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Não se faz segurança sem polícia, mas não se faz segurança apenas com polícia. Os fatores que tornam uma rua, um bairro ou uma cidade violenta
estão muito mais ligados à ausência do poder público do que à presença do crime organizado.
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Não por acaso, as áreas de maior incidência de crimes contra a vida são também aquelas mais esquecidas pelo poder público. Essa correlação vem
sendo estudada há mais de 30 anos por pesquisadores de todo o mundo. Os primeiros a constatar isso foram os norte-americanos James Wilson e
George Kelling, da Universidade de Harvad, em 1982.
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Sistematizar as estatísticas criminais, localizá-las no território e acompanhar sua evolução é a primeira tarefa, para otimizar a aplicação dos recursos.
Parceria com as polícias, Poder Judiciário, Ministério Público e Sistema Socioeducativo também é fundamental para estabelecer uma política sólida
de prevenção criminal.

DECISÃO POLÍTICA
E LIDERANÇA LOCAL FORTE

INFORMAÇÕES
CONFIÁVEIS
E PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

PREVENÇÃO DO CRIME
E DA VIOLÊNCIA

Na América Latina, os primeiros a aprender essa licão de maneira exemplar foram os colombianos. Até o início da década de 90, Bogotá e Medelin
eram metrópoles dominadas pelo tráfico e a violência. Essa história passou a ser reescrita pela ousadia de sucessivas administrações locais em que
os prefeitos foram além da repressão e investiram em difundir cidadania.
Nesse particular, as prefeituras podem dar uma grande contribuição na redução da violência ao concentrar obras estruturadoras, fiscalização e ação
social nos pontos de maior registro de crimes nos municípios.

VALORES ESTRUTURANTES
NORTEADORES
PARA UMA POLÍTICA
DE NÃO-VIOLÊNCIA

Eles publicaram a “Teoria das Janelas Quebradas”, uma referência internacional no estudo em torno das causas da criminalidade. No artigo, Wilson e
Kelling asseveram que um prédio que tenha uma janela quebrada, acabará sem nenhuma vidraça intacta se a primeira não for rapidamente consertada.
Ou seja, o aspecto de abandono seria um convite e um incentivo ao crime.

PREVENÇÃO

PREVENÇÃO

CONVIVÊNCIA
CONTROLE DE
DELITOS E
CONTRAVENÇÕES

INTEGRALIDADE
E ARTICULAÇÃO
DE PODERES

O principal índice que deve orientar a condução da política é o de crimes violentos letais intencionais (cvli), que corresponde à soma dos homicídios
dolosos, latrocinios e lesões corporais seguidas de morte, em um território, em determinado período de tempo. Outros tipos penais como crimes
contra o patrimônio, violência de gênero e infantil são índices que necessitam de um seguimento permanente das prefeituras.
Uma política municipal de segurança precisa contemplar ainda o controle urbano, a prevenção, a recuperação de situações de risco e contar com a
participação popular na sua aplicação. Somente assim, integrada, transversal e ampla, a ação da prefeitura irá se consolidar num modelo de gestão
capaz de alcançar resultados expressivos na redução da violência na cidade.
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SEGURANÇA NÃO SE RESUME A POLÍCIA
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
FOI SOB ESSA PERSPECTIVA DE INTEGRALIDADE QUE FORAM IMPLEMENTADAS
AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA DE BOGOTÁ, NA COLÔMBIA
Na América Latina, a gestão institucional da segurança dos cidadãos tem tradicionalmente
ficado a cargo das instituições armadas, predominando o caráter policial e militar. É uma
situação herdada da Guerra Fria e que persiste hoje na maioria dos países da região.
Pode-se afirmar que os governos democraticamente eleitos ainda não conseguiram
conferir um caráter civil ao tratamento da questão e menos ainda um tratamento integral a
um problema sobre o qual a maioria dos especialistas concorda em dizer que é complexo e
tem causas múltiplas, problema para o qual a resposta policial é insuficiente e, quando se
recorre aos militares, inapropriada.
Falar do tratamento integral da insegurança supõe reconhecer que existem múltiplas
violências e muitos fatos que afetam a convivência dos cidadãos. São violências que
vão desde as psicológicas e físicas registradas no interior dos lares, nas comunidades e
nas ruas, em razão de conflitos diversos, até as violências cometidas por criminosos e
delinquentes.
Também supõe reconhecer que existem fatos que afetam a convivência cidadã, como a
resolução violenta dos conflitos e a sensação de intranquilidade e insegurança gerada pela
presença de lixo nas ruas, pela falta de iluminação pública, pela deterioração dos espaços
públicos, pelo barulho, pela mendicância e pela invasão do espaço público.
Para fazer frente a esses problemas, é necessário traçar e executar políticas públicas
integrais de convivência e segurança dos cidadãos.
Essas políticas devem partir da premissa básica de que as ações terão que ser empreendidas
num espectro amplo, que abrange desde o nível preventivo -entendido como a prevenção
do aparecimento de riscos e o controle de sua difusão- até os níveis legítimos de coerção
dentro do Estado de Direito.
Ou seja, é preciso contar com uma política pública que preveja, dissuada e exerça o uso
legítimo da força para fazer frente a atos que sejam criminosos e violentos.
Uma política pública que seja desenvolvida dentro do quadro do Estado de Direito,
respeitando os direitos humanos.

