplinando e 
tornando obrigatório o que inicialmente era uma sugestão aos muni-
cípios que optavam em instituir a corporação destinada à proteção de 
seus bens, serviços e instalações. 

A Lei 13.022/14 dispõe exclusivamente sobre o Estatuto das 
Guardas Municipais e lhes garante o caráter civil, uma função de pro-
teção municipal preventiva, fazendo uso de uniformes e armamentos 
padronizados, conforme previsto em lei. As Guardas Municipais não 
têm como objetivo reagir ao crime ou à violência diretamente, mas sim 
exercer uma atividade preventiva, junto à comunidade e à população de 
maneira geral (CASTRO, 2010).

SAÚDE E DOENÇA NO TRABALHO

Rossi, Quick e Perrewé (2009) entendem que a Qualidade de Vida 
do Trabalhador (QVT) dentro de organizações faz parte da política da 
instituição em que ele está inserido. Esta possibilidade vai delineando 
algumas práticas que possam estar relacionadas à promoção do clima 
organizacional suficientemente saudável, bem como as necessidades 
pessoais que afetam o processo das relações de trabalho. Os autores 
ainda acrescentam que essa política somente ocorre quando os traba-
lhadores estão comprometidos a agir e refletir criticamente sobre os 
fenômenos que ali surgem, tanto pessoal, quanto institucional.

Pensando na dinâmica psíquica relacionada ao trabalho, uma das 
características do funcionamento do ser humano é a mudança dentro 
de vários contextos em que está inserido, sendo ela fundamental para a 
variabilidade necessária dos modos de ser. No que se refere à promoção 
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da saúde dos indivíduos, o trabalho aparece como elemento fundamen-
tal. Pensando nisso, bem-estar e conforto como definição de saúde para 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) é um conceito bastante amplo. 
Dejours (1986), ao fazer esta crítica, justifica que é preciso sair desta 
ilusão de um estado estável para que o indivíduo tenha objetivos, dese-
jos e esperança, como uma busca saudável de novos crescimentos rumo 
a este fim (DEJOURS, 1986).

Dejours (1989, apud BENDASSOLLI; SOBOLL 2011) entende que 
o trabalho para a psicodinâmica do trabalho é constituinte do sujeito, 
sendo um processo fundamental de subjetivação do trabalhador. O au-
tor ainda salienta que é por meio do trabalho que o indivíduo vai com-
preender vivências subjetivas de prazer e sofrimentos a partir da orga-
nização da instituição em que está inserido.

Acreditando que o trabalho pode ser tão salutar e prazeroso 
quanto fragilizante, entende-se que as condições e as organizações que 
o trabalho proporciona ao trabalhador são fundamentais para essa di-
ferenciação. Cabe ressaltar que nenhuma atividade ou organização está 
livre de situações danosas à saúde física ou mental. e que da mesma 
forma que ele pode preservar a integridade do sujeito, ele também pode 
ser fonte de adoecimento caso os trabalhadores não encontrem, den-
tro do ambiente, formas de aliviar a carga psíquica gerada diariamente 
(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011).

Para analisar a saúde mental do trabalhador e as relações esta-
belecidas entre os sujeitos e o cenário em que eles interagem, se faz 
necessário abrir mão de teorias que atribuem tão somente ao próprio 
sujeito a responsabilidade sobre a integridade de sua saúde no local de 
trabalho. É necessário compreender e atentar para a influência que a 
organização do trabalho exerce sobre a saúde/doença mental do sujeito 
trabalhador e seus coletivos. 

Assim, pode-se considerar que o ponto de partida da Psicodinâmica 
do Trabalho está na compreensão de como estes trabalhadores con-
seguem manter a saúde psíquica mediante condições e formas de or-
ganização do trabalho, muitas vezes consideradas desestruturantes 
(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). As estratégias escolhidas pelo indiví-
duo e seus grupos para dar conta das condições de trabalho podem ser 
a fonte da saúde mental, mas também podem ser causa de padecimento. 
De acordo com Gernet (2010), o sofrimento pode se transformar em 



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

335

prazer em duas condições: uma delas se apresenta quando a organiza-
ção não se opõe à criatividade do indivíduo, e a outra seria a consequên-
cia desta primeira, ou seja, quando a contribuição do colaborador pode 
e é reconhecida pelos outros que também fazem parte do contexto.

Gernet (2010, p. 62) cita que “O reconhecimento no trabalho 
participa da realização do ser no campo social”. A autora ainda defende 
a ideia de que, quando o sujeito mantém um contato equilibrado com 
a realidade através do seu trabalho e esse trabalho, por sua vez, não é 
reconhecido pelos demais, o sujeito pode ser levado à solidão aliena-
dora, podendo essa situação ser perigosa tanto do ponto de vista do 
desenvolvimento da identidade como também das condições de saúde 
do sujeito que se insere no contexto de trabalho. No que lhe concerne, 
a identidade é “a armadura da saúde mental” e para se constituí-la 
depende da confirmação que se apresenta através do olhar do outro  
(GERNET, 2010). 

Gernet e Dejours (2009) afirmam que trabalhar não significa ape-
nas produzir, mas tem a função primordial de proporcionar ao sujeito 
“se transformar em si mesmo” e isso só se faz possível através do reco-
nhecimento. Sobre o reconhecimento no trabalho, ou sobre a falta dele 
pelos pares e pelo coletivo, uma pesquisa recente desenvolvida pela 
Seção de Acompanhamento Psicológico (SEAPSI) na sede da mesma 
Guarda Municipal apontou este como sendo um dos fatores influencia-
dores tanto da forma de trabalho como também da qualidade de vida e 
saúde dos servidores (SPINDLER; LOTTERMANN, 2016). Essa mesma 
pesquisa apontou ainda que, além da falta de reconhecimento, os outros 
elementos que mais influenciam nas relações e condições de trabalho 
e trazem consequências à saúde e qualidade de vida são as influências 
políticas partidárias, a desconfiança entre os colegas de serviço, bem 
como a falta de padronização nas ações realizadas ou ordens dadas pe-
los inspetores chefes (SPINDLER; LOTTERMANN, 2016).

MÉTODO

O presente estudo tem caráter quantitativo exploratório e in-
vestiga a percepção dos servidores de uma Guarda Municipal de Novo 
Hamburgo acerca da possível influência exercida pelas rotinas, organi-
zações, estruturas e relações de trabalho frente à sua própria qualidade 
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de vida no trabalho. Além disso, busca também identificar o perfil atual 
do servidor de segurança pública nesse município em especial. 

A coleta de dados se deu a partir de um questionário padronizado 
e que abrangia 159 questões abertas e fechadas, tendo sua aplicação 
ocorrida ao longo do mês de julho do ano de 2016, contemplando 69% 
dos trabalhadores da corporação e totalizando uma amostra de 138 
questionários respondidos. Esse questionário foi elaborado especial-
mente para a pesquisa que se deu em forma multidisciplinar, reunindo 
profissionais de carreira, neste caso, guardas municipais, a psicóloga da 
corporação, estagiários de psicologia e pesquisadores do Observatório 
de Segurança Cidadã instaurado dentro da sede da Guarda Municipal. 
Os profissionais vinculados à elaboração da ferramenta têm conheci-
mento das rotinas de trabalho da Guarda Municipal em questão, o que, 
perante análise dos pesquisadores, garantiu uma apropriação mais fi-
dedigna das questões pertinentes, fazendo com que as perguntas esti-
vessem mais apropriadas à realidade da instituição.

Da mesma forma que as questões que compunham a ferramen-
ta, a aplicação da mesma foi aprovada e consentida pela diretoria vi-
gente da Guarda Municipal e pelo Secretário de Segurança Pública do 
município que também responderam ao questionário, uma vez que são 
componentes da corporação. Devido ao grande número de servidores 
pesquisados, a aplicação da ferramenta se deu coletivamente. 

Nesse contexto, os guardas foram reunidos em grupos de 3 a 26 
trabalhadores, totalizando 13 turmas, na própria sede da corporação, 
tendo recebido as orientações para o preenchimento no mesmo local. 
Essas orientações abrangiam informações sobre o caráter sigiloso e 
ético da pesquisa; sobre a sua autoaplicação; sobre os motivos pelo 
qual se realizava; a forma como se daria a devolução dos dados cole-
tados; bem como demais esclarecimentos de outras dúvidas que sur-
giam no momento.

Mesmo considerando que todos os elementos pesquisados exer-
cem influência ímpar na saúde e na qualidade de vida do trabalhador, é 
devido à abrangência de informações obtidas a partir da ferramenta ci-
tada acima e à impossibilidade de utilizá-las todas em um mesmo levan-
tamento, que se optou por selecionar aqueles que, ao se refletir sobre 
a qualidade de vida e a saúde mental, exercem influência significativa. 
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Dessa forma, abordar-se-á, ao longo das discussões os seguintes temas: 
condições de trabalho e relações de trabalho frente aos problemas de 
saúde enfrentados pelos servidores e a percepção frente ao reconheci-
mento do próprio trabalho. Os dados foram analisados de forma quan-
titativa com o auxílio do Software Sphinx iQ2.

CARACTERÍSTICAS DA GUARDA MUNICIPAL ANALISADA

A Guarda Municipal analisada foi criada a partir da Lei nº 05, da-
tada do dia 08 de janeiro do ano de 1990. No entanto, o dia tomado 
pela corporação como oficial foi aquele em que ocorreu a homologação 
dos primeiros 180 (149 homens e 31 mulheres) servidores que viriam 
a compor o efetivo. Em consonância com a legislação, os profissionais 
fazem uso de uniformes na cor azul-marinho e de equipamentos padro-
nizados (incluindo a arma de fogo). O ingresso na organização se dá por 
meio de concurso público que, além de nacionalidade brasileira, exige 
idade mínima de 18 anos, nível médio completo e, atualmente, apro-
vação nas avaliações psicológicas e de tiro, somado à formação inicial 
prevista em lei.

Além de refletir sobre as condições de trabalho oferecidas pela 
Guarda Municipal e seus possíveis reflexos frente à saúde física e men-
tal dos servidores da segurança pública, a aplicação dos questionários 
tinha o objetivo de levantar o perfil atual destes trabalhadores. 

Vale ressaltar que dentre os 138 questionários analisados, iden-
tificou-se que o guarda municipal da instituição pesquisada é, em 
sua maioria, católica (50,7%) e do sexo masculino. Identificou-se que 
79,7% do efetivo são homens, 17,4% são mulheres e 2,9% optaram por 
não responder a esta questão. Quanto à orientação sexual, prevalece a 
heterossexualidade correspondendo a 86,2% do total, sendo a homos-
sexualidade representada por 5,1% dos pesquisados; 8% deles não res-
ponderam e 0,7% marcaram a opção referente a outras orientações que 
não foram especificadas.

Dentre estes servidores, a maioria se encontra na faixa etária de 
45 a 54 anos, correspondendo a 50,7% do total pesquisado. Os demais 
se dividem entre faixas etárias com menos de trinta anos e mais de 60, 
como visualizado na imagem 1, demonstrada abaixo:
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Imagem 1 – Faixa etária dos guardas municipais

Fonte: Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho da Guarda Municipal,  
Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo e Seção de  

Acompanhamento Psicológico da GMNH, 2016.

Dentre os trabalhadores pesquisados, 51,4% deles atuam há 
mais de 20 anos na Guarda Municipal, 21,0% fazem parte do efetivo 
de 16 a 19 anos; 8,0% trabalham de 12 a 15 anos; 5,8% trabalham de 
8 a 11 anos; 3,65% fazem parte da corporação de 4 a 7 anos e 7,25% 
do efetivo trabalha a menos de quatro anos na GM. O regime de traba-
lho da corporação varia de escalas de 12x36 (50,0%), escala de 6x18 
(16,7%), 40 horas semanais (23,9%) e administrativo (7,2%). Esse re-
gime de trabalho pode variar entre os turnos do dia (67,4%) e da noite 
(31,2%). Os servidores ainda têm a oportunidade de executar horas 
extras conforme a demanda da escala que organiza o serviço. Dessa 
forma, 42,8% dos respondentes apontaram que nos últimos seis me-
ses executaram, em média, de 30 a 60 horas extras. Outros 25,4% 
apontaram que, no mesmo período, executaram menos de dez horas 
de trabalho extra; 12,3% de 20 a 29 horas de trabalho extra; 6,5% dos 
pesquisados representam a totalidade daqueles trabalhadores que 
executaram de 10 a 19 horas extras, outros 2,2% executaram 100 ou 
mais horas extras, enquanto 10,9% do total pesquisado optou por não 
responder à questão.
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ANÁLISE DOS DADOS

Frente às teorias abordadas até o momento e os objetivos propos-
tos inicialmente no presente artigo, bem como a extensão de assuntos 
e temas abordados ao longo do questionário, se fez necessário o apon-
tamento de alguns em específico para que se aprofundasse a discussão 
e a tornasse útil frente aos aspectos do trabalho que podem influenciar 
a qualidade de vida no trabalho e a saúde dos servidores da segurança 
pública municipal. Nesse contexto, elencaram-se algumas questões que 
corroboram para o entendimento dos dados oriundos da primeira pes-
quisa desenvolvida na sede e já referida anteriormente.

As questões que tinham como tema principal as ameaças em ser-
viço mostraram que 55,1% dos servidores já foram ameaçados enquan-
to 70,3% já tiveram colegas de trabalho ameaçados no mesmo contexto. 
Outras questões que remetem às relações de trabalho são aquelas que 
abordam as ocorrências de humilhação e descriminação no trabalho. 
Nesse contexto, 50% dos trabalhadores pesquisados relataram já terem 
se sentido humilhados e 55,1% já foram discriminados no trabalho. 
Entre os que relataram já terem sido humilhados no trabalho, 60,5% 
afirmaram ter recebido tal agressão de sua própria chefia enquanto ou-
tros 40,8% relataram ter sido humilhado por um colega de trabalho e 
36,8% dos guardas foram humilhados por algum cidadão, como pode ser 
acompanhado na imagem 2.

Imagem 2 – Ocorrências de humilhação/discriminação

Fonte: Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho da Guarda Municipal,  
Observatório da Segurança Cidadã de Novo Hamburgo e Seção de  

Acompanhamento Psicológico da GMNH, 2016.

Ainda sobre as relações de trabalho, vale ressaltar que 19,6% 
estão inclinados a discordar e que 15,2% discordam plenamente de 
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serem reconhecidos por suas contribuições aos resultados alcançados 
pela Guarda Municipal. Perante a afirmação de que a prefeitura do mu-
nicípio reconhece e valoriza o trabalho de cada servidor, 39,9% discor-
dam plenamente, 22,5% estão inclinados a discordar enquanto apenas 
6,5% concordam plenamente com tal afirmação.

Foi constatado que 64,5% concordam plenamente que têm um 
bom relacionamento com os colegas; 31,2% se inclinam a concordar; 
2,9% não souberam ou não quiseram responder; e 0,7% estavam incli-
nados a discordar do bom relacionamento no contexto de trabalho. No 
entanto, quando questionados sobre a cooperação de trabalho entre as 
áreas, evidenciou-se que a maior porcentagem obtida nessa pesquisa 
foi nos itens discordo plenamente e inclinado a discordar, o que repre-
senta 58%, ou seja, mais da metade da corporação que respondeu ao 
questionário entende que não existe cooperação entre as áreas ou se-
tores. Essa informação corrobora e reforça os dados levantados na pri-
meira pesquisa desenvolvida na corporação e que discute o sentimento 
de desconfiança entre os trabalhadores.

Quanto às condições de trabalho, 57,2% da população pesquisa-
da está inclinada a discordar ou discorda plenamente de que as regras 
que regem as atividades dentro da instituição são claras e objetivas a 
ponto de serem conhecidas por todos e 32,6% estão inclinados a dis-
cordar da afirmação de que o servidor da Guarda Municipal recebe as 
informações necessárias para desempenhar bem o seu trabalho. Além 
disso, outro aspecto relevante é referente ao salário. 47,8% dos servido-
res entrevistados discordam totalmente de que o salário é compatível 
com as funções que exercem.

