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RESUMO
Esse trabalho trata-se de um estudo de caso sobre o processo decisório da política
de pacificação. O objetivo dessa pesquisa foi de investigar como e quais eventos
contingenciais influenciaram o processo decisório da Política de Pacificação1, inserida
na agenda governamental da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro
como solução ao problema da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de
tráfico de drogas por controle de território em áreas de favelas. A pergunta de fundo
que orientou o trabalho foi: quais eventos foram necessários e/ou suficientes no
resultado final da política de pacificação que foi elaborado? A pergunta se justifica
porque a política proposta foi apresentada como uma inovação em relação às práticas
de segurança pública no passado (CARNEIRO, 2012). Especificamente, analisamos em
que medida o discurso da pacificação na área de segurança pública do Estado do Rio
de Janeiro foi sendo construído e colocado em prática a partir desses eventos
contingenciais. Para responder essa pergunta dialogamos com a literatura sobre
políticas públicas, abordagem institucional e contingência para ter um modelo teórico
capaz de analisar os dados e incorporar os mecanismos causais pelo qual a contingência
poderia atuar. Em seguida, contextualizamos a política nacional e fizemos uma
reconstrução histórica das principais propostas de reformas na área de segurança
pública da ANC até a saída do Pronasci (a nível federal). Nesse capítulo, chamamos
atenção para como o problema da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de
narcotraficantes vai tomando conta da agenda governamental do governo federal
impulsionando em medidas de controle de leis e planos de reformas na área. Como,
também, essa criminalidade violenta no país foi sendo cada vez mais associada ao
tráfico de drogas. No capítulo seguinte, contextualizamos a política local e
apresentamos as principais políticas na área desde a década de 80 até o governo Cabral,
voltadas para o controle da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico
de drogas por controle de territórios em áreas favelizadas (a nível estadual). Esse
problema e sua solução passou a ser discutida em relação a melhor forma de combatêlo, se por uma política repressiva - um forte legado institucional nessa agenda - de

1
Legislação relacionada a institucionalização dessa política: Decreto-Lei n° 45.146 de 05 de fevereiro de
2015; Decreto-Lei n° 45.186 de 17 de março de 2015; Decreto-Lei n° 42.787 de 06 de janeiro de 2011; Decreto-Lei
n° 41.650 de 21 de janeiro de 2009.
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combate às drogas ou uma política preventiva, que acabou sendo associada ao
policiamento comunitário e introduzida no estado pelo Cel. Nazareth Cerqueira na
década de 80. Essas soluções distintas entraram no debate político, dividindo atores
relevantes e opinião pública em geral. No capítulo subsequente, mostramos como o
discurso do governo Cabral mudou de uma solução de enfrentamento para uma solução
de pacificação. Para isso, fizemos uma reconstrução histórica dos fatos, dos eventos, a
sequência desses eventos e mostramos os mecanismos causais pelo quais a contingência
atuou. O trabalho mostrou, então, que o sucesso dos jogos Pan-Americanos e a
possibilidade do estado do Rio de Janeiro de virar sede das Olimpíadas de 2016 mudou
as crenças dos atores relevantes (governador, secretário de segurança) na melhor forma
de encaminhar a solução, influenciando o processo decisório e impactando na escolha
por uma política de pacificação. (ELSTER, 2010, 2005, 1994; SHAPIRO e BERI, 2009;
GERRING, 2007). No entanto, os atores chaves reagiram a contingência elaborando
uma política pública que foi representada como uma mudança de ideia na área de
segurança pública no discurso, mas substantivamente não significou uma mudança
concreta no conteúdo da política. Os atores pró-continuidade limitaram o escopo da
própria política pública.
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INTRODUÇÃO
O tema da segurança pública tem despertado grande atenção do governo e do
público em geral. Especialmente, no Brasil2 e em vários países da América Latina3 que
tem sofrido com altas taxas de criminalidade violenta (com índices elevados de
homicídios), violações de direitos humanos e civis e uma séria debilidade no que se
refere a políticas de segurança pública eficazes de curto, médio e longo prazo
(CARNEIRO, 2011; CANO E ROJIDO, 2016; EISNER, 2015; GIANNINI, 2016;
SAPORI E SOARES, 2016; MUGGAH, 2019).
Alguns autores atribuem esse quadro ao fato do estado democrático de direitos
ser incompleto e/ou limitado em diversos países da América Latina. O estado
democrático de direitos pressupõe um arcabouço jurídico (leis previsíveis, sancionadas
e que sigam procedimentos) e mecanismos de accountability que garantam as
liberdades e direitos civis, sociais e políticos e igualdade política a todos os cidadãos
sem que haja constrangimento ou abuso do estado, assim como, acesso a todos os
cidadãos a um judiciário independente, ausente de influência de outros poderes e
interesses privados e que defenda as leis. Além disso, pressupõe, também, acesso e
respeito de outras instituições de força de segurança (como por exemplo, a polícia) e
diversas agências representativas, da sociedade e de uma accountability horizontal que
funcionem efetivamente sem obstrução ou intimidação de atores poderosos do estado.
E que todos estejam sujeitos a lei e ninguém acima dela e todos submetidos a prestação
de contas (O’DONNELL, 1993, 2000, 2008, 2011).
A segurança pública, entre outras dimensões do estado democrático de direitos, é
objeto de disputa político ideológica relevante o suficiente para gerar propostas
concretas diferentes. As soluções concebidas para resolver tal problema marcam
divisões claras entre propostas consideradas liberais ou progressistas e conservadoras.

2

Em 2017 ocorreram 65.602 homicídios no Brasil, que equivale a 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes.
Ou seja, chegando ao seu maior patamar até então (CERQUEIRA et al, 2019).
3
Vale ressaltar que 43 das 50 cidades com as maiores taxas de homicídio no mundo estão localizadas na
América Latina. Sendo a região com a maior taxa de homicídio do mundo, que é de 21,5 mortes para cada 100 mil
habitantes (ano de 2017). A taxa do mundo é de 6,3 mortes para cada 100 mil habitantes (ano de 2015), (MUGGAH,
2019).
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Simplificadamente tais propostas são divididas entre políticas preventivas e
repressivas4 (SAPORI, 2007).
No Brasil, com o processo de redemocratização do sistema político em meados
dos anos 80 e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma
redefinição do arranjo federativo brasileiro, no qual estados e municípios adquiriram
autonomia político-administrativa. No que se refere a área de segurança pública,
especificamente, passou a ter tratamento constitucional e aos estados brasileiros a
responsabilidade de assegurá-la em seus territórios 5 . Nesse sentido, houve um
fortalecimento da capacidade decisória dos estados no que tange a segurança púbica.
Os estados e seus governadores se tornaram atores importantes, com possibilidades de
iniciativas e diferentes poderes de veto sobre questões relacionadas a área.
Entretanto, apesar da Constituição de 1988 ter sido um avanço na sua elaboração,
na redefinição dos poderes, na restauração do federalismo e na ampliação de direitos
políticos, civis e sociais, no que tange a segurança pública, observa-se grande
continuidade das diretrizes e das configurações institucionais de períodos anteriores e
até mesmo que não houve de fato uma ruptura com o passado autoritário no que diz
respeito a área. Ainda que tenha sido inovadora ao reservar um capítulo específico para
segurança pública. Como será mostrado mais a frente, atores pró-continuidade
conseguiram valer grande parte de suas preferências ao controlar cargos importantes presidência e relatoria - dentro das comissões e subcomissão relacionada ao tema. Além
da forte influência corporativas de grupos de interesse das polícias e Forças Armadas
(RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018).

4
A respeito dos modelos de política de segurança pública - repressiva e preventiva – utilizaremos a definição
de Sapori (2007, p. 77-78). O fundamento valorativo da política de repressão é a punição, o criminoso é um ator
racional que deve ser responsabilizado e punido pelo sistema de justiça criminal. As diretrizes de políticas públicas
são: “as medidas dissuasórias – aparelhamento da polícia, aperfeiçoamento da máquina judicial, maior rigor na
aplicação da pena, incremento do encarceramento – devem ser o cerne da ação governamental. Com relação as
políticas preventivas, o fundamento valorativo é evitar que o crime aconteça com ações que respeitem os direitos
humanos e a justiça. As diretrizes de políticas públicas seriam “medidas de inclusão social e humanitária –
diminuição da desigualdade social e do desemprego, incremento da participação comunitária, valorização da
educação, ênfase na ressocialização dos criminosos – devem ser o cerne da ação governamental”.
5
A Lei Nº 11.079 de 2004 institui normas gerais para a contratação e licitação de parcerias público-privado
- as PPPs, no âmbito da Administração Pública. Após a criação dessa lei diversos Estados brasileiros modificaram
as suas normas com objetivo de realizar contratos de parcerias público-privadas, inclusive na área de segurança
pública.
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Os estados, por sua vez, logo que a Constituição foi promulgada se mostraram
incapazes de assegurar o direito a segurança pública aos seus conterrâneos,
principalmente, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo6. No final da década de
90 o crescimento da criminalidade violenta já atingia diversos estados pelo país. Dessa
forma, esse problema que era interpretado como sendo de responsabilidade dos estados
passa a ser, também, um problema visto como de responsabilidade do governo federal
de tal forma que qualquer presidente que pretendesse governar o país teria que dar
atenção ao tema. O fato é que a criminalidade violenta, com altas taxas de homicídios
no país passaram a ser associadas, principalmente, ao trafico de drogas e armas no país.
De certa forma, a nível federal, é possível perceber um processo lento de
financiador para coordenador e indutor de políticas de segurança pública. Sucessivas
tentativas de reformas na área ou não saíram do papel ou sofreram vetos ou interrupções
em seu processo de formulação e implantação. Como veremos ao longo do trabalho,
mudanças de direcionamento do Ministério da Justiça e reformulações de política de
segurança pública podem ter impactado em decisões relacionadas a Política de
Pacificação7 formulada e implementada pelo governo do estado do Rio de Janeiro.
Desde a década de 80 o estado vem enfrentando o problema da criminalidade
violenta, com altas taxas de letalidade violenta, que chegou ao seu ápice em meados da
década de 90 (ISP, 2018). Nesse sentido, essa criminalidade violenta, no Rio de Janeiro,
vem sendo identificada, principalmente, como um problema gerado pelo tráfico de
drogas e sua solução passou a ser discutida em relação a melhor forma de combatê-la,
se uma política mais repressiva ou preventiva. Essas soluções distintas entraram para o
debate político, dividindo atores relevantes e a opinião pública em geral.
Especificamente, as soluções adotadas se basearam, por um lado, em um forte
legado institucional vigente no estado que se baseia em uma política repressiva no
combate às drogas. Ou seja, incursões policiais em áreas de comunidade com o objetivo

6
Isso é perceptível ao olhar as taxas de homicídio doloso, por exemplo, no município do Rio de Janeiro em
1991 ocorreram 63,2 mortes por 100 mil habitantes e se manteve em ascensão até 1994 (dados em anexo). No mesmo
ano em São Paulo essa taxa chegou a 50,6 mortes por 100 mil habitantes (ADORNO, 1999).
7
No documentário “Batalha pelo Rio” de Gonzalo Arijón (2014) o secretário José Mariano Beltrame deixou

claro que o termo “pacificação” se referia oposição a “guerra”. Nesse sentido, segundo ele, o programa
tinha como objetivo “pacificar” certas áreas do Rio de Janeiro que viviam em “guerra”. Dessa forma, o
estado passaria a ter controle dessas áreas e não criminosos armados e, com isso, devolveria o direito de
ir e vir dos moradores de comunidade.
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de prender traficantes e apreensão de armas e drogas, que acaba gerando vítimas do
conflito. Por outro lado, uma alternativa à política repressiva acabou sendo associada
ao policiamento comunitário, que foi adotado, ainda, no primeiro governo Brizola
(1983-1987) pelo então Comandante da PMERJ, Coronel Carlos Magno Nazareth
Cerqueira, com o objetivo de democratizar a polícia.
Como veremos mais a frente, o policiamento comunitário tal como definido pela
literatura nunca foi implementado no Rio de Janeiro. Apesar de estar presente no
discurso da polícia militar desde a década de 1980 (RIBEIRO e MONTANDON, 2014)
e nas ações, com a implementação de diversos programas, malsucedidos e/ou
durabilidade muito curta, que se diziam ter como objetivo e/ou filosofia o policiamento
comunitário. (BURLAMAQUI, 2017). Mas, é possível dizer que todos os programas
tinham como objetivos comuns a prestação de serviço policial (respeito às leis) para
moradores de comunidades, especificamente, áreas dominadas por disputas violentas
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas, consequentemente, uma mudança de
relação entre a polícia e a comunidade e controle dessas áreas pelo Estado e não por
facções criminosas.
Em 2006, Sérgio Cabral Filho, que era adepto ao modelo de política repressiva e
que tinha como padrinho político o ex-governador Marcelo Alencar - governador do
estado do Rio de Janeiro de 1995 a 1998 - foi quem ganhou as eleições para o governo
do estado. Cabral, quando ainda era pré-candidato, afirmou em seu plano de governo
(2007-2010) que às áreas de saúde e segurança pública seriam prioritárias, assim como,
ao identificar que a criminalidade do estado era resultado de disputas violentas entre
quadrilhas de tráfico de drogas por controle de territórios em áreas de favelas. Em
geral, a proposta do pré-candidato era investir tanto em melhorias em inteligência,
equipamento, polícia, quanto em repressão ao tráfico de drogas com a prisão de seus
líderes, seus bens, armas e drogas. Além disso, que investiria em uma política de
educação para prevenção do consumo de drogas entre jovens.
Apesar das diretrizes estarem claras nesse plano inicial, não existia nenhum
programa de polícia pacificadora, ou Unidade de Polícia Pacificadora ou qualquer tipo
de programa de policiamento comunitário. Após a vitória nas urnas, Sérgio Cabral
manteve uma velha política de segurança pública de repressão e guerra ao tráfico por
quase dois anos (BURLAMAQUI, 2017; GOMES e BURLAMAQUI, 2016).
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Entretanto, após dois anos de conflitos, esse mesmo governo mudou de uma política
de “enfrentamento” para uma política de pacificação. Uma solução diferente para
resolver o mesmo tipo de problema identificado, combater a criminalidade violenta
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de territórios,
principalmente, em áreas favelizada.
Observa-se que os atores, as instituições e o problema identificado pelo seu
governo eram os mesmos. Ao longo de 2007 e 2008 - até novembro - o governador e
sua equipe defendiam publicamente a “política de enfrentamento”, mesmo depois das
diversas operações policiais no complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, que resultou na
morte e ferimento, por bala perdida, de diversas pessoas em 2007 não gerou mudança
de rumo político. Entretanto, a preferência política anunciada inicialmente mudou. Se
as variáveis continuam as mesmas, como explicar por que isso aconteceu? Acreditamos
que a contingência teve um papel importante para escolha da solução com base na
política de pacificação.
Nesse sentido, o objetivo geral desse estudo é investigar como e quais eventos
contingenciais influenciaram o processo decisório da Política de Pacificação8, inserida
na agenda governamental da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro
como solução ao problema da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de
tráfico de drogas por controle de território em áreas de favelas9. A pergunta de fundo
que orienta o trabalho é: quais eventos foram necessários e/ou suficientes no resultado
final da política de pacificação10 que foi elaborado? Isso se justifica porque a política
proposta foi apresentada como uma inovação em relação às práticas de segurança
pública no passado (CARNEIRO, 2012). Especificamente, pretendemos analisar em
que medida o discurso da pacificação na área de segurança pública do Estado do Rio
de Janeiro foi sendo construído e colocado em prática a partir desses eventos
contingenciais.