Uma política que, no âmbito preventivo, desenvolva programas e projetos que fortaleçam
a cultura cidadã, o controle dos riscos (desarmamento, atenção ao consumo de álcool e
outras drogas, prevenção e assistência a emergências) e a atenção a grupos vulneráveis
(jovens, prostitutas, indigentes, migrantes) e que promova programas para aproximar a
Justiça do cidadão, favorecendo a resolução pacífica de conflitos familiares, interpessoais
e comunitários.
Uma política pública que fortaleça os organismos de segurança e Justiça para que, de
maneira profissional, realizem trabalhos de coleta de informações, investigação criminal,
perseguição e captura de criminosos, julgamento e condenação.
Uma política pública que fortaleça o sistema carcerário, para que este possa cumprir
as funções de punição exemplar do delinquente, com cumprimento da pena com estrita
disciplina e respeito pelos direitos humanos, de ressocialização e de reinserção social dos
condenados.
São essas as características de uma política integral que deve ser implementada pelos
governos nacionais e locais democraticamente eleitos, independentemente de serem de
direita, de centro ou de esquerda.
O importante é que a política de segurança deve ser tratada sob uma ótica civil, com um
responsável que coordene todas as ações e instituições envolvidas nos programas e projetos
e que também coordene o trabalho com outras instâncias governamentais importantes,
como as áreas da educação, da saúde, do desenvolvimento urbano e dos transportes, entre
outros, para melhorar a convivência e a segurança dos cidadãos.
Foi sob essa perspectiva de integralidade que foram implementadas as políticas de segurança
e convivência de Bogotá e Medellín, na Colômbia, cujos resultados são internacionalmente
reconhecidos pela redução da violência verificada.
No caso de Bogotá, passou-se de um índice de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes,
em 1994, para 23 homicídios por 100 mil habitantes em 2003 -e hoje são 18 homicídios
por 100 mil habitantes. No caso de Medellín, a redução foi de 174 homicídios por 100 mil
habitantes para 36 homicídios para cada 100 mil habitantes.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ, sociólogo, consultor do Pnud (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), foi secretário de Segurança Cidadã de Bogotá
(Colômbia) entre 1995 e 2003.

AS LIÇÕES DE BOGOTÁ E MEDELÍN
O QUE AS CIDADES QUE JÁ FORAM CONSIDERADAS
AS MAIS VIOLENTAS DO MUNDO TEM PRA NOS ENSINAR
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A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
DO RECIFE APRESENTA UMA SÉRIE
DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
VOLTADOS PARA A SEGURANÇA URBANA E
A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, DISTRIBUÍDOS
EM QUATRO GRANDES EIXOS TEMÁTICOS:

PRE
V
DO C EN
RIM
E ÇÃ

L
CIA
SO CIA
O VIOLÊN

EIXOS
TEMÁTICOS

ÃOLTURA

NT E
C ODENAM

Trecho retirado do livro As lições de Bogotá e Medellín: do caos à referência mundial, do autor Murilo Cavalcanti
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No final de 2005, um texto do sociólogo Gláucio Soares publicado no jornal O Globo, chamava atenção para uma revolução silenciosa em
andamento em Bogotá, capital da Colômbia. Sacudida por uma guerra civil, disputada pelos barões do tráfico e com instituições estatais
frágeis, a Colômbia era, até então, exemplo de tudo o que dava de errado na segurança pública. O artigo de Gláucio Soares apontava o
oposto. Depois de atingir a taxa de 80 homicídios por 100 mil habitantes em 1993, Bogotá viu o índice despencar de 23 por 100 mil, dez
anos depois. Mas ainda, Medellín, famosa internacionalmente por sediar os negócios do megatraficante Pablo Escobar nos anos 90,
também dava sinais de recuperação.
Vale recordar que viajar para Bogotá em 2006 era como se aventurar numa terra conflagrada. Os militares das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC) mantinham centenas de pessoas sequestradas e bombas detonadas em locais de grande movimento
nas principais cidades do país. No entanto, a realidade na capital se revelou mais tranquila do que nas metrópoles brasileiras.
Em muitos locais policiais armados com fuzis patrulhavam as esquinas, mas o que chamava atenção eram as ruas tomadas por gente.
Pelo povo de Bogotá. Não só aos domingos, quando as principais avenidas se tronavam uma grande ciclovia. No dia a dia, a população
venceu o medo e ocupou seu espaço. Parques, praças, bibliotecas eram locais construídos pelo poder público para receber e bem, os
cidadãos.
Apesar de precisar avançar muito nesse quesito ainda, a mobilidade era o foco do trabalho. Assim como na segurança, os colombianos
não se preocuparam em reinventar a roda. Eles importaram o modelo de transporte público de Curitiba (PR) e aperfeiçoaram com o
Transmilênio. O mesmo princípio de corredores exclusivos para ônibus e bilhetagem na estação reduziram o tempo de deslocamento
daqueles que optavam por deixar o carro me casa ou sempre dependeram dos coletivos.
No enfrentamento ao crime, o trabalho não se limitou a “limpar”a polícia melhorar a infra-estrutura de trabalho. Houve um grande
investimento na melhoria da convivência urbana. O que os colombianos batizaram de segurança cidadã é a argamassa que une todo o
projeto e transformou a iniciativa em algo duradouro e irreversível. Os bogotanos não se tornaram menos violentos apenas por medo de
serem punidos. Eles passaram a valorizar a vida de maneira diferente e apostar em dias melhores.
Esse processo começou ainda no governo de Jaime Castro (prefeito de Bogotá entre 1992 e 1994). Castro viu o ápice da matança em 1993
e passou a valorizar a recém-homologada Constituição de 1991 como principal estratégia de reverter a curva da criminalidade. A partir
de 1995, com a chegada ao poder do professor universitário, matemático e filósofo Antanas Mockus, a segurança cidadã ganhou força.
Dirigida pelo sociólogo Hugo Acero, a subsecretaria de Segurança de da Prefeitura de Bogotá lançou mão de todos os recursos, inclusive
de outras pastas para a contenção da violência . Acero permaneceu no cargo no governo seguinte de Henrique Peñalosa (1998-2000) e
num segundo mandato de Antanas Maskus (2001-2003).
O modelo de Bogotá foi reproduzido em outras cidades da Colômbia, em especial Medellín. A linha mestra de oferecer o melhor que o
poder público pode realizar para os mais pobres permanece como traço marcante da estratégia.
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CONTROLE SOCIAL E ORDENAMENTO URBANO:

PREVENÇÃO SOCIAL DO CRIME E DA VIOLÊNCIA:

A base de toda política de segurança urbana reside na maneira como a cidade trata os seus habitantes. Cidadania é a mediação entre
o cidadão e a cidade. Ela não pode existir quando um dos lados desse termo que bloqueia seu livre desenvolvimento. Por isso, a
responsabilidade do município na gestão da segurança urbana e da prevenção da violência passa diretamente pelo estabelecimento de
instrumentos eficazes de controle social, voltados para a manutenção do ordenamento urbano da cidade. Para isso, é necessário:
- Espaço urbanos seguros, que no ponto de vista da segurança urbana, essa concepção apresenta a combinação de quatro dispositivos
fundamentais, necessariamente associados: aumento da vigilância natural; aumento da circulação e permanência de pessoas no local,
esforço da ideia de domínio coletivo e corresponsabilização do espaço territorial, controle das entradas das entradas e permanência de
pessoas em determinados locais, com limites bem demarcados e horários de circulação claramente definidos.
- Ordenamento da cidade, que na construção de uma política de segurança urbana passa por uma reestruturação e requalificação dos
instrumentos e mecanismos fiscalizadores da municipalidade. Sua eficiência deve ser garantida por uma gestão profissionalizada,
orientada segundo metas, prazos, estratégias bem definidas e acompanhamento de resultados. A construção desses instrumentos tem
de ser prioridade, tendo em vista tanto as necessidades quanto as novas tecnologias disponíveis na atualidade para o aperfeiçoamento
da gestão municipal.
- Mobilidade e cidadania: a mobilidade nas grandes cidades é um dos temas que mais tem exigido esforços dos gestores públicos.
Priorizar o transporte público, incentivar o respeito ao pedestre, humanizar o trânsito, monitorar os pontos de risco de acidentes e abrir
espaço para ciclovia e ciclofaixas são algumas das ações para distensionar o deslocamento cotidiano da população.
- Guarda municipal: a Guarda Municipal tem papel fundamental no plano municipal de segurança. Os profissionais atuarão na prevenção
da violência, na segurança do patrimônio público municipal, no controle urbano e no ordenamento do trânsito.