No que se refere aos problemas de saúde e hábitos comportamen-
tais, observou-se que 35,5% dos guardas municipais dizem não apre-
sentar problemas de saúde; o estresse foi o principal sintoma percebido 
por eles, representando 21,7%, seguido de ansiedade, com 21%; hiper-
tensão, com 15,2%; e outros sintomas, com 13,8%. Além desses dados, 
foram apontadas outras patologias, como lesão por esforço repetitivo – 
LER (13%), tabagismo (9,4%), insônia (7,2%), uso excessivo de cafeína 
(7,2%), obesidade (5,8%), depressão (5,1%), diabetes (4,3%), hipoti-
reoidismo (3,6%), hipertireoidismo (2,2%) e agressividade (2,2%). 

Dentre as diversas patologias citadas acima, foi possível observar 
que, mesmo diante desses hábitos comportamentais, 68,1% dos traba-
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lhadores não se afastaram do trabalho nos últimos dois anos. 12% deles 
se ausentaram do trabalho por 15 dias, seguido por 7,2% deles afasta-
dos por mais de 30 dias; 4,3 registraram ocorrência de absenteísmo en-
tre 15 e 30 dias, e 4,3% deles tiveram outro tempo de afastamento. 3,6% 
dos entrevistados não responderam essa questão. É preciso observar 
que havia, no período da pesquisa, servidores que se encontravam em 
licença saúde não foram contatados para responder ao questionário em 
virtude de encontrarem-se afastados do trabalho.

Ainda, no que se refere ao contexto da saúde desses trabalhadores, 
quando questionados sobre algum encaminhamento a profissionais da 
saúde mental ou atividades que visam esse fim, foi constatado que 20,3% 
deles já fizeram psicoterapia, sendo a mesma porcentagem para quem 
já fez uso de medicação, no entanto, 7,2% ainda fazem uso contínuo de 
remédios. Quanto ao programa de qualidade de vida oferecido pela insti-
tuição, 24,6% dos trabalhadores já participaram dessa atividade.

Pensando na qualidade da saúde mental do guarda municipal e o 
público com que trabalham, torna-se necessário um desempenho psi-
cológico preservado esperado para atuar diretamente com os cidadãos. 
Inclusive para obter o porte de arma, é realizada a avaliação psicoló-
gica específica, exigida pela Polícia Federal com profissional perito li-
citado para tal serviço. Foi constatado que 68,8 % dos trabalhadores 
usam arma de fogo como instrumento de trabalho; 25,4% não portam; 
4,3% estão aguardando resposta e 1,4% não sabe ou não respondeu. 
Ainda em relação ao porte de arma de fogo, os guardas municipais fo-
ram questionados se, ao portarem o armamento durante as execuções 
de suas atividades, se sentiriam mais seguros. Na análise das respostas, 
constatou-se que o fato de estarem empossados desse direito faz com 
que 37,7% do efetivo concorde plenamente em estar se sentindo mais 
seguro com a arma de fogo. Sobre essa mesma questão, 36,6% dos guar-
das responderam estarem inclinados a concordar; 7,2% discordam ple-
namente, enquanto 8,7% dos pesquisados estão inclinados a discordar 
da afirmação de se sentirem mais seguros em tal condição. 

Nesse contexto, vale ressaltar que os guardas municipais têm 
oportunidade de decidir pela utilização da arma não letal, estando ou 
não aptos a portarem a arma de fogo. Ao serem questionados sobre 
sua preferência, 73,9% dos trabalhadores afirmaram que a sua prefe-
rência é estar portando ambos instrumentos ao longo do exercício de 
suas funções. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Evidenciou-se, de forma geral, que o número de ameaças que 
acontece dentro da instituição é de alta porcentagem, sendo presen-
ciada ou mesmo vivenciada por mais da metade dos trabalhadores. 
Entende-se que a atitude de ameaça trazida dentro do contexto do tra-
balho interfere de forma significativa na qualidade de vida e na dinâmi-
ca do trabalho, o que consequentemente se torna um atravessamento 
para possibilidades de interação e discussões de melhorias. 

Pensando nisso, outro elemento representativo que chamou a 
atenção na pesquisa foi o número de humilhações vindo das chefias, o 
que está vinculado às relações de poder representadas por uma rígida 
estrutura hierárquica. O uso da palavra se mostra bastante condiciona-
do à hierarquia, o que lhes permitem gozar de autoridades em discur-
sos que objetivam interesses particulares (CHANLAT, 1996). Pode-se 
avaliar que esta forma de se comunicar é violadora de direitos e um 
tanto violenta gerando consequências significativas para os servidores 
na sua atuação profissional, como, por exemplo, o cerceamento, a coer-
ção e o constrangimento. Considera-se que tanto os dados que remetem 
aos altos índices de humilhação como os de discriminação por parte 
das figuras de chefia caminham em sentido oposto à valorização e ao 
reconhecimento dos servidores da Guarda Municipal. Esse exemplo de 
conduta mostra indícios da deterioração ou até do desaparecimento 
das relações e reflexões coletivas sobre e no trabalho. 

De acordo com Gernet e Dejours (2009), são justamente as re-
lações coletivas e as capacidades destas em emitir julgamentos tão 
consensuais quanto possível que possibilita o reconhecimento no 
trabalho e a consequente estruturação da identidade do sujeito que 
trabalha. Na ausência de uma relação de trabalho mais sadia, a convi-
vência tende a se desagregar, fazendo com que não reste nada senão 
o sofrimento ou o próprio adoecimento. Essa afirmação de Gernet e 
Dejours (2009) leva a refletir que o índice de patologias apresenta-
das pelo público pesquisado pode estar vinculado à falta de reconhe-
cimento embutido nas ocorrências de humilhações e descriminações, 
bem como à falta de reconhecimento percebida pelos servidores como 
real e que ocorre, ou deixa de ocorrer, por parte da instituição maior, 
a prefeitura municipal. 
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Sendo assim, tanto a Prefeitura como a Guarda Municipal podem 
ser consideradas organizações que, conforme Dejours (1986), são pe-
rigosas para o funcionamento mental. Ou seja, quando isto ocorre, sig-
nifica que o desejo do trabalhador é pouco visibilizado. E, portanto, é 
o funcionamento mental dos trabalhadores que é atingido provocando 
não somente perturbações, mas também sofrimentos e, eventualmente, 
doenças mentais e físicas, atingindo diretamente a qualidade de vida no 
trabalho e também fora dele. 

Nesse sentido é que a pesquisa aponta que as hierarquias consti-
tuídas e consolidadas atualmente na corporação se baseiam no mode-
lo militarista e pelo viés tecnocrático-regulatório (PAZINATO, 2012), o 
que despontencializa modos de trabalhar mais afinados com a gestão 
solidificada em outros países que têm tido mais êxito no trabalho pre-
ventivo, bem como ostensivo, da segurança pública municipal.

Uma das maiores dificuldades, portanto, consiste na organização 
do trabalho. Para Dejours (1986), a problemática não é o trabalho pro-
priamente dito, nem tão pouco o não trabalho, mas a qual trabalho esse 
sujeito está vinculado. Esta organização, que se distingue das condições 
de trabalho, se desdobra na divisão das tarefas e na divisão dos homens. 
A divisão das tarefas vai do conteúdo das atividades, o modo operató-
rio, a tudo o que é prescrito pelo organizador do trabalho. Já o segundo 
elemento é a divisão dos homens que compreende como as pessoas são 
divididas pela organização do trabalho e como as relações entre uns e 
outros são reguladas e organizadas no nível desse conjunto que se cha-
ma organização do trabalho. 

Desta maneira, a pesquisa de qualidade de vida aponta para no-
vas problematizações referentes às habilidades e competências dos ser-
vidores frente às tarefas e sua organização. Havendo, por exemplo, uma 
maior padronização dos procedimentos de gestão, de operações, de re-
gras, bem como a efetivação de um plano de carreira que venha ao en-
contro do que preconiza a Lei 13.022/14, pode-se potencializar a qua-
lificação da comunicação, o alinhamento conceitual e a organização do 
trabalho do que é uma guarda-civil e desmilitarizada, conforme análise 
das necessidades apontadas a cima. A promulgação da Lei 13.022/14, 
além de legitimar a atuação do guarda e agregar novas e diferentes 
funções ao papel do servidor da segurança pública municipal, oferece 
também novos sentimentos frente à profissão. Ao serem questionados 
sobre o assunto, os guardas municipais da cidade de Novo Hamburgo 
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afirmam sentirem-se: mais esperançosos (24,6%); mais pressionados 
(21,7%), mais valorizados (16,7%); pouco preparado (10,9%); mais 
adequado para trabalhar com segurança pública (10,9%); mais seguro 
(8,7%); mais vulneráveis (7,2%) enquanto alguns preferiram não res-
ponder (6,5%), outros afirmaram não conhecer a referida lei (8,0%). 
Ainda fazendo referência à promulgação da mesma lei, 56,5% dos guar-
das concordam plenamente ou estão inclinados a concordar com a afir-
mação de que preferem as novas tarefas da Guarda ante a simples vigi-
lância dos próprios municipais. 

O grupo pesquisado demonstra interesse tanto na implantação, 
como na prática de novas formas de atuação e de ser no próprio trabalho. 
No entanto, ao relacionarmos esses dados ao reconhecimento percebido 
pelos guardas por parte da comunidade ou das demais instituições de 
segurança, ou mesmo da prefeitura municipal, pôde-se perceber que o re-
conhecimento do novo papel ainda se encontra, em sua maioria, oriunda 
do interior da própria instituição. Essa característica toma maiores pro-
porções sempre que o coletivo de trabalho resgata as discussões acerca 
da efetivação do seu Plano de Carreira, uma discussão há muito em pauta 
e que ainda não encontrou espaço para se concretizar. Pensa-se que, des-
ta forma, a definição do perfil e da própria carreira da corporação se faz 
necessária para, a partir de então, se tornarem legitimados e reconheci-
dos todos os diferentes modos de trabalhar e se subjetivar próprios da 
instituição e de seus atores, oportunizando também a realização do de-
sejo dos 63,8% dos servidores da Guarda que concordaram plenamente 
ou estavam inclinados a concordar com a afirmação que dizia: “pretendo 
seguir carreira de Guarda Municipal de Novo Hamburgo”.

Frente a todas as regulações impostas pelo ambiente de traba-
lho, a falta de reconhecimento e o sentimento de não pertencimento 
podem ser fonte de sofrimento e de esvaziamento do sentido de traba-
lho. Dejours et al. (2011) afirmam que o trabalhador formula estraté-
gias defensivas próprias na busca da sua própria saúde mental, e essas 
estratégias, por sua vez, são construídas, organizadas e gerenciadas de 
forma coletiva. Entendendo a relevância do coletivo dentro do contexto 
de trabalho da Guarda Municipal, são constantes as tentativas, por parte 
dos profissionais das áreas humanas e de saúde, de vincular e oportu-
nizar cada vez mais as relações e reflexões coletivas em busca da saúde 
e qualidade de vida de cada trabalhador e seus grupos. Nesse contexto, 
oportunizam-se momentos informais e, também, ao longo das aulas do 
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curso anual de requalificação, bem como durante o projeto destinado 
especificamente à qualidade de vida, o Programa Viva Mais, e nos aten-
dimentos, encaminhamentos, capacitações e atividades que a Seção de 
Acompanhamento Psicológico propõe. 

No que se refere ao Programa Viva Mais, programa do Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipasem) que 
visa promover a qualidade de vida nos locais de trabalho, que acontece 
em parceria com a Seção de Acompanhamento Psicológico da Guarda 
Municipal na própria sede da corporação, foi constatado somente 
24,6% de participação. O programa, que tem em sua equipe multidis-
ciplinar psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutricionista, abor-
da assuntos como consciência corporal, relacionamento interpessoal, 
importância do movimento ou exercício físico e é voltado a diminuição 
dos riscos que interferem no bem-estar dos servidores. Neste programa 
de qualidade de vida, pretende-se a participação de todos os servido-
res, porém ele acontece em pequenas turmas exigindo um cronogra-
ma maior a ser conciliado com as escalas de serviço. Para tanto, houve 
critérios relativos à saúde dos trabalhadores para serem selecionados 
numa ordem de prioridades.

Contudo, na maioria das vezes, este programa que visa à dimi-
nuição dos riscos ao bem-estar; é oferecido em espaços curtos e nem 
sempre sistemáticos, deixando a desejar quanto à abrangência das suas 
atuações. Nesta perspectiva, entende-se que aqueles trabalhadores 
“não alcançados” pelos momentos coletivos que se consegue propor-
cionar oficialmente, necessitam encontrar outras estratégias defensivas 
individuais. Assim, vale ressaltar que ao longo do questionário se bus-
cou identificar quais as formas que os guardas municipais encontravam 
para aliviar suas tensões diárias de trabalho, mesmo que fora dele. 68% 
dos trabalhadores encontraram nas atividades físicas uma forma de ali-
viar as tensões de trabalho; 32% optam tanto por mexer na terra e com 
plantas, como também por ler e estudar; 26% desenvolvem atividades 
culturais; 22% atividades manuais, e 52% outras diversas atividades.

Negligenciar a importância das relações coletivas de trabalho, 
como nos momentos de reflexões, aprendizagens e, inclusive, de des-
contração e convívio com os colegas que podem ocorrer concomitan-
tes a estes e por meio das trocas de experiências, do reconhecimento 
grupal é também abrir mão do desenvolvimento de cada trabalhador. 
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Isso porque, as relações coletivas, além de proporcionarem o compar-
tilhamento de anseios, preocupações e tensões de trabalho, pode tam-
bém potencializar as formas de trabalhar já que é através do coletivo 
que se pode estimular a criatividade e as habilidades de se relacionar 
interpessoalmente.

A psicologia se apresenta como uma ferramenta de desacomoda-
ção e, ao mesmo tempo, para potencializar a criação de novos espaços-
tempos de constituição dos sujeitos no e pelo trabalho. Analisar a reali-
dade, instigar a reflexão e promover diferentes modos de ser dentro do 
trabalho sempre que necessário são mais do que comprometimentos 
éticos, são também uma forma de trabalhar em prol do ser humano e do 
coletivo, já que os reflexos de um efetivo mental e fisicamente saudável 
se refletem na comunidade como um todo.

Como citado na análise de dados, os guardas municipais fazem 
uso do porte de arma mediante aptidão da avaliação psicológica e de 
tiro, o que representa 68,8% dos guardas municipais com acesso a esse 
equipamento. A sessão de acompanhamento psicológico tem auxiliado 
como facilitadora no desempenho psicológico e cognitivo desses traba-
lhadores por meio da escuta, rapport e preparação cognitiva com jogos 
online e outros serviços, tendo em vista a importância da saúde mental 
para utilização desses instrumentos.

A partir das teorias estudadas nesta pesquisa, evidencia-se que a 
organização do trabalho repercute em alguns sofrimentos para o traba-
lhador, dentro eles os citados na pesquisa que aparecem nos trabalha-
dores dessa instituição de segurança pública, sendo elas: ansiedade, hi-
pertensão, LER, tabagismo, insônia, uso excessivo de cafeína, obesidade, 
depressão, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo e agressividade. 
Entende-se que algumas dessas patologias possam se manifestar atra-
vés de estratégias como meio de driblar tais sentimentos e sensações 
percebidas em função da dinâmica do trabalho, o que Dejours (1992) 
entende como estratégia defensiva.

Outra informação oriunda da pesquisa é a porcentagem de guar-
das municipais com outra atividade laboral como renda extra. Trata-se 
de 23,9% de servidores que trabalham, em média, 24 horas semanais 
além da jornada de segurança pública. Entende-se que as doenças cita-
das estejam presentes na vida desses trabalhadores, pois também estão 
associadas à carga excessiva de horas diárias trabalhadas. A atual situa-
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ção econômica do País, além da defasagem salarial, tem afetado bastan-
te a qualidade de vida da população, o que consequentemente vem ao 
encontro com esta problemática.