8

Legislação relacionada a institucionalização dessa política: Decreto-Lei n° 45.146 de 05 de fevereiro de
2015; Decreto-Lei n° 45.186 de 17 de março de 2015; Decreto-Lei n° 42.787 de 06 de janeiro de 2011; Decreto-Lei
n° 41.650 de 21 de janeiro de 2009.
9
As palavras “favela” e “comunidade” serão usadas como sinônimos. Quando fizermos menção a população
que vive em áreas de favelas estaremos sempre nos referindo a comunidade, que no IBGE é classificado como
aglomerados subnormais. No caso de “bairro” nos referirmos a população que vive em áreas normais.
10
Gostaríamos de enfatizar que esse trabalho é um estudo sobre o processo decisório em políticas públicas.
Trata-se que um trabalho descritivo e não normativo. Não pretendemos dizer o que deveria ser a “política de
pacificação” ou como os atores deveriam fazê-la. Não será feita nenhuma análise valorativa.
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Esse trabalho chama atenção para a importância de eventos contingenciais na
orientação da ação dos atores envolvidos na escolha de uma solução para o problema
da criminalidade violenta provocada por disputas entre quadrilhas de tráfico de drogas
por controle de territórios (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; SCHMIDT,
2011; GOERTZ e MAHONEY, 2012; BURLAMAQUI, 2017).
Os mecanismos da contingência, por sua vez, podem atuar de duas formas
principais: primeiro, pode alterar as crenças sobre os objetivos e meios para os atores
alcançarem seus objetivos; segundo, pode alterar a posição relativa dos atores nas
instâncias institucionais, modificando seus poderes de agenda e de veto no processo
decisório. A partir disso, pretendemos verificar por qual mecanismos a contingência
atuou impactando no processo decisório da política de pacificação (SHAPIRO e BERI,
2009; SCHEDLER, 2009; TSEBELIS, 1997, 2002; ELSTER, 1994; 2005, 2010).
Vale ressaltar que a contingência sozinha não é capaz de explicar a própria
configuração da política de pacificação. Nesse sentido, é importante entender como os
atores políticos (com suas crenças, motivações, objetivos) atuam dentro das instituições
(regras formais e informais), dado o contexto socioeconômico e a conjuntura política e
formularam a política de pacificação. Nesse sentido, esse trabalho compartilha de uma
orientação mais ampla da teoria institucional, chamando a atenção para pelo menos dois
aspectos: a dificuldade da mudança ou inovação institucional e a relevância das ações
e interações individual ou coletiva que ocorrem sob oportunidades e restrições dadas
pelas regras formais e informais vigentes (EMMERGUT, 1996; 1998; TSEBELIS,
1997, 2002; EVANS, RUESCHEMEYER e SKOCPOL, 2002; HALL e TAYLOR,
2003; PIERSON, 2004; KATZNELSON e WEINGAST, 2006; THELEN e
MAHONEY, 2010).
Nesse sentido, as questões mais amplas que orientam esse trabalho são: como as
preferências dos atores foram sendo configuradas a partir dos eventos contingenciais?
Ou seja, essa política pública fazia parte da primeira preferência dos atores ou não?
Como os atores envolvidos, formais e informais, se relacionaram no processo de
formulação dessa política pública? Houve pontos de vetos? Se sim, quais? O ganho ou
perda de posição de poder de certos atores influenciou na escolha da política pública?
O contexto foi importante?
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Tendo em vista as questões mais amplas que orientam essa pesquisa exposto
acima, esse trabalho tem como objetivos específicos:
1. Descrever as propostas de reforma do Governo Federal para a área de
segurança pública. Desde a entrada do tema da segurança pública na ANC de 1987 até
o fim do Pronasci.
2. Descrever o contexto que caracterizava a segurança pública do estado do Rio
de Janeiro no período analisado e as alternativas de ações políticas existentes na área
com o propósito de solucionar o problema da criminalidade violenta no estado.
3. Identificar e descrever, se existentes, políticas de segurança pública de
governos anteriores, alternativas semelhantes ou não que foram adotadas por esses
governos para resolver o problema parecido e identificado pelo governo de Sérgio
Cabral Filho.
4. Identificar a relação entre os poderes executivos do estado do Rio de Janeiro
e do executivo da União no processo de formulação de políticas públicas.
5. Analisar quais eram as preferências dos atores chave na composição da agenda
de segurança pública antes e depois da política de pacificação? A preferência dos atores
relevantes mudou?
6. Identificar, se existente, quais fatores concorreram para a escolha do tema da
pacificação como política de redução de homicídios no Rio de Janeiro no período de
referência. Eventos contingenciais contaram? Quais?
7. Analisar quais os benefícios que estavam em jogo para que a política de
pacificação fosse escolhida como solução ao problema da criminalidade violenta por
quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território. Quem ganhou? Quem perdeu?
O contexto foi importante? Como? E porquê?
8. Identificar os atores envolvidos que participaram e definiram o processo
decisório da política de pacificação, suas preferências e relevâncias no contexto
analisado.
9. No processo de configuração da própria política de pacificação teve pontos de
vetos? Se sim, quais?
10. Mostrar a arena de disputa pela aprovação da política de pacificação.
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A hipótese central do trabalho é que eventos contingências modificaram as
preferências anunciadas pelos atores relevantes (governador, secretário de segurança
pública), influenciando o processo decisório e impactando na escolha por uma política
de pacificação, no período analisado (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009;
TSEBELIS, 1997, 2002; ELSTER, 1994; 2005, 2010).
A política de pacificação não passou pelo processo legislativo. O executivo
estadual conduziu toda a criação do arcabouço legal. Ou seja, todos os Decretos-lei que
normatizaram a política foram expeditos pelo próprio executivo estadual e sem
contestação por parte do legislativo. Se por um lado, traz insegurança jurídica, porque
decretos não tem força de Lei, o que poderia fragilizar a continuidade da própria política
com a troca, posteriormente, de governo, por exemplo. Por outro, esperaria que isso
evitaria a fragmentação decisória no processo de tomada de decisão.
Entretanto, acreditamos que a fragmentação decisória foi gerada dentro do
próprio executivo junto com as suas agências (órgãos policiais) que elevou os pontos
de veto e limitou a possibilidade de inovação política institucional (IMMERGUT, 1996;
1998; TSEBELIS, 1997, 2002).
Nesse sentido, os atores relevantes, por sua vez, reagiram a contingência
elaborando uma política pública que é representada como uma mudança de ideia na
área de segurança pública - no discurso - mas substantivamente não significou uma
mudança concreta no conteúdo da política. Nesse sentido, uma hipótese complementar
é que os atores pró-continuidade limitaram o escopo da própria política pública.
Com este trabalho pretendemos contribuir para literatura de políticas públicas e
chamar atenção da importância de incorporar nos estudos de processo decisório os
eventos contingências, que por sua vez, podem atuar alterando as crenças dos atores
sobre os objetivos e meios para alcançar os objetivos e/ou a posição relativa dos atores
e, por tanto, que um determinado momento de quem detém o poder de agenda e o poder
de veto. Com isto, espera-se acrescentar uma dimensão pouco estudada nos estudos de
processo decisório, que diz respeito aos mecanismos que a contingência pode atuar. No
caso, destacamos que esses mecanismos podem atuar alterando as crenças dos atores
relevantes sobre os objetivos e meios para alcançar os objetivos. Nesse sentido, a
preferência política dos atores relevantes não é fixa e são suscetíveis a mudanças
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dependendo do impacto de eventos contingentes. O outro mecanismo seria a capacidade
desses eventos alterar a posição de poder de veto dos atores no processo decisório.
Mas, para melhor compreender o evento é preciso uma melhor definição a
respeito do próprio conceito de contingência. Por isso, acreditamos que o conceito tal
como é tratado na literatura de políticas públicas restringe a própria capacidade de
compreensão do seu impacto no processo decisório. Dessa forma, esse trabalho buscou
melhor definir esse conceito a partir de como ele é tratado dentro da literatura de
políticas públicas, abordagem institucionalista e da própria literatura de contingência.
A partir dessa sistematização foi construído um modelo analítico para análise do estudo
de caso do processo decisório da política de pacificação. A descrição da parte teórica
desse trabalho encontra-se detalhadamente no capítulo um.
Esse trabalho pretende, também, contribuir metodologicamente com estudos
que defendem que as pesquisas qualitativas possuem uma lógica de inferência diferente
das pesquisas quantitativas. Enquanto esta é enraizada na inferência estatística (na
teoria da probabilidade e estatística – efeito médio de uma variável X sobre Y), a
pesquisa qualitativa se apoia na teoria dos conjuntos e lógica (condições necessárias
e/ou suficientes para a ocorrência d e Y). Observa-se que um método não é melhor que
o outro e cada técnica é apropriada para diferentes tipos e desenhos de pesquisa
(GOERTZ E STARR, 2003; GOERTZ E MAHONEY, 2012). Nesse sentido, a
pesquisa trata-se de um estudo de análise de caso e pretende explicar quais os fatores
(causas) que influenciaram o processo decisório da política de pacificação (resultado).
Ou seja, identificar a causa particular de tal ocorrência no passado e as condições
necessárias e/ou suficientes para tal resultado. A análise de caso é utilizada aqui para
inferir sob um evento que produziu um resultado específico em um estudo de caso
individual.
Esse trabalho está dividido em quatro capítulos e uma conclusão. No primeiro
capítulo, a partir dos referencias analíticos abordagem institucional, de contingência e
da literatura de politicas públicas construímos um modelo analítico com objetivo de
analisar o processo decisório da política de pacificação. Além disso, o capítulo
apresenta de forma mais detalhada a metodologia aplicada a esse estudo. No segundo
capítulo apresenta-se um panorama das principais propostas de reforma do Governo
Federal na área de segurança pública e trata desde a entrada da discussão do tema da
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segurança pública na ANC em 1987 até a saída de cena do Pronasci no governo Dilma.
Nesse capítulo, chamamos atenção para os atores relevantes e suas preferências
políticas; para o legado autoritário que permanece na nova carta; para as sucessivas
tentativas de reforma na área que não saíram do papel ou sofreram vários vetos ou
interrupções em seu processo de implementação e; para como aos poucos o problema
da criminalidade violenta provocado por quadrilhas narcotraficantes e de armas vai
tomando conta da agenda governamental do governo federal impulsionando em
medidas de controle em leis e planos de reforma para área de segurança pública. No
terceiro capítulo, descreve as políticas de segurança pública de cada governo do Estado
do Rio de Janeiro, entre o período de 1983 até 2006, principalmente, as políticas
voltadas para o controle da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico
de drogas, com foco nas experiências de policiamento comunitário implantadas no
estado. O quarto capítulo procura responder o objetivo geral da pesquisa e testar as
hipóteses do trabalho. Por fim, a conclusão apresenta os principais resultados da
pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – PROCESSO DECISÓRIO: CONTINGÊNCIA, ATORES
E INSTITUIÇÕES
Há um consenso na literatura que a área de segurança pública no Rio de Janeiro
opera a partir de uma lógica da contingência. Nesse sentido, as ações do governo na
produção de políticas públicas, normalmente, para essa área são produzidas como
resposta a algum evento focalizado, como assassinato de civis e/ou policiais após
confronto entre policiais e traficantes, queima de ônibus, ataque a cabines de polícia.
Esses eventos são, normalmente, classificados como catástrofes que explodem na mídia
e/ou na agenda pública impulsionando respostas e soluções dos atores políticos a tais
eventos (SOARES e SENTO-SÉ, 2000; SOARES, 2007; SAPORI, 2007; SENTO-SÉ,
2011; CARNEIRO, 2010 e 2012).
As circunstâncias não foram diferentes no início do governo de Sérgio Cabral. O
governador declarou “guerra” as quadrilhas de tráfico de drogas no primeiro dia de seu
governo, 01 de janeiro de 2007, como resposta a episódios de violência na cidade do
Rio de Janeiro no final de 2006, entre eles, ônibus foram queimados com passageiros
dentro e a polícia sofreu diversos ataques. Em seguida, declarou “guerra” a facção
criminosa Comando Vermelho em seu quartel general, o Complexo do Alemão. Dando
início a uma “política de enfrentamento” ao narcotráfico.
Entretanto, após dois anos de conflitos, esse mesmo governo mudou de uma
"política de enfrentamento” para uma política de pacificação. Uma solução diferente
para resolver o mesmo tipo de problema, combater a criminalidade violenta provocada
por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território, principalmente, em áreas
favelizadas.
Os atores, as instituições e o problema eram os mesmos. Além disso, após uma
longa operação no Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro em 2007, que resultou na
morte e ferimento, por bala perdida, de diversas pessoas isso não gerou mudança de
rumo político. Apesar de volta e meia ser anunciado que programas sociais e de
urbanização para a melhoria nas condições de vida das comunidades do complexo
seriam realizadas e com apoio e financiamento do governo federal, isso não se
concretizou nesse ano na prática. A "política de enfrentamento" ao tráfico de drogas
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continuou sendo defendida pelo governador e sua equipe de segurança pública ao longo
dos anos de 2007 e 2008.
Entretanto, a preferência política anunciada mudou. Se as variáveis continuam as
mesmas, como explicar como isso aconteceu?
A área de segurança pública, assim como, a literatura de políticas púbicas os
eventos contingenciais são concebidos como fatos negativos e danosos - normalmente
de grande magnitude, como o termo catástrofe. Essa definição incompleta do que seja
contingência compromete até mesmo a análise do próprio fenômeno.
Nesse sentido, procuraremos definir melhor esse conceito a partir da literatura de
políticas públicas, abordagem institucional e de contingência. Isto será importante para
definir por quais mecanismos os eventos contingentes poderiam atuar, uma vez que
acontecessem, e, consequentemente, influenciar o processo decisório em políticas
públicas.
Entretanto, a contingência sozinha não é capaz de explicar a própria configuração
da política de pacificação. Nesse sentido, é importante entender como os atores
políticos (crenças, motivações, objetivos) atuam dentro das instituições (regras formais
e informais), dado o contexto socioeconômico e a conjuntura política e formulam
políticas públicas. Para isso, a abordagem institucional será fundamental. Sendo assim,
apresentaremos como essa literatura trata a relação entre instituições - estrutura de
oportunidade - e comportamento dos atores - preferências - no processo de tomada de
decisão. Assim como, explica processos de mudança e/ou continuidade institucional na
produção de uma política pública (EMMERGUT, 1996; 1998; TSEBELIS, 1997, 2002;
EVANS, RUESCHEMEYER e SKOCPOL, 2002; HALL e TAYLOR, 2003;
PIERSON, 2004; KATZNELSON e WEINGAST, 2006; THELEN e MAHONET,
2010; 2015; SHEPSLE, 2017; NORTH, 2018).
Observa-se que a partir dessa discussão teórica será possível construir uma
modelo capaz de fornecer subsídios para melhor analisar o processo decisório da
política de pacificação e responder o objetivo geral e específicos propostos nesse
trabalho. Ao final do capítulo será exposto a metodologia adotada na tese.
Vale ressaltar, ainda, que a produção de uma política pública não é vista, nesse
trabalho, como resultado de um processo que se desenvolve em etapas ou ciclos (policy
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ciclo). Mas, como um processo político (WEIBLE e SABATIER, 2017; SABATIER e
WEIBLE, 2014) que é constituído a partir da ação e interação dos atores e, estes, são
orientadas por políticas previamente adotadas, pelos pontos de veto dados pelos
arranjos institucionais existentes, pelos fatores contextuais e conjunturais, ou seja,
estruturas de oportunidades que atuam restringindo e/ou incentivando a sua atuação.
Assim, como crenças, motivações, normas que influenciam a percepção sobre os
objetivos da ação. Além disso, também, podem ser afetados por eventos não esperados,
como a contingência.
Por fim, vale ressaltar que os atores são categorias de análise nesse trabalho.
Desse modo, é importante esclarecer que teorias que não tem preocupação com os
atores como unidade de análise não serão utilizadas nesse trabalho. Ainda que possam
ser citadas não serão utilizadas como modelo explicativo nesse trabalho. Tais como,
análises sistêmicas (EASTON, 1957), estruturalismo (HOLD, 1967), funcionalismo
(PARSONS, 1951) e teoria da modernização (APTER, 1965).
1.1 Instituições e comportamento dos atores dentro das perspectivas
institucionalizas
Um enfoque importante nos estudos sobre instituições políticas diz respeito aos
efeitos da configuração institucional sobre as interações entre os atores relevantes e,
consequentemente, seu impacto na formulação de políticas públicas. Especificamente,
estudam-se os efeitos do desenho institucional (por exemplo, concentração x dispersão
do poder) e das características dos atores relevantes (por exemplo, objetivos e crenças)
no processo político de tomada de decisão.
A análise institucional é, portanto, uma ferramenta analítica importante de
explicação das políticas públicas, ao procurar responder à seguinte indagação: como os
comportamentos de atores políticos, sociais e econômicos e suas escolhas coletivas são
influenciados por incentivos e restrições dadas pelas normas e regras existentes no
arcabouço institucional? Respostas a essa pergunta diferem-se, no entanto, mesmo
dentro da perspectiva institucionalista, que não constituem uma corrente de pensamento
unificado. Assim, as análises institucionais, conhecidas como novo institucionalismo.
assumem diferentes abordagens e enfoques, sendo os mais tradicionais a “escolha
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racional”, o “sociológico” e o “histórico”11 (IMMERGUT, 1996; 1998; TSEBELIS,
1997, 2002; EVANS, RUESCHEMEYER e SKOCPOL, 2002; HALL e TAYLOR,
2003; PIERSON, 2004; KATZNELSON e WEINGAST, 2006; THELEN e
MAHONET, 2010; NORTH, 2018).
Vale frisar que todas essas abordagens têm uma suposição ou ponto de partida
comum que perpassa por toda a discussão analítica do institucionalismo, que se refere
ao modo pelo qual regras formais e informais restringem ou incentivam opções ou
escolhas de atores relevantes e impactam no resultado de suas ações. Nesse sentido, a
configuração de uma política pública é o resultado de escolhas definidas por atores
políticos, sociais e econômicos que, de alguma forma, sofrem restrições por parte das
regras e normas existentes.
A ideia básica é que as instituições são as estruturas nas quais as relações e
interações entre os atores (sejam políticos, sociais ou econômicos) acontecem. Essa
estrutura é fundamental, porque ela proporciona regularidade e reduz as incertezas da
vida social. Tendo em vista isso, as instituições se tornaram para essa literatura uma
fonte de estudo para explicar, por exemplo, porque os governos tomam determinadas
decisões ou como políticas prévias podem restringir as estruturas de oportunidades e
moldar as preferências dos atores impactando no resultado da políticas públicas
(NORTH, 2018).
Como dito acima, a forma que as instituições afetam o comportamento dos
atores irá variar dentro da abordagem institucionalista. Na perspectiva da escolha
racional os atores políticos possuem preferências ou gostos e agem de forma a conseguir
maximizá-los. Desse modo, para conseguir satisfazer suas preferências, agem
estrategicamente. Isso pressupõe uma série de cálculos na tentativa de se alcançar os
melhores resultados. As opções de ação dos atores são restringidas devido ao conjunto
de regras institucionais - são definidas como um conjunto de regras e incentivos,
formais ou informais. Apesar de as instituições restringirem as ações dos indivíduos, a
maximização do benefício continua sendo a principal motivação dos atores e as
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Guy Peters (2003) identifica sete perspectivas institucionalistas, tais como, “escolha racional”,
“sociológico”, o “histórico”, “o normativo”, “o empírico”, “o de representação de interesses” e “o internacional”. E
Vivien Schmidt (2011) identifica quatro perspectivas institucionalistas, tais como, “escolha racional”, “sociológico”,
o “histórico”, “discursive”.
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políticas públicas são explicadas como resultado (esperado ou não previsto) das
interações entre eles.
As instituições, por sua vez, são capazes de produzir previsibilidade e
regularidade aos comportamentos de todos os participantes de uma instituição. Além
disso, “disponibilizam” um leque de decisões prováveis que permitem aos atores
adaptarem suas escolhas, diante de comportamentos prováveis de outros atores.
Os indivíduos aceitam se submeter a regras de conduta, em geral, justamente
devido aos benefícios proporcionados pelas estruturas institucionais: a) a
previsibilidade da conduta dos outros indivíduos (PETERS, 2003) e b) pelo fato das
instituições serem um meio capaz de resolver o problema da ação coletiva.
Essa abordagem pressupõe que o comportamento dos atores é racional, ou seja,
que os atores escolhem estratégicas ótimas para si, procuram os melhores meios para
alcançar os fins, dado o arcabouço político-institucional e o contexto político e
socioeconômico, buscam maximizar o seu payoff, levando em conta os outros atores na
interação.
Entretanto, o resultado pode ser subótimo, devido, por exemplo das estruturas
do ambiente de decisão que podem limitar a racionalidade da decisão, embora não quer
dizer que seja irracional. Mas, que a racionalidade humana seria limitada devido a
problemas, tais como: escassez de informação, conhecimento, tempo e recursos
disponível para tomada de decisão, por características (e restrições) cognitivas, até
mesmo por valores, crenças e interesses próprios. Nesse sentido, as decisões dos atores
políticos durante o processo de tomada de decisão sofreriam de uma racionalidade
limitada (SIMON, 1947 e 1957; PARSONS, 2007) e isto influenciaria o resultado da
política pública.
O resultado, ainda, poderia escapar aos atores por conta dos efeitos da
composição das ações. No que se refere a valores e objetivos a serem seguidos, há
sempre discordância entre os atores envolvidos (formuladores, executores e alvos dos
programas de políticas públicas), desigualdade na intensidade das preferências (pode
haver um acordo quanto aos objetivos, mas discordância na magnitude da intervenção
da autoridade pública), o problema da atenção que deve ser dado aos programas.
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Tsebelis (1998, p. 20) em “Jogos Ocultos: escolha racional no campo da política
comparada” chama atenção para o fato que a escolha do ator político aparentemente
subótima indica a presença de jogos ocultos (múltiplas arenas ou projeto institucional).
Apenas, segundo ele, ao estudar toda a rede de jogos em que o ator está envolvido
revelará as motivações desse ator e explicará seu comportamento. Ele parte do
pressuposto que o comportamento humano é orientado por objetivos e o ator escolhe
os meios ótimos para alcançar esses objetivos. O conceito de jogos ocultos procura
explicar, então, que os problemas e anomalias não são falha de racionalidade, mas
indicações do impacto dos fatores institucionais ou contextuais e quando esses fatores
são levados em conta, o comportamento dos atores e suas escolhas ficam mais claro.
Os atores podem estar envolvidos em uma rede de jogos e cada arena influenciar
a maneira pela qual o jogo é jogado em outra arena, Tsebelis chama de "jogos em
múltiplas arenas”. Ou ator pode está envolvido em um jogo sobre as regras do jogo alteração nos arranjos institucionais, que ele chama de “projeto institucional”. Nesse
sentido, o ator pode escolher uma estratégia subótima em um jogo se no caso essa
estratégia maximizar os seus payoffs, quando são considerados todas as arenas. Os
payoffs, por sua vez, são influenciados pelos fatores contextuais.
Em um extremo oposto, os autores que seguem a perspectiva sociológica
acreditam que os indivíduos vivem em um mundo repleto de instituições que moldam
o seu comportamento (GIDDENS, 1979). As instituições transmitem um sistema de
significação, que é traduzido aos indivíduos como um sistema comportamental. Ou
seja, membros de uma instituição se comportam conforme as regras definidas por ela
ou conforme expectativas sobre o modo como devem se comportar (HALL; TAYLOR,
2003).
A relação entre instituições e comportamento é dada a partir de duas dimensões:
a) uma normativa que está associada à ideia de papéis e para a qual os atores sociais ou
políticos incorporam papéis, internalizando as normas associadas a esses papéis e b)
uma outra cognitiva, que está associada à ideia de que as instituições orientam as
preferências dos agentes, fornecendo esquemas e modelos interpretativos.
Essa perspectiva tende a cair em uma espécie de “determinismo”, ao considerar
a motivação e atuação de atores políticos e sociais irrelevantes. Nesse sentido, dando
demasiada atenção as estruturas.
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Uma terceira vertente, a histórica, que estaria em uma espécie de meio-termo
entre as perspectivas anteriores tratadas. As instituições gerariam restrições e incentivos
ao comportamento dos atores, que pensam, calculam e interagem segundo um marco
institucional. As possibilidades de ação são dadas pelas instituições, como, por
exemplo, o arcabouço legal (Constituição, Leis) e o contexto socioeconômico (além de
normas, crenças e valores). Nesse sentido, o processo de tomada de decisão seria
resultado dessa interação. As instituições, também, podem moldar e ajudar a constituir
e induzir as preferências que os atores usam para fazer julgamentos e escolhas sobre o
presente e/ou futuro em determinado tempo. Ou ainda, as preferências dos atores por
certas mudanças institucionais estarão sempre limitadas por arranjos institucionais
anteriores, que são muito difíceis de serem alterados.
Jon Elster a partir dessa perspectiva procurou entender como preferências geram
decisões políticas. Ele parte da seguinte pergunta: Que poder as instituições podem
conferir aos atores para que promulguem políticas que reflitam suas preferências? Elster
(2005) procurou explicar em “Preference Formation in Transitional Justice” que a
formação de preferências gerou demanda ou residência por medidas de justiça de
transição, a partir da análise da queda, transição e/ou retorno e até mesmo introdução a
democracia de diversos países em diferentes continentes. Nesse sentido, a preferência
por demanda ou resistência por medidas de justiça de transição pode está relacionada a
posição dos atores no sistema político autocrático que precede a transição. Sendo assim,
os tipos dos atores – colaboradores (malfeitor do regime), vítimas (sofreram com o
resultado de seus atos), resistentes (lutam contra o regime), neutro (não operaram ou
resistiram) ou beneficiado (queles que não participaram, mas que foram beneficiados
com o resultado das irregularidades) -, e suas posições podem influenciar a variação de
preferência sobre o que deve ser feito após a transição. Segundo Elster, para entender
como essas preferências geram decisões políticas para realizar ou para evitar a justiça
transicional deve-se localizar os mesmos atores dentro da justiça pós-transição. Ele dá
o exemplo de países da América Latina em que os colaboradores com regime ditatorial
durante e após a transição democrática conseguiram ocupar aparelhos repressores do
estado e, consequentemente, foram capazes de limitar e até mesmo bloquear a justiça
de transição.
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1.1.1 Instituições políticas e atores: pontos de vetos
Os fatores institucionais estabelecem as regras de interação e organizam o
processo de tomada de decisão política, orientando, portanto, as ações e interações entre
os atores políticos e sociais. O argumento geralmente apresentado para explicar como
instituições afetam o processo de tomada de decisão, normalmente, remete a
considerações sobre pontos de veto, o que significa considerar as diferentes formas de
interação entre os atores relevantes proporcionadas pelos arranjos institucionais, tais
como o tipo de sistema político (presidencialista ou parlamentarista), ou a organização
do poder legislativo (unicameral ou bicameral), ou dos sistemas eleitorais
(proporcionais ou majoritários), entre outros. De todo o modo, argumenta-se que os
arranjos institucionais definem, em alguma medida, a capacidade de tomada de decisão
e o escopo das escolhas de políticas (HALL e TAYLOR, 2003; LIPHART, 2003).
Nessa linha de análise, Ellen Immergut (1992, 1996), utilizou o caso do
processo de criação de seguros de saúde na França, Suécia e Suíça para mostrar como
as instituições podem explicar tanto a estabilidade quanto a mudança de políticas. A
autora parte da premissa que a institucionalização do Programa Social de Saúde criou
conflitos entre o governo e os médicos, na qualidade de compradores e vendedores dos
serviços de saúde. Sendo assim, os programas governamentais são vistos como ameaça
a autonomia econômica dos médicos.
O formato dos sistemas de saúde instalados nesses três países seguiu direções
diferentes, em consequência das propostas transformadas em lei em cada um deles. O
resultado foi a constituição de três sistemas de saúde que representam três modelos de
intervenção do governo na área: a) o Sueco, que pode ser considerado o mais
socializado da Europa (programa de serviço nacional, onde os médicos são contratados
pelo governo para trabalharem em hospitais públicos); b) o Suíço, que é o mais
privatizado (rejeitou o seguro nacional de saúde); e c) o Francês, que é uma espécie de
meio termo (seguro público compulsório, que remunera os médicos particulares pela
assistência e controla o valor da remuneração das consultas).
Para Immergut (1992, 1996), esses resultados diferenciados são explicados pela
análise das instituições políticas de cada país. As instituições definem as “regras do
jogo” político. Isso significa que a possibilidade de atores políticos e grupos de interesse
agir para aprovar ou bloquear uma política pública, depende do espaço de ação que é
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determinado pelas instituições. Ou seja, o desenho institucional das instituições
políticas determina os tipos de procedimento que possibilitam ou não a tradução do
poder político em políticas de fato. Essas regras são determinadas tanto pelo formato
do sistema político, quanto pelos resultados eleitorais. Nesse sentido, a autora afirma
que “o conjunto dessas normas institucionais determina lógicas distintas de tomada de
decisão, que definem os parâmetros da ação do governo e da influência dos grupos de
interesse” (IMMMERGUT, 1996, p. 140).
Segundo Immergut (1992, 1996), as explicações alternativas a dela não são
suficientes para explicar os motivos pelos quais a implementação do sistema social de
saúde foi tão diferente nos três países: 1) médicos desejavam preservar o status de
profissionais liberais e evitar a dependência total em relação ao governo; 2) os recursos
disponíveis aos médicos não explicam o grau de sucesso obtido no processo de
socialização da medicina; 3) as organizações sindicais da área de saúde também não
explicam a diferença.
Nesse sentido, a escassez do mercado, as greves e a força das organizações não
explicam as diferenças de poder da categoria médica entre esses três países para
defender a sua autonomia econômica contra a intervenção do governo. A hipótese, de
Immergut, é que as posições estratégicas decorrentes do desenho das instituições
políticas é que explicam a capacidade dos médicos em vetar projetos de política de
saúde. Segundo a autora, a dinâmica institucional especifica dos três sistemas políticos
em questão determinou até que ponto o Poder Executivo teve condições de pôr em
práticas suas reformas pretendidas na área de saúde.
Na Suécia não houve confronto entre os partidos políticos. Estes concordaram
com o seguro nacional de saúde. Na França o seguro de saúde foi imposto pelo De
Gaulle como um ato de vontade do Executivo. Na Suíça uma coalizão partidária
composta pelos três partidos (social democratas, democratas radicais e conservadores
católicos) foi favorável ao sistema de saúde mais socializado que foi derrotado por um
referendo popular. Assim, segundo Immergut (1996, p.146) a “diferença essencial entre
os três casos decorre da capacidade de cada governo obter ratificação de suas propostas
nas arenas subsequentes”. Na Suécia – cuja configuração institucional é de
representação proporcional e a eleição indireta para a primeira câmara – os resultados
das eleições permitiu que o governo tivesse maioria no Parlamento. Contanto com o
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fato de que habitualmente o Parlamento naquele país vota a favor do Executivo, o
governo conseguiu aprovar o sistema público de seguro de saúde nacional. Ou seja, “As
instituições Suecas previam uma cadeia de decisões sem instância de veto”
(IMMERGUT, 1996, p. 156).
Na Suíça, o referendo popular era visto como uma ameaça ao projeto. Os
médicos ameaçavam bloquear o processo legislativo por meio de plebiscito. Segundo
Immergut (1996, p.147), “o direito constitucional de o eleitorado contestar uma
legislação por meio de referendo popular empurrou o processo decisório para o âmbito
eleitoral”. Por consequência, após a lei do seguro nacional de saúde ter sido aprovada
no Parlamento foi derrubada em referendo popular. Sendo assim, o referendo na Suíça
tem o poder de definir a regra do jogo.
Na França a proposta para a saúde apresentada pelo Executivo não era apoiada
pelo Parlamento. Havia coalizões instáveis e falta de disciplina partidária no
Parlamento, associado ao fato de grupos de interesse (como empresários) ter influência
no processo decisório. Em consequência a lei não foi aprovada. O Executivo mais tarde
conseguiu a aprovação da lei do seguro de saúde nacional, ao se aproveitar de uma
mudança na Constituição. Essa mudança lhe permitiu evitar o ponto de veto do
Parlamento. Esse impasse foi quebrado com a Ação Direta do Poder Executivo:
“proteções constitucionais específicas ao período da liberação e a Quinta República
impediram modificações de decisões do Executivo pelo Legislativo” (IMMERGUT,
1996, p. 149). Consequentemente, o sistema de seguro de saúde Francês foi aprovado,
já que o Executivo recebeu, naquele momento, o poder de legislar diretamente,
enquanto o Legislativo funcionaria apenas como consultor.
Por fim, Immergut mostra que a capacidade de mudar as regras institucionais
nos três países estudados dependeu das diferentes estruturas institucionais e seus
diferentes vetos points, e dos diferentes comportamentos dos atores. Isso resultou em
diferentes políticas de saúde nos países estudados.
George Tsebelis (1977; 2002), também, seguindo essa linha de argumentação
baseado nos pontos de vetos, procurou criar um modelo analítico capaz de realizar uma
comparação entre instituições políticas e, com isso, explicar a possibilidade de alteração
de políticas públicas (ou como chama o autor alteração de status quo). Sua proposta é
a de apreender as caraterísticas mais importantes das instituições e suas influências
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sobre o comportamento de atores relevantes no processo decisório, independentemente
do tipo do regime, legislatura ou sistema partidário. Ou seja, um modelo passível de ser
aplicado a qualquer arcabouço institucional vigente. As principais dimensões que
configuram o processo decisório se relacionam com uma variável importante – as
características do veto player.
Sua proposta de observação das variações institucionais sobre o comportamento
de atores é elaborada a partir de fatores que podem explicar a probabilidade de mudança
das políticas públicas (TSEBELIS, 1997, 2002). O ponto de partida central do autor é
simples: para mudar políticas públicas, um certo número de atores individuais ou
coletivos devem concordar com as mudanças propostas. Um ator é relevante nesse
processo se puder ser considerado como um veto players (TSEBELIS, 1997, 2002).
O veto player, por sua vez, é definido por Tsebelis como atores individuais ou
coletivos cuja concordância (“pela regra da maioria no caso dos atores coletivos”.
TSEBELIS, 1997, p. 96) é necessária para mudança do status quo, ou seja, para a
produção de políticas públicas.
Segundo ele, a fragmentação do processo decisório vai variar pelo número de
pontos de veto (número); pela distância ideológica entre esses atores (congruência) e o
grau de coesão interna (no caso de atores coletivos). Nesse sentido, quando a
fragmentação diminui, em tese, maior a chances de inovação em políticas públicas e se
aumenta maior a estabilidade política (governabilidade).
Nesse sentido, Tsebelis (1997, p.98) diz que as regras de cálculo do número de
veto players podem ser deduzidas diretamente da definição do conceito: "trata-se de
qualquer ator institucional ou partidário capaz de bloquear a adoção de uma política”.
Ele identifica a existência, basicamente, de dois tipos de veto players: o institucional e
o partidário.
O veto player institucional é especificado pela Constituição. A própria regra de
alteração do texto constitucional pode ser entendida como um veto institucional,
medida em que requer, em grande parte dos casos, a aprovação por maioria qualificada
das duas câmaras. O veto player partidário é gerado das composições entre os atores
coletivos que se formam no jogo político, como, por exemplo, na relação existente entre
os partidos que compõem uma coalizão de governo. Sendo essas variáveis, para