A requalificação dos espaços públicos é essencial para a restauração da convivência na cidade. Mas as melhorias na forma como a cidade trata o
cidadão passam por serviços públicos diretamente ligados à população, fortalecendo uma relação, a fim de cada indivíduo possa ser atendido na
exata medida de suas necessidades. Isso é possível por meio do investimento em estruturas capazes de fortalecer tanto espaços de convivência
comunitária, quanto serviços de qualidade para as populações mais vulneráveis.
Por outro lado, a consolidação de um modelo de cidade capaz de fornecer segurança e qualidade de vida para os cidadãos não pode estar
dissociado de uma atenção especial para aqueles grupos vulneráveis à violência, sendo necessário atuar nas causas que levam se envolverem
como protagonistas ou vitimas de processos violentos.
- Integralidade preventiva e territorialidade: Essa ênfase vai muito além do caráter geográfico, concebendo o território como parte de
uma concepção dinâmica, transformada continuamente em virtude das interações entre os atores sociais. Dessa forma, é possível incorporar
de maneira substancial as características de cada localidade, nos seus aspectos geográficos, ambientais, econômicos, culturais, sociais e
identitários, na compreensão dos problemas de insegurança, que sempre respondem a diversas tipologias, segundo lugares específicos e
espaços sócio-demográficos particulares.
- Foco na juventude: As estratégias voltadas para a prevenção secundária focam particularmente aqueles jovens que têm ou possuíram
alguma espécie de envolvimento com atividades criminosas. Para isso, são necessárias políticas que valorizem o potencial inovador e positivo
desse segmento da população, fornecendo novos padrões de referência que sirvam de base para a constituição de identidades ao mesmo tempo
autênticas e integradas às comunidades nas quais estão inseridas.
- Mediação de conflitos e acesso à justiça: Os altos índices de crimes de proximidade no Recife apontam para a necessidade de construir
instrumentos que interrompam a evolução de conflitos interpessoais que geralmente envolvem pessoas que se conhecem ou compartilham
o mesmo espaço cotidianamente. Ao invés de transformar todas as disputas da comunidade em questões a serem resolvidas mediante a
utilização da força, é necessário estimular a resolução produtiva e pacífica dos conflitos, através de instrumentos capazes de fomentar o diálogo
e a conciliação, restabelecendo a confiança da população e reduzindo os crimes cometidos por motivos banais.
-Cidade segura para as mulheres: o conceito de cidades seguras para as mulheres envolve o desenvolvimento de ações em diferentes
frentes, a partir de quatro pilares estruturantes: prevenção a partir de campanhas afirmativas e educativas em vários espaços da cidade;
atendimento direto à mulher em situação de violência doméstica e sexista; fortalecimento sociopolítico e econômico das mulheres; abrigamento
das mulheres em situação de risco de morte.
- Esporte, lazer e educação para a cidadania: O valor do esporte para a formação de cidadãos é amplamente reconhecido. O esporte
também ensina como se portar diante de regras definidas, como direcionar os próprios impulsos em direções socialmente desejáveis e como
se deve trabalhar de maneira colaborativa tendo em vista a viabilidade da relação social que se constitui no momento mesmo em que se joga,
independente de vencedores ou perdedores. Da mesma forma que o esporte, o lazer é um dos bens primários que compõem a qualidade de
vida em sociedade.
-Políticas afirmativas: Promover a igualdade de acesso aos serviços públicos e benefícios sociais para os segmentos excluídos da população
faz parte das prioridades da política de segurança urbana. Pessoas com deficiência, população LGBT, negra e idosa terão canais diretos de
interação com a prefeitura e mecanismos de fortalecimento de sua identidade e dos seus direitos.

RECUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO:
Entre as dinâmicas sociais que, associadas às variáveis clássicas da vulnerabilidade social, podem levar os indivíduos ao protagonismo
ou à vitimização criminal, o ingresso em carreiras criminosas ocupa um lugar fundamental. A lógica por trás do crime é sempre uma
lógica de retroalimentação, marcada pela deterioração da confiança, pela transformação da identidade, pelo ingresso em outras redes de
convivência e pela aquisição de determinadas habilidades necessárias para o cometimento de crimes.
A dependência química e o consumo de drogas ilícitas, com destaque para o crack, também implicam dinâmicas diretamente ligadas a
processos violentos. Não somente os dependentes químicos se tornam propensos ao cometimento de pequenos crimes , tendo em vista
a necessidade de dinheiro para a aquisição da droga, como também se tornam vítimas em potencial devido ao rompimento com os laços
comunitários.
- Interrupção de carreiras criminosas e reinserção social: tendo em vista as diferentes dinâmicas que operam no desenvolvimento de
carreiras criminosas, a eficiência das políticas públicas de reinserção social de tais sujeitos, iniciadas quando o ingresso no sistema
prisional ou no sistema socioeducativo, está diretamente ligada à capacidade de intervir nessas três últimas dimensões - psicológica, social
e econômica. Daí a necessidade de uma política pública transversal e integrada, calcada em informações confiáveis, com mecanismos
eficazes de acompanhamento e monitoramento da evolução de casa caso.
- Dependência química: A dependência química causada pelo crack, pelo álcool e outras drogas também implica o ingresso em cadeias
perversas de causalidade que levam ao crime e à vitimização. Por isso, as políticas públicas voltadas para a redução da violência e
criminalidade geradas pelo consumo de drogas precisam operar tanto na atenção integral aos usuários de drogas e seus familiares
quanto no desenvolvimento de estratégias preventivas eficazes, voltadas para afastar a população e as gerações mais jovens do consumo
de drogas lícitas e ilícitas.
-Atenção às vitimas de violência: As vítimas de violência não costumam ser alvo especial da atenção de políticas públicas de segurança.
Contudo, muitas vezes, o enfoque demasiadamente centrado na figura do criminoso impede o reconhecimento da continuidade dos
mecanismos sociais envolvidos na vitimização que continuam operando mesmo após o fato consumado. Não somente as dinâmicas
relacionadas com sentimentos de vingança e ressentimentos da parte de familiares podem desembocar em novos crimes, como também
a vulnerabilidade das vítimas e de seus familiares só aumente após a ocorrência de tais crimes.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CULTURA CIDADÃ
A criação de novos parâmetros de convivência na cidade do Recife deve passar necessariamente pela promoção da cultura cidadã,
combinada a uma nova concepção do ordenamento urbano da cidade e da aplicação de mecanismos garantidores da utilização
produtivo dos espaços comuns. Nada disso, entretanto, será possível sem uma participação direta da população. A história do
crescimento da violência no Brasil é também a história da degradação da convivência e do esvaziamento dos espaços públicos.
Paulatinamente, a rua, a praça e o parque deixam de ser locais de encontro e interação e se tornam sinônimos de risco e insegurança.
A valorização da cultura cidadã é essencial na reversão desse cenário. Ela envolve um reconhecimento público das virtudes próprias
da cidadania, que devem ser estimuladas na cidade. Se não houver decisão coletiva no sentido de retomar a cidade e de produzir
novas maneiras de relacionamento interpessoal e dos indivíduos com o espaço público, não haverá transformação substantiva da
realidade.
- Participação popular e cidadania ativa: A participação popular é essencial para o processo de retomada dos espaços públicos
da cidade. O estabelecimento de uma cultura verdadeiramente cidadã não será possível se a população não voltar a acreditar no
valor da convivência nos espaços públicos como locais de reciprocidade, aprendizado e sociabilidade. Por outro lado, se o processo
de reconquista da cidade exige uma boa dose de voluntarismo, a construção de uma nova cidadania não pode prescindir de
estímulo. Isso só é possível quando a boa convivência e o respeito às virtudes socialmente desejáveis são devidamente honrados,
possibilitando o reconhecimento mútuo e a convivência plena. Também passa pelo rompimento de certos hábitos negativos da
nossa cultura atual. As infrações das leis e regras estabelecidas precisam ser sancionadas pelas instituições oficiais responsáveis
pelo social, mas também é necessário estimular a sanção comunitária, muitas vezes mais eficiente que a punição pura e simples.
Existe uma causalidade necessária entre o desrespeito às regras de convivência e os conflitos sociais, e entre estes crimes mais
sérios, que não pode mais ser ignorada no debate público da cidade.