Entende-se que a defasagem salarial enfrentada pela maioria dos 
trabalhadores tem afetado de forma significativa sua profissão. Quando 
questionados sobre a comparação do salário inicial frente a atual remu-
neração, 56,5 % deles discordam plenamente que estejam recebendo 
um salário melhor em relação ao de início de sua carreira. Apesar disso, 
63,8 % dos trabalhadores apontaram querer dar continuidade na pro-
fissão. Neste sentido, percebe-se que existe uma necessidade de com-
pensação salarial em atividades extras para driblar essa perda finan-
ceira. No entanto, ainda assim, os trabalhadores que mantêm apenas 
suas atividades no serviço público pretendem dar continuidade à sua 
carreira na instituição.

A atividade laboral extra realizada por alguns guardas pode vir ao 
encontro desta diferença econômica, na tentativa de suprir o prejuízo 
financeiro. Porém, em contrapartida, influencia de forma significativa 
no trabalho, podendo ter relação direta com o surgimento de doenças 
que afetam a saúde do servidor e sua qualidade de vida. É fundamental 
que haja conscientização e reconhecimento do trabalhador sobre os li-
mites do seu corpo, respeitando o momento de parar quando o cansaço 
se instala. Isso pode evitar o adoecimento recorrente das agressões so-
fridas em função do trabalho exaustivo.

Considera-se, portanto, de fundamental importância a urgência 
em potencializar habilidades, competências, bem como a promoção de 
saúde dos sujeitos, não apenas nos encaminhamentos a rede de saúde, 
mas é indispensável o fomento dessa atividade no local de trabalho. O 
reconhecimento pessoal e profissional é fortemente implicado nessas 
ações e possibilita amenizar o conflito entre o desejo do sujeito e as re-
gras da instituição em que está inserido. Esta é uma possibilidade para 
fazer diferença em relação ao individualismo como preceito enrijecido 
dentro das instituições. Pensando nisso, o questionamento frente às 
exigências da organização visa rever as atitudes servis, se mostrando 
como uma iniciativa a ser tomada pelo guarda municipal, quando ter o 
conhecimento de seu trabalho e de si é apontado como facilitador dos 
processos. 

Foi identificado que procedimentos de gestão necessitam de pa-
dronização para efetivar o fornecimento de serviços, fazendo com que 
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o trabalhador consiga se implicar de maneira mais segura no ambien-
te de trabalho. Através disso, também é possível estabelecer planos e 
regras que possam compactuar com possíveis melhorias não somente 
na saúde do trabalhador, mas a toda comunidade que é atendida por 
esse serviço, principalmente quando relacionada à nova Lei 13.022/14 
que visa diferenciadas atividades à guarda municipal, como já mencio-
nado anteriormente. No entanto, percebe-se que a influência política 
partidária despotencializa a padronização e o próprio reconhecimento 
da atividade profissional do guarda municipal. Essa discussão se tor-
na relevante quando se analisam as mudanças constantes na gestão da 
corporação. Nos últimos seis meses de atuação, a Guarda Municipal de 
Novo Hamburgo passou por quatro direções diferentes. Ações e formas 
de trabalho não padronizados tendem a corroborar o não desenvolvi-
mento ou mesmo o esvaziamento do lugar que deveria ser próprio des-
te trabalhador. Nesse contexto, Kerber e Pazinato (2012) afirmam que

A falta de clareza da(s) identidade(s) profissional(is) das Guardas 
Municipais acaba por obliterar sua legitimação social e institucio-
nal, inviabilizando seu reconhecimento público como instituição 
fundamental na prevenção das violências e da criminalidade e na 
consolidação de um modelo de segurança cidadã, baseado efe-
tivamente na compreensão dos múltiplos fatores que afetam e 
estão correlacionados com a segurança e com a convivência nas 
cidades, no bojo da segurança dos direitos, passível de ser inferi-
da por uma leitura constitucional da segurança como um direito 
social.

Entende-se assim a legitimação e o reconhecimento do lugar ofi-
cial deste guarda evita a concorrência com as tradicionais agências de 
segurança e fiscalização de trânsito, e estabelece um novo lugar, o lugar 
da agência de prevenção e promoção dos direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente produção textual, apesar das limitações identificadas, 
se mostra útil ao expor características e formas de se relacionar no tra-
balho da Guarda Municipal pesquisada, bem como os seus reflexos na 
qualidade de vida do trabalhador. Além de contribuir com as discussões 
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sobre o fazer na segurança pública, pode também ser subsídio para mu-
danças de atitudes e ações que ao longo do tempo se consolidaram e, 
por consequência, influenciam na saúde dos trabalhadores e nos seus 
modos de trabalhar e se subjetivar. Espera-se que esse documento seja 
estimulador de outras pesquisas e investigações, bem como suscite 
ações que possam resgatar e promover melhores condições e relações 
de trabalho.

Frente aos resultados obtidos, identifica-se a necessidade de di-
vulgação deste material perante todos os guardas municipais do muni-
cípio de Novo Hamburgo, bem como a divulgação da influência que as 
dinâmicas e oportunidades de reconhecimento exercem sobre os sujei-
tos e sua saúde. Esse reconhecimento tem como objeto mais importante 
o próprio trabalho realizado, ou seja, a atividade em si.

A partir dos referenciais teóricos estudados e da análise do ques-
tionário aplicado, surgiu a hipótese de que os trabalhadores estão 
submetidos a estratégias de trabalho que podem estar afetando a sua 
qualidade de vida, estando esses fatores fortemente atrelados à orga-
nização político-institucional. Pensando nisso, surge a possibilidade da 
Psicologia se implicar em apontamentos trazidos pelos trabalhadores e 
intervir de forma que ampare as hipóteses trazidas viabilizando a me-
lhora na qualidade de vida do guarda municipal, o que consequente-
mente é ampliado às relações da corporação e dos servidores com a 
comunidade. 

Como visto na teoria utilizada, entende-se que a melhora de qua-
lidade de vida no trabalho pode melhorar a saúde física e mental dos 
servidores. Para Dejours (1986), há trabalhadores que se sentem me-
lhor após o trabalho realizado. Porém, para isto ocorrer, é necessária 
uma organização do trabalho que não reprima o funcionamento men-
tal. Somente assim é possível oferecer um terreno privilegiado para 
que o trabalhador concretize suas aspirações, suas ideias, seus dese-
jos. Será desta maneira que a qualidade de vida no trabalho poderá 
promover a saúde do trabalhador. Afinal, saúde, para a Psicodinâmica 
do Trabalho, é a liberdade de dar ao corpo o direito de repousar, de 
cuidar, de tratar, de se relacionar, de comer quando tem fome, de dese-
jar. Esse desejo tem no ato de trabalhar uma ingerência fundamental 
para agir individualmente ou coletivamente sobre a organização do 
trabalho, ou seja, sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das tarefas, 
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a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si. Como dizem 
Gernet e Dejours (2001), cada regra de trabalho tem não só uma pers-
pectiva técnica, mas também uma regra social, na medida em que ela 
organiza o “viver junto”. Trabalhar, portanto, não é somente produzir, 
é também viver junto. 

Esta é a proposta que a Seção de Acompanhamento Psicológico da 
corporação se coloca a construir e reconstruir diariamente no cotidiano 
do trabalho com os guardas municipais, em uma tentativa constante de 
desobstruir os movimentos desejantes destes trabalhadores na busca 
por mais saúde e qualidade de vida no trabalho e fora dele.
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DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 NA SEGURANÇA: A EXPERIÊNCIA DE  

CONSTRUÇÃO DO I PLANO MUNICIPAL  
DE SEGURANÇA CIDADÃ DE NOVO HAMBURGO

Luiz Antônio Brenner Guimarães1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A violência e a criminalidade tem sido uma das grandes preocu-
pações das comunidades. Neste sentido, nos últimos anos, tem havido 
esforços para construir um novo modelo de segurança pública, que 
combine ações qualificadas da Polícia e da Justiça com prevenção e par-
ticipação social. Neste cenário, o município possui papel importante 
para o êxito deste novo modelo, sendo por meio do relacionamento de 
sua base territorial onde acontece a violência, ou da articulação de suas 
políticas públicas para o desenvolvimento dos processos de prevenção, 
ou ainda na contribuição da integração das ações do Sistema de Justiça 
e Polícia com a rede das políticas municipais. O papel do município, nes-
te novo modelo, também é fundamental, como mobilizador e articula-
dor do envolvimento e participação da comunidade.

Neste sentido, a Prefeitura de Novo Hamburgo vem desenvolven-
do um conjunto de ações para contribuir com a segurança e qualificar a 
política municipal de segurança, como a estruturação do Observatório 
de Segurança Cidadã, a implantação dos Fóruns Regionais e Municipal 

1 Oficial Superior da RR da Brigada Militar e Coordenador do Núcleo de Prevenção à 
Violência, Segurança e Direitos Humanos da Guayí. Coordenador da equipe da Guayí na 
elaboração do Plano Municipal e do Fórum de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo.
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de Segurança a elaboração do Plano Municipal Integrado de Segurança 
Cidadã com a mobilização e participação da comunidade.

A Guayí, através de seu Núcleo de Prevenção à Violência, Segurança 
e Direitos Humanos, foi parceira do Governo Municipal, na elaboração 
do Plano e implantação dos Fóruns, a partir da sua escolha no processo 
de seleção pública realizado pelo Município.

Este artigo tem o objetivo de registrar e descrever o processo re-
alizado na elaboração do Plano Municipal e dos Fóruns Regionais e o 
Fórum Municipal de Segurança Cidadã, abordando o contexto, os funda-
mentos, o processo participativo, a síntese do diagnóstico realizado, os 
desafios e as estratégias definidas. 

Todo o trabalho desenvolvido foi orientado pelas concepções de 
uma política alternativa de segurança com cidadania, cuja síntese dos 
fundamentos é apresentada a seguir. 

FUNDAMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA DE  
SEGURANÇA CIDADÃ COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A complexidade do contexto contemporâneo da violência e a fa-
lência das políticas públicas tradicionais de segurança no seu enfren-
tamento criam a necessidade da busca de políticas alternativas, que 
contemplem os vários elementos que compõem este grave problema 
social. Por um lado, é preciso dar outro patamar de qualidade e inteli-
gência às ações de polícia e justiça, capaz de responder às demandas 
atuais. E, por outro lado, é preciso agregar a estas ações a prevenção 
por meio das políticas públicas de inclusão e organização social com 
participação da comunidade.

Assim, uma forma alternativa de tratar a segurança passa pela 
compreensão ampliada da ideia de prevenção, onde somamos as ações 
repressivas da justiça e da polícia, que queremos adequadas e quali-
ficadas, com as ações preventivas – políticas sociais, urbanas e comu-
nitárias, voltadas para a harmonia e fortalecimento da coletividade. O 
desafio aqui tem outra lógica: quais as políticas que uma sociedade deve 
adotar para diminuir o número de pessoas a fazerem escolhas pelas 
condutas criminosas e/ou violentas. Neste sentido, uma política alter-
nativa de segurança precisa contemplar, no mínimo, estes três elemen-
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tos estruturantes: ações de polícia e justiça, articulação e integração de 
políticas públicas e as ações de envolvimento da comunidade, a partir 
de uma intervenção focalizada, integrada, sincrônica e coordenada.

Nesta concepção, abre-se um espaço importante de participação 
dos municípios na construção do novo paradigma de política pública de 
segurança, a partir de três grandes eixos: 

1º - Por suas atribuições constitucionais, os municípios possuem 
toda uma rede de políticas sociais com uma importante capilaridade 
que permite uma presença e uma capacidade de se relacionar com a sua 
base territorial onde acontecem os problemas de violência e criminali-
dade, de atendimento às comunidades vulneráveis, de relação efetiva 
com segmentos diversos da população. Decore daí a possibilidade im-
portante de, através da articulação das diversas políticas públicas muni-
cipais, desenvolver processos de prevenção à violência, requalificando 
estas políticas, a luz da necessidade de enfrentar o problema. Aqui se 
trata de um processo de integração e qualificação das ações de governo, 
buscando potencializar cada área, com o objetivo de atingir resultados 
esperados por todos na diminuição dos índices de violência e criminali-
dade. Este é um processo a ser constituído de forma progressiva e con-
tínua, incorporando a dimensão da prevenção à violência no conceito 
das políticas públicas e no seu desenvolvimento concreto em cada área.

2º - A criminalidade e a violência possuem uma espacialidade, 
ocorrendo efetivamente no território do município, daí decorre a ne-
cessidade da integração das ações do sistema de justiça e polícia com 
a rede das políticas municipais. Aqui, o principal papel do município 
passa a ser de articulador, coordenador e indutor desta construção, 
necessariamente, integrada e complementar. Isso passa por trabalhar 
as informações de forma conjunta, diagnóstico e planejamento das 
ações, metodologia de monitoramento e avaliação, enfim, processos 
de gestão integrada.

3º - O novo paradigma da política pública de segurança se com-
pleta com o envolvimento e participação da comunidade, tanto na dis-
cussão dos problemas e das prioridades, como nas ações comunitárias e 
na avaliação dos processos em uma perspectiva de controle social sobre 
as políticas públicas de segurança. Neste eixo, trata-se de inverter uma 
cultura e uma prática institucional autoritária de um modelo tradicional 
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de política de segurança e construir efetivamente espaços democráticos 
de participação. Para isto, o papel do município é fundamental, a partir 
do reconhecimento da necessidade desta participação, como mobiliza-
dor e articulador, garantindo a constituição destes espaços públicos.

Assim, estes fundamentos orientaram todo processo de elabora-
ção do Plano Municipal Integrado de Segurança Cidadã, cuja síntese é 
apresentada na sequência.

O PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SEGURANÇA CIDADÃ  
DE NOVO HAMBURGO

O Plano Municipal Integrado de Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo é resultado de um processo que considera a síntese do 
diagnóstico da realidade local, da experiência do município no enfren-
tamento do problema e da capacidade acumulada para desenvolver 
soluções, envolvendo a participação da comunidade. Além disso, este 
processo está em consonância com o acúmulo das experiências pauta-
das no novo paradigma de segurança com cidadania, com referências 
em experiências municipais diversas e no acúmulo teórico e político 
resultante das mesmas.

No transcorrer do processo foram consideradas as ações realiza-
das pelo município na área, através de avaliação das atividades e proje-
tos realizados, reuniões com os setores do Governo Municipal, análise 
dos relatórios e boletins produzidos pelo Observatório de Segurança 
Cidadã de Novo Hamburgo e o acúmulo do Gabinete Municipal de Gestão 
Integrada – GGI-M. E, por fim, como elemento essencial da elaboração 
do Plano Municipal e dos Fóruns de Segurança Cidadã, foi desenvolvido 
um processo de mobilização, articulação e participação da comunidade.

Assim, o Plano foi elaborado a partir do diagnóstico constituído 
no processo, que permitiu identificar os principais desafios e definir 
ações a serem realizadas para o enfrentamento de cada um, consideran-
do a competência constitucional do município, seu acúmulo e capacida-
de, e as políticas transversais que possuem interface com o tema e os 
desafios prioritários. Mas, principalmente, sua elaboração contemplou 
a participação qualificada da comunidade e suas entidades representa-
tivas, sintetizada a seguir.
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Segurança com Cidadania.  
O Envolvimento e a Participação da Comunidade 

Um dos elementos estruturantes de uma política municipal de se-
gurança cidadã consiste na participação social, representada tanto pelo 
envolvimento e organização coletiva para discutir problemas locais e 
encaminhar lutas e interesses comuns, romper com o isolamento e ocu-
par coletivamente espaços públicos, estimular a coesão e a construção 
de pactos de convivência, definir estratégias de resolução de conflitos 
e das insatisfações por meios não violentos, quanto pela participação 
na construção de diagnósticos locais, definição de prioridades, moni-
toramento e avaliação dos projetos da segurança pública e no controle 
social. Neste sentido, a elaboração do Plano Municipal e a normatização 
dos Fóruns de Segurança Cidadã tiveram como um dos eixos orienta-
dores a mobilização, articulação e envolvimento da comunidade na dis-
cussão do problema, seu contexto local e formulação e apresentação de 
propostas.