38

Tsebelis, que devem ser levadas em consideração nas análises políticas, em geral, e nas
análises de política públicas, em particular.
Seguindo a linha de raciocínio do autor, por exemplo, instâncias institucionais
distintas — como o Executivo e o Legislativo — não resultam, necessariamente, pontos
de veto. No caso, se as preferências dos atores envolvidos que participam de diferentes
instâncias institucionais forem iguais ou muito próximas não há veto players. Isto, pode
acontecer em situações em que Tsebelis chama de “regra de absorção”. Ou seja, as
preferências dos atores potencialmente de veto estão incluídas no conjunto de
preferências dos proponentes da mudança de política pública (Tsebelis, 1997, 2002).
Ressalta-se que esse aspecto a contribuição do trabalho de Tsebelis referente à forma
de se analisar a configuração dos vetos players no processo decisório.
Em contraposição, o nível de estabilidade das políticas públicas, ocorrerá
quando um sistema político é formado por um número elevado de veto players, significa
que há uma distância das posições entre os vetos players e, consequentemente,
dificilmente irá ocorrer uma mudança no status quo.
Tsebelis afirma, ainda, que é possível identificar outras categorias de veto player
em diferentes sistemas políticos, como por exemplo, grupos de interesse nas áreas de
política que lhes dizem respeito. No caso da política de pacificação pode-se pensar, por
exemplo, na Polícia Militar como grupo importante e de forte atuação nessa política e
buscar compreender até que ponto esse órgão atuou como um veto player limitando o
próprio escopo dessa política?
1.1.2. Políticas prévias (legado)
O processo de tomada de decisão pode ser afetado pelo próprio legado
institucional. Ou seja, políticas prévias podem restringir as estruturas de oportunidades
e moldar as preferências dos atores impactando no resultado das políticas públicas.
Nesse sentido, as decisões tomadas ao iniciar uma instituição provocam efeitos
duradouros sobre escolhas posteriores. Partindo dessa perspectiva pode-se dizer até
mesmo que uma política pública, uma vez institucionalizada, influência a sua própria
trajetória, estabelecendo “regras de jogo” que funcionam como restrições e incentivos
às ações dos atores políticos. Arranjos institucionais uma vez estabelecidos são de
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difícil modificação e acabam influenciando decisões posteriores, produzindo o que o
Paul Pierson chama de “efeitos de feedback positivo”.
Pierson (2004) em “Politics in Time. History, Institutions and Social Analysis,
analisa os mecanismos que permitem a estabilidade institucional ao longo do tempo.
Desse modo, fornece elementos para explicar porque as estruturas institucionais são
difíceis de serem alteradas. O foco do autor é a continuidade institucional.
Pierson (2004, p. 20) utiliza o mecanismo de Feedback positivo para explicar
dependência de trajetória. O autor define esse conceito como um “processo dinâmico
que envolve “feedback positivo”, o qual gera múltiplos resultados possíveis
dependendo de uma sequência particular, na qual os eventos se desenvolvem”.
O mecanismo de “feedback positivo”, segundo o autor, possui cinco
características: 1) imprevisibilidade no momento inicial. Ou seja, os eventos iniciais
(inauguração de uma nova instituição ou política pública) têm efeitos profundos e são
aleatórios. Nesse sentido, uma vez instituída uma política pública tem muitos resultados
possíveis, mas que não têm como ser previstos pelos atores relevantes que participaram
de sua implementação; 2) inflexibilidade. Uma vez estabelecida uma instituição ou uma
política, suas características passam a restringir novas possibilidades (ou fortes
alterações). Quanto mais antiga, mais a trajetória passada (história da instituição ou da
política) irá influenciar resultados posteriores; 3) não ergodicidade. Pequenos eventos
provocam efeitos e não podem ser ignorados; 4) potencial ineficiência da trajetória. Isso
quer dizer que os resultados da trajetória podem ser sub-ótimos (levar a resultados
insatisfatórios não esperados para seus implementadores).
Além disso, Pierson apresenta dois elementos centrais no modo de operação do
feedback positivo, que são eles: 1) o custo de mudança (costs of switching) de uma
alternativa institucional ou de política pública; 2) temporalidade. O tempo e a sequência
(timing and sequence) de diferentes momentos e conjunturas reforçam diferentes
trajetórias. É importante identificar o momento inicial (formação) de uma instituição
ou política pública e seu contexto.
O conceito de dependência de trajetória é muito utilizado na literatura
institucionalista para explicar a continuidade institucional. Entretanto, não existe uma
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definição única. Sendo possível identificar diferenças em relação ao seu significado
entre os autores que o utiliza.
Nesse sentido, Mahoney e Schensul (2006) em “Historical Context and Path
Dependence” procuraram sistematizar e analisar os diferentes significados e usos a
respeito do conceito dependência de trajetória na literatura institucional, proposto pelas
diferentes escolas econômicas, sociológicas e de ciência política. O conceito de
dependência de trajetória pode ser definido minimamente como o efeito de eventos do
passado no presente e no futuro institucional. Os autores identificam seis características
desse conceito, que serão apresentadas a seguir:
1) o passado afeta a trajetória do futuro, ou seja, eventos que ocorrem no
presente não são casualmente independentes do passado (MAHONEY E SCHENSUL,
2006, p. 458). Uma abordagem mais minimalista acredita que essa é uma condição
necessária e/ou suficiente para delimitar o fenômeno dependência de trajetória.
2) as condições iniciais são casualmente importantes. Nesse sentido, as
condições iniciais determinam a trajetória dos eventos sequentes e, consequentemente,
os resultados finais. Além disso, alguns autores afirmam que em certos períodos de
“conjuntura crítica” uma opção é escolhida entre um limitado número de alternativas e
isso acaba direcionando o futuro em uma direção específica. Entretanto, segundo
Mahoney e Schensul (2006), esse determinismo das condições iniciais não é consensual
na literatura. Esses autores acreditam que as condições iniciais não limitam todas as
possibilidades do futuro.
3) a ideia de eventos contingentes está presente na maioria das escolas como
uma condição necessária a dependência de trajetória. O argumento principal é que as
condições iniciais não podem predizer os resultados finais. Para alguns autores, essa
característica relaciona-se com os períodos de "conjuntura crítica", em que eventos
contingentes acontecem e que não podem ser explicados por uma teoria estrutural
particular. Além disso, tais eventos contingentes determinam o futuro institucional.
4) a ocorrência de historical lock-in. A ideia é que toda trajetória futura está
"amarrada"/"encarcerada" a eventos anteriores. Nesse sentido, para alguns autores toda
estrutura institucional carrega em sua essência um emaranhado de estruturas anteriores
difíceis de serem alterados significantemente. Para outros autores, as instituições
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mudam, mas de forma gradual, a partir de uma série de eventos desenvolvidos ao longo
de sua trajetória. (THELEN, 2003).
5) a ocorrência de sequência auto reprodutiva (self-reproducing). Essa
característica é uma necessária condição da dependência de trajetória para muitos
autores. Já outros a concebem apenas como uma possibilidade. Para essa literatura,
dependência de trajetória é definido como retornos crescentes, ou seja, cada passo numa
determinada direção conduz a um movimento na mesma direção. Uma segunda questão
presente é que o processo de retornos crescentes em uma dada trajetória pode manterse para sempre ou chegar a um equilíbrio. É possível identificar autores que acreditam
que esse mecanismo de sequências auto reprodutiva não se sustenta, ou ainda, que são
dirigidos por considerações utilitaristas de atores racionais.
6) a ocorrência de sequência reativa. A ideia presente é que cada evento da
sequência é tanto uma reação a um evento anterior, quanto a causa de um evento
subsequente. Para alguns autores sequências reativas são raros acontecimentos, para
outros, como por exemplo, Pierson (2004), a dependência de trajetória ocorre apenas
em sequências auto reprodutoras.
Por fim, observa-se que o conceito de dependência de trajetória tem o mérito de
elucidar como as estruturas institucionais permanecem ao longo do tempo e como o
legado institucional pode influenciar a trajetória de políticas posteriores. Entretanto, em
certa medida, é possível afirmar que esse conceito se mostra um tanto determinista, por
exemplo, ao enfatizar que o passado afeta a trajetória do futuro e que as condições
iniciais determinam o resultado final. No entanto, sabemos que embora o passado tenha
efeitos sobre o presente e o futuro, as políticas, as instituições sofrem mudanças. Nesse
sentido, a seguir iremos tratar mais especificamente desse assunto.
1.1.3. Atores, regras institucionais e contexto: Mudança gradual
Dentro da abordagem institucionalista novas formulações sobre os processos
pelos quais mudanças graduais nas instituições são implementadas ao longo do tempo
têm ganhado força nos últimos anos. Essas formulações têm criticado proposições até
então vigentes que relacionam alterações institucionais exclusivamente a choques
externos. Essa forma de conceber a mudança a partir de fatores externos, por sua vez,
se apoia na premissa de que as instituições contam com fortes mecanismos de
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reprodução, o que impediria ou dificultaria alterações provocadas por fatores
endógenos às instituições (PIERSON, 2004).
Portanto, mudanças institucionais seriam eventos esporádicos gerados,
primordialmente, por fatores externos ou eventos críticos. Esses eventos externos
podem trazer desequilíbrio institucional e provocar mudanças em certa direção e até
mesmo reconfigurar as instituições. Em resumo, para essa vertente da literatura,
mudanças institucionais mais profundas seriam explicadas predominantemente por
fatores externos e dificilmente ou nunca seriam provocadas por fatores endógenos
(DIERMEIR E KREHBIE, 2003; COLLIER e COLLIER, 2002; SOIFER, 2012).
Essa concepção exclusiva dos fatores externos como causa da mudança
institucional que tem sido questionada por novas abordagens. Thelen e Mahoney
(2010), no texto intitulado “Theory of Gradual Institutional Change”, constroem um
modelo analítico para compreender como fatores endógenos às instituições promovem
alterações graduais das instituições existentes. Tais alterações têm consequências para
o padrão de comportamento dos agentes que interagem no interior da instituição e, ao
mesmo tempo, têm efeitos substantivos para a própria estrutura e funcionamento da
mesma.
Segundo Thelen e Mahoney (2010, p. 4) as mudanças institucionais tendem a
ocorrer quando problemas relacionados a interpretação e aplicação de regras existentes
criam condições para que a) determinados atores implementem as regras existentes de
novas maneiras, b) criem novas regras e/ou c) deixem de aplicar algumas regras. O
resultado dessas três possibilidades de ação acaba promovendo alterações institucionais
que, a médio e longo prazo podem levar a uma própria reconfiguração da instituição
vigente.
Observa-se que isto não quer dizer que as estruturas institucionais mudam de
maneira fácil ou instantânea. Para os autores, em muitos casos, as instituições são
resistentes mesmo a mudanças externas; ou seja, choques não provocam inovações em
várias situações. A questão é que grande parte das mudanças são explicadas por fatores
internos à estrutura institucional. Por isso, eles defendem que a maioria das mudanças
institucionais são graduais.
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Especificamente, o modelo analítico da mudança institucional gradual
elaborado por Thelen e Mahoney (2010) é formado por um conjunto de proposições
relacionado a duas variáveis endógenas: características do contexto político da
instituição e características do alvo/objetivo das instituições. A combinação dessas
variáveis gera um quadro analítico em que quatro tipos de mudança institucional são
possíveis. Para Thelen e Mahoney (2010) esses diferentes tipos de mudança
institucional permitem compreender os diferentes tipos de processos que levam à
mudança. Os tipos de mudança são:
1) “Displacement”, ocorre através da introdução de novas regras em substituição das
regras antigas. Nesse caso, a mudança pode acontecer de forma abrupta e radical ou em
movimentos mais lentos. De acordo com os autores, novas instituições tendem a ser
introduzidas quando certos atores até então dominantes (ou sem posições de poder)
dentro de uma instituição “perdem” posições de comando. Sendo assim, outros ou
novos atores conseguem desenvolver novos arranjos e controlar a instituição.
2) “Layering”, sucede quando novas regras são introduzidas na instituição, porém, sem
o rompimento de regras antigas. Exemplos de situações como essa são a introdução de
revisões, ementas ou aditivos a regras antigas. Essas pequenas mudanças nas regras
existentes podem provocar uma mudança na lógica dos compromissos, objetivos e
propósitos da instituição.
3) “Drift", é o caso em que ocorre a mudança institucional sem a introdução de novas
regras e, sim, devido a negligencia de velhas regras ou a mudança de impacto de regras
antigas. Um outro motivo levantado pelos autores para a ocorrência desse fenômeno é
a decisão dos atores em não responder a mudanças do ambiente institucional. Nesse
caso, a inércia pode causar mudanças institucionais.
4) “Conversion”, é o caso em que não são introduzidas novas regras, como também, as
regras antigas permanecem as mesmas, porém, o seu impacto muda à medida que são
feitas novas interpretações por parte dos atores que agem dentro da instituição. De
acordo com os autores, pequenas "frestas" são produzidas por atores que exploram as
ambiguidades inerentes as instituições.
Thelen e Mahoney (2010) afirmam que o contexto político e as características
institucionais são variáveis importantes para explicar o tipo de mudança institucional,
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mas não suficientes, já que o modelo explicativo incorpora a ação e interação de atores
relevantes. Nesse sentido, eles sugerem que existem diferentes possibilidades de vetos,
diferentes critérios de interpretação ou observância das regras e diferentes motivações
de permanência ou alterações institucionais por parte dos atores relevantes. Diferentes
ações e interações estão associadas a diferentes possibilidades de mudança institucional
(ilustrado na tabela abaixo). Além disso, a capacidade de mudança, tende a variar de
acordo com as posições de poder/decisão dos atores dentro das instituições, ou seja, do
acesso institucional ou extra institucional de atores com poder de realizar ou bloquear
mudanças.
A partir disso, Thelen e Mahoney (2010, p. 23) identificam quatro tipos de
agentes de mudança: 1) “insurrectionaries”, são agentes insatisfeitos e que estariam em
desvantagem com as instituições e, por isso, são contra o status quo e a direção das
regras existente. Por meio, de uma identificação subjetiva básica, esses agentes, se
unem e são até capazes, segundo os autores a coordenar uma ação coletiva com o
objetivo de eliminar e criar uma nova instituição; 2) “symbionts”, que os autores
subdividem em duas variedades: a) agentes “parasitic”, que aproveitariam das
instituições para obter ganhos privados e, por conta disso, dependem da eficácia da
instituição para alcançar o seu próprio ganho. Sendo até capazes de negligenciar as
regras em prol de seus objetivos, b) agentes “mutualistic” são aqueles se beneficiam
das regras e não atuam com objetivo de mudá-las. Em alguns casos, podem até
contribuir para o aperfeiçoamento da instituição; 3) “subversives”, seriam agentes que
buscam mudar as instituições, mas esperam os momentos oportunos para modificarem
as regras antigas sem eliminá-las com introdução, aos poucos, de ementas ou aditivos;
4) “opportunists” são agentes que não procuram manter e nem mudar as instituições.
As suas preferências são ambíguas. A intenção desses agentes é explorar os meios
possíveis, de preferência sem custos, para alcançar os seus objetivos.
Observa-se, assim, que para Thelen e Mahoney (2010) as características do
contexto político e as características institucionais não provocam diretamente a
mudança institucional. Nesse sentido, os agentes de mudança são o fato interveniente
entre essas duas variáveis - características do contexto político e características de
metas institucionais – e a mudança institucional propriamente dita (resumo na tabela
1).
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Tabela 1- Contextual and Institutional Sources of Change Agents

Characterístics of the Targeted Institution

Strong
Political Changes

Charaterístics of the

Low level of
discretion in

discretion in

interpretation/enforcement

interpretation/enforcement

Subversives

veto
possibilities

Weak

High level of

Layering

Parasitic
Symbionts
Drift

Insurrectionaries

Opportunists

Displacement

Conversion

veto

possibilities

Fonte: THELEN E MAHONEY, 2010, p.28.

A combinação das variáveis contexto político e alvo/objetivo das instituições
com as motivações e posições institucionais dos atores permite que os autores, não
apenas classifiquem as quatro formas de mudança institucional, como proporciona uma
explicação das suas dinâmicas internas (resumo na tabela). É possível observar que em
situações em que as regras são ambíguas, ou seja, permitem diversas interpretações e a
possibilidade de veto é baixa, a probabilidade de ocorrência de um tipo de mudança
“conversion” aumenta. Mas, casos considerados de negligência, em que as regras são
ambíguas, permitindo diversas interpretações e a possibilidade de veto é alto, significa
que um tipo de mudança “drift” ocorre 12 . Os outros dois tipos, “layering” e

12
Nesse ponto, vale a pena destacar o trabalho de SHEPSLE (2017). Segundo o autor, as mudanças
institucionais por fatores endógenos, também, podem se dá devido ao que ele chama de “imaginação” reinterpretação de uma margem controversa da regra - ou “transgressão” - violação/quebra da regra - por parte dos
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“displacement” são casos em que as regras não são ambíguas. Porém, os resultados
acontecem devido as estratégias dos atores envolvidos por mudanças que aproveitam
as vantagens entre as regras e aplicação das regras. O primeiro acontece uma mudança
abrupta ou gradual ao longo do tempo e o segundo a mudança acontece com a
introdução de novas regras.
Thelen e Mahoney (2010) buscam superar a dicotomia inovação institucional
versus reprodução institucional. Para superar essa dicotomia, eles ressaltam a
possibilidade de crises ou “tuning point” serem geradas endogenamente e nos convida
a pensar nas formas pelas quais os novos problemas e suas respectivas soluções se
apresentam para os atores relevantes dentro de um marco institucional como produtos
do passado e não como acidentes históricos. Sua proposta é que as instituições não
sejam concebidas apenas como restrições a ações de atores relevantes, mas, também,
como recursos estratégicos que podem ser mobilizados por eles como respostas a
mudanças no contexto social, econômico ou político.
1.2. Outros fatores podem influenciar o processo decisório: papel das ideias
Nos últimos anos a abordagem institucionalista e os estudos de políticas
públicas vem dado atenção ao papel das ideias no processo decisório. Frances Berry e
Willian Berry (2014), por exemplo, procuram explicar como governos adotam novos
programas e, consequentemente, isso acaba gerando uma mudança institucional por
inovação. A partir disso, eles mostram como temas e políticas públicas de um dado país
é difundido em vários outros países. Os autores chamam atenção para o papel das ideias
na difusão de novos temas. Essa abordagem foi denominada por eles de “teoria da
difusão”. Sendo assim, essa difusão de ideias poderá ocorrer por aprendizado
(informação da efetividade da política pública adotada), imitação (independente da
efetividade da política, simplesmente, porque país de origem tem uma boa reputação),
normative pressure (adota porque outros países adotaram e/ou porque divide normas e

atores políticos que atuam sob as instituições. Essas seriam formas informais de alterar as instituições. De uma certa
forma, se associariam a esses dois tipos de mudança (drift e conversion) tratados por Thelen e Mahoney (2010), isso
por que seriam mais suscetíveis à interpretação.
Ribeiro e Muniz (2020), mostram que a Emenda 32 - Medida Provisória - vem sendo alterada não apenas
por mudança formal, mas também por meio de drift e conversion impulsionados por uma “imaginação interpretativa”
dos atores políticos (parlamentares) desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Essas diferentes
reinterpretações da MP impactou no poder de agenda do executivo e do Legislativo e poder de vetos possíveis
exercido pelos atores da coalizão de governo e/ou oposição.
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crenças parecidas), competição (custos e benefícios de adotar essa nova política) e
coerção (quando um governo A incentiva e/ou força o governo B a adotar essa política).
Segundo Daniel Béland (2009; 2019), apesar das ideias terem um papel
importante na formação de mudança política, não constituem uma única fonte possível
de mudança e, só se tornam fator importante de decisão sobre escolhas em condições
institucionais e políticas específicas. Nesse sentido, para que uma ideia se torna uma
política é necessário que atores poderosos - como presidente/primeiro ministro, líderes
de partidos políticos - posicionados estrategicamente decidam difundir e promover uma
ideia. A partir disso, buscarem os meios institucionais para transformar sua ideia em
políticas concretas. Mas, as instituições criam restrições e oportunidades que afetam
tanto o comportamento dos atores, quanto a difusão de suas ideias. Sendo assim, os
atores podem enfrentar diversos obstáculos para que sua ideia, por exemplo, se
transforme em um programa de segurança pública, tais como: mobilização de grupos
de interesse ou organizações da sociedade civil em tentar bloquear o programa;
fragmentação do poder político, que pode dificultar que o programa seja aprovado no
Congresso, ou até mesmo o legado político que pode ser um obstáculo para tal reforma.
Essa literatura falha em explicar porque certas ideias sofrem: a) reinterpretação
e até mesmo uma perda do seu conteúdo original, por exemplo, o que aconteceu com a
definição de policiamento comunitário do Rio de Janeiro; b) processos de engavetada
e desengavetadas, por atores e contextos diferentes, em alguns casos até de espectros
ideológicos diferentes. Caso, por exemplo, da desconstitucionalização da polícia; c) na
explicação dos mecanismos causais para adoção de tal ideia (JOHN, 2012; GOERTZ e
MAHONEY, 2012).
1.3.

Contingência:

políticas

públicas,

abordagem

institucionalista

e

contingência.
1.3.1. Políticas públicas e contingência
Como dito na introdução do capítulo, há um consenso na literatura que a área
de segurança pública no estado do Rio de Janeiro opera a partir de uma lógica da
contingência. Sendo assim, as ações do governo na produção de políticas públicas,
frequentemente, para essa área são produzidas como resposta a algum evento focalizado
(assassinato de policiais, queima de ônibus, etc.) e classificados como danosos e/ou
catástrofes, que explodem na mídia e/ou na agenda pública impulsionando respostas
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dos atores políticos a tais acontecimentos (SOARES e SENTO-SÉ, 2000; SOARES,
2007; SAPORI, 2007; SENTO-SÉ, 2011; CARNEIRO, 2010 e 2012).
Esse consenso não difere muito da literatura de políticas públicas que reconhece
que a agenda governamental pode ser formada a partir de eventos contingenciais. Para
John Kingdon (2003), por exemplo, as agendas governamentais são sempre
influenciadas pela contingência. Em seu modelo de múltiplos fluxos, eventos
focalizados que “explodem” na mídia podem chamar a atenção pública - seja por sua
magnitude, dano causado, ou seu aspecto simbólico – podem reforçar a percepção que
um dado problema deve merecer atenção das autoridades públicas. Entretanto, tais
eventos não são necessários e nem suficientes para que um problema e alternativas para
sua solução entre na agenda pública.
Thomas Birkland (1998; 2013) defende que eventos focalizados podem de fato
provocar mudanças políticas e redirecionar a agenda, ao permitir, por exemplo, que
grupos pró-mudanças superem barreiras e ganhem vantagens na arena política. Ele
procura explicar a dinâmica da mobilização desses grupos pró-mudanças após o evento
focalizado. Segundo o autor, esses grupos pró-mudanças já existem - formado por
pessoas que compartilham crenças comuns - a espera de um "evento gatilho” para
mover as suas preferências da agenda sistêmica - em discussão na sociedade - para a
agenda institucional - responsabilidade cotidiana da autoridade pública (COBB e
ELDER, 1995). Nesse caso, precisam chamar atenção para o problema, “culpando
alguém pelo acontecimento” e mobilizando pessoas de diversas formas, como membros
políticos, mídia, protesto, opinião pública, etc. Ou seja, expandindo a questão para uma
ampla audiência. A partir disso, buscam quebrar o monopólio político para que algo
seja feito e políticas públicas sejam formuladas para resolver o “problema”.
Observa-se que, grupos que tem o monopólio da política que não quer a
mudança irão promover barreiras para que essas questões não ultrapassem a agenda e
suas preferências sejam mantidas (BAUMGARTNER e JONES, 2009). Os eventos
focalizados, então, podem permitir que grupos pró-mudança superem essas barreiras e
ganhem vantagens na agenda governamental.
O que seria para o autor esses eventos focalizados? Ele diz que são eventos
repentinos e incomuns, que podem ser nocivos ou revelar potencial possibilidade de
grande dano no futuro, como desastres naturais (terremotos, furacão; acidentes da
49

indústria no meio ambiente - como derramamento de óleo no oceano) e ataques
terroristas. Como, por exemplo, o ataque terrorista nos Estados Unidos da América em
2011 que impulsionou mudanças na política regulatória na área de aviação, caso
estudado pelo próprio Birkland (2013).
O que há de comum nesses casos é que eventos contingenciais são concebidos
como fatos negativos e danosos – normalmente de grande magnitude, como o termo
catástrofe nesses estudos sugere. Além disso, são análises mais focadas no processo
pré-decisório. Mas, quando o evento é contingente e não é danoso, como explicar a
influência dele no processo de tomada de decisão dos atores políticos? Essa literatura
não leva isso em questão.
1.3.2. Abordagem institucionalista e contingência
Em relação a abordagem institucionalista, normalmente, a contingência é
tratada entre os autores que buscam explicar a continuidade institucional por meio do
conceito de dependência de trajetória. Como ressaltado, anteriormente, a dependência
de trajetória pode ser definida, minimamente, como efeito de eventos do passado no
presente e no futuro institucional (a ideia de que o passado afeta a trajetória do futuro).
Entretanto, não existe uma definição única. É possível identificar diferenças em relação
ao seu significado entre os autores que o utiliza, tal como mostrado acima (MAHONEY
e SCHENSUL, 2006).
A definição de dependência de trajetória, normalmente, enfatiza a importância
dos eventos iniciais para ocorrências posteriores. Por definição assume que a
causalidade flui de eventos históricos contingentes. Segundo Mahoney (2008), a grande
dificuldade é mostrar a própria causalidade.
A dependência de trajetória ocorre quando um evento histórico contingente
aciona uma sequência subsequente de eventos que segue um padrão relativamente
determinista e, depende do tipo de sequência da análise. No caso de uma sequencia selfreinforcing, o período contingente corresponde à adoção inicial de um arranjo
institucional particular, enquanto o padrão determinístico corresponde à reprodução
estável dessa instituição ao longo do tempo. Nesse sentido, cada passo numa
determinada direção conduz a um movimento na mesma direção (MAHONEY, 2008).
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No caso de uma reactive sequence, o período contingente corresponde a um
ponto de ruptura chave na história, enquanto o padrão determinístico corresponde a uma
série de reações que logicamente seguem a partir desse ponto de interrupção. Ou seja,
cada evento da sequencia é tanto uma reação a um evento anterior, quanto a causa de
um evento subsequente. Nesse sentido, reactive sequence da dependência de trajetória
o evento que move a cadeia de reações é contingente. Nessa perspectiva é um evento
“breakpoint” que não pode ser antecipado ou previsto (MAHONEY, 2008).
Uma outra forma de abordar a contingência nessa literatura é apontada por
Scharf (2000, p. 767). Segundo ele, os efeitos das condições institucionais sobre a
efetividade das escolhas políticas são contingentes, em dois conjuntos amplos de fatores
institucionais, natureza dos problemas ou desafios que a política deve atender e as
orientações normativas e cognitivas dos atores envolvidos (SHARPF, 2000).
1.3.3. Contingência na literatura de contingência.
A contingência pode ser definida minimamente como um fenômeno ou evento
que pode ou não acontecer. Os eventos contingentes uma vez que acontecem são as
“pontuações” que podem tirar o equilíbrio, são episódios de mudança atual. Eles podem
ser danosos ou não, ou seja, incluir desde uma catástrofe a uma modificação de posição
de poder de um ator. O importante é que um evento contingente pode influenciar o
resultado do processo político, no limite provocando mudanças na produção de políticas
públicas (SCHEDLER, 2009; SHAPIRO e BERI, 2009).
Segundo Andreas Schedler (2009, p. 70-72) a contingência envolve três
dimensões conceituais:
i) indeterminação (possíveis mundos), Y pode ser diferente. O que é, poderia não ser
e o que não é, poderia ser;
ii) condicionalidade (justificações causais). Dizer que algo é contingente implica dizer
que isto depende. Isto quer dizer que: Y é contingente perante X. Y depende de X.
O fenômeno empírico Y é variável/indeterminado/contingente, porque isto depende
da variável/indeterminação/contingência fator causal de X (condição e
consequências). Segundo Schedler (2009, p.72), "apenas alguns usos de
contingência suportam uma estrutura condicional explícita (se X, então Y). Todavia,
no fundo todos sempre carregam uma implícita noção de condicionalidade, uma
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ideia implícita das condições X que justifica conceber os fenômenos Y como
contingentes";
iii) incerteza (futuro aberto). Y não é previsível. Nesse caso, a incerteza pode assumir
um teor de radicalidade, por exemplo, um ato terrorista, que estaria fora do nosso
controle. Ou ser bastante limitada em eventos contingentes cuja ocorrência é
condicional em condições específicas (até certo ponto calculáveis). Como por
exemplo, um estrangeiro que busca a permissão de residência ser contingente em
relação à capacidade dele de assegurar-se um emprego formal.
Esses três elementos são dependentes do contexto. Não há porque, portanto,
tratar apenas de eventos negativos e danosos de grande magnitude como relevantes na
análise da produção de políticas públicas.
Especificamente, analisar o resultado da política pública como reflexo de
eventos contingenciais significa considerar i) as potenciais causas desses eventos
(porque esse fenômeno aconteceu), ii) suas sequências (A teve que ocorre antes de B
para resultar C) e iii) as escolhas dos atores diante de tais eventos (dado os eventos
contingenciais como os atores foram tomando decisões, ação dos atores). A
contingência é relevante na produção de políticas públicas na medida em que
determinados eventos podem influenciar o cálculo e a formação de preferenciais dos
atores relevantes, como também, alterar as posições de poder dos atores políticos aqueles que não eram relevantes podem se tornar importantes e vice-versa
(SCHEDLER, 2009; GOERTZ e STARR, 2003).
Nesse sentido, enquanto, por exemplo, as análises de escolha racional de
processo de tomada de decisão política tendem a tomar as preferências e crenças dos
atores como fixas e dadas (não-contingentes), ao contrário, a literatura de contingência
entende que esses eventos podem influenciar a formação de preferências dos atores
políticos, mudando suas crenças e, consequentemente, sua percepção sobre os objetivos
da ação.
Uma política pública pode, então, ser vista como o resultado de um conjunto de
interações que emerge a partir de um ou uma série de eventos contingenciais. Ou seja,
a contingência acrescenta uma dinâmica importante ao jogo político: posições de poder,
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estratégias, preferências de atores não podem ser assumidas como necessariamente
fixas ao longo do processo de produção de políticas públicas.
David Mayhew (2009) reforça a ideia de que a ciência política tem ignorado os
eventos contingentes como causas, que ao acontecerem podem provocar mudanças.
Nesse sentido, ele diz que é preciso prestar mais atenção ao executivo, porque esses
eventos dominam as suas agendas, que ele atua dirigindo e criando eventos contingentes
- em contraposição ao legislativo que sofre menos com esses eventos. Mayhew cita
como exemplo a grande depressão - crise de 1929 - causada por uma grande recessão
econômica que atingiu diversos países no mundo, que provocou o alto desemprego e
empobrecimento da população americana. Por conta dessa crise, o presidente
americano Roosevelt aprovou uma série de medidas e programas de ajuda social
conhecidas como New Deal. Ele chama atenção justamente para isso: como os atores
políticos reagiram a contingência - grande depressão -

realizando uma reforma

institucional.
Os atores políticos podem, também, tentar se antecipar a contingência. Para
Schedler (2009), os atores políticos podem se esforçar para controlar a contingência
através da concentração de poder. Nesse sentido, eles podem expor seus assuntos a
contingência; ou tentar se prevenir dela. Os atores políticos ao se exporem a uma
contingência podem se expor a uma outra. Ele cita o caso dos Estados Unidos que
invadiu o Afeganistão em resposta ao ataque terrorista em 2001 em seu território. De
uma certa forma, com o objetivo de evitar ataques desses tipos em seu próprio território.
Entretanto se expos a uma outra contingência de errôneos ataques de mísseis no
Afeganistão.
Os atores podem agir estrategicamente para evitarem a contingência. Bismarck
em meio a crescente insatisfação social na Europa e de movimentos social democrata
no final do século XIX realizou reformas trabalhistas, instituindo o seguro de doença,
acidente ou invalidez para os trabalhadores. Ele conseguiu ser bem-sucedido ao se
prevenir de uma possível revolução.
Nesse sentido, Gregory Huber (2009), chama atenção para importância de se
incorporar nos estudos políticos a incerteza e buscar entender como os atores agem
estrategicamente em face dela. Ele observa que nem todas as contingências são iguais,
algumas são impossíveis de serem antecipadas e outras podem ser tão raras que acabem
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não entrando no cálculo político. No caso, uma questão política fundamental seria como
em prática governos alteram seu comportamento em prol de se anteciparem as possíveis
contingências. Dessa forma, ele busca compreender quais implicações da contingência
para a estratégia dos atores políticos. Por exemplo, com a alta do petróleo, um
presidente de um partido de direita pode adotar uma política de subsídio de preço da
gasolina na tentativa de evitar a greve dos caminhoneiros. Em um país dependente desse
tipo de serviço para transportar mais de 60% de todos os produtos em circulação no
país, evitaria que doentes ficassem sem bomba de oxigênio em hospitais ou que o
abastecimento de alimentos nas cidades fosse gravemente comprometido. Ou mesmo
que o caos pudesse provocar a sua reeleição ao cargo. Ele ressalta, ainda, que o contexto
e a dinâmica da conjuntura política também são fatores importante para que os atores
políticos definem suas estratégias.
Ribeiro e Arguelhes (2019, p. 2) buscaram explicar quais fatores que explicam
a variação na intensidade com que o STF é “convocado” a participar do processo
decisório. Eles chamam atenção para o fato que “parte importante da variação do que
será objeto de contestação judicial, quem acionará o STF e como, quando e quanto o
tribunal será mobilizado é explicada por fatores que são contingentes à dinâmica
política”.
Elisabeth Wood (2009), por sua vez, alerta para o fato que mesmo após a
contingência as instituições podem resistir. O rompimento da barragem de Mariana em
2016 no estado de Minas Gerais não impulsionou medidas regulatórias para que novos
desastres não acontecessem, visto o rompimento da barragem de Brumadinho no
mesmo estado dois anos depois. Nesse sentido, a contingência é um fator de mudança,
mas ela por si só, não é suficiente para alterar as instituições. Ou seja, como os atores
relevantes irão atuar dada a contingência buscando alterar as regras do jogo é um fator
que deve ser levado em conta, também, nas análises.
Nessa seção analisamos como a literatura de políticas públicas, abordagem
institucional e contingência definem os eventos (ou fenômenos) contingentes. A partir
disso identificamos dois mecanismos pelos quais a contingência pode ser importante na
tomada de decisão: primeiro, pode alterar as crenças sobre os objetivos e meios para os
atores alcançarem seus objetivos; segundo, pode alterar a posição relativa dos atores
nas instâncias institucionais, modificando seus poderes de agenda e de veto no processo
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decisório (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; TSEBELIS, 1997, 2002;
ELSTER, 2010, 2005 e 1994). Isto será fundamental para o passo seguinte analisamos

por qual(is) mecanismos a contingência atuou e como influenciou o processo decisório
da política de pacificação.

1.4. Modelo de análise.

Figura 1 – Fatores que levaram a “política de enfrentamento”
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Alianças partidárias: PT e PMDB
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Mudanças de quadros: MJ, SENASP e
SESEG
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estímulo.
Crise da segurança pública;
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Política de
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Figura 2 – Fatores que levaram a política de pacificação
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1.5. Metodologia e Atividades de Pesquisa
No mestrado, a minha dissertação foi sobre o processo da formação da agenda da
política de pacificação. Ao final surgiram várias hipóteses, então, sobre o que poderia
ter levado a escolha da solução política de pacificação. Nesse sentido, dei continuidade
a essa pesquisa na tese. A decisão de estudar o processo decisório dessa política foi
necessário um aprofundamento teórico, metodológico e uma revisão da literatura sobre
o próprio tema. Além de um criterioso levantamento, coleta e análise de dados.
Para cumprir os objetivos propostos nesse trabalho realizou-se as seguintes
atividades de pesquisa:
1. Seleção do Caso. A pesquisa é um estudo de caso do processo decisório da
política de pacificação (Decreto-Lei n° 45.146 de 05 de fevereiro de 2015;
Decreto-Lei n° 45.186 de 17 de março de 2015; Decreto-Lei n° 42.787 de 06
de janeiro de 2011; Decreto-Lei n° 41.650 de 21 de janeiro de 2009), que foi
formulada durante o governo de Sérgio Cabral no estado do Rio de Janeiro.
2. Foi realizada uma revisão teórica da literatura sobre políticas públicas,
abordagens institucionalistas e contingência com o objetivo de construir um
modelo teórico para fazer a análise dos dados e incorporar os mecanismos
causais pelo qual a contingência poderia atuar uma vez que ela acontecesse.
Isto foi tratado no capítulo um deste trabalho.
3. Foi realizada uma revisão metodológica da literatura. Essa revisão e a
definição do problema de pesquisa foram importante para definir o tipo de
técnica de pesquisa, no caso qualitativa adotado no trabalho. Mas, também,
para identifica qual escola qualitativa, se eu seguiria a abordagem
interpretativista ou a escola da inferência causal. Durante esse processo ficou
claro que seria a escola da inferência causal. Porque a pesquisa tratava-se de
um estudo de caso e pretendia explicar os fatores (causas) que influenciaram
o processo decisório da política de pacificação (resultado). Ou seja,
identificar a causa particular de tal ocorrência no passado e as condições
necessárias e/ou suficientes para tal resultado. Isto foi importante, também,
para o teste das hipóteses.
4. Foi realizada uma revisão da literatura sobre políticas de segurança pública
com o objetivo de contextualizar a política nacional, que foi importante para
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definir o recorte temporal do capítulo dois. Objetivo era entender quando a
segurança pública passou a ser um tema relevante no cenário nacional. No
caso, ocorreu na Assembleia Nacional Constituinte (ANC) instaurada em
1987, quanto o tema foi considerado relevante o suficiente para ter um
capítulo próprio na Constituição Federal de 1988. Então, a pesquisa teve um
recorte temporal inicial na ANC. A decisão do capítulo dois de abordar da
ANC até a saída do Pronasci, porque esse programa foi criado no mesmo
período da política de pacificação. Então, era importante entender se esse
programa teve alguma influência na escolha dessa solução. Como a pesquisa
tratou do processo decisório dessa política não fazia sentido continuar
tratando de políticas de segurança posteriores que poderiam ter sido criadas
no governo Dilma ou Temer, porque poderia levar a falta de foco temporal
da pesquisa.
5. Foi realizada uma revisão da literatura sobre políticas de segurança pública
com o objetivo de contextualizar a política no plano local (estado do Rio de
Janeiro). Isto foi importante para definir o recorte temporal do capítulo três.
Durante essa pesquisa percebeu-se que duas soluções sempre estiveram em
disputa: uma política repressiva (com um forte legado institucional) de
combate às drogas X um política preventiva associada ao policiamento
comunitário. Primeiro era importante entender o quanto dessas soluções já
utilizadas em governos anteriores acabou influenciado o conteúdo da própria
política de pacificação. Nesse sentido, o capítulo inicia em 1982 na volta das
eleições para governadores do estado e vitória de Leonel de Moura Brizola
no estado do Rio de Janeiro. Foi nesse governo que o Cel. Cerqueira
introduziu pela primeira vez na polícia militar o policiamento comunitário.
O capítulo termina no último governo anterior ao governo de Sérgio Cabral.
Todos esses governos enfrentaram crises de segurança pública e todos eles
formularam propostas para solucionar o problema da criminalidade violenta
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território em
áreas de favelas.
6. Essa revisão da literatura sobre políticas de segurança pública com o objetivo
de contextualizar a política no plano local (estado do Rio de Janeiro),
também, foi importante para definir o recorte temporal do capítulo quatro,
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que tratou do governo de Sérgio Cabral e, suas políticas para a área que
tinham como objetivo solucionar o problema da criminalidade violenta
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território em
áreas de favelas.
7. Essa revisão da literatura foi importante para a) construir os parâmetros para
a identificação das “palavras-chaves” que foram utilizadas na etapa de
levantamento e coleta de dados de fontes de informação secundárias e dados
primários; b) na definição de quais documentos oficiais deveriam ser
coletados; c) sobre quais atores deveriam ser entrevistados para a pesquisa.
Ressalta-se que a pesquisa contou com entrevistas semiestruturadas e
memórias realizadas ou disponíveis; d) para a própria classificação e análise
de todo o conteúdo desse material coletado.
8. Em seguida, a análise de todo esse material coletado. A análise de conteúdo
de dados qualitativos de fontes de dados primários (documentos oficiais,
discurso político e entrevistas) e secundários (dados de mídia, por exemplo)
foram realizadas com o auxilio do software Nvivo 12. Além disso, a pesquisa
contou com alguns dados quantitativos, que foram analisados utilizando o
Excel e o software R.
9. Todo esse processo foi importante para escrever a tese.

Os dados da pesquisa foram extraídos de diversas fontes de dados primários e
secundários e foi realizado uma triangulação dos dados. A variedade de fontes e o
cruzamento dos dados coletados foi importante para aumentar a robustez das
descobertas e, desse modo, fosse possível fazer as afirmações que foram feitas no
trabalho. Esse método possibilitou que simples evidências, quando conjugadas, se
tornassem em evidências fortes. Além de aumentar a confiabilidade dos resultados
desse estudo caso. (GOERTZ e MAHONEY, 2012; SUTTON, 2010; BOWEN, 2009;
CRESWELL, 2007; YIN, 2005; DAVIES, 2001).
Observa-se que a associação entre os Megaeventos e o surgimento e/ou expansão
das Unidades de Polícia Pacificadora era um “fato conhecido” e tem sido citado em
diversas pesquisas sobre o tema. Contudo essas pesquisas falharam em mostrar os
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mecanismos pelos quais esses eventos alteraram o cálculo dos atores que os levaram a
formular como resposta a política de pacificação.
Tento em vista isso, uma grande preocupação desse trabalho foi em não repetir
os mesmos erros de pesquisas anteriores: 1) indo as fontes originais, o trabalho coletou
e analisou diversos documentos oficias; 2) a pesquisa não se baseou em apenas fontes
secundárias; 3) como também, em apenas uma fonte de dados, como tem sido muito
comum, pesquisas se basearem em apenas entrevistas ou fontes secundárias; 4) a
pesquisas se baseou, como foi dito, em uma diversidades de fontes de dados (SUTTON,
2010).
Os dados analisados neste estudo derivam das seguintes fontes:
1. Realizei 4 entrevistas13: a) Pedro Abramovay que foi Secretário de Assuntos
Legislativos e Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça durante
as gestões de Márcio Thomaz Bastos e Tarso Genro, durante os dois mandatos
do presidente Lula. Então, ele foi importante para dar uma visão de como era o
ministério no período de cada ministro, suas propostas para área de segurança
pública, o que mudou quando ocorreu a troca de Bastos por Genro; b) Alberto
Kopittke teve duas passagens pelo MJ, primeiro quando foi assessor do ministro
Tarso Genro, na época em que o Pronasci foi formulado e depois no início do
governo Dilma e ele saiu justamente quando a presidenta sinalizou que não iria
dar continuidade a esse programa, apesar da promessa em campanha. O
depoimento dele foi importante para aprofundar nesses dois momentos; c) O
Cel. Ibis Silva Pereira foi Comandante Geral da PMERJ, fez parte da equipe
que o Cel. Cerqueira designou para repensar o papel da polícia na nova ordem
democrática e participou da elaboração das primeiras experiências de
policiamento comunitário, inclusive da comunidade do Santa Marta, no governo
Cabral; d) Cel. Robson Rodrigues da Silva foi do ISP, da Comandante da
Coordenadoria de Polícia Pacificadora e é especialista em segurança pública.

13

A divulgação dos nomes foi autorizada pelos entrevistados. Tentei realizar entrevistas com outros atores
chaves, mas não consegui devido: não se disponibilizaram/aceitaram dar a entrevista ou não responderam ao meu
contato ou não consegui o contato. Isto não comprometeu esse trabalho tendo em vista a série de documentos oficiais
e entrevistas disponíveis com os diversos atores que participaram desse processo.
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2. O trabalho contou com 57 entrevistas semiestruturadas e memórias de atores do
governo federal e estadual, da polícia e especialistas, disponíveis em livros,
jornais, revistas, que estão devidamente citados na referência bibliográfica deste
trabalho. Sendo dois projetos de memória, o “preservação da memória das
Olimpíadas: projetos e ações” e “memória do policiamento comunitário da
cidade do Rio de Janeiro”, que foram cedidos para a pesquisa.14 Ressalta-se que
no caso do secretário José Mariano Beltrame foram coletadas 8 entrevistas,
disponíveis nos meios citados, e 1 livro de memória. O objetivo era analisar o
discurso do secretário ao longo dos anos e, se ele mudou.
3. Foram coletados e analisados diversos documentos oficiais: a) planos de
governos, planos estratégicos, planos nacionais de segurança pública, discurso
de posse (presidente, governadores, ministros e secretários), relatórios de
gestão, leis, decretos, portarias, etc. Dado o volume grande de informação não
irei citá-los uma a uma aqui, mas estão todos citados na referência bibliográfica;
b) boletins de informação da PMERJ foram analisados entre os períodos de
1981 a 1995; 2000, 200915 e 201516; c) Todos os documentos do processo de
candidatura às Olimpíadas de 2016; d) Documentos dos o jogos PanAmericanos e Parapan-Americanos; e) orçamento público, PPA e LOA do
governo do estado do Rio de Janeiro de 2004 a 2015. Nesses documentos,
busquei encontrar se existia no orçamento uma previsão de gasto com a política
de pacificação, quando essa política passou a ser prevista no orçamento, a
previsão de quantas UPPs seriam instaladas no estado e quais.
4. Jornais e revistas. Utilizando as “palavras-chaves” definidas na revisão da
literatura foram analisas as edições: a) do Jornal O Globo de 1982 à 2016; b) do
Jornal do Brasil17 de 1982 à 1989; c) ALERJ Notícias de 2007 à 2016; d) da
Folha de São Paulo 1990 à 2018; e) da Revista Veja de 1982 à 2016; f) algumas
notícias surgiram ao fazer pesquisa no Google. As notícias retiradas de outros

14

Agradeço as professoras Ludmila Ribeiro e Vivian Fonseca por terem me cedido o material.
Agradeço a professora Ludmila Ribeiro (UFMG) por ter me cedido as edições de 2009.
16
Durante a pesquisa descobri que alguns policiais disponibilizam os Boletins da PMERJ em seus blogs.
Outros eu consegui acesso pedindo a pesquisadores da área ou mesmo pedindo aos próprios oficiais. Ainda consegui
acesso ao ler documentos da secretaria que citavam os boletins e com a numeração eu descobria se ele estava ou não
disponível na internet. Muitos estavam.
17
Disponível na Biblioteca Nacional Digital: https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/
15
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jornais e revistas que não estão citados aqui estão disponíveis na referência
bibliográfica.
5. Os Discursos políticos e declarações nos ajudam a trazer à tona informações
importantes sobre preferência política. A sequência e tempo desses discursos e
declarações são importantes e foram levadas em conta nesse trabalho. Com esse
intuito fiz uma pesquisa: a) no site da ALERJ, utilizando as “palavras-chaves”
definidas na revisão da literatura, atrás dos discursos políticos dos deputados
estaduais, relacionados a política de pacificação. Verifiquei que essa política
passou a ser tema de debate entre os deputados a partir de 2011; b) em jornais,
revistas e documentários. Estes foram citados ao longo do trabalho e na
referência bibliográfica; c) atas de reunião de audiências públicas da Comissão
de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da ALERJ no Diário Oficial do Rio
de Janeiro; d) outros extraídos no site do Congresso Nacional.
6.

Artigos, relatórios e livros (acadêmicos, técnicos ou biografias) relacionados
ao tema da pesquisa e foram coletados de diversas fontes (como plataforma
Sucupira, plataforma Capes, Google Acadêmico, Scielo, livraria e outros) e
todos estão devidamente citados na referência bibliográfica.
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CAPÍTULO 2 – ATORES E ESTRUTURAS DE OPORTUNIDADES:
PROPOSTAS DE REFORMAS NA SEGURANÇA PÚBLICA.
O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, na sessão
congressual que promulgou a nova Constituição, enfatizou em seu discurso a mudança:
“Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a Nação mudou.
A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou
restaurando a Federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão”. Ao
final do seu discurso mais ênfase na mudança: “Nação quer mudar. A Nação deve
mudar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade
política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: –
Mudar para vencer! Muda, Brasil!”

Entretanto, passados trinta anos, a sensação que se tem é que ainda falta muito
para o Brasil alcançar as promessas afirmadas naquele momento. A área de segurança
pública, especificamente, passou a ter tratamento constitucional após a promulgação da
Constituição de 1988, mas os desafios para que a sociedade brasileira disponha desse
direito previsto pela carta parecem ter aumentado. Um dado que sem dúvida
impressiona é termos chegado a 65.602,00 mil homicídios no país em 2017 18 . As
sucessivas tentativas de reformas na área ou não saíram do papel ou sofrem vetos ou
interrupções em seu processo de implementação.
Nesse quadro, apresentamos um panorama das principais propostas de reforma
do Governo Federal na área de segurança pública, desde quando o tema passou a ser
considerado relevante o suficiente para ter um capítulo próprio da Constituição Federal
de 1988, nos debates na Assembleia Nacional Constituinte – ANC em 1987 até a saída
do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) da agenda
governamental no governo Dilma em 2012. O Pronasci foi criado no mesmo período
da política de pacificação e analisar esse programa é importante para entender se ele
gerou alguma influencia ou não na escolha e/ou conteúdo desta política pelo governo
de Sérgio Cabral.
O capítulo está dividido em seções. Iniciamos destacando os principais pontos
discutidos sobre o tema na ANC - identificando atores e propostas defendidas - até a
promulgação da Constituição Federal de 1988 e chamamos atenção para o legado

18
Cerqueira et al (2019, p. 5), mostram que isso equivale a uma taxa de 31,6 mortes para cada 100 mil
habitantes no Brasil e alertam que "trata-se do maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país”. Nesse
relatório, os autores mostram a evolução da taxa de homicídio nos últimos 10 anos.