O processo contemplou 12 Plenárias Regionais e uma Plenária 
Municipal, além de reuniões de articulação, mobilização e discussão 
com lideranças e entidades comunitárias e integrantes da rede de ser-
viço e proteção do município nas diferentes regiões, onde foram sen-
do sistematizados questões, problemas e sugestões apresentados. Nas 
Plenárias Regionais e na Municipal, participaram representações de 
associações de moradores, entidades e projetos comunitários, repre-
sentantes de órgãos públicos e da rede de serviço e proteção. As 12 
Plenárias Regionais tiveram com referência a divisão geográfica do 
município para o Orçamento Participativo, sendo realizada uma em 
cada região, onde foram sendo sistematizados questões, problemas e 
sugestões apresentados. Nas Plenárias Regional e Municipal, participa-
ram representações de associações de moradores, entidades e projetos 
comunitários, representantes de órgãos públicos e da rede de serviço 
e proteção, consistindo em uma participação qualificada e interessada, 
tanto nas suas representações, como nas intervenções nos eventos, con-
forme pode-se verificar na pesquisa de opinião realizada.

O Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo realizou 
uma pesquisa de opinião para caracterizar a participação nas plenárias 
regionais, com aplicação de um questionário ao público presente em 
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cada uma. A sistematização da pesquisa mostrou, entre outras informa-
ções, que estiveram presentes nas plenárias mais de 45 entidades e mo-
radores de 25 bairros (do total de 27) de Novo Hamburgo; as questões 
que mais motivaram a participação foram a violências nas escolas e com 
as juventudes e a necessidade de mais policiamento; os participantes 
estabelecem relação da melhoria na segurança com a garantia de ou-
tros direitos – saúde, educação, esporte, cultura, lazer, infraestrutura, 
trabalho e renda e, que o público participante apresentou um grau de 
vitimização bem maior do identificado na pesquisa de vitimização re-
alizada em novembro de 2015, pelo mesmo Observatório, mas tinham 
uma sensação de segurança maior que a média da cidade, conforme a 
mesma pesquisa.

Na Plenária Municipal participaram 182 pessoas, representan-
do 14 órgãos públicos; 19 escolas; 20 entidades comunitárias; e 4 pro-
jetos sociais.

As plenárias regionais e a municipal foram divididas em dois 
momentos básicos. O primeiro, abordava os projetos de elaboração do 
Plano Municipal Integrado de Segurança Cidadã e a normatização dos 
Fóruns Regionais e Fórum Municipal. O segundo momento foi destina-
do para a manifestação dos participantes das plenárias, com registrado 
em atas. Posteriormente, foram sistematizadas e agrupadas as manifes-
tações por identidade de problemas e formulações.

Esta síntese, constituiu um dos elementos do diagnóstico elabo-
rado que orientou a definição dos desafios e das suas estratégias de en-
frentamento, cujo resumo é apresentado a seguir.

O Diagnóstico Realizado

O processo de construção do diagnóstico contemplou, ao longo 
da sua execução, cinco principais momentos: 1) a análise do acúmulo 
do município na área da prevenção à violência e segurança, suas ações e 
projetos nas diferentes áreas com interface com a política municipal de 
segurança; 2) a participação social e comunitária; 3) a reflexão sobre o 
acúmulo teórico e político de experiências municipais pautadas no novo 
paradigma de segurança com cidadania; 4) a análise continuada dos re-
latórios e boletins produzidos pelo Observatório de Segurança Cidadã 
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de Novo Hamburgo; e 5) as reflexões sobre o acúmulo do Gabinete 
Municipal de Gestão Integrada – GGI-M. O resumo síntese do processo 
de elaboração do diagnóstico é apresentado a seguir.

Em relação à criminalidade, a análise dos boletins e relatórios do 
Observatório de Segurança Cidadã permitiu avaliar o comportamento 
dos crimes graves contra a vida, especificamente os homicídios e latrocí-
nios e os crimes contra o patrimônio (furto, roubo, furto e roubo de ve-
ículos). Nos homicídios e latrocínios, constatou-se que havia concentra-
ção espacial bem definida nos bairros Canudos, Santo Afonso, Boa Saúde, 
Centro, São José, Liberdade e Rondônia, contemplando como vítimas e 
suspeitos, majoritariamente, homens de pele branca, entre 18 e 24 anos, 
que cursaram somente o ensino fundamental. No entanto, considerando 
as taxas por recorte populacional, a cor negra teve a maior taxa 88,2 por 
100 mil habitantes e a cor branca 25,9. A maior parte dos casos ocorreu 
em vias públicas e 90% envolveu o emprego de armas de fogo. 

Nos crimes contra o patrimônio, o município acompanha a mesma 
dimensão dos demais municípios da região metropolitana e das cidades 
com maior de 100 mil habitantes, com taxas elevadas e em crescimento 
nos últimos anos. Em 2015, as taxas por 100 mil habitantes em Novo 
Hamburgo foram: furto – taxa de 1.615 (3.860 ocorrências) – 2,44% dos 
furtos registrados no Estado; roubo – taxa de 1.200 (2.927 ocorrências) 
– 3,69% dos roubos registrados no Estado: roubo de veículo – taxa de 
648 (988 ocorrências) – 5,44% dos roubos de veículos registrados no 
Estado; e, furto de veículos – taxa de 447,81 (1.070 ocorrências) – 5,2% 
dos furtos de veículos registrados no Estado. A população do município 
representa 2,14% do Estado e possui 2,44% dos veículos registrados 
no RS.

As plenárias e as reuniões com associações e lideranças comu-
nitárias nas diferentes regiões, apresentaram questões que após a sis-
tematização, foram consideradas prioritárias, apresentando a seguinte 
síntese: 1) a insegurança produzida por assaltos e roubos nas ruas e, em 
especial, no entorno de escolas; 2) jovens envolvidos com a violência, 
usuários de drogas e/ou envolvidos com os empreendimentos crimi-
nosos: 3) espaços públicos como praças com dificuldade de utilização 
coletiva pelo vandalismo e/ou incidência da violência produzida pelo 
crime e/ou tráfico; 4) inadequação do ambiente, como concentração de 
lixo, descarte irregular, poluição, terrenos abandonados por seus donos, 
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problemas com iluminação pública e áreas urbanas desorganizadas;  
5) falta de projetos para jovens: esporte, cultura, lazer e geração de 
trabalho e renda; 6) falta de interação entre a comunidade e os órgãos 
públicos; 7) violências nas relações pessoais (conflitos na comunidade, 
violências contra mulher e violência doméstica); e, 8) falta de policia-
mento e/ou atendimento inadequado da polícia.

A pesquisa de vitimização, realizada pelo Observatório de Segu- 
rança Cidadã de Novo Hamburgo, em novembro de 2015, apresentou 
elementos importantes que foram considerados na avaliação da situ-
ação de segurança do município. Em relação à subnotificação, desta-
ca-se que 35,3% dos entrevistados afirmaram que não registraram a 
ocorrência de violência física e grave ameaça e 37,4% não registraram 
a ocorrência de furto e roubo. Outro dado importante é o sentimento de 
medo manifestado nas entrevistas da pesquisa – 67% responderam que 
têm medo de ser furtado ou roubado na rua; 37% informaram que têm 
medo de ser morto em uma ocorrência de latrocínio; 35% têm medo 
de furto ou roubo de seu veículo, e 32% temem ser assassinados. Outro 
destaque da pesquisa é o elevado percentual de pessoas que se sentem 
inseguras ou totalmente inseguras, chegando a 59% da população.

Da análise continuada e participativa do diagnóstico foi definido o 
conjunto de estratégias e de ações que estruturaram o Plano Municipal 
e orientam a sua execução, conforme síntese a seguir 

Desafios, Estratégias e Ações

Primeiramente, as reflexões em relação ao diagnóstico, definiram 
os três grandes desafios a serem enfrentados: 1º) enfrentar a crimina-
lidade e a violência e diminuir a insegurança e o sentimento de medo; 
2º) qualificar e fortalecer as ações de prevenção à violência de forma 
transversal, considerando as políticas sociais e urbanas, com atenção 
especial ao público mais envolvido e as regiões do município com maior 
concentração; e 3º) ampliar e qualificar a participação da comunidade 
na segurança cidadã e prevenção à violência. 

Em relação ao primeiro desafio (enfrentar a criminalidade e a 
violência e diminuir a insegurança e o sentimento de medo) foi defini-
da uma estratégia – fortalecer e qualificar a gestão, as ações e ativida-
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des coordenadas, integradas e complementares dos diferentes órgãos 
que atuam na segurança pública do município. Nesta estratégia foram 
previstas sete ações: 1) realizar ações junto ao Governo do Estado que 
o cumprimento da responsabilidade constitucional quanto à recoloca-
ção do efetivo necessário para o município, possibilitando aumentar as 
ações de policiamento; 2) qualificar a gestão da informação, consolidan-
do o Observatório de Segurança Cidadã de Novo Hamburgo, contem-
plando, entre outras atividades, a análise das dinâmicas da violência e 
do crime no município; a Plataforma Online de Georreferenciamento; e, 
o Registro Online do Cidadão para casos de violências, crimes e serviços 
públicos; 3) qualificar a gestão integrada da segurança e as ações con-
juntas, envolvendo o município e o Estado e as atividades coletivas de 
prevenção, potencializando o Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
e consolidando suas Câmeras Técnicas de Fiscalização e de Prevenção; 
 4) fortalecer e ampliar a realização de ações integradas de fiscalização e 
regulação do espaço urbano e trânsito; 5) afirmar o Centro Operacional 
Integrado de Vigilância Eletrônica (COIVE) como estrutura potencia-
lizadora das ações de segurança e prevenção à violência no municí-
pio, compartilhando com as demais agências de segurança em atua-
ção no município; 6) manter as parcerias do Município e Governo do 
Estado, garantindo, entre outros, o apoio ao Programa de Policiamento 
Comunitária/3º BPM –14 Núcleos Comunitários e 48 PM, fornecendo 
a bolsa moradia para cada PM e a manutenção do sistema de videomo-
nitoramento do município, inclusive no Presídio de Novo Hamburgo; e  
7) fortalecer a formação e qualificação da Guarda Municipal, consoli-
dando a Escola de Formação da Guarda, realizando a formação continu-
ada, qualificação e reaparelhamento da Guarda Municipal.

O segundo desafio (Qualificar e fortalecer as ações de preven-
ção à violência de forma transversal, considerando as políticas sociais 
e urbanas, com atenção especial ao público mais envolvido e as regi-
ões do município com maior concentração), foram definidas quatro es-
tratégias. Na primeira, qualificar a prevenção à violência nas escolas, 
com ações envolvendo jovens e comunidade, constituída de sete ações:  
1) implantar o Registro Online de situação de violência nas escolas;  
2) implantar projeto “Escola Mais Segura” que potencialize ações de 
prevenção escolar, definindo as diretrizes da política municipal de pre-
venção à violência na escola; 3) potencializar as ações do Núcleo de 
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Prevenção à Violência da Guarda Municipal, junto às escolas e comuni-
dades; 4) realizar oficinas esportivas e recreativas para jovens entre 15 
e 29 anos, constituído de cinco Núcleos de Atividade Física e Esporte e 
eventos comunitários nos bairros Canudos e Santo Afonso; 5) apoiar a 
educação de jovens adultos – EJA, qualificando os(as) educadores(as) 
da Rede Municipal de Ensino, acompanhando a frequência de jovens do 
EJA e realizando reuniões de articulação com a Rede de Proteção Social 
e Afetiva; 6) estruturar o Núcleo de Formação Integral em Comunicação 
Cidadã (Observatório de Comunicação Cidadã e Agência da Boa Notícia), 
nos bairros Santo Afonso e Canudos voltado prioritariamente a jovens 
entre 15 e 29 anos submetidos à vulnerabilidade e ao risco social, re-
alizando oficinas de formação para adolescentes e jovens na área de 
comunicação cidadã, capacitação para uso de mídias alternativas; e  
7) fortalecer as atividades da comunidade na Escola – potencializando 
as ações integradas com a comunidade para o desenvolvimento das ati-
vidades junto às Escolas.

Na segunda estratégia (Desafio 2), fortalecer a prevenção à vio-
lência nas demais políticas sociais, foram previstas duas ações: 1) quali-
ficar os trabalhadores e o serviço na área saúde e assistência social, para 
o atendimento dos casos de violência, considerando as suas especifici-
dades; e 2) fomentar a geração de trabalho e renda de forma associativa 
e solidária para jovens e segmentos vulneráveis nas comunidades.

Na terceira estratégia (Desafio 2), qualificar os espaços urba-
nos e cuidados com a cidade, foram previstas quatro ações: 1) cuidar 
e qualificar os espaços urbanos como forma de prevenção à violência 
a partir de identificação de problemas relacionados com a segurança;  
2) incentivar o uso coletivo de praças e espaços públicos de esporte, la-
zer e cultura, como atividades integradas com os projetos de prevenção 
à violência; 3) afirmar o reconhecimento das praças da Juventude, CEU 
e Parcão, enquanto equipamentos consolidados que permitam a valori-
zação da cultura, do esporte e do lazer pela comunidade; e 4) afirmar o 
Programa de Regularização Fundiária e as ações de infraestruturas nas 
comunidades, como ações transversais que dialoguem com a política 
municipal integrada de segurança cidadã.

Na quarta estratégia (Desafio 2), fortalecer a prevenção às vio-
lências nas relações pessoais e afirmação de direitos, foram previstas 
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seis ações: 1) fortalecer os conceitos e conscientização da população 
no enfrentamento a violência contra a mulher, afirmando o Centro de 
Referência e Atendimento Viva Mulher no atendimento de mulher víti-
ma de violência; realizar a integração com a Delegacia da Mulher e Vara 
Especializada da Justiça; articular políticas públicas para a garantia dos 
direitos das mulheres; 2) potencializar a Casa Abrigo regional para o 
atendimento de mulheres vítimas de violência; 3) articular políticas e 
ações para promoção da Igualdade Racial, de forma transversal com as 
ações do governo, proteção dos direitos de pessoas e grupos étnico-ra-
ciais afetados pela discriminação, pelo preconceito e demais formas de 
intolerância e desenvolver ações afirmativas que contemplem a diversi-
dade cultural; 4) articular políticas públicas transversais com as ações 
de governo para pessoas portadoras de deficiência, realizando campa-
nhas relativas aos seus direitos e ações junto aos conselhos municipais 
e entidades afins; 5) articular ações e políticas públicas, de forma trans-
versal, para setores vulneráveis da população, como moradores de rua, 
segmentos LGBT e idosos; e 6) implementar e fortalecer um Núcleo de 
Justiça Comunitária e Direitos Humanos (NJCDH) no município de Novo 
Hamburgo, no bairro Canudos, difundindo da metodologia da mediação 
de conflitos e no fortalecimento das práticas de educação e promoção 
de direitos humanos.

No terceiro desafio (ampliar e qualificar a participação da comu-
nidade na segurança cidadã e prevenção à violência), foi definida uma 
estratégia, fortalecer a interação e a participação comunitária na polí-
tica municipal de segurança cidadã, e previstas duas ações: 1) implan-
tar os Fóruns Regionais e Fórum Municipal de Segurança Cidadã, como 
espaço institucional de participação conjunta da comunidade e poder 
público na discussão e busca de soluções para o problema da violência 
e da segurança; e 2) realizar formação de lideranças comunitárias para 
a participação nos Fóruns de Segurança Cidadã.