63

autoritário que permanece na nova carta no que diz respeito a área. De certa forma,
colaboradores do regime ditatorial permaneceram durante e após a transição
democrática ocupando cargos, tanto na política como em aparelhos repressores do
estado (ELSTER, 2006). Em seguida, já no período democrático, mostramos as
principais propostas de reformas – mesmo que não tenham saído do papel - dos
governos Fernando Collor de Melo/Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva.
Nesse sentido, o presidente Fernando Collor eleito após democratização do país
e dois anos da promulgação da nova carta apresentou em seu plano de governo a
necessidade de reformas na área de segurança pública (COLLOR, 1991). No meio do
seu mandato sofreu um processo de impeachment e as propostas não saíram do papel.
Como também, não foram continuadas pelo seu vice-presidente, Itamar Franco, que
assumiu o governo após a renúncia de Collor.
Em seguida, pretende-se mostrar que a ideia de reformar a área segurança pública
volta para a agenda federal no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso com
a elaboração, em seu segundo mandato, do primeiro Plano Nacional de Segurança
Pública e a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública. Apesar de representar um
marco importante, os avanços na área foram tímidos (ADORNO, 1999, 2003; SENTOSÉ, 2011).
Nesse período, o problema da segurança pública já havia atingindo o cenário
nacional de tal forma, que qualquer presidente que pretendesse governar o país teria
que dar atenção a essa pasta. Dentro desse cenário da necessidade de mudanças na área,
o presidente Lula ainda em campanha lançou o Projeto Segurança Pública para o Brasil
(INSTITUTO CIDADANIA, 2002). Contudo, após ganhar as eleições as mudanças
efetivas foram tímidas (SENTO-SÉ, 2011).
No segundo mandato do governo Lula com a troca do Ministro da Justiça a
promessa de reforma na área de segurança pública se renovou. De fato, a pasta ganhou
um certo “protagonismo” com o lançamento do Pronasci e recursos efetivos foram
injetados do governo em programas e ações na área. Entretanto, o caminho de uma
reforma vista como um direito de todos os cidadãos e mais como algo que deve ser
assegurando pelas Forças de Segurança perdeu fôlego com a saída do Ministro Tarso
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Genro da pasta e, em seguida, com a mudança do governo em 2010. O Pronasci foi
enfraquecido até ser descontinuado.
Por fim, ressalta-se que a partir do referencial teórico abordado no capítulo um
pretende-se analisar esse contexto político, os atores políticos relevantes envolvidos, as
principais ideias em disputas que resultou em propostas e/ou reformas na área de
segurança pública, que serão melhor descritos a seguir. Nesse sentido, o objeto proposto
do capítulo é, também, identificar e analisar se o governo federal desempenhou algum
tipo de influência no processo decisório da política de pacificação, como solução ao
problema da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por
controle de território no estado do Rio de Janeiro.
2.1. Segurança Pública na ANC (1987-1988)
A década de 80 foi marcada pelo aumento da violência criminal no país,
principalmente, em grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro
(COELHO, 2005). Naquela época, a violência provocada por quadrilhas de tráfico de
drogas em disputas por controle de território, assaltos e sequestros viravam notícias
quase que diárias na mídia. Um exemplo disso, a capa da revista Veja da edição 1030,
em junho de 1988, com o título “Rio de Janeiro: o império do crime”. A Veja
denunciava a expansão territorial e a violência dessas quadrilhas, a incapacidade do
governo estadual de impedir essa expansão e, ainda, os conflitos de competência entre
os entes federados na área de segurança, sobre quem deveria atuar no controle do crime
organizado - a quem caberia essa responsabilidade.
A demanda por um capítulo da segurança pública na Constituição Federal vinha
da população, das próprias forças policias e até mesmo dos Constituintes. Quando a
ANC foi instaurada, portanto, esse tema podia ser considerado relevante. Isso tendo em
vista o aumento da criminalidade violenta, principalmente, o crescimento do crime
organizado em capitais importantes do país (RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018;
SANTOS, 2015).
O país havia vivido durante mais de vinte anos em um regime militar e,
obviamente, com forte atuação das Forças Armadas na segurança interna do país. Nesse
sentido, a definição do papel dos militares nessa área impactaria diretamente no tipo de
segurança pública que se queria para o país que voltava a ser uma democracia e, claro,
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no papel das próprias forças de segurança. Entretanto, quais atribuições das Forças
Armadas deveriam ter na área era algo que dividia os constituintes. Em uma pesquisa
feita pela revista Veja (edição 961, 04/02/1987, p.24), antes do início dos trabalhos da
ANC, perguntou a opinião de 473 congressistas: “As atribuições das forças armadas
devem estar limitadas à defesa externa da soberania nacional ou elas devem ter
competência para zelar pela segurança interna?”. Mais de 50% deles se mostraram
favoráveis a atuação dos militares na segurança interna do país. Esta opinião variava
conforme o espectro político, na ala conservadora o nível de concordância era alto
chegando a 70% no PFL, 76% no PDS e 85% no PTB. A relação era inversa em partidos
de esquerda que 93% dos parlamentares desses partidos (PT, PCdoB, PCB, PSB)
queriam que as Forças Armadas “só saíssem em caso de guerra” dos quartéis. O PMDB
que tinha a maior bancada na ANC estava dividido meio a meio, assim como o PDT.
Essa pesquisa mostra que, em geral, não existia consenso entre os constituintes sobre a
atuação das Forças Armadas na segurança interna do país.
Antes dos trabalhos da ANC iniciarem as lideranças políticas decidiram adotar
um formato descentralizado de organização dos trabalhos constituintes, em que todos
os parlamentares pudessem ter uma atuação. Consequentemente, os modelos de
projetos constituintes

19

conhecidos e utilizados no Brasil anteriormente foram

rejeitados e um Regimento Interno da ANC considerado inédito na história foi criado
para abarcar esses desejos de descentralização e participação de todos os parlamentares
no processo (GOMES, 2006)20.
Nesse sentido, ficou estabelecido pelo regimento interno, aprovado em 24 de
março de 1987, que a organização dos trabalhos da ANC seguiria o seguinte formato:
na primeira etapa oito comissões temática formadas cada qual com três subcomissões,

19
Estamos nos referindo aos dois modelos utilizados até então, o primeiro foi utilizado na feitura das
Constituições de 1891 e 1934, em que o poder Executivo enviou um Anteprojeto de Constituição pronto para ser
apreciado em plenária e o segundo na Constituição de 1946. Nesse caso, foi criado uma Comissão Constitucional
formada por parte dos parlamentares que ficaram responsáveis pela produção de um Anteprojeto de Constituição
para ser apreciado em plenária.
20
Sarney cogitou adotar no início do seu governo um dos modelos de projeto constituinte conhecidos. Nesse
sentido, o Presidente criou uma Comissão Provisória de Estudos Constitucionais por meio do Decreto nº 91.450, de
18 de julho de 1985, que ficou conhecida como Comissão Affonso Arinos por conta do nome do presidente dessa
comissão. Esta comissão era composta por cinquenta pessoas, entre estudiosos de diversas áreas e juristas. Após a
finalização do Anteprojeto, Sarney desistiu de enviá-lo a plenária e foi arquivado. Entretanto, exerceu certa
influência durante os trabalhos da constituinte. Durante as audiências públicas da Subcomissão de Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança (Subcomissão IVb) foi constantemente citada.
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nas quais 559 constituintes - 487 deputados e 72 senadores - seriam alocados por
indicação dos líderes partidários e respeitando a proporcionalidade partidária. Sendo,
um total de 24 subcomissões. As propostas de anteprojetos das 24 subcomissões
seguiriam para as suas respectivas comissões temáticas. Na segunda etapa, as 8
comissões temática produziriam seus respectivos anteprojetos que seguiriam para a
Comissão de Sistematização, composta por 93 parlamentares, que elaboraria um projeto
de constituição a ser votado em plenária em dois turnos de votação. A previsão era que
a Constituição estaria aprovada em novembro de 1987, contudo acabou sendo aprovada
em setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro do mesmo ano (BRASIL, 1987A).
Essa demora deveu-se a reviravoltas internas após a aprovação do Projeto A
(BRASIL, 1987I) da Constituição oriundo da Comissão de Sistematização, que deveria
seguir para votação em plenária, mas não aconteceu. Isto, porque 309 parlamentares,
que ficaram conhecidos como grupo Centrão, apresentaram uma solicitação de
mudança no Regimento à Mesa Diretora da ANC, argumentando que, uma vez que o
Projeto da Constituinte fosse para o Plenário, seria quase impossível, modificar
qualquer um dos seus artigos. Resumidamente, os deputados do Centrão21 alegavam
que eram necessários 280 votos na sessão plenária para rejeitar um artigo ou inciso que
foi aprovado com até 93 votos na Comissão de Sistematização. Essa reivindicação foi
aceita e um novo regimento interno (Resolução n°3) 22 foi aprovado. Dentre as
principais modificações passou a ser permitido alterar qualquer parte do texto do
Projeto, desde que assinadas por 280 parlamentares. Da mesma forma, para manter
qualquer item do Projeto-A seriam necessários 280 votos a favor (GOMES, 2006).
Além disso, essa mudança do regimento permitiu que outras emendas pudessem ser
apresentadas.
Nesse processo, o Projeto B (BRASIL, 1988C) foi elaborado a partir de alterações
do Projeto A. Com algumas modificações significativas como a mudança do sistema
parlamentarista, aprovado no Projeto A, para sistema presidencialista. No que diz
respeito à Segurança Pública, o Projeto B manteve basicamente o mesmo conteúdo do

21

É fato que certas preferências majoritárias não foram consubstanciadas no documento final como o sistema
presidencialista e mandato de cinco anos para presidente e isto impulsionou a formação do grupo Centrão (GOMES,
2006).
22
Brasil, 1988A.
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Projeto A, com alterações pontuais como a inserção de mais dois órgãos policias, a
polícia rodoviária e a polícia ferroviária. A votação do Projeto B no Plenário no
primeiro turno durou seis meses e do segundo turno três meses. A Constituição da
República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após um ano
e oito meses da convocação da ANC e marcou o fim do período autoritário e a volta da
democracia no país (RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018; SANTOS, 2015).
Ressalta-se que, em geral, no que diz respeito ao capítulo de segurança pública
não ocorreu modificações significativas do anteprojeto aprovado na Subcomissão de
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (BRASIL, 1987B) em relação ao
capítulo final aprovado no texto constitucional. Por isso, não trataremos de ponto a
ponto do que ocorreu durante todo o processo da discussão da segurança pública na
ANC 23 . Sendo assim, destacaremos as principais ideias defendidas pelos atores
políticos e institucionais defendidas, principalmente, dentro da subcomissão. Além
disso, partimos do pressuposto que as instituições, os atores relevantes – suas ideias,
crenças e valores -, a dinâmica política e o contexto influenciam fortemente o processo
decisório (ELSTER, 2006; EMMERGUT, 1996; TSEBELIS, 2002; THELEN e
MAHONEY, 2010). Dito isto, a seguir apresenta-se o contexto decisório geral sob o
qual foram encaminhadas as propostas e discussões constitucionais da ANC – incluindo
obviamente os referentes à política de segurança pública.
Naquela época, dois partidos – PMDB e PFL - possuíam 338 das 559 cadeiras
das duas casas e seus líderes, Mário Covas (PMDB) e José Lourenço (PFL), firmaram
um acordo a respeito da composição dos principais postos das comissões e
subcomissões. Nesse sentido, ficou decidido que o PMDB ficaria com oito relatorias
nas comissões, o PFL teria sete presidentes de comissões e os demais seriam indicados
pelo PDS. No que diz respeito às subcomissões, as indicações seguiram a
proporcionalidade partidária e, como o PMDB tinha a maior bancada, acabou indicando
a maioria dos seus relatores. Observa-se que o regimento da ANC (Brasil, 1987A)

23

Ribeiro e Burlamaqui (2018), detalham esse processo. Eles analisam toda a discussão das audiências
públicas dessa subcomissão, no que se refere ao tema da segurança púbica. Ver também Santos, 2015.
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conferia aos relatores 24 grandes poderes, como a responsabilidade por preparar um
anteprojeto, com base nas propostas, sugestões e emendas encaminhadas e elaborar
substitutivos, a partir das contribuições dos constituintes (NOGUEIRA,2010; GOMES,
2006).
No que se refere ao tema da segurança pública na constituinte ficou a cargo da
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (Subcomissão
IVb), que pertencia à Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das
Instituições (IV). A subcomissão era formada por 19 congressistas com representantes
de todos os estados e dividido conforme a proporcionalidade partidária, sendo onze
deputados do PMDB, quatro deputados do PFL, e um deputado dos seguintes partidos:
PDS, PTB, PDT, PT. Se analisarmos a composição da subcomissão a partir da distinção
entre congressistas conservadores e progressistas veremos que onze eram
conservadores e oito progressistas25.
Segundo Fontoura, Rivero e Rodrigues (2008), não existia um consenso dentro
da ala progressista de qual deveria ser a configuração institucional da política de
segurança pública a ser instituído no regime democrático, diferentemente do que
ocorria em outras áreas, como saúde e educação. A indefinição dos progressistas a
respeito das diretrizes constitucionais para a área é apontada pelos autores como uma
possível explicação para que o tema fosse tratado na Subcomissão IVb. Por outro lado,
o tema era caro aos interesses dos parlamentares mais conservadores.
Segundo Pilatti (2008) das 24 subcomissões, apenas 4 delas os progressistas não
tinham poder de direção (presidência) e nem poder de agenda (relatoria). A

24
Segundo Pillati (2008, op. Cit), o poder de agenda dos relatores chegou a ser questionado ainda no início
dos trabalhos da subcomissão. O Constituinte conservador Roberto Cardoso Alves do PMDB levantou essa questão
de ordem, em 14 de maio de 1987, sobre a possibilidade de se apresentar substitutivos integrais aos anteprojetos dos
relatores. Entretanto, depois de alguns dias Ulysses Guimarães, presidente da ANC, respondeu vetando essa
possibilidade.
25
A distinção entre esses grupos segue o entendimento de Sandra Gomes (2006: 201-202), “de acordo com
o pertencimento de certos grupos políticos durante a transição brasileira” – o que significa ter visões políticas comuns
e preferências similares. Nesse sentido, o bloco progressista era composto por grupos de políticos que teve origem
no partido de oposição ao regime militar, o Movimento Democrático Brasileiro (na transição passou a se chamar
PMDB) e, somamos aqui, também, os partidos de esquerda PT e PDT (partidos de oposição ao regime militar). O
bloco conservador era alinhado às forças autoritárias e por conta do processo de redemocratização e o
restabelecimento pluripartidarismo no Brasil estavam dispersos entre os partidos: PDS, PTB, PFL e parte do PMDB
(políticos de origem de outros partidos, como PDS, PP).
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Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (Subcomissão
IVb) se enquadrava em uma dessas quatro.
Observa-se que a relatoria da subcomissão ficou nas mãos do deputado Ricardo
Fiúza (PFL), um importante líder do grupo conservador da ANC que iniciou sua
carreira política no extinto ARENA partido de sustentação do regime militar. Assim
como, um outro conservador, no caso do PMDB, o deputado Luiz Humberto Prisco
Viana - que também iniciou a carreira no mesmo partido - ficou responsável pela
relatoria da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições.
Além disso, destaca-se que era do interesse das Forças Armadas26 que os temas que lhe
eram caros fossem entregues a parlamentares da ala conservadora e a segurança pública
era um desses temas

27

(MIGUEL, 1999

28

apud FONTOURA, RIVERO e

RODRIGUES, 2008).
Durante o período de funcionamento da Subcomissão das dezoito reuniões, sendo
sete delas audiências públicas. Para as audiências públicas foram ouvidos vinte e quatro
convidados, sendo quatro professores da Escola Superior de Guerra (ESG), o presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Diretor adjunto do Núcleo de Estudos
Estratégicos da Universidade de Campinas, o Presidente da Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil, quatro oficiais e um assistente da polícia militar, um oficial do
Corpo de Bombeiros, dois generais da reserva, seis representantes das Forças Armadas
e três representantes da polícia federal 29 . Destaca-se nessa composição uma maior
participação de representantes de órgãos e instituições do Estado – apenas dois
convidados não eram ligados à polícia ou às Forças Armadas.
Não é possível afirmar se esse perfil mais corporativista dos convidados se deu,
especificamente, por conta do perfil conservador dos próprios parlamentares ou do que

26
O General Leônidas Pires Gonçalves (CARVALHO, 2017), Ministro do Exército no governo Sarney,
afirma em entrevista que oito assessores militares eram responsáveis de relatá-lo sobre tudo que estava sendo
discutido nas subcomissões e comissões, como também, informar aos relatores os assuntos e pretensões que eram
de interesse das Forças Armadas. Ele afirma, ainda, que não deixaria passar temas que fossem caros as Forças
Armadas.
27
Vale notar, todavia, que o tema da segurança pública, junto com o tema das Forças Armadas, tinha sido
tratado no Anteprojeto Afonso Arinos dentro do Título (VII) Da Defesa do Estado, da Sociedade Civil, das
Instituições Democráticas, o que pode, também, ter influenciado na decisão de colocar os temas conjuntamente.
28
Infelizmente não consegui uma cópia do texto original. Troquei e-mails com a secretaria da revista que
afirmou não possuir mais a edição. A seguir a fonte do texto que me refiro: MIGUEL, L. F. Os militares na
Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Sociedade e cultura, Goiânia, v. 2, n. 1-2, 1999, p. 167-99
29
Em anexo o nome dos convidados de cada audiência pública.
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eles julgavam ser especialistas em segurança pública. É importante ressaltar que quase
todos os convidados para as audiências foram apresentados como representantes do
pensamento de suas instituições. Essa diretriz fazia parte de uma norma do regimento
interno de não convidar indivíduos para apresentarem suas opiniões pessoais
(RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018).
As audiências públicas da Subcomissão foram divididas tematicamente e os
convites aos representantes das instituições foram relacionados aos respectivos temas
em debate. A discussão das audiências públicas girou em torno de concepções a respeito
a) da relação do Estado/segurança pública –

prevalecendo uma visão de que a

finalidade primordial do Estado seria a manutenção da ordem em detrimento de uma
visão que subordina a atuação do Estado na segurança à defesa dos direitos individuais;
b) das atribuições a serem exercidas pelas Forças Armadas e pelas polícias na área de
segurança – incluindo o modelo institucional que deveria organizar a área de segurança;
e c) uma discussão do próprio conceito de segurança – destacando-se, nesse caso, em
que medida a segurança pública deveria ser exclusivamente civil ou se deveria coexistir
uma atuação militar e civil nessa área. Além disso, houve uma clara defesa corporativa,
nos discursos dos representantes dos diferentes órgãos do estado, da continuidade das
atribuições de suas entidades na nova ordem democrática (RIBEIRO e
BURLAMAQUI, 2018; SANTOS, 2015). Isto significava uma defesa de que os órgãos
de estado mantivessem seus papéis definidos na futura Constituição democrática. Essa
defesa era perceptível em todos os discursos dos policiais militares, civis e federais
convidados para as audiências (BRASIL, 1987B).
Na segunda parte da terceira audiência pública que o tema da segurança pública
passou a ser tratado propriamente dito pelo Delegado Cyro Vidal, presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que a definiu como: "a prestação de
serviços à comunidade, objetivando a defesa da população, objetivando proporcionar
segurança à própria coletividade”. Segundo Vidal, a mesma só poderia ser exercida pela
polícia, o órgão que atuaria na segurança pública, e definiu como "uma entidade
prestadora de serviços. Tenho dito, nesta Casa, que a polícia tem o papel primacial de
defesa do povo e de proteção da sociedade”. No decorrer da sua exposição, acrescentou
que a “polícia é eminentemente civil” e deveria atuar na prevenção, repressão e
investigação criminal. Portanto, se competia a polícia a segurança pública, em oposição
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caberia as organizações militares a segurança interna. Segundo o Delegado “a atividade
de segurança interna, atividade de defesa do pólo, atividade de defesa territorial ou
atividade de ocupação territorial. Essas são as atividades próprias das organizações
militares” (BRASIL, 1987B, p. 87). O delegado Vidal defendeu, ainda, um capítulo
específico para a segurança pública na nova carta constitucional, que deveria entrar a
polícia civil.
Além disso, ele defendeu a desmilitarização da polícia e utilizou para isso os
argumentos do Anteprojeto da Comissão Affonso Arinos. Essa ideia não foi bem
recebida pela maioria dos constituintes. Ao decorrer das seções era possível perceber
uma clara defesa de diversos constituintes da continuidade da Polícia Militar. O
deputado Ottamar Pinto, por exemplo, chegou a dizer que as polícias civil e militar
faziam parte da "cultura do povo brasileiro” (BRASIL, 1987B, p. 90). De fato, acabar
com a polícia militar não era pretensão dos constituintes. Apenas uma minoria defendia
a desmilitarização e/ou desvincular a polícia militar como força auxiliar do Exército.
Como veremos mais a frente o tema da desmilitarização das polícias será pauta de
governos democráticos. Todavia, os vetos gerados dentro do próprio governo impedirão
que essa reforma se concretize (RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018; SANTOS, 2015,
TSEBELIS, 1997, 2002).
A quarta audiência pública foi reservada para a Polícia Militar. Nessa audiência
foram ouvidos cinco policiais e um bombeiro representantes das diversas regiões do
país. Essa solução foi dada, porque a PM não tinha uma associação que lhe
representasse. Ressalta-se que os policiais militares foram preparados para defender a
permanência de sua instituição. Os discursos variaram de mais “patrióticos” para mais
“profissionais”

30

. Destaca-se o discurso do Coronel Waltervan Luiz Vieira,

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que apresentou os resultados
do III Congresso Brasileiro das Polícias Militares, em que foi debatido “o papel
pretendido pelas atuais corporações policiais militares no novo texto” constitucional.
Ele apresentou os nove pontos acordados no relatório: 1) Manutenção do caráter de
instituição permanente das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; 2)
Responsabilidade pela manutenção da ordem e segurança pública nos seus respectivos
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O objetivo não é aprofundar nesse assunto para mais detalhes ler o artigo de Ribeiro e Burlamaqui, 2018.
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territórios; 3) Subordinação direta aos respectivos governadores; 4) Condição de Força
Auxiliar do Exército; 5) Organização fundada na hierarquia e disciplina militares; 6)
Competência exclusiva para o exercício e controle da polícia ostensiva; 7) Competência
da União para legislar sobre organização, armamento, efetivos, instrução e justiça bem
como sobre condições gerais de sua convocação, inclusive mobilização31; 8) O direito
de cidadania a todos os policiais militares e bombeiros militares; 9) Manutenção da
Justiça Militar Estadual. Observa-se que, basicamente, todos esses pontos foram
incluídos na Constituição de 1988 (BRASIL, 1987B, p.102).
É possível perceber nos discursos do Presidente da Subcomissão, Tavares, e do
relator, Ricardo Fiuza, que não existia intenção dele e da maioria dos constituintes da
subcomissão de alterar o modelo dual de polícia. A "inovação" se resumiria a criar um
capítulo específico para segurança pública e definir atribuições e papéis das diversas
polícias existentes, mas que até então na visão desses atores não teriam sido tratadas
nos textos constitucionais da maneira correta. Nas palavras do relator: "a Subcomissão
aprovará, um capítulo especial ao papel da Segurança Pública, papel da Polícia Civil,
definindo atribuições, limites, etc. papel da polícia militar, atribuições, limites, etc."
(BRASIL, 1987B: 177).
O Anteprojeto da Subcomissão elaborado pelo relator Fiuza sofreu 240 sugestões
de 140 constituintes. Além disso, recebeu um projeto de constituição da bancada do PT
e uma proposta do PFL. Destaca-se aqui que das 44 sugestões específicas a área de
Segurança Pública 29 tratavam da manutenção do modelo dual de polícia, defendendo
a atuação das Polícias Militares no policiamento ostensivo e da Polícia Civil como
Polícia Judiciária. Ambas, segundo as sugestões, deveriam se subordinar aos
governadores. Apenas 7 propostas de alterações, sendo propostas de fusão das polícias
estaduais em uma única estrutura civil, uma proposta de extinção da Polícia Militar e
uma proposta de transformar a Polícia Militar em Guarda Civil. Isso significa que a
maioria das sugestões praticamente mantinha o status quo no que diz respeito às
atribuições e organização institucional das polícias brasileiras. (BRASIL, 1987C).
Isto não era diferente em relação à manutenção da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militares como Forças Auxiliares e Reservas do Exército, a subcomissão
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Art.22, XXI, da CF1988. Esse ponto foi atendido parcialmente.
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recebeu 19 propostas pela permanência com o exército e 5 pela não vinculação com o
exército (BRASIL, 1987C). Ou em relação à destinação constitucional das Forças
Armadas, a subcomissão recebeu 32 sugestões defendendo a manutenção do seu papel
vigente e apenas 13 restringindo a sua participação à segurança externa. Isto demostrava
uma clara preferência da maioria dos constituintes pela atuação das Forças Armadas na
segurança interna.
O Anteprojeto da Subcomissão entregue de fato criou uma seção para a Segurança
Pública. O papel das Forças Armadas na segurança externa e interna também foi
mantido. As atribuições da Polícia Militar e a estrutura dual de polícias estaduais
praticamente não sofreram modificações. A solução encontrada pelo relator para
eliminar a dicotomia militar-civil foi deixar claro as funções de cada órgão alterando
assim os nomes das polícias, de Polícia Militar para Forças Policiais e a Polícia civil
para Polícia Judiciária. Entretanto, na Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e
Garantias Institucional essa troca foi barra e, desse modo, o nome das polícias retornou
ao original. Esse acabou sendo o tema mais debatido referente às polícias estaduais
dentro da Comissão.
Dentro da Comissão foi definido, ainda, que a Polícia Militar atuaria, também,
nas rodovias e ferrovias federais, estendendo sua atuação na alçada federal. Segundo o
Art. 20, as Forças Policiais – se referindo a PM – atuaria com “base na hierarquia,
disciplina e investidura militares, exercendo o poder de Polícias na Manutenção da
Ordem Pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, forças auxiliares e reserva
do Exército”. No entanto, essas funções de atuar em rodovias e ferrovias federais
acabou não entrando na nova carta e sendo alterado no Projeto-B. O trecho revela o
destaque que foi dado a militarização da PM.
Esses destaques de parte da discussão a respeito da segurança pública na ANC
revelam uma grande continuidade das diretrizes e das configurações institucionais de
períodos históricos anteriores e até mesmo que não houve de fato uma ruptura com o
passado autoritário no que diz respeito a área. Um claro exemplo disso são atribuições
dadas pela Constituição de 1967 e Decreto-Lei no 317, de 13 de março de 1967 a PM
que permaneceram na CF88, como o seu papel na manutenção da ordem pública, ou
por trata-la como uma polícia fardada para atuar de forma exclusiva no policiamento
ostensivo, o que fez com que ela deixasse de ser uma polícia aquartelada para se tornar
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permanente32. De certa forma, podemos dizer que a polícia militar foi uma beneficiária
do regime militar conseguindo ampliar as suas atribuições e, como também,
colaboradora do regime. (RIBEIRO e BURLAMAQUI, 2018; ELSTER, 2005;
PIERSON, 2004).
Os atores pró-continuidade, beneficiários e colaboradores do regime militar
conseguiram valer suas preferências e, em grande medida, porque conseguiram
controlar cargos de presidência e relatoria nas Comissão e na Subcomissão encarregada
de discutir o assunto e devido a possível influência dos interesses corporativos da
Polícia Militar e das Forças Armadas durante todo o processo constituinte (RIBEIRO e
BURLAMAQUI, 2018; ELSTER, 2005).
É fato, também, que a ANC ocorreu em um período de fortalecimento das
concepções repressivas como solução para tratar o agravamento da criminalidade
vivenciado nos anos 1980. Após o fracasso das políticas de segurança pública menos
repressivas elaboradas por governos estaduais eleitos democraticamente em 1982.
Como o caso do governador Moreira Franco que se elegeu em 1986 prometendo uma
política dura com os criminosos e acabar com a violência em 100 dias no Rio de
Janeiro33.
Vale ressaltar que o fato de ter tido tantas continuidades na estrutura da segurança
pública não quer dizer que não houve propostas de inovação. Para citar algumas: a
ideia de desmilitarizar a polícia; a necessidade de controle democrático ou social das
polícias; a unificação das Polícias Civis e Militares e; segurança pública como área de
prestação de serviço à comunidade e defesa dela e de atuação exclusiva das polícias,
que atuaria na defesa do indivíduo e da sociedade. É curioso que propostas como essas
ainda são discutidas atualmente e estão longe de chegar a um consenso.
Em relação ao capítulo "da Segurança Pública” a CF88, este dispõe sobre os
mandatos e atribuições das instituições encarregadas em promover segurança pública e
ordem. No Art.144 definiu segurança pública como “dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da