Os Fóruns Regionais e Fórum Municipal de Segurança Cidadã de Novo 
Hamburgo – O Sistema Municipal de Participação e Proteção Social

O Sistema Municipal de Participação e Proteção Social constitui 
espaços institucionais de participação comunitária e governamental, 
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com a finalidade de orientar a política municipal de segurança cidadã, 
coletiva e conjuntamente refletir sobre problemas locais e soluções 
adequadas, constituir mecanismos de controle social destes serviços, 
e também para acompanhar, monitorar e avaliar as ações nesta área, 
executadas no município. 

A proposta de regionalização do Sistema Municipal de Partici- 
pação e Proteção Social de Novo Hamburgo foi elaborada consideran-
do a referência da divisão nas 12 Regiões do Orçamento Participativo, 
o transporte público e a divisão geográficas dos serviços no município. 
Assim, o Sistema de Participação e Proteção Social de Novo Hamburgo 
será constituído de dois níveis de espaços de participação, conside-
rando uma participação mais local, comunitária e regional, e uma par-
ticipação municipal.

Neste sentido, o Sistema Municipal de Participação e Proteção 
Social será constituído de dois níveis. O primeiro nível são os Fóruns 
Regionais de Segurança Cidadã, contemplando uma ou mais regiões do 
Orçamento Participativo, perfazendo o total de seis Fóruns Regionais, 
com a participação da comunidade e órgãos governamentais da região. 
O segundo nível é o Fórum Municipal de Segurança Cidadã, abrangendo 
o âmbito do município como um todo, com representação comunitária 
dos Fóruns Regionais e órgãos governamentais. 

Os Fóruns terão um funcionamento sistemático com a periodici-
dade mensal, pauta pré-definida, sendo que suas reuniões serão abertas 
ao público. Os seus integrantes terão um mandato bianual, sendo que os 
representantes governamentais serão definidos pelos seus respectivos 
órgãos e a representação da comunidade será eleita em plenárias regio-
nais realizadas a cada dois anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o processo realizado pela Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo buscou uma política municipal com integração com os ór-
gãos de segurança pública, com o envolvimento e a participação da co-
munidade, na busca conjunta de soluções para os problemas vividos do 
controle social sobre os serviços públicos nesta área. O Plano Municipal 
contempla um conjunto de ações para qualificar a política municipal de 
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segurança, entre as quais destacam-se o fortalecimento da gestão e da 
informação, a integração com os órgãos de polícia e justiça no municí-
pio, a potencialização da Guarda Municipal, a integração das diferentes 
políticas públicas para desenvolver ações de prevenção à violência e o 
fomento às parcerias e ações comunitárias.

Os Fóruns se constituem no principal espaço de participação so-
cial e governamental, com o objetivo de orientar a política municipal 
de segurança, constituir um mecanismo de controle social destes servi-
ços, e também para acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal 
Integrado de Segurança Cidadã.

Por fim, é importante ressaltar que a política municipal de segu-
rança com cidadania, pela compreensão ampliada da ideia de prevenção, 
onde somamos as ações repressivas da justiça e da polícia, com as ações 
preventivas – políticas sociais, urbanas e comunitárias, voltadas para a 
harmonia e o fortalecimento da coletividade e a participação social.
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9 Pedagogo e Coordenador do NJCDH/NH.
10 Advogada no NJCDH/NH.
11 Acadêmica do Curso de psicologia e estagiária no NJCDH/NH.
12 Acadêmico do Curso de Direito e estagiário do NJCDH/NH. 
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humanas. Segundo Gláucia, “no convívio entre pessoas diferentes, é na-
tural que cada uma busque proteger suas necessidades e interesses, a 
partir do seu ponto de vista. Dessa convivência, podem surgir diferen-
ças de opinião, de interesses e de desejos, que podem se transformar 
em conflitos” (FOLLEY, 2008, p. 7).

Assim, existem diversas formas de lidarmos com o conflito e, ain-
da que, em algumas circunstâncias as pessoas se utilizem da violência, 
seguem sendo o encaminhamento do desacordo ao judiciário ou a pos-
sibilidade de uma conversa aberta sobre o assunto, onde cada um possa 
expor seu pensamento e conquistar vários benefícios a partir do exer-
cício do falar, mas principalmente saber escutar, constituindo melhores 
alternativa para a solução das questões contraditórias. 

Nesta perspectiva, a Justiça Comunitária “é um programa que 
estimula a comunidade a construir e escolher seus próprios caminhos 
para a realização da justiça, de maneira pacífica e solidária” (FOLLEY, 
2008, p. 12). Por meio dela, pessoas da comunidade que se destacam no 
exercício da liderança nos seus locais de moradia são capacitadas para, 
de forma voluntária, atuar como agentes comunitários de justiça, reali-
zando nos seus bairros atividades de educação para os direitos humanos; 
mediação comunitária de conflitos e animação de redes sociais.

O conhecimento sobre os direitos e deveres que regem as rela-
ções sociais é imprescindível tanto para a prevenção como para a so-
lução de impasses entre os indivíduos no seu convívio diário, evitando 
ou reduzindo circunstâncias hostis. Assim, a educação para os direitos 
humanos adquire papel fundamental em cenários onde predominam o 
desconhecimento acerca destes e a violência sob todas as suas faces. 
No entanto, nem sempre é tarefa fácil (re)conhecer direitos, ainda mais 
em uma sociedade excludente, com tantas desigualdades sociais e sob a 
égide de uma cultura cada vez mais voltada para a brutalidade, na qual 
o tão sonhado acesso à informação também é fonte de distorção de rea-
lidades e geradora de conflitualidades.

Neste contexto, os agentes comunitários de justiça desempenham 
um papel fundamental pelo fato de pertencerem à comunidade, cons-
tituindo uma parte desta que tem a oportunidade de conhecer os seus 
direitos e serem multiplicadores deste conhecimento. De outro modo, 
somente a informação sobre os direitos, ainda não é suficiente para a 
efetivação destes, sendo necessária a implementação e continuidade de 



Segurança Cidadã, geStão da informação e CidadeS 
o CaSe do obServatório da Segurança Cidadã de novo Hamburgo e outraS reflexõeS teóriCo-prátiCaS

369

políticas públicas e sociais, garantidoras daqueles, pelo município em 
parceria com o Estado, a União e a sociedade civil como um todo.

A consolidação de uma política de segurança e acesso à justiça 
que parta do município – a partir do entendimento de que é neste que 
as questões acontecem, apesar de influenciadas por um contexto ma-
cro, propõem uma (re)união de esforços dos atores governamentais 
e sociais que a partir de ações em rede podem conseguir obter bons 
resultados para a solução dos problemas da comunidade, mediante a 
satisfação de direitos que são fundamentais. Neste aspecto, mais uma 
vez ressalta-se a importância da atuação dos agentes comunitários de 
justiça que, conhecedores das necessidades e direitos de sua comuni-
dade, agem de forma a intermediar a relação desta com as instituições 
públicas existentes não só no território de moradia ou trabalho, como 
no município, e que têm a responsabilidade de atuar de forma a garantir 
os direitos humanos de todos.

Para tanto, a atuação em rede a que se propõe a justiça comunitá-
ria nada mais é que o trabalho em conjunto não só da comunidade em 
si na busca da resolução de seus problemas, como desta e do poder pú-
blico para o atendimento das necessidades individuais e coletivas que 
surgem das dinâmicas próprias da vida em sociedade. A articulação e 
o fortalecimento das redes sociais e institucionais são fatores determi-
nantes para a sustentabilidade de Núcleos de Justiça Comunitária, para 
além de um projeto, tornando-se uma verdadeira política pública de 
estado, onde o objetivo maior é o empoderamento dos indivíduos e o 
exercício de sua cidadania.

Esse conjunto de atores participa ativamente da gestão do nú-
cleo, como também do processo de mediação de conflitos, fo-
mentando, a um só tempo, a dessacralização do lugar do ‘direi-
to’ na vida social e comunitária, assim como potencializando a 
permanência e a continuidade do Programa como política pú-
blica de segurança e justiça. Além disso, o Programa Municipal 
de Justiça Comunitária – “Mediar para transformar” apresenta, 
como parte das inovações que induz, a promoção da emanci-
pação sociocomunitária, estimulando a comunidade a cons-
truir e escolher seus próprios caminhos, de forma consensual 
e solidária; a difusão de conceito ampliado de acesso à justiça, 
reiterando o reconhecimento dos direitos subjetivos não des-
contextualizados da esfera comunitária; a criação de redes co-
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munitárias e institucionais de mediação de conflitos na locali-
dade, inclusive de conflitos que emergem no espaço da escola; o 
incentivo a soluções para os problemas, de forma colaborativa, 
contribuindo para o desenvolvimento e a afirmação do compro-
misso ético –comunitário de garantia dos direitos subjetivos e 
do respeito ao outro (alteridade) e, ainda, o estabelecimento 
de vínculos sociopolíticos com o sistema de participação po-
pular municipal, a exemplo das plenárias de serviços públicos, 
Orçamento Participativo, Fóruns e Conselhos Comunitários, 
Conselho Local de Saúde, reunião da rede de proteção social, 
Fóruns Comunitários dos Territórios de Paz e demais instâncias 
participativas locais. (JORGE; PAZINATO; MOURA, 2016)

Nesta nova perspectiva de organização social baseada na educa-
ção para os direitos humanos e fortalecimento das redes comunitárias e 
institucionais como meio inquestionável para a prevenção e resolução de 
conflitos, vem a mediação formar o tripé para a efetiva realização e sus-
tentabilidade de uma justiça comunitária. Assim, baseada na efetivação 
de direitos, em especial os sociais, previstos no artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988, tais como, saúde, educação, trabalho, moradia, segu-
rança, entre outros, essa nova modalidade de justiça busca, através da 
permanente e incansável participação, contribuição e controle social, a 
garantia da eficiência dos serviços públicos no município. 

Portanto, consiste a mediação comunitária em um método no 
qual a própria comunidade resolve seus impasses por meio do diálogo, 
desempenhando os agentes comunitários papel fundamental ao torna-
rem-se mediadores nesta relação de apaziguamento. Assim, o mediador 
comunitário auxilia na comunicação entre as partes em conflito, não 
possuindo poder de decisão, e sim aplicando técnicas de questionamen-
to que levam ao pensar e ao se posicionar frente ao problema, colocan-
do os envolvidos em determinada circunstância no lugar do outro com 
quem possui diferenças.

É isso mesmo. Este tipo de realização de justiça sem julgamento. 
O mais importante na mediação é que as partes possam se comu-
nicar livres de qualquer pressão, de qualquer coação. Conforme 
elas vão conversando, elas vão compreendendo melhor o pon-
to de vista do outro e refletindo sobre o próprio ponto de vista. 
(FOLLEY, 2008, p. 18)
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O resultado da mediação comunitária pode ser um acordo satisfa-
tório para ambas as partes, que deverão ceder, cada uma um tanto, a fim 
de chegarem a um consenso, através de um pacto de paz entre pessoas 
que seguirão compartilhando os mesmos espaços, e neste sentido po-
demos dizer que é uma forma de garantia da justiça. Quando as partes 
chegam a um consenso, o acordo é reduzido a termo. Caso uma delas, ou 
ambas, não cumpra o acordado, o documento firmado pode ser levado 
ao judiciário, valendo como um título executivo extrajudicial.

No caso de impossibilidade de acordo, os envolvidos no conflito 
são orientados a procurar solução junto ao Poder Judiciário, que possui 
papel muito importante na resolução daqueles casos nos quais as par-
tes não estão dispostas ou preparadas para o diálogo, por razões que 
vão desde a diferença de poder entre elas ou porque a situação envolve 
violência (FOLLEY, 2008).

A justiça comunitária não possui pretensão de substituir o 
Judiciário, em que pese, não raras vezes, atuar de modo a evitar que 
mais demandas cheguem até ele, funcionando como auxiliar na resolu-
ção das questões que hoje são motivos de sobrecarga e morosidade dos 
processos judiciais. Assim, uma das premissas da mediação comunitá-
ria é estimular a comunidade para que se auto-organize e encontre o 
melhor meio de resolução dos conflitos na perspectiva de promoção de 
uma cultura de paz. 

A mediação caracteriza-se por um procedimento voluntário, pa-
cífico e extrajudicial de resolução de problemas, conduzido pelo 
mediador, com base no respeito e no sigilo de tudo o que for apre-
sentado. A mediação procura através do diálogo e da investigação 
dos problemas e da motivação dos participantes alcançar uma 
compreensão dos conflitos e dos reais interesses a serem satisfei-
tos. Obtida essa compreensão, os participantes estão em melho-
res condições de conseguir soluções que os satisfaçam por igual e 
os comprometam no seu cumprimento. Na base desta satisfação 
está a responsabilidade de terem sido eles os protagonistas da 
solução. (JORGE; PAZINATO; MOURA, 2016)

A exemplo dos cases de sucesso executados pelo Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, em diver-
sas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive, no próprio município de 
Novo Hamburgo entre os anos de 2010 a 2012, no bairro Santo Afonso 
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e de 2012 a 2013 no bairro Canudos, a Associação de Apoio à Criança 
e ao Adolescente – AMENCAR, por meio de convênio com a Prefeitura 
Municipal de Novo Hamburgo e financiamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, assumiu desde o início do ano de 2016 o 
compromisso de implementação e fortalecimento de um Núcleo de 
Justiça Comunitária e Direitos Humanos – NJCDH – novamente com 
sede no bairro Canudos.

A presente ação tem como objetivo contribuir para a democrati-
zação do acesso à justiça, mediante a mobilização e a difusão de méto-
dos de mediação comunitária de conflitos, fortalecimento das práticas 
de educação e promoção de direitos humanos, bem como a animação 
de redes sociais e institucionais, governamentais ou não, para atuação 
nesta área, no bairro Canudos.

Neste sentido, a partir da atuação de uma equipe formada por 
duas assistentes sociais; duas psicólogas; um advogado e uma advo-
gada; uma profissional com formação em direito, segurança cidadã e 
política social; uma consultora com formação em sociologia/antropolo-
gia, um coordenador formado em pedagogia e mais três estagiários/as 
das áreas de serviço social; psicologia e direito, todos com experiência 
nos três eixos de atuação do Justiça Comunitária, iniciou-se em abril do 
corrente ano uma desafiadora e acolhedora articulação social em busca 
de lideranças locais que pudessem se tornar agentes comunitários de 
justiça, atuando na mediação dos conflitos existentes na comunidade.

A partir dos três eixos de atuação do Projeto – mediação comuni-
tária de conflitos, fortalecimento de redes e educação em direitos huma-
nos – foram realizadas diversas ações de divulgação sobre os serviços 
do Núcleo de Justiça Comunitária e Direitos Humanos, com sede na rua 
Silvio Gilberto Christimann, 1212, em Canudos. As atividades realizadas 
durante os meses de abril e maio culminaram na realização de um curso 
de capacitação de agentes comunitários de justiça e seleção de dez partici-
pantes como mediadores comunitários, para atuação junto ao NJCDH/NH.

Assim, os agentes comunitários em mediação de conflitos atuam 
de forma voluntária junto ao Núcleo de Justiça Comunitária e Direitos 
Humanos, realizando procedimentos para identificação de conflitos 
passíveis de mediação e na sua realização. Assim, as demandas que che-
gam ao conhecimento dos agentes comunitários se dão por procura es-
pontânea, encaminhamento pelo Disque 100 – Direitos Humanos, atra-
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vés do Centro de Referência que funciona no mesmo local, ou encami-
nhamento pela rede socioassistencial, educacional e de saúde do bairro. 
Os moradores do bairro Canudos, ao chegarem ao NJCDH, são acolhidos 
pelos agentes comunitários e, na ocasião, é realizado o preenchimento 
de seus dados pessoais, momento que recebe o nome de acolhimento, 
sendo posteriormente encaminhados para a pré-mediação. 