32
Ribeiro e Burlamaqui (2018) chamam atenção para o fato que pela primeira vez em uma carta
constitucional a PM deixou de ser uma força usada na segurança interna para atuar na segurança pública.
33
Esse assunto é detalhado no capítulo 3.
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incolumidade das pessoas e do patrimônio” por meio das forças de segurança pública
que são Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias militares e
Polícia Civis e Corpos de Bombeiros Militares. Os estados passaram a ter a maior parte
das atribuições no campo da segurança pública. Como dito acima, a CF88 manteve o
sistema dual de polícia, militar-civil (BRASIL, 1988).
Além disso, qualquer matéria relacionada que tenha pretensão de alterar essa
estrutura organizacional da polícia é matéria constitucional. Ou seja, por meio de
Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que exigiria uma forte adesão dos
parlamentares para forma maioria qualificada (2/3) nas duas casas, Câmara dos
Deputados e Senado Federal - se tratando de um claro veto institucional tal como
tratado por Tsebelis (1997; 2002). Como veremos mais a frente, a dificuldade de
qualquer alteração do texto impacta na própria mudança estrutural ou modernização
das polícias, deixando um legado difícil de ser alterado por governos posteriores.
A CF88 estabeleceu no artigo 144 as instituições encarregadas de promover
segurança pública. Entretanto, não definiu o que vem a ser segurança pública e como
se daria a implementação da mesma. Essa é uma crítica recorrente na literatura
(WINOGRON, 2015). Outro problema que ainda permanece, ausência de regras de
regulamentação de funções e relacionamento entre as polícias federais e estaduais e
entre as próprias políticas estaduais. De uma certa forma tentou-se criar pontes de
relacionamento entre as polícias via Força Nacional, como veremos mais à frente. A
integração das polícias estaduais, tanto no que se refere internamente, polícias militares
e policias civis, quanto externamente, entre polícias de um estado e outro são pautas
não resolvidas na CF88 e que permanecem na agenda nacional até hoje (RIBEIRO e
BURLAMAQUI, 2018; SANTOS, 2015; WINOGRON, 2015; SENTO-SÉ, 2011;
BRASIL, 1988).
Como veremos a criminalidade violenta no país cresceu rapidamente e se
agravaram nos anos 90. Por um lado, os estados foram se mostrando incapazes de
resolverem sozinhos o problema da segurança pública e no final dos anos 90 passou a
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bater na porta do governo federal e exigindo uma maior atuação do mesmo34. Por outro
lado, o diagnóstico de como resolver esse problema sempre oscilou em um movimento
pendular, entre propostas repressivas e preventivas. A adoção de políticas mais
abrangentes, conjugando ambos modelos, são raridades (SAPORI, 2007). Além disso,
a criminalidade violenta tem sido cada vez mais identificada como um problema
relacionado ao crime organizado, principalmente, ao tráfico de drogas e armas. Sendo
o Rio de Janeiro o caso mais emblemático desse tipo de movimento, assunto que será
tratado no próximo capítulo. Nas próximas seções apresentaremos um panorama das
principais propostas de reforma do Governo Federal na área de segurança pública.
2.2. Collor-Itamar (1990-1994): a segurança pública ficou no papel.
A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988
significou o fim do regime militar e a volta da democracia. Na Nova Carta ficou
estabelecido que o país seria presidencialista e que o presidente eleito de forma direta
governaria durante um mandato de cinco anos. Esse critério seria adotado, também, no
caso do então Presidente José Sarney de Araújo Costa35, que tinha sido eleito por meio
do Colégio Eleitoral para o mandato de seis anos.
O ano de 1989 foi marcado pela volta da eleição direta para o cargo de Presidente
do Brasil e Fernando Collor de Mello filiado ao Partido da Reconstrução Nacional
(PRN) foi eleito e assumiu a presidência no ano seguinte. Entretanto, após denúncias

34
Vale ressaltar que ao longo da década de 90 e início dos anos 2000 foi um momento que emergiu diversos
atores sociais preocupados em pensar, reivindicar e propor alternativas para diminuir a criminalidade violenta no
país. Nesse período, tem a criação dos primeiros centros de pesquisa de estudos focados nos temas da segurança
pública e violência, como por exemplo, o Núcleo de Estudos da Violência – NEV vinculado à USP, criado em 1987;
o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública – CRISP, vinculado à UFMG em 1996; o Centro de
Estudos de Segurança e Cidadania – CeSEC vinculado à UCAM, criado em 2000; e o Laboratório de Análises da
Violência (LAV), vinculado a UERJ em 2002. Como também organizações não governamentais, por exemplo, o
Movimento Viva Rio, criado em 1994 no Rio de Janeiro, após as chacinas da Candelária e de Vigário Geral; o
Instituto Sou da Paz criado em 1999 por jovens estudantes paulistas que lideraram uma campanha pelo
desarmamento em 1997; e o AfroReggae que surgiu em 1993 na favela no Vigário Geral, um mês após a chacina do
Vigário Geral, com a missão de promover a inclusão social por meio da arte, mobilizando jovens moradores de
favelas, aumentando a sua autoestima, renda e buscando afastá-los da influência do tráfico de drogas.
35
Em 1985 a chapa Tancredo Neves/José Sarney derrotou por 480 votos contra 180 votos a chapa Paulo
Maluf/Flávio Marcílio e foi eleita por meio do Colégio Eleitoral para um mandato de seis anos. Com a internação e,
posteriormente, falecimento de Tancredo Neves, seu vice Sarney tomou posse como Presidente. Com a promulgação
da Nova Carta, como dito acima, o seu mandato foi reduzido para cinco anos.
O governo José Sarney não elaborou nenhum plano na área de segurança pública e questões ligada a área
ficaram a cargo dos governadores em seus respectivos estados. Dois temas foram focos de seu governo: constituinte
e planos econômicos. Nesse sentido, foi durante o seu governo que foi convocada a Assembleia Nacional
Constituinte, promulgada a Constituição de 1988 – como dito na seção anterior - e realizada as eleições diretas para
Presidente em 1989. Em relação aos planos econômicos foram quatros, Plano Cruzado I, Plano Cruzado II, Plano
Bresser, Plano Verão, todos falharam no controle da inflação.
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de corrupção política, Collor renunciou ao mandato ao final de 1992, mas não se livrou
de sofrer um processo impeachment e ficar inelegível durante oito anos.
A principal preocupação do país naquele momento era com a recessão
econômica e a hiperinflação. Sendo a segurança pública um tema visto como menor
dada a conjuntura. Entretanto, no segundo ano de governo, Collor lança em 7 de março
de 1991 o documento “Brasil: Um Projeto de Reconstrução Nacional” constando
medidas que seriam adotadas para combater criminalidade violenta no país. Apesar de
não ter saído do papel chama atenção tanto a associação do aumento da criminalidade
ao desordenamento urbano que propiciou o crescimento do crime organizado,
especificamente, narcotráfico. Quanto os tipos de soluções previstos, a criação de um
plano nacional de segurança pública; a criação de um sistema nacional de segurança
pública; a integração intergovernamental; a construção de penitenciárias; a
modernização legislativa penal, a modernização e agilidade jurisdicional. Ou seja, dois
anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a ideia que era necessário
reformar o sistema de segurança pública do país já estava presente no governo Collor,
assim, como a tipificação da principal causa do aumento da criminalidade no Brasil, o
narcotráfico.
Com a renúncia de Collor seu vice-presidente, Itamar Franco, assumiu a
presidência em seu lugar e não deu andamento a essas propostas. Como também, não
elaborou nenhum plano ou programa com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de
segurança pública. Apesar do crescimento da criminalidade, como roubos, sequestros e
a ascensão de quadrilhas de narcotráfico que já era sentido no país, principalmente, em
estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Além de casos de Chacinas, como as que
acorreram no Rio de Janeiro na Candelária e na comunidade do Vigário Geral36 em
1993 e o massacre do Carandiru 37 no final de 1992, a segurança pública não foi
prioridade em seu governo.
Destaca-se duas ações em seu governo relacionadas ao controle do tráfico de
drogas, a primeira foi a criação da Secretaria Nacional de Estupefacientes vinculada ao
Ministério da Justiça, por meio da Lei n° 8.764 de 20/10/1993 que passou a ser
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No capítulo 3 tratamos dessas chacinas como mais detalhes.
O Massacre do Carandiru foi uma chacina que ocorreu na Casa de Detenção em São Paulo em 2 de outubro
de 1992, quando uma intervenção da PMESP para conter uma rebelião causou a morte de 111 detentos.
37
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responsável por uma política nacional de controle do uso e do tráfico ilícito de drogas
(BRASIL, 1993; ADORDO, 2003).
A segunda foi a “Operação Rio”. No final do seu mandato em outubro de 1994,
o Presidente Itamar propôs ao governador do Rio de Janeiro, Nilo Batista, uma
“Operação Rio” 38 com objetivo de controlar a criminalidade violenta do estado,
identificada pelo governo federal como relacionada, principalmente, pelo tráfico de
drogas. Essa operação teria duas ações conjuntas com a participação da Polícia do
Estado do Rio de Janeiro e do Exército: controle das fronteiras do estado e operações
nas áreas de favelas com objetivo de prender traficantes, drogas e armas. O governador
apesar de não concordar com o projeto do Presidente Itamar acabou cedendo. Isto levou
até um boato de que o Presidente decretaria estado de defesa caso o governo do Rio não
aceitasse a operação (CALDEIRA, 1996; BORGES, 2006; O GLOBO, 26/10/1994;
27/10/1994).
O aumento da criminalidade, de chacinas, taxa de homicídio, principalmente, em
grandes centros, o debate acerca das políticas de segurança pública de qual o papel dos
estados e do governo federal39 na área só foram se intensificando, como veremos nas
próximas seções. Além disso, as elevações dessas taxas no país cada vez mais passaram
a ser associadas a um problema gerado pelo crescimento do crime organizado e,
particularmente, ao narcotráfico.
2.3. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002): a entrada da política de
segurança pública na agenda federal.
No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso40 (1995-2002) que o tema
da segurança pública como política nacional entrou na agenda da União, após
redemocratização do país. Como vimos na seção anterior apesar do tema está presente
na proposta de governo do ex-presidente impeachmado Fernando Collor nada saiu do
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Esse assunto será abordado com mais detalhes no capítulo 3.
Dos municípios também. Mas, esse assunto não será tratado na tese.
40
Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 1931. Ele é sociólogo, político e professor
emérito da Universidade de São Paulo. Durante a ditadura militar, foi perseguido pelo regime e afastado do cargo
de professor, exilou-se no Chile e na França. Mas, voltou ao Brasil em 1968. Na década de 70 filiou-se ao MDB,
participou da reforma eleitoral do partido e em 1978 elegeu-se suplente do Franco Montoro no Senado. Assumiu a
cadeira em 1983. No Senado foi constituinte. Em 1988, fundou oo Partido da Social Democracia Brasileiro – PSDB.
Na década de 90, no governo de Itamar Franco foi Ministro das Relações Exteriores e Ministro da Fazenda. No cargo
de Ministro da Fazenda, ele chefiou e elaborou o Plano Real. Em 1994 foi eleito Presidente do Brasil (1995-2002).
39
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papel. Cardoso governou o país durante dois mandatos de 1995 a 2002 e, nesse período,
criou a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP) e o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP).
O PNSP sofreu várias críticas após o seu lançamento, as principais, por ser um
documento muito abrangente com diretrizes gerais, do que de fato um diagnóstico a
respeito dos problemas a serem enfrentados com propostas de ações efetivas de como
o governo pretendia agir. Entretanto, foi a primeira vez que se buscou articular uma
política nacional de segurança pública entre os entes federados. Trataremos desse
assunto com mais detalhe nessa seção (IPEA, 2003; ADORNO, 2033; SENTO-SÉ,
2011); GONÇALVES, 2009).
A proposta de governo do candidato Fernando Henrique Cardoso à Presidência
da República intitulado “Mãos à Obra” reservava uma seção para o tema da segurança
pública e apresentava um panorama de gravidade, com aumento da criminalidade e
sensação de insegurança da população, crescimento da impunidade, descrédito nas
instituições públicas, sistemática violação dos direitos humanos e ascensão de grupos
de extermínios e paraestatais41. O documento destacava o crescimento do envolvimento
do tráfico de drogas em outros crimes, como assassinatos, roubos e sequestros. Em
termos de políticas sociais, a segurança entrava no plano como uma das metas de seu
governo, junto com emprego, educação, saúde e agricultura (CARDOSO, 1994).
O programa estabelecia quatro linhas de ação, 1) democratização do acesso ao
judiciário, que previa a reforma do Código de Processo Penal, a criação do Juizado de
Pequenas Causas Criminais, a criação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a
decretação da indisponibilidade dos bens de autores de crimes contra a administração
pública; 2) reforma do sistema penitenciário, como a construção de penitenciárias
federais e programas de formação educacional e cultural do preso; 3) fortalecimento
dos órgãos federais de segurança pública; 4) cooperação e articulação entre os entes
federados na defesa da segurança pública (CARDOSO, 1994; ADORNO, 1999).
Resumidamente as propostas para a segurança pública giravam em torno dos
seguintes pontos: a) maior articulação e cooperação entre os entes federados e criação
de programas na área; b) criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no

41

Termo é utilizado na proposta de governo de FHC, por isso optou-se por mantê-lo (Cardoso, 1994, p. 71).
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âmbito do Ministério da Justiça, que teria como papel articular as ações entre os órgãos
de segurança federais, estaduais e municipais (aqueles municípios que possuíam guarda
municipal) como integração de ações de prevenção e repressão do crime na esfera local;
c) implantação de um programa de informações criminais com acesso online e que
fosse alimentado por órgãos policiais e judiciários, divulgados e acessíveis para todos;
d) valorização profissional do policial através de mais oferta de cursos de formação e
aperfeiçoamento, incentivo a criação de academias de polícia e intercâmbio no exterior;
e) intensificação das operações conjuntas das polícias federais e estaduais, voltadas
especialmente para o combate ao crime organizado. Destaca-se o narcotráfico entre os
crimes citados; f) melhores condições de trabalho, aperfeiçoamento do profissional,
salário e aumento de efetivo da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal; g)
melhorar a articulação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal com outros
braços do poder da União, como o Ministério Público, as Forças Armadas e a Receita
Federal (CARDOSO, 1994).
FHC assumiu a presidência do país após uma larga vitória em relação aos seus
adversários, no primeiro turno das eleições de 1994. A estabilidade da moeda e o
controle da inflação quando ele era Ministro da Fazenda no governo Itamar possibilitou
esse sucesso nas urnas. Na presidência, teria que enfrentar grandes desafios, muito
maiores e complexos do que quanto era ministro. A Constituição Federal de 1988
ampliou direitos e acessos a serviços aos cidadãos, como saúde, educação e segurança,
contudo, muito ainda tinha que ser feito para que esses direitos de fato fossem
alcançados por todos. No domínio da segurança pública os desafios eram enormes e
iam desde a democratização dos aparelhos policiais a diminuição de fato da
criminalidade violenta no país, que vinha aumentando desde a redemocratização. Em
1994, por exemplo, as cidades como, São Paulo e Rio de Janeiro enfrentavam altas
taxa de homicídios, no município de São Paulo a taxa de homicídio chegava a 46,09
por 100 mil habitantes e, no mesmo período, no município do Rio de Janeiro era de
75,9 homicídios42 por 100 mil habitantes (ISP, 2017; ADORNO, 1999).
Segundo Adorno (1999), o governo de Cardoso atuou na área de segurança
pública em três direções: ações na área de direitos humanos; políticas de controle de
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Gráfico se encontra em anexo.
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consumo e comércio de drogas ilegais e; expansão e reforma do sistema penitenciário.
O autor ressalta que essas áreas nem sempre eram conectadas entre si e as dificuldades
enfrentadas pelo governo ao tentar atender demandas de grupos sociais, com demandas
e concepções de mundo muito distintas a respeito das causas e remédios aos problemas
que o país enfrentava na área.
Se olharmos para as políticas de segurança pública do primeiro governo de
Cardoso observa-se uma agenda governamental com maior centralidade na promoção
de direitos humanos e maioria das iniciativas na área tinham como pano de fundo
salvaguardar esses direitos (ADORNO, 1999; GONÇALVES, 2009).
Nesse sentido, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH foi
lançado por seu governo em 1996, com 226 propostas e seguindo as diretrizes da
Conferência Mundial de direitos Humanos de 199343. A elaboração do programa contou
com a participação de diversas ONGs, centros de pesquisas, movimentos sociais
entidades representativas de diversas organizações profissionais e o Ministério da
Justiça.
Em abril de 1997 foi criada a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, dentro
da estrutura regimental do Ministério da Justiça, sob o comando do jurista José Gregori.
Isso deu início a uma série de parcerias entre organizações da sociedade civil e o Estado,
por meio de contratos e convênios, que tinham tanto o objetivo de diagnosticar, quanto
de acesso e expansão de direitos a todos os cidadãos
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(ADORNO, 1999;

GONÇALVES, 2009) e, ainda, realizou três Conferências Nacionais de Direitos
Humanos.
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Não é objetivo do trabalho descrever e tratar do que foi discutido durante a Conferência Mundial de
Direitos Humanos em Viena em 1993. Para os interessados no assunto o documento encontra-se disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html.> Acesso em: 21 mar 2018.
44
Adorno (1999, p. 145) enumera os principais contratos e convênios nesse período: “Entre as principais,
mencionam-se: Relatório sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; Mapas de Risco (São
Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, projeto coordenado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea –
CEDEC); criação dos Balcões de Direito (prestação de serviços gratuitos de assessoria jurídica em várias cidades
brasileiras); Rede de proteção de testemunhas e vítimas no NE (Recife, projeto coordenado pelo Gabinete de
Assessoria aos Movimentos Populares – GAJOP), que acabou norteando a criação de um Programa Nacional
chamado PROVITA; programa de atendimento às vítimas (Paraná e Santa Catarina); cursos de reciclagem para
policiais civis e militares (programa patrocinado pela Cruz Vermelha Internacional e executado pela FLACSO);
Planos de prevenção da violência (firmado com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas – CEAP/RJ
e com o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário – IBEAC); Programa Nacional de Informações
Criminais (INFOSEG) e Conselhos Regionais de Segurança; Projeto de lei para ampliar a aplicação das Penas
Alternativas à Prisão; apoio, em todo o país, dos serviços disque-denúncia; elaboração do Manual de Direitos
Humanos com o objetivo de orientar ONGs que pretendam trabalhar com direitos humanos.”
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Essa agenda política buscava dar respostas as graves violações de direitos
humanos no país, que em parte eram cometidos pelo próprio aparelho policial. Como
por exemplo, as emblemáticas Chacinas do Carandiru em 1992 em São Paulo, da
Candelária e do Vigário Geral em 1993 no Rio de Janeiro, em que policiais foram
responsáveis pelos assassinatos.
O governo federal não ficou imune a tragédias cometidas nos estados. O próprio
PNDH foi lançado após um massacre envolvendo policiais. Em abril 1996, cerca de
2.800 trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
caminhavam em protesto na rodovia PA-150 pela demora da desapropriação de terras
da Fazenda Macaxeira próximo a Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, para capital
Belém. A Polícia Militar do Estado do Pará foi chamada e encarregada de desobstruir
a rodovia. Durante o conflito a PMPA atirou nos manifestantes e provocou a morte de
19 pessoas e mais de 40 feridos, entre eles estavam crianças e mulheres. Esse episódio
brutal ficou conhecido como massacre de Eldorado dos Carajás. Em 2002 dois militares
que comandaram a operação, coronel Pantoja e o major Oliveira foram condenados.
Porém, somente em 2012 eles foram de fato presos, após anos de recursos na justiça (O
GLOBO, 19/04/1996 e 10/04/2016).
No campo da segurança pública, em setembro de 1997, o presidente Cardoso
extinguiu a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública
(Seplanseg) e criou a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP (Decreto nº
2.315, de 4/09/1997), dentro do Ministério da Justiça. A Secretaria representava um
avanço, pois se tratava do primeiro órgão não militar voltado para formulação de
políticas de Segurança Pública federal. Todavia, provocou sinalizações ambíguas ao
colocar no comando da secretaria um militar, o General Gilberto Serra, que tinha sido
Secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Dentre os deveres da SENASP
caberia a tarefa de assessorar o Ministro da Justiça nos assuntos relacionados à
segurança pública, entorpecentes e trânsito; ampliar o sistema nacional de informação
de segurança pública; apoiar a modernização do aparelho policial; estimular e capacitar
profissionais de segurança pública, exceto o departamento da Polícia Federal que não
ficou subordinado à Secretaria (ZAVERUCHA, 2003).
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Nesse período, foram sancionadas uma série de legislações na área. Destaca-se
que na maioria delas relacionadas ao controle, fiscalização e repressão do crime
organizado, principalmente, ao narcotráfico, tais como:
✓ A lei n° 9.017 de 26/09/1995 que estabeleceu normas de controle e
fiscalização sobre produtos e insumos químicos que pudessem vir a ser
destinados à elaboração da cocaína e de outras substâncias entorpecentes.
✓ A lei n° 9.034 de 3/05/1995 sobre a utilização de meios operacionais para
a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas.
Essa lei foi posteriormente revogada pela lei n° 12.850 de 2/08/2013, que
definiu organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal, os
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal.
✓ A lei n° 9.299 de 07/08/1996 estabeleceu que policiais militares que
cometessem crimes dolosos contra a vida de civis responderiam ao
inquérito na justiça comum.
✓ A lei n° 9.303/09/1996 que altera a redação do art. 8° da Lei n°
9.034/05/1995 (foi revogada pela lei n° 12.850 de 2/08/2013), que "dispõe
sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de
ações praticadas por organizações criminosas”.
✓ A lei n° 9.455 de 7/04/1997 que tipificou o crime de tortura e estabeleceu
penas severas;
✓ A lei n° 9437 de 20/02/1997 que instituiu o Sistema Nacional de Armas –
SINARM e estabeleceu as condições para o registro e para o porte de arma
de fogo, assim como, tornou crime o porte ilegal de armas. Essa Lei foi
revogada pela Lei n° 10.826/ 2003, que redefiniu o SINARM.
✓ A lei n° 9.454 de 07/04/1997 que instituiu o número único de Registro de
Identidade Civil e criou o Cadastro Nacional de Registros de Identidade
Civil;
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✓ A lei n° 9613 de 03/03/1998 que tipificou os crimes de "lavagem" ou
ocultação de bens, passando a ser crime ocultar ou dissimular a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente. Entre os crimes
tipificados eram citados o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e
drogas afins; contrabando ou tráfico de armas e munições, de atividade
praticada por organizações criminosas. Além disso, citava a criação do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Posteriormente,
essa lei foi alterada pela lei n° 12.683 de 9/07/2012.
Em relação ao financiamento da área de segurança pública, segundo dados do
IPEA (2003, p.91), entre 1995 a 1999 o orçamento do Ministério da Justiça era
basicamente para cobrir gastos com pessoal e despesas correntes, chegando a mais de
90% de sua execução orçamentária. Isto significava que sobrava apenas 7,6% para
gastos com investimentos e transferências, que incluía programas e ações45. No caso da
execução financeira de programas estritamente relacionados com à segurança pública
a maioria das despesas relacionavam-se a dois programas: 1) Custódia e Reintegração
Social, que era um programa orientado para investimentos em penitenciárias; 2)
Policiamento Civil, que era basicamente um programa de reaparelhamento da Polícia
Federal. Isto pode ser visualizado na tabela abaixo (IPEA, 2003).
Tabela 2 - Execução orçamentária e financeira das despesas da área de segurança por programa
entre o período de 1995 a 1999.
Programa
Custódia e Reintegração Social
Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais
Policiamento Civil
Serviços Especiais de Segurança
Total

1995
1996
1997
1998
1999
66.305.140 66.675.467 118.569.508 176.987.29
31.755.974
_
19.524
35.397
53.642
1.686.898
60.128.833 98.777.258 119.201.342
91.713.825 109.970.151
_
_
_
_
892.974
126.433.974 171.482.581 242.994.957
268.754.762 144.305.998

Fonte: Tabela retirada do texto do IPEA, 2003, p. 94.