Na pré-mediação, os agentes comunitários apresentam os servi-
ços do Núcleo de Justiça Comunitária e Direitos Humanos e escutam a 
demanda trazida pelo solicitante, a fim de verificar se se trata de situ-
ação na qual é possível a mediação. Em alguns casos, ocorre que o soli-
citante, ao procurar o NJCDH, busque orientação psicológica, social ou 
jurídica; deste modo, os agentes comunitários identificam a demanda e 
o encaminham para a área técnica dentro da equipe.

O atendimento por parte da equipe técnica é denominado orien-
tação, não realizando qualquer espécie de acompanhamento, jurídico, 
psicológico ou social. Nos casos em que a orientação é realizada, e ve-
rifica-se a necessidade de acompanhamento profissional, os técnicos 
fazem o encaminhamento para a rede, contando com a parceria de ser-
viços para dar seguimento ao caso. 

Até o presente momento, o NJCDH/NH já consolidou algumas 
parcerias importantes com a Defensoria Comunitária, departamento 
pertencente à Procuradoria Geral do município, que faz ajuizamentos 
de ações exclusivamente na área de família; com o Centro Integrado 
de Psicologia e Núcleo de Prática Jurídica da Feevale e Centros de 
Referência em Assistência Social – CRAS/CREAS Canudos, buscando a 
garantia de direitos e agilidade nos encaminhamentos.

No entanto, pode ocorrer na pré-mediação a identificação de que 
os fatos trazidos aos agentes comunitários são passíveis de mediação. 
Então, é realizado o convite à(s) outra(s) parte(s) envolvida(s) no confli-
to, ou seja, ao solicitado, que se dá por meio de visita na residência des-
ta(s) ou contato telefônico. Uma vez contatada a(s) outra(s) parte(s) e es-
ta(s) aceite participar da mediação, também passam pelo procedimento 
de acolhimento e pré-mediação, momentos que antecedem a mediação.

Desde que (re)abriu as portas, em abril deste ano, o NJCDH/NH 
- Canudos já realizou aproximadamente 414 atendimento, entre aco-
lhimentos, pré-mediações, orientações jurídicas, psicológicas, sociais 
e mediações de conflitos, sendo que até o final do projeto, em setem-
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bro do corrente ano, possui como meta a realização de no mínimo 720 
atendimentos.

Ainda, nos meses de junho e julho, o NJCDH/NH, também reali-
zou um curso de capacitação para servidores públicos municipais, que 
possuem a responsabilidade em relação à efetivação das diversas polí-
ticas públicas, inclusive sobre a segurança, com os guardas, e educação, 
com os professores. A capacitação teve como objetivo a sensibilização 
dos agentes públicos para a importância da mediação comunitária, edu-
cação em direitos humanos e atuação em rede, com a expectativa de 
criação de núcleos com atuação da comunidade e de servidores, nos di-
ferentes espaços sociais do município. 

Nesta perspectiva, a AMENCAR através do NJCDH/NH, em par-
ceria com o Observatório da Segurança Cidadã - FADISMA, Secretaria 
Municipal de Educação – SMED, Secretaria de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana – SESMUR e Agência Jovem de Comunicação Cidadã 
– PalavrAção, está realizando oficinas do Projeto de Alternativas à vio-
lência – PAV, na rede de ensino municipal do bairro Canudos, dentro do 
projeto Escola Mais Segura.

O PAV foi criado em 1975 pelos Quakers, em Nova Iorque, e hoje 
está presente em mais de 50 países. No Brasil, desde o ano de 2000. São 
oficinas desenvolvidas em diferentes modalidades, aplicadas em peque-
nos grupos, de forma a facilitar a integração, a participação e a capacita-
ção teórica e metodológica dos participantes, num processo contínuo de 
formação. Durante a sua realização, são utilizadas dinâmicas de afirmação 
pessoal, jogos animados, sociodramas de situações, resoluções de confli-
tos e práticas de comunicação efetiva e afetiva. São práticas que ajudam a 
construir vínculos de pertencimento a uma comunidade (grupo) de vida e 
a identificar as origens da violência e conflitos, incentivando a construção 
de ações alternativas a partir do desenvolvimento de valores como a auto-
estima, autoconfiança, solidariedade, cooperação e colaboração. 

Assim, por das oficinas, o NJCDH/NH vem auxiliando na formação 
de agentes da comunidade escolar em Direitos Humanos, Mediação de 
Conflitos e Fortalecimento de Redes, para que seja possível potenciali-
zar a prevenção às violências e criar alternativas frente às conflitualida-
des no espaço da escola e nas regiões em que elas estão inseridas, além 
da atuação de Policiais Militares e Guardas Municipais, dentro de uma 
perspectiva de segurança com cidadania. 
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Os programas contra a violência escolar que existem em vários 
países têm alguns pontos em comum: a tentativa de satisfação 
das necessidades dos jovens; o desenvolvimento de um ambiente 
solidário, humanista e cooperativo; a intenção de criar relacio-
namentos positivos e duradouros entre os alunos, professores e 
funcionários; a preocupação com um tempo não escolar a ser as-
sumido pela instituição escolar e a ser programado em interação 
com a comunidade. Ao mesmo tempo, há um objetivo de se incor-
porar o conflito como uma tensão positiva para a escola, como 
algo que pode criar coesão social, a escola assumindo o conflito 
como criador social em um espaço de relações com todos os seg-
mentos da comunidade escolar. (SANTOS, 2009, p. 58) 

O público-alvo são APEMEM e alunos das EMEFs e EMEIs do pro-
jeto Escola Mais Segura, Policiais Militares do Policiamento Comunitário, 
Patrulha Escolar (indicados do 3º Batalhão da PM) e Guardas Municipais 
de Novo Hamburgo que atuam nas escolas e atuarão na Ronda Escolar que 
está sendo construída para o projeto, sendo estes indicados pela SESMUR.

A partir do (re)conhecimento do espaço escolar como importante 
local de interação social e, por esta razão, também gerador de conflitos, 
vez que o comportamento dos alunos, pais, professores e funcionários 
são muitas vezes reflexo da forma como a comunidade ao entorno lida 
com suas contradições, o NJCDH/NH-Canudos encontra nestes locais 
terrenos férteis para o desenvolvimento de práticas de justiça comuni-
tária, sob seus três eixos de atuação. 

Neste sentido, a educação em direitos humanos, a necessidade de 
fortalecimento das redes institucionais e comunitárias, bem como a me-
diação de conflitos vêm contribuindo para a implementação dos Núcleos 
de Prevenção Escolar, enquanto um dos produtos do projeto Escola mais 
segura, da SMED. Assim, a partir do entendimento de que a prevenção 
da violência deve se dar para além dos muros da escola, abrangendo a 
comunidade como um todo, o NJCDH/NH aposta na futura ampliação 
das ações dos Núcleos de Prevenção Escolar, passando eles a atuar sob a 
perspectiva de núcleos de mediação comunitária, contando com a par-
ticipação de todas as pessoas pertencentes àquele território no qual a 
escola está inserida.

Isso significa assumir uma prática de negociação instaurada no 
interior da escola, em especial nos próprios grupos de alunos; 
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por exemplo, a ideia de mediação por pares, de forma a criar res-
ponsabilidades entre os próprios membros da escola. A intenção 
é criar relacionamentos construtivos entre alunos, professores, 
funcionários e pais e expressar a preocupação com o tempo não 
escolar a ser assumido pela instituição escolar, e outras agên-
cias estatais, em interação com a coletividade local. De qualquer 
modo, o objetivo é incorporar o conflito como uma tensão posi-
tiva para a escola, como um processo que pode criar coesão so-
cial, desde que a escola assuma pedagogicamente o conflito como 
criador de relações sociais. (SANTOS, 2009, p. 60) 

Diante de todas estas ações, o NJCDH/NH pretende, ao final do pe-
ríodo de execução do projeto, deixar para o município de Novo Hamburgo 
e, em especial para a Comunidade do bairro Canudos, um legado de 
conhecimentos e práticas que possibilitem a continuidade de cases de 
sucesso como nos têm demonstrado as experiências de Justiça comuni-
tária e mediação de conflitos na busca incessante por um direito à segu-
rança que está intimamente associado à segurança dos direitos dentro 
de uma perspectiva de cidadania e construção de uma cultura de paz 
em nossas cidades.
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SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: 
PERSPECTIVAS DE UMA POLÍCIA CIDADÃ 

Carlos Daniel Baioto1

Jeferson Magalhães dos Santos2

O contexto contemporâneo nos coloca em choque entre a con-
tinuidade de modelos obsoletos de lidar com a demandas social com 
base nas garantias dos direitos universais – e o reconhecimento da 
complexidade da questão social. Neste sentido, este artigo se propõe 
a contribuir em um destes temas, a questão da segurança pública e 
direitos universais, para demonstrar que as perspectivas de soluções 
eficazes para a crise da Segurança Pública no Brasil passam por com-
preender a trajetória histórica deste modelo, a fim de reconhecer que 
as causas desta crise são variadas e por isto necessitam de análise 
mais complexas. Neste artigo tentaremos discutir algumas destas cau-
sas e estabelecer propostas para uma segurança pública mais cidadã, 
voltada à proximidade e prevenção. 

A HISTÓRIA DE UM MODELO

O sentido de segurança e de policiamento na história do mundo 
ocidental destaca dois grandes modelos, a saber: o modelo inglês ou 
anglo-saxão, e o modelo francês, ou latino. O primeiro privilegia o po-

1 Graduado em História pela UFSM. Mestre em Ciências Sociais pela Unisinos. Doutorando 
em Ciências Sociais na Unisinos. Pesquisador na área de tecnologias sociais, coopera-
tivismo, gestão pública. Professor convidado nas pós-graduações (Unisinos e Unisc). 
Coordenador do curso de gestão em cooperativas no Cesurg (Sarandi). Membro da Casa 
Cooperativa de Nova Petrópolis, Coeducars e Instituto PalavrAções.

2 Graduado em História e Psicologia (Unisinos). Especialista em Gestão Integrada (Unisul). 
Tem atuado como consultor e docente em cursos de especificação nas áreas de ges-
tão pública e segurança, e direitos humanos. Docente em programas de formação da 
ESCOPPL (Escola de Protagonismo Policial) e na SENASP, entre outros. Membro do 
Instituto PalavrAções. 
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liciamento civil, e o segundo, o policiamento militar. O modelo inglês 
tem por características a aproximação com a sociedade para uma atu-
ação preventiva no combate à criminalidade. Baseada nos princípios 
de Robert Peel (1829), propõe que o policial seja civilizado e cortês. 
Martins (2008, p. 68), analisando o modelo inglês, afirma: “O modelo in-
glês de polícia também denominado anglo-saxão é caracterizado ainda, 
pela descentralização (municipalização), por apresentar estrutura hie-
rárquica diferente da militar e ausência de vinculação ou subordinação 
da instituição policial com as Forças Armadas”. 

O modelo francês nasce a partir da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1789. Tem como características a hierarquia 
militar e o ciclo completo. Martins (2008, p. 71) observa: “Vê-se que a 
Gendarmerie executa o ciclo completo de polícia, sendo concomitan-
temente polícia administrativa, judiciária e de investigação criminal”. 
Na verdade, ambos os modelos realizam o ciclo de polícia, cada um à 
sua maneira. 

O modelo português de polícia foi baseado no despotismo esclare-
cido do absolutismo. Em 1760, foi criada a Intendência Geral de Polícia da 
Corte e do Reino, com funções judiciárias, e em 1801 surge a Guarda Real 
de Polícia, organizada com a hierarquia militar (MARTINS, 2008, p. 57-
59). É importante ressaltar que, ao contrário do modelo francês, que tem 
como origem o respeito aos direitos da população, o modelo português 
se baseia na obtenção da ordem pública, que, naquela época, significava 
a tranquilidade da nobreza. Cotta (2005, p. 2) faz o seguinte comentário:

Portanto, a finalidade inicial da criação da força pública francesa, 
mesmo que tenha ocorrido desvios no decorrer dos anos, se dife-
renciava da portuguesa por colocar o cidadão em primeiro lugar. 
Em Portugal e na América Portuguesa as instituições responsá-
veis pela polícia privilegiaram, desde o seu momento de funda-
ção, a idéia de ordem na cidade. 

A Intendência possuía muitas atribuições que faziam parte da 
concepção de polícia que se tinha na época. Cotta (2005, p. 3) comenta 
esta multiplicidade de atribuições: 

No início do século XIX, o conceito de polícia relacionava-se à 
cultura, ao aperfeiçoamento e à melhoria na civilização da na-
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ção, no governo e administração da república (da coisa pública). 
Também estava ligada ao tratamento decente, ao decoro, à ur-
banidade dos cidadãos (daqueles que moram na cidade), no fa-
lar, nas boas maneiras, na cortesia, no polimento; tinha em vista 
as comodidades: a limpeza, a iluminação e o abastecimento (de 
água e alimentos). Por fim, destacavam-se as atividades relacio-
nadas à segurança e à vigilância.
A multiplicidade de funções da polícia era herdeira das neces-
sidades estruturais da centralização do Estado Pombalino por-
tuguês, além de ser uma característica comum às polícias eu-
ropéias dos séculos XVIII e XIX. Em Portugal, e posteriormente 
no Brasil, as atribuições eram desenvolvidas pela Intendência 
Geral da Polícia. 

Quando a família real portuguesa se transfere para o Brasil, fugin-
do do avanço napoleônico na Europa, trouxe consigo este modelo.

As origens

No período das Capitanias Hereditárias não havia Segurança 
Pública organizada. Cada Donatário fazia a segurança de sua Capitania 
como podia (MARTINS, 2008, p. 60-61). Com o Governo Geral veio o 
exército com funções de polícia. Por volta de 1626 é criada uma po-
lícia chamada de quadrilheiros, à semelhança do modelo português. 
Esta polícia tinha por objetivo o combate aos índios que representa-
vam um grande problema para os donos de terras. Com o advento da 
escravidão, esta polícia assume a tarefa de capturá-los quando estes 
fugiam. Além disso, nas fazendas, mercenários contratados exerciam 
a segurança. Os bandeirantes eram pagos por particulares ou pelo 
Estado para perseguir índios e os capitães-do-mato faziam a segu-
rança da Casa Grande contra a senzala. No ciclo do ouro, vai surgir 
uma polícia militarizada na região de Ouro Preto, em 1775, que foi 
a precursora da Polícia Militar mineira (PM MINAS GERAIS, online). 
Todas estas experiências não vão criar um padrão, um modelo ca-
paz de se institucionalizar no País inteiro. Esta tarefa vai ser dada a  
D. João e sua corte.
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A Intendência Geral de Polícia da Corte

No mesmo ano de sua chegada ao Rio de Janeiro, D. João cria a 
polícia. Holloway (1997, p. 46) assim explica: 

A polícia como instituição à parte teve início antes da indepen-
dência formal, quando a transferência da família real portuguesa 
para o Brasil levou à criação da Intendência Geral de Polícia da 
Corte e do Estado do Brasil em 10 de maio de 1808. A nova insti-
tuição baseava-se no modelo francês introduzido em Portugal em 
1760. Era responsável pelas obras públicas e por garantir o abas-
tecimento da cidade, além da segurança pessoal e coletiva, o que 
incluía a ordem pública, a vigilância da população, a investigação 
dos crimes e a captura dos criminosos.  

Percebe-se que a Intendência possuía atribuições que hoje se di-
videm entre a prefeitura e a secretaria de segurança. Paulo Fernandes 
Viana ocupou o cargo por 13 anos e revelou-se um grande administra-
dor, pavimentando a cidade e modernizando a sua iluminação3. Em 1831, 
com a criação do Código de Processo Criminal, o cargo de Intendente 
Geral de Polícia foi abolido. No seu lugar foi criado o cargo de Chefe 
de Polícia, com atribuições investigativas e repressivas. A atribuição da 
culpa foi transferida aos chamados Juízes de Paz. Este modelo já tinha 
uma abrangência nacional espalhando-se pelas províncias.

A Intendência de Polícia da Corte foi a precursora do que hoje 
chamamos de polícia civil. O Intendente, e posteriormente o Juiz de Paz, 
são os precursores dos Delegados de hoje. É importante notar que, des-
de sempre, no Brasil, as funções judiciárias e repressivas estão imbrica-
das na história da polícia civil. 

De 1808 até 1831, quando foi extinta, a Intendência gerenciou 
com mão de ferro a cidade do Rio de Janeiro, reprimindo principalmen-
te os escravos. Holloway (1997, p. 57) nos conta:

Um decreto de dezembro de 1823 confirmou a autoridade da po-
lícia para açoitar escravos no ato da prisão, e em março de 1826 
o intendente ordenou que todo o escravo preso por capoeira re-

3 Sobre a trajetória do primeiro intendente Paulo Fernandes Viana, ver LEMOS, Nathalia 
Gomes. Paulo Fernandes Viana o Intendente Geral de polícia da Corte Joanina. Revista 
Eletrônica Cadernos de História, v. VI, ano 3, n. 2, dez. 2008.
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cebesse sumariamente 100 açoites e ficasse detido no calabouço, 
onde os donos poderiam reavê-los depois de pagar os custos de 
sua subsistência desde a prisão. 

A Guarda Real de Polícia e a Guarda Nacional

A Intendência tinha funções eminentemente administrativas, ne-
cessitando, portanto, de um braço armado. Seguindo fielmente o mode-
lo português, D. João cria em 1809 a Guarda Real de Polícia, com carac-
terísticas militares. Cotta (2005, p. 3) assim o descreve: 

Como a Intendência da Polícia possuía um caráter eminente-
mente administrativo, necessitava de uma força de intervenção. 
Para tanto, em 1809, criou-se, no Rio de Janeiro, a Divisão Militar 
da Guarda Real da Polícia, comandada pelo Coronel José Maria 
Rabelo, que servira em sua congênere em Lisboa. Seu ajudante 
era o Major Miguel Nunes Vidigal. Os oficiais e praças da Guarda 
provinham dos regimentos de infantaria e cavalaria de linha da 
Corte. Possuía, portanto, desde sua institucionalização, caracte-
rística e mentalidade militares. 

O major Vidigal ficou famoso por sua truculência no trato com os 
escravos e pobres livres (HOLLOWAY, 1997) e foi imortalizado na obra de 
Manuel Antônio de Almeida Memórias de um Sargento de Milícias.

Na crise que sobreveio à abdicação de D. Pedro I em 1830, a 
Guarda Real se rebela e causa pânico na cidade do Rio. 

Em 14 de julho, enquanto os rebeldes do 26º Batalhão de 
Infantaria eram transportados em navios para longe do Rio de Janeiro, 
o grosso das tropas da Guarda Real de Polícia deixou seus quartéis, 
contrariando ordens expressas, e tomou de assalto as ruas da cidade, 
saqueando lojas, atacando quem passava e, de acordo com alguns rela-
tos, matando diversas pessoas e em geral ‘espalhando pânico e terror’ 
(HOLLOWAY, 1997, p. 79).

Este fato foi decisivo para que o então Ministro da Justiça Diogo 
Antônio Feijó criasse a Guarda Nacional de caráter militar. A Guarda 
Nacional rapidamente se espalha por todo o País. Porém, ela não era 
permanente, profissional. Era formada por voluntários sem remunera-
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ção. Buscando uma polícia permanente, Feijó cria no Rio de Janeiro a 
Polícia Militar, em 1832. Gradativamente, a Polícia Militar vai assumir 
as funções de patrulhamento das ruas da cidade. Holloway (1997, p. 97) 
assim descreve o processo: 

A militarização da polícia do Rio foi, em parte, resultado da 
tradição, seguindo o modelo estabelecido pela Guarda Real de 
Polícia de 1809 a julho de 1831, e pareceu particularmente 
apropriada no conturbado ambiente de 1831/32, quando uni-
dades do Exército regular tiveram importante papel na manu-
tenção da ordem pública. 

Em São Paulo, o processo foi semelhante: a reforma de 1831 e a cria-
ção da Guarda Nacional vão fazer surgir o Corpo Policial Permanente 
(CPP). Esta organização militarizada, comandada pelo presidente da pro-
víncia, surge como oposição à Guarda Nacional criada pelo governo fede-
ral e não profissional. Rosemberg (2010, p. 62), afirma: 

Uma das interpretações correntes sugere que as corporações 
provinciais teriam surgido como contraponto à recém-criada 
Guarda Nacional, a milícia civilista, como uma forma de garan-
tir ao governo o controle sobre o corpo militarizado que pudesse 
confrontar as insatisfações dos grupos expurgados do poder po-
lítico após os remanejamentos partidários encetados durante o 
período regencial. 

A Guarda Real de Polícia, em 1809, a Guarda Nacional, em 1831, 
e posteriormente a Polícia Militar no Rio de Janeiro e o Corpo Policial 
Permanente em São Paulo foram as organizações precursoras do que 
hoje é a Policia Militar. O treinamento e a hierarquia militares vão ca-
racterizar estas forças, que aos poucos vão assumir o policiamento os-
tensivo em todo o País. 

A Polícia Civil

O que hoje chamamos de Polícia Civil, teve origem na Intendência 
Geral de Polícia da Corte no Rio de Janeiro em 1808. Como vimos, o 
Intendente tinha poderes judiciais e administrativos. O Código de 
Processo Criminal de 1831 vai acabar com o posto de Intendente para 
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criar o posto de Chefe de Polícia. A figura central do novo código elabo-
rado para acabar com os últimos resquícios da Colônia foi o Juiz de Paz. 
Holloway (1997, p. 103) descreve assim o novo código: 

Essa lei, aprovada em novembro de 1832, acabou com as sobre-
posições e indefinições em matérias judiciais herdadas do antigo 
regime. Estabeleceu uma nova hierarquia de juízes com jurisdi-
ções circunscritas; determinou os procedimentos para reunir 
provas, apresentar queixas, efetuar prisões e indiciar; e estabe-
leceu como deveriam ser conduzidos os julgamentos e os pas-
sos para a apelação. [...] A figura central na estrutura do código 
processual era o juiz de paz. A lei prescrevia novos métodos para 
a eleição dos juízes locais e especificava a sua autoridade para 
exercer as funções de polícia local e julgar delitos menores. 

Cada Juiz de Paz era assessorado por um escrivão que lavrava to-
dos os documentos necessários ao trabalho do juiz. O juiz também se 
valia de inspetores de quarteirão, que deveriam estar atentos a toda ati-
vidade suspeita em seu quarteirão (normalmente representado por 25 
casas). Eles poderiam prender em flagrante e executar as ordens de pri-
são do Juiz de Paz. O código de processo criminal estabeleceu que os ju-
ízes de paz fossem selecionados dentre bacharéis de Direito com idade 
mínima de 22 anos com pelo menos um ano de exercício da advocacia. O 
código estabeleceu também que nas cidades populosas deveriam existir 
até três juízes com funções cumulativas e que um deles seria o Chefe de 
Polícia. Vê-se, portanto, que a vinculação da polícia civil com o judiciário 
e a exigência de curso de Direito para os seus chefes são muito antigas.

Vai caber ao primeiro chefe de polícia da cidade do Rio de Janeiro, 
Euzébio de Queiroz, a consolidação do novo cargo. Mais conhecido pela 
lei que acabou com o tráfico negreiro no Brasil, Euzébio de Queiroz per-
maneceu no cargo de chefe de polícia por mais de dez anos. Tempo su-
ficiente para que ele consolidasse a autoridade do chefe de polícia. Em 
1833 vai ser instalada na cidade do Rio a Secretaria da Polícia sob o co-
mando do chefe de polícia. Aos poucos a autoridade do chefe de polícia 
vai se consolidando, chegando a se sobrepor a dos outros juízes locais. 

Num ambiente institucional complicado como este, fazia-se ne-
cessário algum tipo de coordenação, e Euzébio de Queiroz usou o novo 
cargo de chefe de polícia para desenvolvê-lo. Com o avançar da década, 
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a coordenação cresceu a ponto de se parecer com controle, à medida 
que o chefe de polícia foi se tornando cada vez mais poderoso às ex-
pensas da putativa independência dos juízes de paz eleitos localmente 
(HOLOOWAY, 1997, p. 117).

Em 1841, com a reforma do Código de Processo Criminal, os juí-
zes de paz eleitos vão dar lugar a funcionários (agentes de polícia) no-
meados. “No final de 1841, ao substituírem os juízes eleitos nos distri-
tos locais, os agentes de polícia recém-nomeados adquiriram também 
autoridade para investigar, prender, julgar e sentenciar os pequenos 
infratores no próprio distrito policial, sem a intervenção de advogados, 
promotores ou autoridades judiciais superiores” (HOLLOWAY, 1997, 
p. 156). A reforma do código estabeleceu que deveria existir um che-
fe de polícia em cada província, servindo sob as ordens do Presidente 
(Governador). O chefe de polícia indicava delegados e subdelegados 
que trabalhavam nos distritos. Os delegados indicavam os inspetores 
de quarteirão que eram acompanhados de “pedestres”, membros ar-
mados que davam suporte às atividades do delegado e subdelegado. A 
principal consequência da reforma do código em 1941 foi estender po-
deres judiciais à polícia civil. Agora, o chefe de polícia e seus delegados 
podiam, sem a intervenção de nenhuma outra autoridade, investigar, 
prender, julgar e executar. Na verdade, desde os tempos da Intendência, 
passando pelos juízes de paz, estes poderes existiam. Agora, o que antes 
pertencia ao intendente, e mais tarde aos juízes de paz, foi transferido 
para o chefe de polícia e seus delegados.

Em São Paulo, como no restante do País, o processo foi semelhan-
te: juízes de paz, delegados, subdelegados, carcereiros e inspetores de 
quarteirão foram criados. Todos estes cargos eram de exclusiva nome-
ação do Presidente da Província, que recebia indicações dos poderosos 
da região. Rosemberg (2010, p. 51) assim o descreve: 

Vale lembrar que a função de delegado e subdelegado era, de acordo 
com o Regulamento 120, de 31 de janeiro de 1842, graciosa, litúrgi-
ca, compulsória, de nomeação exclusiva do presidente da província, 
que podia (e assim era praxe) receber indicações dos notáveis locais 
(magistrados, vereadores, cúpula partidária, fazendeiros). 

Em 1871, acontece uma grande reforma judicial que desvincula 
os cargos de juiz e chefe de polícia. “Pela nova lei, os chefes de polícia 
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continuavam incumbidos de reunir provas para a formação de culpa do 
acusado, mas os resultados desse inquérito eram entregues aos pro-
motores públicos ou juízes para avaliação e decisão final” (HOLLOWAY, 
1997, p. 228). A reforma de 1871 cita pela primeira vez os termos “in-
quérito policial”. Esta reforma vai tornar a polícia civil burocrática e car-
torial. Misse (2009, p. 16) faz a seguinte análise por ocasião dos prepa-
rativos da primeira CONSEG: 

Dentre os diversos resultados obtidos pela pesquisa – detalhados 
nos papers que serão apresentados a seguir – pode-se afirmar que 
o inquérito policial forma culpa. Seu caráter administrativo, na prá-
tica, toma forma de uma pré-instrução criminal, dominante na eta-
pa judiciária, embora não contemple o contraditório e nem as ga-
rantias individuais do acusado. Seu caráter inquisitorial reproduz 
um sistema de crenças baseado na ideia de ‘verdade real’, de onde 
decorre a necessidade do cartório, de tomar os depoimentos com 
fé pública, o que transforma a investigação policial numa produção 
interminável de papéis escritos e com firma reconhecida. 

A atividade cartorial da polícia civil é muito antiga, data da re-
forma institucional aplicada em 1871. Quando termina o Império, a 
polícia civil está formada com praticamente todas as características 
que tem atualmente, ou seja, uma polícia exclusivamente para a inves-
tigação e repressão.

A Polícia Militar

Devemos situar a origem da polícia militar no Brasil na criação 
por D. João VI da Guarda Real de Polícia em 1809, que era o braço ar-
mado da Intendência. Na crise de 1831, quando a Guarda Real se rebela, 
Feijó, então Ministro da Justiça, cria a Guarda Nacional, que vai se es-
palhar por todo o País. Não podemos esquecer que o período regencial 
representa uma luta das elites nacionais para que o Brasil não se esfa-
cele do ponto de vista territorial como os países da América espanhola. 
Bezerra (2010, p. 2) analisa:

Após a independência do Brasil, que não ocorreu de forma pa-
cífica como afirmam algumas produções, para atender às elites 
locais, pois não queriam mais receber ordenação das cortes 
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portuguesas, a grande luta foi para manter a unidade nacional. 
Outra preocupação da elite, pois não queriam ver acontecer no 
Brasil o que ocorreu com a América espanhola, com a formação 
de muitos pequenos países. 

A Guarda Nacional não era profissional. O serviço não era remu-
nerado. O governo fornecia os equipamentos necessários, mas a pessoa 
pagava seu próprio uniforme. Ao contrário do Rio de Janeiro, onde as 
elites fugiam do serviço na Guarda, nas províncias foram as elites que 
assumiram os principais postos. Bezerra (2010, p. 5) nos conta: 

Após a independência do Brasil politicamente, a guarda nacional 
passa a ser usada pelas elites como força eleitoreira, sendo os car-
gos da guarda distribuídos aos grandes proprietários rurais que, 
com o tempo, passaram a ter um enorme poder nas regiões contro-
ladas por eles. Sendo uma forma bem clara de imposição eleitoral. 

Estes proprietários de terras que comandavam a guarda pas-
saram a ser chamados ‘coronéis’, surgindo assim o fenômeno do co-
ronelismo. A guarda nacional vai substituir todas as milícias locais 
das províncias. Aos poucos, a elite nacional percebe que a guarda não 
profissional era ineficaz na contenção de revoltas mais organizadas. 
Holloway (1997, p. 92) afirma:

Evidentemente essa organização de civis ‘voluntários’ era inade-
quada para intimidar as classes inferiores, e seus membros não 
tinham treinamento, disciplina, tempo, nem inclinação para servir 
como força policial permanente, numa cidade do tamanho, da com-
plexidade social e da importância política do Rio de Janeiro. [...] A 
partir de 1831, a Polícia Militar assumiu a tarefa desagradável e 
incômoda, ora enfadonha, ora arriscada, da repressão urbana. 

Feijó entrega a chefia da recém-criada polícia militar a Luis Alves 
de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. É interessante notar que o 
futuro patrono do exército brasileiro vai ser o primeiro comandante 
geral da Polícia Militar. Tal qual Euzébio de Queirós na polícia civil, 
Caxias vai organizar a polícia militar com mão de ferro, tornando-a 
rapidamente a principal força de patrulhamento ostensivo da capital. 
Holloway (1997, p. 144) assim explica:
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A influência que Caxias adquirira àquela época, sua defesa ativa 
das prerrogativas e da dignidade da polícia militar e a disciplina 
que impunha aos soldados sob seu comando foram importantes 
para garantir o respeito da corporação aos olhos da elite gover-
nante. Mas o respeito também se baseava na eficácia da Polícia 
Militar como instrumento de repressão. Caxias na verdade fizera 
um pacto com os líderes políticos que detinham o comando últi-
mo da Polícia Militar: a corporação faria o que dela se esperava 
com eficiência e presteza; em troca, teria autonomia operacional, 
recursos materiais e humanos para cumprir a sua missão – e o 
respeito e status devidos aos servidores fiéis. 

Como já afirmamos acima, em São Paulo, o Corpo Policial Perma- 
nente vai ser o embrião da Polícia Militar. Organizado militarmente e 
sob as ordens do Presidente da Província, esta organização inspirada 
na gendarmerie francesa vai ser a responsável, num primeiro momento, 
pelo policiamento ostensivo, principalmente no interior da província. 
Na capital, o Corpo de Guardas Urbanos, também militarizado, dividia 
as funções com o CPP. 