No fim do primeiro mandato do FHC ficou claro que as iniciativas na área de
segurança pública não tiveram efeito na diminuição da criminalidade e da força do
narcotráfico no país. O governo federal continuava a atuar, praticamente, como um
financiador na área para os estados e não como coordenador e indutor de políticas

45

Ver IPEA (2003) para mais informações sobre execução orçamentária do ministério da Justiça no governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso.
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públicas. Segundo Adorno (1999), o governo não se empenhou em realizar reformas
profundas no sistema de justiça criminal - reforma da polícia, do Judiciário, e do sistema
de distribuição e cumprimento de penas - para que de fato pudesse enfrentar o problema
da segurança pública no país.
Para Adorno (1999, p.147), apesar do êxito alcançado pelo Programa Nacional
de Direitos Humanos ao inserir os direitos humanos na agenda política do país, “não
logrou em contrapartida convencer o cidadão comum que a promoção e proteção dos
direitos humanos constitui requisito de segurança pública”.
O mesmo diagnóstico das causas do aumento da criminalidade violenta no país
não foi alterado na proposta de governo do presidente Cardoso a reeleição em 1998,
intitulado “Avança Brasil”. No que se refere a segurança pública, a proposta era de
aprofundar as reformas e deveriam estar fundadas na promoção dos direitos humanos.
Observa-se que nessa segunda proposta havia uma maior ênfase no controle do crime
organizado que na proposta anterior – Mãos à Obra. O governo se reeleito pretendia
intensificar os esforços no controle ao crime organizado, principalmente, ao
narcotráfico. Nesse sentido, entre as propostas tinha como pretensão criar um grupo na
Polícia Federal especializada no assunto e integrada a organismos internacionais.
Assim como, ampliar o papel da Secretaria Nacional Antidrogas – Senad na
coordenação, prevenção e repressão ao tráfico e uso de drogas, bem como a recuperação
de dependentes (CARDOSO, 1998).
Outras duas propostas no documento demostravam a intenção do governo em
realizar reformas mais profundas na área: 1) a pretensão de criar um Programa Nacional
de Segurança Pública. O que poderia ser visto como um indicativo que a segurança
pública teria mais atenção do governo federal, no segundo mandato do FHC e; 2) o
objetivo de desenvolver programas de apoio a projetos de policiamento comunitário
nas comunidades (no sentido amplo) e, no caso, repensar estratégias de policiamento
para resoluções de problemas identificados pela própria comunidade. O que poderia ser
um indicativo que o governo federal buscaria incentivar os estados e municípios a
buscarem outras formas de policiamento, mas democráticas e integradas com a
sociedade (CARDOSO, 1998).
Cardoso foi reeleito e Renan Calheiros permaneceu como Ministro da Justiça,
dando continuidade ao projeto do governo em desarmar a população e proibir a venda
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de armas no país. Entretanto, o PL nº. 1.073/1999 enviado ao Congresso não foi bemsucedido. Em meados do ano, Calheiros voltou para o Senado e foi substituído por José
Carlos Dias, que, também, não permaneceu muito tempo no cargo, saindo em abril de
2000. Dias era o sexto ministro que tinha passado pela pasta da Justiça durante o
governo FHC. Com a saída de Dias, o Secretário Nacional dos Direitos Humanos do
Brasil, José Gregori assumiu o ministério da Justiça com a incumbência de formular
um plano de segurança pública.
No início do mês de junho foi divulgado nos jornais que o Ministério da Justiça
estava elaborando um plano de segurança pública nacional com a colaboração de
especialistas, operadores, consultores e pesquisadores da área de segurança pública e
que em breve seria entregue para análise do presidente. Em relação ao conteúdo do
documento, especulava-se que trataria dos seguintes temas, criação de um fundo de
segurança pública; estratégias para o combate ao crime organizado, principalmente,
narcotráfico e grupos de extermínios; criação de delegacias especializadas e
restruturação das polícias; patrulhamento de fronteira e; incentivo aos estados para
unificarem suas polícias estaduais (O GLOBO, 07-09/06/2000).
O tema do desarmamento da população, novamente, foi destacado como
importante para o governo e o ministro Gregori prometia que se empenharia
pessoalmente para aprovar no Congresso uma lei de restrição ao uso de armas no país.
Assim como, Calheiros que tinha buscado essa mesma estratégica, todavia havia
falhado (O GLOBO, 07-09/06/2000).
Esse processo de elaboração e lançamento do Plano acabou sendo acelerado
devido a uma contingência, bem conhecida na área de segurança pública, quanto
eventos danosos e/ou catastróficos explodem na agenda pública e acabam gerando
reações rápidas dos governantes a tais acontecimentos. Nesse caso, se tratava do
episódio que ficou conhecido como “o sequestro do ônibus 174”.
No dia 12 de junho de 2000, Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da
Chacina da Candelária, sequestrou o ônibus 174 e foi cercado por policias no bairro do
Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. O sequestro durou cerca de cinco horas
e tudo foi televisionado para todo país, em tempo real. Da chegada da polícia ao fim
trágico do sequestro algumas pessoas conseguiram sair do ônibus, outras foram
liberadas, permanecendo dez mulheres como reféns até que Sandro decidiu sair com
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Geísa Firmo Gonçalves usando-a como escudo humano. Ao descer, um policial do
BOPE resolveu atirar em Sandro e ao errar o tiro acertou de raspão Geísa e o
sequestrador em reação ao ato atirou e matou a vítima. O sequestrador acabou morto
no carro da polícia. O desfecho trágico desse episódio revelava o despreparo dos
estados e de suas polícias de enfrentarem o agravamento da criminalidade violenta
(SOARES, 2007; SENTO-SÉ, 2011, GONÇALVEZ, 2009; O GLOBO, 13/06/2000).
No dia seguinte ao episódio, o presidente FHC disse que aceleraria a elaboração
do plano de segurança pública. Outros atores políticos relevantes expressaram sua
indignação com o episódio e alguns deles propuseram soluções. O presidente do
Senado, na época, Antônio Carlos Magalhães, pedia as Forças Armadas nas ruas do Rio
de Janeiro e acusava o governo federal de inerte. O presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer, dizia que o problema era administrativo e não faltava
legislação sobre o tema. O ex-Ministro da Justiça, Renan Calheiros, enfatizava a
importância de proibir o porte de armas no país. (O GLOBO, 13/06/2000).
Tendo em vista esse cenário, o ministro Gregori lançou no dia 20 de junho de
2000 o “Plano Nacional de Segurança Pública - O Brasil Diz Não à Violência. O Plano
tratava-se de um documento dividido em 4 medidas, 15 compromissos e 124 propostas
de ação e tinha como objetivo aperfeiçoar o sistema de segurança pública do país em
seu conjunto. No que se referia as áreas de competência do poder Executivo, “por meio
de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações
comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade,
aumentando a segurança e a tranquilidade do cidadão” (BRASIL, 2000, p. 4), com a
participação de diferentes órgãos governamentais em todos os níveis, da sociedade civil
e de entidades privadas. Segundo Adorno (2003, p.122), o documento resgatava a
proposta do primeiro mandato de FHC e a ideia de enfrentar os problemas da segurança
pública do país de forma sistêmica e holística.
Em relação à estrutura do documento, 1) a primeira medida tratava do que era de
competência do governo federal e foram elencados os seguintes compromissos:
combate ao narcotráfico e ao crime organizado; desarmamento e controle de armas;
repressão ao roubo de cargas e melhoria da segurança nas estradas; implantação do
subsistema de inteligência de segurança pública; ampliação do programa de proteção a
testemunhas e vítimas de crime; mídia x violência: regulamentação. 2) A segunda
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envolvia medidas de cooperação do governo federal com os governos estaduais na
redução da violência urbana; inibição de gangues e combate à desordem social;
eliminação de chacinas e execuções sumárias; combate à violência rural; intensificação
das ações do Programa Nacional de Direitos Humanos; capacitação profissional e
reaparelhamento das polícias; aperfeiçoamento do sistema penitenciário. 3) A terceira
medida de natureza normativa tinha como compromisso o aperfeiçoamento da
legislação. 4) A quarta medida de natureza institucional o compromisso se tratava da
implantação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Cada compromisso era
seguido de ações 46 específicas e a descrição dos seus participantes e os resultados
esperados até o final de 2002. A seguir iremos destacar alguns pontos do documento
convergentes com o tema da tese (BRASIL, 2000).
Na introdução do primeiro compromisso do Plano a expansão do narcotráfico e
do crime organizado são citados como os principais causadores do aumento da
criminalidade e que isto seria enfrentado a partir de uma série de ações de
responsabilidade do governo federal. Em relação ao narcotráfico destaca-se ações de
vigilância e repressão ao tráfico de drogas nas fronteiras, portos e aeroportos do país
(BRASIL, 2000).
Outras

ações

diziam

respeito

a

restruturação,

aumento

de

efetivo,

reaparelhamento, modernização – da Academia Nacional de Polícia – e integração
operacional dos aparelhos policiais federais e criação do Sistema Prisional Federal
(BRASIL, 2000).
Nos resultados esperados três deles relacionavam-se ao tráfico de drogas:
identificar e responsabilizar os principais narcotraficantes que atuavam no país, reduzir
a entrada de drogas ilícitas no País e; melhorar o controle e vigilância das fronteiras,
aeroportos e portos do país.
No segundo capítulo, se referia aos compromissos de coordenação entre os
governos federal e estaduais e as diversas ações eram relacionadas a integração,
capacitação e reaparelhamento e redução da violência policial; reinserção social de

46

Não é objetivo do recorte da tese descrever cada ação. Aos interessados sugerimos ler o documento na

íntegra.
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jovens e inibição de gangues; redução dos homicídios e chacinas; programas de
prevenção da violência e crime e ações sociais (BRASIL, 2000).
Destacam-se as ações com ênfase na aproximação entre a polícia e as
comunidades – da periferia e da favela – com o objetivo de melhorar a relação entre
eles e combater o crime nessas regiões, “livrando essas comunidades do poder
marginal” e o incentivo a implantação nos estados de uma polícia comunitária – no caso
que integrasse as polícias civis e estaduais. Essas estratégias vinham sendo adotadas
isoladamente e precariamente por alguns governos estaduais, como por exemplo, o Rio
de Janeiro desde a década de 80 (BRASIL, 2000).
Outra ação de maior envergadura era a proposta de criar um Fundo Nacional de
Segurança Pública que previa recursos a serem transferidos do governo federal para os
estados. Segundo o documento esse Fundo seria destinado a:
apoiar financeiramente o reaparelhamento, reestruturação e qualificação das
polícias estaduais e as ações previstas neste Plano, especialmente aquelas voltadas
para a implantação de polícias comunitárias, seu intercâmbio nacional e
internacional com polícias e líderes comunitários, delegacias especializadas,
sistemas de produção e coleta de dados, núcleos de combate impunidade,
investigações de homicídios, chacinas, missões especiais de patrulhamento
integrado e estratégias comunitárias (BRASIL, 2000, p.27).

No terceiro capítulo do plano que tinha como compromisso aperfeiçoar a
legislação brasileira na área e ações então voltadas para mudanças no sistema jurídico
e do código penal. O Executivo Federal se comprometia em alterar a Lei de Tóxicos.
Desde o primeiro mandato, o governo de FHC vinha aprofundando uma política de
controle do tráfico e consumo de drogas no país e centralizado o poder de decisão as
altas instâncias. Por exemplo, por meio Decreto n° 2632 de 19/07/1999 modificou o
Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Estupefacientes em
Sistema Nacional Antidrogas e, este passou a ser subordinado à Casa Militar da
Presidência da República e não ao Ministério da Justiça.
No quarto capítulo, as ações eram voltadas para a criação de um sistema de
informações criminais que auxiliariam na elaboração de políticas para a área de
segurança pública (BRASIL, 2000).
Das propostas do PNSP que foram concretizadas destacam-se a criação do Fundo
Nacional de Segurança Pública - FNSP e do Programa de Integração e
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Acompanhamento dos Programas Sociais de Prevenção à Violência - PIAPS (BRASIL,
2002). O primeiro previa recursos a serem transferidos do governo federal para os
estados em projetos na área de segurança pública. O segundo cabia aos municípios
encaminharem os seus projetos a serem financiados pela União, desde que envolvessem
o tema da segurança pública. O FNSP acabou vingando e o PIAPS foi descontinuado
(SENTO-SÉ, 2011).
Para Costa e Grossi (2007, p.15), o FNSP constituiu-se em um importante
instrumento de incentivo a cooperação entre os entes federados na área. Em uma análise
mais crítica, Soares (2007, p.85), destaca o fato dos recursos do fundo em vez de serem
utilizados para induzirem reformas estruturais na área acabaram reproduzindo "velhos
procedimentos” como compra de viaturas e armamento.
Segundo o IPEA (2003, p.91), após o PNSP os gastos com investimentos e
transferências, que incluía programas e ações, do Ministério da Justiça aumentou para
18,6% em 2000 e 26,9% em 2001. Os recursos federais destinados a diversos programas
que eram de um pouco mais de R$ 126 milhões no primeiro ano de governo FHC
passaram para quase R$ 763 milhões em 2000 e chegando a mais de um R$ 1 bilhão
em 2001. A tabela abaixo ilustra as despesas do MJ por programa. Observa-se a
alocação de recursos em programas relacionados com ações propostas no PNSP, como
a modernização da Polícia Federal e a restruturação do sistema penitenciário.
No PNSP a expansão do narcotráfico e do crime organizado47 são citados como
os principais causadores do aumento da criminalidade violenta no país e um dos
objetivos primordiais do plano no caso era justamente combater esses problemas. Um
dos programas que mais recebeu recursos federais foi para “o combate ao crime
organizado”. Segundo o IPEA (2003), operações policiais conjuntas - entre as polícias
federais e estaduais - foram realizadas, nesse período, pelo país com objetivo de
desmontar redes criminosas, prender traficantes, drogas e armas. Essa dotação de
recursos para o combate ao crime organizado e, especialmente, ao narcotráfico atesta

47
Em relação a legislação sobre o tema a lei n° 9.034 de 3/05/1995 foi aperfeiçoada por meio da lei no
10.217, de 11/04/2001, que definiu três tipos de ilícitos distintos: quadrilha ou bando, organização criminosa e
associação criminosa.
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que essa modalidade de crime passou a exigir uma maior atuação do governo federal
(SENTO-SÉ e RIBEIRO, 2004).
O programa que mais recebeu verbas, principalmente, do FNSP foi o Segurança
do Cidadão. A maior parte desses recursos foram destinados ao reaparelhamento das
polícias estaduais, ao policiamento ostensivo em áreas críticas e a implantação de
policiamento comunitário nos estados. Esses investimentos eram previstos no PNSP
(IPEA, 2003). Entretanto, chama atenção o fato do maior volume de recursos serem
empenhados na aquisição de viaturas, armamento e intensificação do policiamento
ostensivo. O que demostrava que apesar da retórica inovadora parte significativa dos
recursos do fundo de segurança foram direcionados para o velho modelo institucional
vigente e o que faria supor que o problema da segurança pública se resumiria, em grande
parte, a falta de recursos das polícias.

Tabela 3 - Execução orçamentária e financeira das despesas da área de segurança por programa
entre o período de 2000 a 2001.
Programas
Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei
Combate à Violência contra a Mulher
Reestruturação do Sistema Penitenciário
Combate ao Crime Organizado
Segurança nas Rodovias Federais
Modernização da Polícia Federal
Nacional Antidrogas
Segurança do Cidadão
Paz nas Escolas
Controle do Tráfego Internacional em Portos, Aeroportos e Fronteiras
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas
Total

2000
2001
7.088.870
16.410.289
1.246.272
2.293.967
158.756.199 268.112.644
102.714.076
23.787.356
78.943.668 102.319.504
107.194.687 145.486.052
1.943.627
2.477.969
296.027.390 420.710.329
1.104.180
2.954.538
1.282.755
15.833.645
6.627.708
9.112.104
762.929.432 1.009.498.398

2002
26.259.416
4.625.000
204.805.760
31.801.801
62.074.820
155.383.274
2.391.219
358.062.372
4.848.000
11.000.000
10.246.300
871.497.962

Fonte: Tabela reproduzida do texto do IPEA, 2003, p. 94.

O primeiro PNSP foi importante, porque rediscutiu o papel da União na segurança
pública e deixou claro que o governo federal não poderia continuar atuando somente
como um mero coadjuvante. Entretanto, o documento se tratava mais de diretrizes do
que políticas de fato. A partir do PNSP que o tema segurança pública entrou no plano
orçamentário federal como uma função, separada da defesa nacional, e,
consequentemente, isso teve efeito sobre o aumentos dos gasto públicos na área
(SENTO-SÉ e RIBEIRO, 2004).
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Nesse sentido, foi no governo de Cardoso, pela primeira vez, que se buscou
articular uma política nacional de segurança pública entre os entes federados. Em certa
medida, segundo Soares (2007, p.85), essa gestão "conferiu à questão da segurança um
status político superior", ao reconhecer a sua importância, a gravidade da situação que
o país estava enfrentando e ao assumir mais responsabilidades na área. De fato, a sua
gestão assumiu compromissos políticos com a agenda de segurança pública, com pautas
importantes, como a gestão e integração intersetorial e intergovernamental; a
valorização e qualificação do policial e estímulo a implantação de policiamento
comunitário nos estados; na redução dos homicídios e chacinas; no desenvolvimento e
incentivo local a programas de prevenção da violência e crime e ações sociais; no apoio
a programas de reinserção social de jovens, proteção a testemunhas e à criação de
ouvidorias.
Para Souza (2015, p.177), foi durante a gestão de Cardoso que houve um
deslocamento do eixo político da segurança como "questão militar para uma
perspectiva segundo a qual a segurança pública é requisito democrático de acesso à
justiça e garantia de direitos”, que apesar de estar presente na Constituição de 1988, em
termos operacional e institucional o modelo ainda era voltado para a segurança interna.
Contudo, não faltaram críticas. Em relação aos problemas não resolvido durante
a sua gestão destacam-se os seguintes pontos a seguir: 1) para Adorno (2003, p. 137),
faltou integrar e articular as políticas de direitos humanos, segurança pública e política
de controle do tráfico de drogas. Nesse sentido, segundo ele, “não se construíram as
bases para lograr um consenso político de como implementar lei e ordem sem
comprometer o Estado de Direitos e as políticas de proteção dos direitos humanos”.
Além disso, as políticas continuaram a atender interesses locais e setorial; 2) para
Soares (2007, p. 86), apesar da agenda propositiva o governo pecou na hora da
execução, sendo assim, “faltaram verbas, orientação política adequada, liderança e
compromissos efetivos, e um plano sistêmico, consistente, que garantisse uma
distribuição de recursos correspondente às prioridades identificadas no diagnóstico”; 3)
faltou reformas institucionais consistentes e avanços na gestão operacional, na
produção de indicadores na área de segurança pública (IPEA, 2003; SAPORI, 2007;
SOARES, 2007); 4) o segundo mandato do governo FHC, novamente, não conseguiu
realizar reformas profundas no sistema de justiça criminal (reforma da polícia, do
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Judiciário, e do sistema de distribuição e cumprimento de penas), (ADORNO, 2003);
5) tem se intensificado no país o número de jovens vítimas e envolvidos na
criminalidade, a taxa de homicídio, principalmente, entre jovens de 15 a 29 anos vem
se elevando de forma acelerada, saltando de 19,6 homicídios para 100 mil habitantes
em 1980 para 56,1 homicídios para 100 mil habitantes em 2002 - último ano do governo
de Cardoso. Esses homicídios, na maioria, associados ao uso de armas de fogo, em que
cada 10 homicídios, 7 foram cometidos com armas de fogo e no envolvimento desses
jovens com o tráfico de drogas. Nesse sentido, chama atenção que dois projetos
federais, Programa Segurança Cidadão e Combate ao Crime Organizado, acabaram
direcionando a maior parte de seus recursos na reprodução de modelos e atuações
tradicionais, tais como investimento em compra de viaturas e armamentos,
intensificação do policiamento ostensivo e operações policias para apreensão de drogas
e armas. Deixando para segundo plano ações mais focalizadas nesses jovens, apesar do
diagnóstico e ações previstas no PNSP que possibilitaria reinserção social desses
jovens, ou até a não entrada deles no crime (IPEA, 2003; SAPORI, 2007; SOUZA,
2015).
2.4 Governo Lula (2003-2010)
2.4.1 Primeiro mandato: muitas promessas e algumas ações na segurança
pública.
Em fevereiro de 2002, o então candidato à presidência do Brasil pelo Partido dos
Trabalhados, Luiz Inácio Lula da Silva48, lançou o “Projeto Segurança Pública para o
Brasil” e o apresentou ao Congresso Nacional. O projeto foi elaborado pelo Instituto
Cidadania49 e liderado por Luiz Eduardo Soares, Benedito Mariano, Antônio Carlos
Biscaia e Roberto Aguiar, que ouviram diversos gestores, pesquisadores, especialistas

48

Luiz Inácio Lula* da Silva nasceu em Caetés, estado de Pernambuco, em 1945. Ele é político,
ex-sindicalista e ex-metalúrgico e fundador e filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT. Durante o
regime militar no Brasil, quando era metalúrgico e sindicalista, liderou greves operárias no ABC Paulista.
No período de redemocratização fundou o PT e se elegeu Deputado Federal em 1986 e foi constituinte.
Em 1989 se candidatou a primeira vez para o cargo de presidente do Brasil. Na quarta tentativa foi eleito
presidente do Brasil, em 2002, por dois mandatos. Em 2017, foi condenado a prisão por corrupção e
lavagem de dinheiro, preso em 2018 e solto em 2019.
(*Lula é um apelido que ele incluiu no nome)
49

A partir de 2011 passou a se chamar Instituto Lula.
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e instituições das diversas regiões do país durante esse processo (SOARES, 2007;
SOUZA, 2015; SANTO-SÉ, 2011).
O Projeto tratava-se de um documento de 15 capítulos dividido em eixos
temáticos, no qual constava um diagnóstico dos problemas a serem enfrentados na área
de segurança pública, com também, propostas de soluções. Sendo o eixo prioritário e
norteador a prevenção. Os eixos variavam em propostas de: a) reorientação do pacto
federativo como a criação de um Sistema Único de Segurança Pública - SUSP e
instalação nos estados de Gabinetes de Gestão Integrada; b) reorganização institucional
como reformas das polícias (desconstitucionalização das polícias, valorização e
modernização), da segurança municipal (Guardas Municipais funcionando como
mecanismos de solução de problemas e com poder de polícia) e do sistema
penitenciário; c) outras reformas institucionais como mudança de leis, regulamentação
do controle externo da atividade policial, fortalecimento e modernização da
investigação criminal; d) democratização do sistema de justiça criminal e) proteção e
redução da violência doméstica, de gênero e minorias (como programas de proteção
vítimas), (INSTITUTO CIDADANIA, 2002; SOARES, 2007; SOUZA, 2015;
SANTO-SÉ, 2011).
A segurança pública foi apresentada no documento como de extrema importância
para consolidação da democracia e como um direito fundamental da cidadania, que
deveria ser assegurado pelo Estado e de responsabilidade de todos. Além disso,
destacava a necessidade de se incorporar os mais pobres à cidadania plena, ou seja,
incluí-los ao acesso a segurança (INSTITUTO CIDADANIA, 2002).
Da mesma forma, a criminalidade violenta deveria ser enfrentada pelo Estado e
explicitava que, a mesma, atingia todas as camadas da sociedade. Entretanto, os crimes
letais concentravam-se entre os jovens pobres do sexo masculino, em sua maioria
negros, entre a faixa etária de 15 a 29 anos idade e reconhecia que este segmento era
mais vulnerável a se envolver com organizações criminosas, o narcotráfico e,
consequentemente, mais suscetíveis a morte precoce e violenta50.