Quando é proclamada a República, a Polícia Militar já está consoli-
dada em todos os estados brasileiros. Saiu fortalecida da crise que levou 
à República e se tornou a única polícia a fazer patrulhamento ostensivo 
nas ruas do País. Ao longo do tempo, assumiu muitas denominações, 
até que a Constituição de 1946 confirmou o nome de Polícia Militar. A 
exceção fica por conta do Rio Grande do Sul, que preferiu continuar com 
o nome de Brigada Militar. 

CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS DE UMA POLICIA CIDADÃ 

Hélio Bicudo (2000, p. 91), analisando o modelo de duas polícias 
nos estados, afirma:

Trata-se de um modelo esgotado e que fora montado nos anos da 
ditadura militar, para a segurança do Estado, na linha da ideolo-
gia da Segurança Nacional, segundo a qual quem não é amigo é 
inimigo e como tal deve ser tratado, linha de ação que qualificou, 
naquele período da nossa história, a atuação policial. 
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Na verdade, quando os militares tomaram o poder em 1964, todo 
o arcabouço das polícias nos estados já estava montado e consolidado. 
Apenas alguns ajustes deveriam ser feitos para que a engrenagem co-
meçasse a funcionar. Todas as ditaduras fizeram ajustes no modelo para 
melhor servi-las. A ditadura Vargas vai utilizar a polícia civil e seus in-
formantes para espionar o movimento sindical e torturar os seus mem-
bros (FLORINDO, 2006). Na ditadura militar, o DOPS vai se encarregar 
de sequestrar e torturar os opositores do regime (CUNHA, 2008). Toda 
a ditadura se utiliza das estruturas policiais para impor os seus objeti-
vos. Porém, isto não significa que foi a ditadura quem criou o modelo. 
Em 1964, o Brasil já tinha duas polícias claramente separadas e com 
funções diferenciadas há mais de um século. A ditadura apenas vai se 
apoderar desta estrutura para os seus interesses. 

Um modelo tão antigo, que passou por diversas crises e revo-
luções, não pode ser mudado de uma hora para a outra. David Bayley 
(2001, p. 74), que pesquisou os padrões de policiamento de um número 
significativo de países em todos os continentes, afirma que as estrutu-
ras policiais têm uma característica de resistir ao tempo: “As estrutu-
ras dos sistemas de polícia pública nacional demonstram uma notável 
permanência no tempo. As características estruturais têm permanecido 
as mesmas na maioria dos países contemporâneos desde que eles se 
tornaram reconhecíveis como Estado.” Como causas desta longevidade, 
Bayley (2001, p. 79) destaca a tradição: “O primeiro fator relevante é 
a tradição. A persistência no tempo das características estruturais na 
maioria dos países indica que a tradição exerce um peso inercial, que se 
torna tanto mais restritivo quanto mais antigo for o sistema.”. Podemos 
afirmar que dentre a organizações da História do Brasil, as polícias es-
taduais estão entre as mais tradicionais. Muitas tentativas foram feitas 
no Congresso Nacional para mudar o modelo desde 19884. Todas elas 
redundaram em fracasso. Trata-se de um modelo tradicional e muito 
antigo, que dificilmente será mudado por um decreto, seja ele qual for. 

Somente um processo lento de mudança de concepções, que en-
volva as futuras gerações de policiais, pode se sobrepor à centenária 
tradição incrustada nestas duas organizações. Neste processo de mu-
dança, os gestores terão papel fundamental no sentido de tomarem 
para si a responsabilidade e executarem as medidas necessárias. 

4 Bicudo (2000) relata um processo que vem desde 1992 em várias frentes, porém 
sem sucesso.
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POLÍCIA PREVENTIVA E PRÓXIMA DA POPULAÇÃO

Esperamos que este breve histórico das polícias estaduais tenha 
mostrado que esta estrutura centenária não poderia resistir ao avanço da 
criminalidade, principalmente da criminalidade organizada nos últimos 
40 anos. O mundo mudou, a sociedade mudou, a polícia precisa mudar. 
Esta mudança vai no sentido da criação de uma polícia que tenha as ques-
tões dos direitos humanos e da prevenção ao crime como prioridade. 

A capacitação constante de todo o efetivo das polícias em ques-
tões como direitos humanos é de suma importância. Técnicas de abor-
dagem, verbalização e de uso progressivo da força e da arma de fogo 
(que hoje são ensinadas em todas as academias do Brasil), devem ser 
constantemente discutidas. Além disso, é preciso garantir os direitos 
humanos dos policiais, dando-lhes remuneração justa e assistência mé-
dico-psicológica. Trata-se de uma atividade muito estressante (talvez a 
mais estressante). Um setor equipado com médicos e psicólogos para 
atender aos transtornos emocionais gerados pela atividade nas ruas 
são de suma importância para garantir os direitos humanos dos poli-
ciais, que antes de tudo são seres humanos que arriscam a vida em favor 
de toda a sociedade todos os dias.

No modelo atual, as polícias (civil e militar) têm dificuldade em 
fazer prevenção. Porém, o combate à criminalidade, principalmente da 
criminalidade violenta, exige a antecipação por parte das polícias aos 
possíveis acontecimentos. No modelo atual de policiamento ostensivo, a 
polícia passa pelos lugares, pelas comunidades e não fica. O planejamento 
científico, baseado no georeferenciamento do crime e da violência, ainda 
não é a tônica. Aproximar a polícia da comunidade, de maneira que haja 
uma interação positiva desta com a polícia. Redes de celulares integradas 
com a polícia, alarmes comunitários integrados com as polícias, os mes-
mos policiais trabalhando na mesma comunidade. Estes são os pré-requi-
sitos para que a polícia possa fazer prevenção. Porém precisamos escla-
recer o que significa fazer prevenção. O “Guia para a Prevenção do Crime 
e da Violência”, documento produzido pela SENASP, a partir de 2007, dá o 
sentido de prevenção que queremos para este trabalho:

Para que estes princípios possam ser compreendidos em toda sua 
extensão, é preciso esclarecer alguns conceitos. Primeiramente, 
quando falamos em “prevenção” no Brasil, é muito comum que 
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isso seja compreendido como sinônimo de “programas sociais” 
ou de “políticas públicas que aumentem a oferta de educação, 
saúde, habitação, lazer” etc. Por este caminho, os governos esta-
riam já fazendo prevenção sempre que estivessem investindo em 
programas sociais. Isto não é, rigorosamente, verdadeiro. É claro 
que melhorias alcançadas na situação econômica e social da po-
pulação tendem a produzir resultados positivos de redução do 
crime e da violência. Ocorre que crime e violência não podem ser 
compreendidos como resultados diretos e exclusivos das carên-
cias sociais. Reduzir estas carências pode ajudar muito, mas isso 
não é, ainda, a prevenção da qual falamos. Aliás, quando imagi-
namos que o crime e a violência podem ser enfrentados apenas 
com reformas sociais, passamos a menosprezar a necessidade de 
uma política de segurança e o mais provável é que nunca a tenha-
mos. Pelo contrário, pensamos que é possível e necessário – mais 
ainda, que é dramaticamente urgente – desenvolver políticas de 
segurança que possam produzir resultados objetivos e confiá-
veis de redução dos indicadores de criminalidade, ainda que – 
contra nossa vontade – a situação econômica e social venha a se 
manter marcadamente injusta e desigual. Lidamos, então, com 
a ideia de prevenção em um sentido preciso. Por isso falamos 
em “agenciamentos” do crime e da violência e não em “causas”. 
As causas de problemas complexos são, como se sabe, também 
complexas. Normalmente, elas remetem a problemas estruturais 
cuja solução é tarefa para gerações inteiras. Em outras palavras: 
para problemas cujas soluções demandam décadas. Não se pode, 
de qualquer forma, aguardar pela resolução deles quando o tema 
é segurança. Afirmá-lo seria o mesmo que propor uma sentença 
de sofrimento e morte para a maioria das pessoas que se sentem 
inseguras e que, também por isso, têm pressa. Imaginemos, por 
exemplo, uma ocorrência como um incêndio em um aglomera-
do urbano. Tragédias do tipo são, ainda hoje, comuns em todo o 
país. Em várias destas ocorrências, centenas de pessoas perdem 
o pouco que conseguiram juntar em suas vidas. Muitas outras 
ficam desabrigadas e, algumas, muito frequentemente crianças, 
morrem queimadas. Parece evidente que estes resultados estão 
ligados a uma causa econômico-social. Sim, porque se as pessoas 
não vivessem em aglomerados urbanos e morassem em casas de 
alvenaria, em bairros servidos por uma adequada infraestrutu-
ra, não ocorreriam incêndios e, ainda que eles ocorressem, os 
resultados não seriam tão devastadores. É evidente. O que não é 
evidente é que a grande maioria dos incêndios do tipo no Brasil 
é produzida por dois “agenciamentos”: problemas na instalação 
dos botijões de gás ou deficiências nas instalações elétricas e/
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ou uso de velas para iluminação. Por isso, se tivermos uma po-
lítica que assegure às residências mais humildes energia elétri-
ca fortemente subsidiada (acabando com os cortes de energia 
por não pagamento e com as instalações clandestinas) por um 
lado, e se desenvolvermos uma política pró-ativa com o Corpo de 
Bombeiros para visitação domiciliar, com inspeção e troca gra-
tuita de mangueiras e válvulas de gás, reduziremos os incêndios 
em aglomerados urbanos para algo próximo a zero [5]. Os mo-
radores seguiriam sendo muito pobres, mas nenhum entre eles 
morreria queimado. Quando falamos em prevenção queremos 
nos referir, então, à necessidade de identificar, em cada local, os 
agenciamentos equivalentes para o crime e a violência e, a partir 
deste diagnóstico, elaborar políticas específicas que, tanto quan-
to possível, os previnam.

Trabalhar para identificar estes “agenciamentos” nas comunidades 
mais afetadas pela violência deve ser tarefa precípua da polícia. Tanto a 
PM quanto a PC têm de se adaptar a este modelo. Para isto é necessário 
que se aprofunde a integração entre estas duas organizações policiais. 

Uma polícia próxima da população, que faça intervenções qualifi-
cadas a partir de dados científicos e que tenha a prevenção como prio-
ridade. Esta é a polícia cidadã que todos queremos. 

CONCLUSÃO

O reconhecimento da importância estratégica dos Conselhos Muni- 
cipais de Segurança e tático-operacional dos Gabinetes de Gestão 
Integradas Municipais (GGI-Ms) apresenta-se fundamental para a bus-
ca de soluções concretas para o controle, a prevenção e a diminuição 
das violências e crimes e para o consequente aumento da sensação de 
segurança urbana.

Desse modo, tanto o escopo da política municipal de segurança 
quanto o desenho institucional dela decorrente constituem elemen-
tos centrais para aprimorar o funcionamento e a operacionalização da 
inteligência aplicada à segurança em relação a qual os Observatórios 
Municipais de Segurança Cidadã desempenham papel destacado para 

5 Algumas cidades brasileiras têm desenvolvido iniciativas do tipo, com resultados surpre-
endentes. Bagé, no RS, é um bom exemplo.
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qualificar a gestão integrada da informação (e do conhecimento), inves-
tigando as causalidades, as motivações e os fatores de risco que estão 
na base do cometimento da vitimização letal e dos crimes violentos nos 
territórios da cidade.

O fenômeno da subnotificação, que se materializa quando as ví-
timas não informam às polícias os crimes a que foram submetidas, 
não se circunscreve, gize-se, à realidade brasileira, na medida em 
que abarca uma problemática também observada em diversos outros 
países latino-americanos, notadamente no que concerne aos delitos 
de natureza patrimonial, daí a relevância de Pesquisas de Opinião 
de Vitimização e do Registro Online de Situações de Violências nas 
Escolas (ROVE), em particular, e, de forma mais ampla, de iniciativas 
como as retratadas nesta publicação.

Vale ressaltar, por oportuno, que, no caso da experiência deste 
novel Observatório da Segurança Cidadã, além da equipe de pesquisa-
dores(as) associados(as) do Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma, 
a participação e o engajamento de servidores de carreira do Poder 
Público de Novo Hamburgo, oriundos da Guarda Municipal e da Rede 
Municipal de Ensino, desde o princípio, fomentaram as condições or-
ganizacionais para transformar este projeto em uma política pública de 
Estado, permanente e continuada. 

O assessoramento técnico-científico especializado conferido pelo 
Observatório a diversos órgãos públicos municipais (e eventualmente 
estaduais) fornece subsídios institucionais para a emulação de uma cul-
tura de gestão da informação da segurança cidadã em Novo Hamburgo. 
Isso porque a conjugação de esforços técnicos e científicos da Academia 
com a Administração Pública constitui, portanto, fator imprescindível 
para o sucesso desta iniciativa.

Quer-se, com isso, colaborar para:
P  racionalizar e otimizar os investimentos públicos de seguran-

ça com base em dados e informações mais assertivas, focadas 
e inteligentes da dinâmica das violências e dos crimes;

P  potencializar a captação de recursos junto ao governo federal, 
como também junto a organismos internacionais que reco-
mendam a implantação de Observatórios e Planos Municipais 
de Segurança de Cidadã como boas práticas;
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P  aumentar a transparência, a accountability e o controle públi-
co dos esforços empreendidos no campo da segurança cida-
dã de Novo Hamburgo a partir do protagonismo municipal na 
indução de políticas públicas de segurança junto às agências 
estaduais e federais de segurança e justiça.

Finalmente, os instrumentos de pesquisa e gestão concebidos, as 
produções aplicadas elaboradas, os processos de formação e capacitação 
empreendidos, as análises e reflexões, mesmo que em caráter ensaísti-
co, consubstanciadas nesta obra contribuem para o aperfeiçoamento da 
capacidade de gestão municipal da política de segurança cidadã a partir 
da concepção e/ou revisão de programas, projetos e ações, integradas e 
integrais, voltados à segurança dos direitos da população hamburguense.
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SEGURANÇA CIDADÃ, GESTÃO DA INFORM
AÇÃO E CIDADES

o case do Observatório da Segurança Cidadã de Novo Ham
burgo e outras reflexões teórico-práticas

A construção de um modelo de segurança do cidadão 
e da cidadã, composto pela combinação de políticas de 
segurança pública, com foco no controle e na repressão 
qualificada da criminalidade, através das agências poli-
ciais e de justiça criminal, com políticas públicas de se-
gurança, com foco na prevenção social e situacional das 
violências e na promoção dos direitos humanos, através 
de políticas e projetos sociais preventivos protagonizados 
pelas Administrações Públicas, notadamente as munici-
pais, pela sociedade civil, pelas escolas, enfatizando a 
mediação de conflitos e a pacificação da sociedade con-
temporânea, marca uma nova concepção de segurança, 
de caráter emancipatório. Nesse contexto, a gestão da 
informação e do conhecimento assume um papel central 
para a superação das formas de violência e para a am-
pliação da cidadania, desenhando uma agenda pública 
sobre o direito à segurança de cada cidadão e cidadã. 
A experiência do Observatório da Segurança Cidadã de 
Novo Hamburgo, desenvolvida pela Prefeitura Municipal, 
em parceria com o Núcleo de Segurança Cidadã da Facul-
dade de Direito de Santa Maria (NUSEC/FADISMA) e com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), inse-
re-se no bojo das melhoras práticas nacionais e interna-
cionais no campo da segurança cidadã, ao passo que vem 
contribuindo para qualificar e aprimorar a atuação do Mu-
nicípio, de forma integrada com o Estado, com a União e 
com a sociedade civil hamburguense, em prol do controle 
e da redução da violência letal e dos crimes violentos. 
Não é possível incidir nas causas que estão na base da 
produção e da reprodução das violências sem conhecê-
-las. É isso que faz o Observatório de Novo Hamburgo e 
essa a sua potencia e o seu legado para a prevenção das 
violências e crimes na cidade.
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