50

Ver Instituto Cidadania, 2002, p. 6.
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O Projeto apresentava os diversos fatores que conjugados tornava esse segmento
da população mais vulnerável. Assim como, políticas preventivas que deveriam ser
adotadas para enfrentar e resgatar esses jovens do tráfico51. Nesse sentido, o documento
elencava três eixos norteadores e a conexão entre ambos: 1) o enfrentado ao tráfico de
drogas e armas; 2) a redução das taxas de homicídio no país; 3) a centralidade nos
jovens como segmento da sociedade com maior probabilidade de ser vítima da
violência.52 Ao longo do documento foram apresentadas medidas de intervenção, para
solução de tais problemas. Segundo Sento-Sé (2011, p.514), estas variavam de “redes
de socialização básicas (família, comunidade, escola, etc.) e ações integradas de
diferentes campos do poder público”.
A vitória do presidente Lula e a entrada de novos atores políticos significava uma
janela de oportunidade para mudanças estruturais e de modernização na área de
segurança pública. Atores que tinham sido derrotados no processo de democratização
do país e, não conseguiram valer suas preferências no texto constitucional finalmente
tinham chegado ao poder. Nesse sentido, era um momento de grandes esperanças.
Após a vitória do presidente Lula, Márcio Thomas Bastos53 assumiu o Ministério
da Justiça e Luiz Eduardo Soares 54 foi nomeado Secretário Nacional de Segurança
Pública e a SENASP permaneceu ligada ao MJ. Isso significava a primeira derrota do
“Projeto Segurança Pública para o Brasil”, que previa que esta se tornaria uma
Secretaria Especial de Segurança Pública 55 vinculada diretamente ao Palácio do
Planalto.
De todo modo, Soares (2007, p. 87-88), assumiu a SENASP com o objetivo de
executar as primeiras etapas do novo Plano Nacional de Segurança Pública 56 que,

51

Ver: Instituto Cidadania, 2002, p.13-14.
Não é objetivo desse trabalho resumir detalhadamente o Projeto Segurança Pública para o Brasil.
53
Foi advogado, Ministro da Justiça e Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de 1987 a 1989.
54
professor, escritor, antropólogo e cientista político. É considerado um dos maiores especialistas em
segurança pública do país. Outros cargos públicos que assumiu antes e depois de ser secretário da SENASP:
Coordenador de segurança, justiça e cidadania do Estado do Rio de Janeiro (1999/março 2000) e secretário municipal
de valorização da vida e prevenção da violência de Nova Iguaçu - rio de Janeiro De 2007 a 2009. Para mais
informações acesse: http://www.luizeduardosoares.com/biografia/
55
Segundo Souza (2015, p. 185-186), a proposta inicial do grupo de trabalho liderado por Luiz Eduardo
Soares, que elaborou o “Projeto Segurança Pública para o Brasil” era criar um Ministério da Segurança Pública. Essa
proposta se tornou inviável ainda no processo de elaboração do documento porque traria custos políticos. Mas, Lula
a princípio aceitou criar uma Secretaria Especial de Segurança Pública vinculada diretamente ao Palácio do Planalto.
Essa ideia, também, foi abandonada durante a montagem do grupo de transição de governo.
56
O novo plano era o Projeto Segurança Pública para o Brasil.
52
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segundo ele, eram as seguintes: 1) um processo de convencimento e consenso a respeito
do plano junto aos governadores e, em seguida, da própria sociedade e das polícias; 2)
após o consenso, o governo federal deveria enviar ao Congresso Nacional a PEC de
desconstitucionalização das polícias

57

e, como matéria infraconstitucional a

normatização do SUSP; 3) criar e instalar os Gabinetes de Gestão Integrada da
Segurança Pública em todos os estados, "que funcionaria como braço operacional do
Susp” e “seria um fórum executivo” composto por representantes de todas as instâncias
da justiça criminal; 4) a União se comprometeria a não contingenciar e aumentar os
recursos do FNSP; 5) e, por fim, caberia ao Presidente Lula convocar os governadores
para assinarem um "Pacto pela Paz” e, em seguida, ambos se comprometeriam
politicamente a implanta o novo PNSP.
Entretanto, o presidente Lula não convocou os governadores para celebrar o Pacto
pela Paz58. Segundo Soares (2007) essa convocação era fundamental para que as outras
etapas do processo dessem andamento, como a normalização do SUSP, a
desconstitucionalização das polícias e o compromisso de aumentar e não contingenciar
os recursos do FNSP. Nesse sentido, o conjunto de reformas estruturais propostas pelo
novo PNSP foi esvaziado e substituídos por algumas reformas residuais (SOARES,
2007; SOUZA, 2015). Sendo que o principal veto ao projeto acabou vindo do próprio
presidente da República, que acabou atuando como um veto player institucional
(TSEBELIS, 1997, 2002). Portanto, como observou Sapori (2007, p. 112) a ideia do
novo Plano era uma grande inovação institucional do governo Lula que acabou não se
sustentado.
Em relação ao SUSP, o mesmo foi apresentado como inovador e fundamental
para a modernização das organizações policiais no país. Entretanto, como observou
Sapori (2007), apesar da semelhança do nome ao SUS existia diferenças importantes
entre ambos. Segundo Sapori (2007, p.112), o SUSP não previa arranjos institucionais
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A proposta de transferir aos Estados o poder de definirem se manteriam o modelo dual de polícia foi
proposto, anteriormente, no governo FHC por meio da PEC 514/1997. Mas, também, não teve sucesso.
58
Soares (2007, p. 88) expõe os motivos no parágrafo a seguir: "O presidente reviu sua adesão ao Plano e
desistiu de prosseguir no caminho previsto, porque percebeu – na interlocução com a instância que, à época, se
denominava “núcleo duro do governo” – que fazê-lo implicaria assumir o protagonismo maior da reforma
institucional da segurança pública, no país, ou seja, implicaria assumir a responsabilidade pela segurança, perante a
opinião pública. E isso o exporia a riscos políticos, pois a responsabilidade por cada problema, em cada esquina, de
cada cidade, lhe seria imputada. O desgaste seria inevitável, uma vez que os efeitos práticos de uma reorganização
institucional só se fariam sentir a longo prazo".
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que fossem capazes de resolver um problema central na área de segurança pública: "a
inexistência de recursos orçamentários e financeiros vinculados”. O SUS, ao contrário,
possui mecanismos institucionais para financiar os gastos com saúde pública, que
envolve "percentuais específicos nos orçamentos das diversas esferas do executivo e
mecanismos menos sofisticados de repasse desses recursos entre eles. Além disso,
fomenta a adoção de procedimentos para a gestão municipalizada” (SAPORI, 2007,
p.111).
O objetivo principal do SUSP era a integração entre as polícias estaduais com as
instituições federais (polícia federal, SENASP e outros), o Ministério Público e o
Judiciário. Por isso estava previsto a formação do Gabinete de Gestão Integrada de
Segurança Pública que tinha como tarefa, justamente, integrar as diversas organizações
dos sistema de justiça criminal e funcionaria como um fórum executivo. A implantação
dos GGIs nos estados iniciaram no primeiro ano do governo Lula. Esse processo de
rearranjo institucional era fundamental que todos os governos estaduais padronizassem
e unificassem as suas academias de polícia, órgãos de informação e inteligência. Como
também, das corregedorias de polícia únicas, de ouvidorias de polícia autônoma e
independentes59. Mas, isso não aconteceu.
No que diz respeito ao financiamento federal na área, o FNSP continuou sendo
contingenciado. Costa e Grossi (2007) mostram que houve no período de 2003 a 2005
uma redução contínua nos valores destinado e executado pelo fundo. Em 2003, por
exemplo, foram destinados 392,6 milhões e executados 304,9 milhões, uma queda em
torno de 13%. Dois anos depois os recursos continuaram a cair e ambos sofreram queda,
o valor destinado baixou para 244 milhões e o executado foi de 169 milhões. Isto
significa que o corte foi de quase 30%. Segundo Sapori (2007, p. 112), a queda dos
repasses do Fundo aos estados, também, poderia afetar a capacidade da própria União
de modelar política estaduais de segurança pública.
Em 2003 os critérios para os estados receberem o dinheiro do fundo foram
alterados pela Lei nº 10.746 de 10 de outubro de 2003. Dessa forma, para que os
recursos fossem distribuídos de forma proporcional ao tamanho dos estados foi
estabelecido três critérios: população, efetivo de policiais militares e civil e números de
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Essas ainda são pautas da área não concluídas.
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homicídios (COSTA e GROSSI, 2007). Entretanto, esses critérios não alterou o tipo
de demanda dos estados. Como observou Costa e Grossi (2007), 86% dos recursos
repassados aos estados continuo sendo destinado a compra de equipamentos (viaturas,
armamentos, material de comunicação e informática) e, apenas 7% foram empenhados
para projetos inovadores, que incluía de sistema de informação criminal a policiamento
comunitário60.
A Lei nº 10.746/03 permitiu que mesmo os municípios que não possuíam guardas
municipais, também, poderiam receber dinheiro do FNSP, desde que comprovassem
que tinham outras ações ou planos ou parcerias relacionadas a segurança pública no
município (PERES, BUENO e TONELLI 2016, p. 44).
O dinheiro do fundo, com as alterações nos critérios, passou a financiar pesquisas
na área de segurança pública, depois de forte pressão da academia. Em 2003 foi
publicado o primeiro edital de pesquisa da SENASP em parceria com a ANPOCS
(SOUZA, 2003).
Em meados do governo Lula, observa-se um deslocamento da agenda da
SENASP, que inicialmente estava focada na implantação do II PNSP, para a agenda do
Ministro Thomaz Bastos, que tinha as seguintes prioridades: Reformar o poder
judiciário e combater o crime organizado. A primeira se concretizou com a aprovação
da Emenda Constitucional 45 em 30 de dezembro de 200461, que ficou conhecida como
a reforma do Poder Judiciário e, consequentemente, a criação do Conselho Nacional de
Justiça62 (SOUZA, 2015; SOARES, 2007; FOLHA DE SÃO PAULO, 29/12/2002).

60
É importante ressaltar que a liberação dos recursos do Fundo passou a ser condicionada à implementação
de programas de policiamento comunitário nos estados. Dada a crença de que essa filosofia poderia democratizar as
polícias, sem que, para isso, precisasse alterar suas estruturas. Segundo Ribeiro, Oliveira e Diniz (2016), essa
perspectiva acabou contribuindo para a própria elasticidade do termo “policiamento comunitário” e passou a compor
o vocabulário de todas as polícias, que quisessem pleitear recursos do governo federal, ainda que suas ações fossem
muito diversas.
61
Não é objetivo da tese tratar da reforma do judiciário. Para informações sobre esse assunto ler o conteúdo
da Emenda 45, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>
Acesso em: 18 fev. 2019.
62
O CNJ foi criado com o objetivo de controlar a “atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e
o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Definido como órgão do Poder Judiciário através do inciso I-A ao
artigo 92 da Constituição Federal de 1988, está sediado na capital federal” (RIBEIRO E JALLES DE PAULA, 2010:
1). Para mais informações sobre o CNJ ler o verbete de Ribeiro e Jalles de Paula, 2010. Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-nacional-de-justica-cnj> Acesso em: 18 de
fev 2019.
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Em relação ao combate ao crime organizado destaca-se duas frentes: 1) um forte
investimento na Polícia Federal, com objetivo de torná-la mais eficiente no enfrentando
ao crime organizado. Thomaz Bastos antes mesmo de assumir o cargo de Ministro
afirmou em entrevista a Folha de São Paulo (29/12/2002), que gostaria de "tornar a PF
um FBI”. Oliveira e Zaverucha (2012), mostram que o volume das operações da PF
com esse objetivo de fato cresceu e se manteve em ascendência até 200963. A PF64
passou a ser uma protagonista no combate ao crime organizado. Para Soares (2007),
ações policias não deveriam substituir uma política de segurança pública, que esse tipo
de foco somente alimentava a fragmentação institucional e o não enfrentamento de uma
reforma mais consistente na área.
Uma outra frente foi o investimento no sistema de penitenciárias federais. A
justificativa de que o sistema prisional federal funcionava como uma frente de combate
ao crime organizado - principalmente ao narcotráfico - pode ser percebido na fala do
ex-Secretário Executivo do MJ, no período do ministro Bastos, Luiz Paulo Barreto65
(2010, p. 155). Em suas palavras,
“esse sistema prisional federal era para ajudar os estados a se livrarem
daqueles presos mais perigosos, o combate à lavagem de dinheiro66, era para ajudar
os estados a desarticularem grupos como PCC, Comando Vermelho. Você
desarticula a máquina financeira do crime organizado".

Para Pedro Abramovay67 (2018), a construção de penitenciárias federais veio em
um momento crítico em que o governo precisava criar um sistema capaz de prender
traficantes como Fernandinho Beira-Mar e diminuir o número de rebeliões nos
presídios. Em suas palavras,
O grande tema político era o que fazer com o Fernandinho Beira-mar. Não
tinha o que fazer. Tinha um resgate, que vai mudando ele de PF para PF. Era um
negócio. E isto resolveu e de fato reduziu nos primeiros anos com a criação de
penitenciarias federais em 80% o número de rebeliões, você criou essa vala de
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Segundo Oliveira e Zaverucha (2012) entre 2003 a 2010 a PF realizou 1.275 operações com foco no crime
organizado.
64
Soares (2007), Oliveira e Zaverucha (2012) e Souza (2015) chamam atenção para o caráter midiático de
algumas operações da PF.
65
Com a saída do ministro Tarso Genro em fevereiro de 2010 para se candidatar ao cargo de governador do
Rio Grande do Sul, Barreto assumiu o MJ até o final da gestão do presidente Lula.
66
Para combater a Lavagem de dinheiro foi criado em 2003 a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, ligada ao Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério da Justiça.
67
Entrevista realizada no dia 20 de agosto de 2018 no Rio de Janeiro.
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escape, onde se ia ter uma rebelião fazia a transferência, criou outros problemas
também.

Em termos estruturais, segundo Reishoffer e Bicalho (2013, p. 187), as
penitenciárias federais foram construídas a partir do modelo de “supermax" das prisões
americanas e seu funcionamento foi " baseado em confinamento máximo e concessão
de direitos e garantias mínimas”. Desse modo, não foi previsto nenhuma atividade de
ressocialização do preso. Azevedo e Cifali (2015), chamam atenção para os efeitos
negativos do sistema prisional federal como, o aumento anual do número de presos, que
foi de 8% ao longo do governo Lula, da degradação das condições carcerárias e o
crescimento das facções criminais com a construção e ampliação desses presídios68.
Com a saída do secretário Luiz Eduardo Soares - ainda em 2003 - para o seu lugar
foi nomeado o delegado da PF Luiz Fernando Corrêa 69 . Em relação a gestão da
SENASP, nesse período, destaca-se: 1) a criação da Rede Nacional de Especialização
em Segurança Pública – RENAESP70, que tinham como objetivo aprimorar a formação
profissional do policial; 2) Aprimoramento e expansão da Rede de Integração Nacional
de informação de Segurança Pública e Fiscalização - INFOSEG, que tinha como
objetivo ampliar a integração de informações dos órgãos de segurança pública, justiça
e fiscalização; 3) elaboração e difusão da matriz curricular das Guardas Municipais; 4)
a criação da Força Nacional de Segurança Pública (SAPORI, 2007). Esse último ponto
trataremos a seguir.

68

Estudos sobre a incapacidade do Estado de recuperar os seus presos e da cadeia acabar servindo como
uma “universidade do crime” vem de longa data. Ver Paixão (1987). Sobre expansão das facções, poder e disputa
de poder nos presídios federais, ver Manso e Dias (2017).
69
Foi Secretário Nacional de Segurança Pública de setembro de 2003 à setembro de 2007 e saiu da secretaria
para assumir o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. Ele se encontra atualmente aposentado da PF.
70
Corrêa quando assumiu a SENASP convidou Ricardo Balestreri para ser diretor do Departamento de
Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública. Foi Balestreri e sua equipe
que elaboraram o RENAESP. Informações retirada do depoimento de Ricardo Balestreri ao livro memórias do
Pronasci (FERREIRA e BRITTO, 2010, p.262).
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A Força Nacional de Segurança Pública7172 foram criadas pelo Decreto nº 5.289,
de 29 de novembro de 2004, em formato de programa de cooperação federativa entre o
governo federal, o Distrito Federal e os estados, que voluntariamente aderissem ao
programa (Art.1). Segundo o Decreto, a Força Nacional seria destinada a atuar na
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, quando
solicitadas pelos estados e Distrito Federal à União. A partir da adesão formal ao
programa (Art.2). Posteriormente, esse Decreto foi alterado por um novo Decreto nº
6.189, de 20 de agosto de 2007, que deu um caráter permanente e de pronto emprego.
Além disso, foi criado o Departamento da Força Nacional de Segurança Pública DFNSP, dentro da estrutura regimental do Ministério da Justiça (Decreto nº 6.061, de
15/03/2007).
A Força Nacional foi criada durante a gestão do secretário Corrêa. A decisão de
criá-las completamente civil veio como resposta ao aumento do uso das Forças
Armadas em conflitos internos, grandes eventos e greves de policiais (CORRÊA, 2010;
ABRAMOVAY, 2018). O próprio presidente Lula no primeiro ano do seu mandato
enviou à pedido da governadora Rosinha Matheus às Forças Armadas ao Rio durante o
carnaval (AGÊNCIA BRASIL, 28/02/2003).
Segundo Corrêa (2010, p. 101), Força Nacional

foi pensada a partir da

experiência dele no Rio de Janeiro, quando foi responsável por estruturar uma
Superintendência da Polícia Federal no estado. Esse órgão operacional atuava
produzindo inteligência qualificada para o governo federal e acompanhava e produzia
informações sobre o movimento de quadrilhas de traficantes em diferentes comunidade.
O órgão produzia informações e precisava de efetivo estadual para executar as prisões.
Todavia, enfrentava dificuldades em obtê-lo durante a gestão do então secretário de

71
Observa-se que a PEC 514 de 1997 propunha algumas alterações do Art. 144, entre elas a possibilidade
do governo federal criar um órgão temporário composto por integrantes da força de segurança pública com objetivo
de preservar a ordem pública contra ameaças. Segue o trecho extraído do documento: ”Lei federal observado o
estabelecido no art, 61, § In, inciso II, disporá sobre a criação, mediante ato do Presidente da República, de órgão
temporário, composto por unidades integrantes dos órgãos de segurança pública. com o objetivo de prevenir grave
ameaça à ordem pública ou à paz social ou ainda de reprimir efetivo comprometimento ou perturbação da ordem
pública em locais restritos ou determinados”. Nesse sentido, chama atenção a semelhança da Força Nacional com
essa proposta.
72
Segundo o ex-secretário Luiz Eduardo Soares a proposta inicial era que a Força Nacional atuaria na
investigação de policiais e fosse formada por um grupo de investigadores de policiais civis liderados por um diretor
da polícia federal. Entrevista disponível em: https://www.viomundo.com.br/entrevistas/luiz-eduardo-soaresdesmilitarizar-a-pm-legado-historico-do-escravagismo-que-matou-9-646-pessoas-em-dez-anos-no-rio.html. Acesso
em: 12 fev 2019.
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segurança do estado, Anthony Garotinho. A opção encontrada por Corrêa, na época, foi
recorrer a efetivos da polícia militar de outros estados. Essa ideia somado ao conceito
das Forças de Paz da ONU ele elaborou o modelo da Força Nacional.
Após a criação, elas passaram a ser solicitadas com mais frequência pelos
governadores e, em geral, atuando no policiamento ostensivo. Em 2007, nos jogos Panamericano, sediado na cidade do Rio de Janeiro, foram usadas pela primeira vez em um
grande evento internacional, no lugar das Forças Armadas. Esse assunto será tratado
com mais detalhes quando falarmos do segundo governo Lula. Entretanto, a longo
prazo, os papéis das Forças Armadas nos problemas internos se ampliaram 73
(WINOGROM, 2015).
Por fim, destaca-se duas legislações que foram aprovadas no primeiro governo
Lula: 1) Lei de Drogas nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, que retirou a pena de prisão
para porte de drogas para consumo pessoal e aumentou no caso de traficantes. Porém,
deixou para o Juiz determinar se a droga aprendida é de consumo pessoal ou não74.
Segundo Boiteux et al (2009), mais de 60% dos presos acusados de tráfico de drogas
no Brasil eram réus primário, com bons antecedentes criminais, não portavam armas e
foram detidos com pouca quantidade de drogas; 2) Lei de Estatuto do Desarmamento,
que tinha como objetivo diminuir o número de mortes violentas (homicídios e suicídios)
no país.
A proposta de proibir o comércio e o porte de armas no Brasil remete a gestão do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como foi tratado na seção anterior, o
número elevado de vetor players impediram a mudança do status quo e,
consequentemente, o projeto de lei nº 1.073 de 19 de junho de 1999 foi derrotado no
Congresso. A mudança acabou sendo na época incremental com a criação do SINARM,

73
Em 2018, o Rio de Janeiro sofreu uma intervenção federal civil na segurança pública. Apesar de ser civil
o interventor e o secretário de segurança pública nomeados na época eram coronéis do Exército. Além disso, diversas
incursões em comunidades com objetivo de prender criminosos envolvidos com o crime organizado - traficantes ou
milicianos - foi realizada com a ajuda das Forças Armadas. Diversas reportagens sobre o assunto foram escritas na
época. Ver: El País, 17/02/2018.
74
Lei 11.343. Art. 28 - § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
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que estabeleceu regras e condições para o registro e para o porte de arma de fogo75
(TSEBELIS, 2002, 1997).
O tema voltou na agenda política logo no início do governo Lula. O Executivo
enviou ma mensagem presidencial priorizando os projetos de lei que tratavam do tema
para que fossem priorizados e enviados ao Congresso Nacional em meados de 2003. A
partir disso uma comissão Especial Mista foi formada para tratar do assunto, que por
sua vez, ouviu representantes de diversas categorias, da indústria de armas a
representantes da sociedade civil. Em 22 de dezembro de 2003 a Lei nº 10.826 foi
aprovada a restrições ao porte e uso de armas de fogo.
Essa decisão a princípio poderia nos fazer supor que a mudança de governo e na
composição do legislativo pudesse ter surtido efeito e, no caso, derrubado os pontos de
vetos e, consequentemente, facilitado a mudança política. Entretanto, se olharmos de
forma mais criteriosa o ponto de maior divergência, que era a proibição de venda de
arma de fogo e munição em todo o território nacional, foi retirada do texto da lei
(BIRKLAND, 2013; TSEBELIS, 2002, 1997; IMMERGUT, 1996).
O Congresso Nacional criou uma regra institucional que submeteria a referendo
popular a respeito desse ponto. Sendo assim, em 2005, foi realizado o referendo e
perguntado a população: “O comércio de armas de fogo e munição dever ser proibido
no Brasil?” Mais de 60% dos eleitores votaram contra a proibição. A Lei nº.10.826
continuou válida, mas o art3576 não foi aprovado (PEKNY et Al, 2015).
2.4.2 Segundo mandato e a criação do Pronasci.
Em 2006 a temática da segurança pública era central na campanha eleitoral à
presidência da República, como tinha sido em 2002. A reivindicação de uma maior
atuação do governo federal na diminuição da criminalidade do país era uma
reivindicação da sociedade, que não mais via os estados como únicos provedores desse
direito. Vinte anos após a redemocratização do país ainda prevalecia uma atuação
voltada para o gerenciamento de crises nas políticas federais e estaduais na área de
segurança pública e manutenção do status quo. Apesar de alguns avanços, como a
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Lei nº. 9437 de 20/02/1997.
Caso o art35 fosse aprovado o conteúdo era: ”art. 35 - É proibida a comercialização de arma de
fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei".
76
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criação do FNSP, os próprios recursos do fundo enviados para os estados, ainda, eram
demasiadamente voltados para a compra de viaturas e armamentos das polícias
estaduais, quando não eram de fato contingenciados. Além disso, o I e o II PNSP não
refletiram concretamente mudanças abrangentes no sistema de justiça criminal. As
reformas acabaram sendo residuais (SAPORI, 2007; SOARES, 2007; SOUZA, 2015).
Na transição de governo Thomaz Bastos77 permaneceu no cargo de Ministro da
Justiça, mas já se sabia que ele não continuaria no cargo. Em meados de fevereiro, havia
uma especulação nos jornais da possível indicação do petista e advogado Tarso Genro78
para assumir o MJ. Genro tinha sido presidente do PT e foi responsável pela costura
política que levou a coalizão de onze partidos da base governista. Contudo, ele ainda
buscava mais força interna dentro do partido e assumir o MJ, segundo especulações nos
jornais, era importante para que alcançasse esse objetivo (O GLOBO, 21/02/2007).
Outro fator relevante era que Genro conduziu a reforma ministerial do segundo governo
ao lado do presidente Lula e ao final desse processo, segundo o professor Nando79, o
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Em 2007, Bastos teve um câncer de pulmão e passou por cirurgias e quimioterapia. Ele veio a falecer em
2014
por
complicações
pulmonares.
Mais
informações
sobre
Bastos
disponíveis
em:
<Dihttp://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/bastos-marcio-thomaz> Acesso em: 29 de julho
de 2019.
78
Tarso Fernando Herz Genro nasceu em Borja em 1947, no Rio Grande do Sul, e passou a adolescência e
o início da vida adulta em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na juventude foi vinculado ao PC do B. Ele iniciou a
sua carreira política em 1968 como vereador de Santa Maria pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Isto,
porque nessa época o só havia dois partidos políticos. Isto, foi instituído pelo Ato Institucional número II emitido
pelo regime militar em 1965 Nesse sentido, os políticos ligados ao governo eram filiados ao partido Arena e os de
oposição ao MDB. Em 1970 se formou em direito. Ficou dois anos no exílio. Em 1979 com o processo de abertura
do regime, o pluripartidarismo foi reintroduzidos no país em 1979 pela Lei de Reforma Partidária (Lei n° 6767, de
20/12/1979). Em 1982, com a volta das eleições diretas para os cargos executivos de governadores e prefeitos. Em
1984, Tarso Genro se filia ao Partido dos Trabalhadores - PT e em 1989 foi vice-Prefeito de Porto Alegre ao lado
do Prefeito Olívio Dutra. Posteriormente, foi duas vezes Prefeito de Porto Alegre, na década de 90 e início dos anos
2000.
Em 1998, Tarso Genro se apresentou como candidato nas prévias do partido para escolher o candidato do
PT a governador, mas perdeu para o Olívio Dutra. Ele preferiu não se candidatar a outro cargo e se lançou candidato
a presidente do PT nacional. A essa altura ele já era um nome conhecido dentro e fora do Rio Grande do Sul. Mas,
seu nome foi rejeitado.
Ele voltou a se lançar candidato a governador do Estado do Rio Grande do Sul nas prévias do partido e
ganhou, mas foi derrotado nas urnas. Em 2002 foi convidado pelo recém empossado presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para comandar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Após um divergência com Palocci em
relação a política econômica do partido, em janeiro de 2004, tornou-se Ministro da Educação, cargo que permaneceu
até final de julho de 2005. Nesse mesmo ano foi Presidente do Partido dos Trabalhadores, após o escândalo do
mensalão. Ele voltou para o governo como Ministro das Relações Institucionais entre o período de 3 de abril de 2006
a 16 de março de 2007. Esse foi um momento de fortalecimento de Tarso Genro dentro do partido, quando esteve
ao lado do presidente compondo o conselho político, o conselho de coalizão. Foi Ministro da Justiça de 16 de março
de 2007 a 10 de fevereiro de 2010. Governador do Rio Grande do Sul de 01 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de
2015. Atualmente não exerce cargo político. Paralelamente a vida política atuou como advogado trabalhista no Rio
Grande do Sul até os anos 2000 quando vendeu o seu escritório.
79
Professor Nando, como é conhecido, é o Ronaldo Teixeira da Silva que em depoimento ao CPDOC/FGV
(FERREIRA e BRITTO, 2010) contou como foi trabalhar com o Tarso Genro e, ao fazer isso, acabou revelando um
pouco da própria trajetória política do ex-ministro.
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presidente fez o convite ao Tarso Genro para que ele assumisse o ministério
(FERREIRA e BRITTO, 2010).
Ele assumiu o Ministério da Justiça no dia 16 de março de 2007 afirmando que
pretendia propor aos governadores e prefeitos um “programa de integração das políticas
de segurança com as políticas sociais” com foco nos jovens em situação de risco social,
que em sua visão tendem a ser coaptados pelo crime organizado. Essa análise do público
mais vitimizado pela criminalidade violenta era semelhante ao identificado pelo
“Projeto Segurança Pública para o Brasil” lançado na campanha presidencial de 2002
pelo PT. Mas, como vimos muitas das propostas desse projeto não saíram do papel. Ao
tomar posse defendeu que a Força Nacional de Segurança Pública se tornasse uma tropa
permanente, prometeu ampliar os quadros da polícia federal e afirmou que o estado do
Rio de Janeiro seria prioridade em sua gestão (O GLOBO, 16/03/2007; 17/03/2007;
FERREIRA e BRITTO, 2010).
Ressalta-se que em julho de 2007 o Jogos Pan-Americanos aconteceria na cidade
do Rio de Janeiro e a SENASP - órgão do Ministério da Justiça -, ficaria responsável
pela organização da segurança do evento. A capacidade do governo do estado de
controlar a criminalidade violenta no Rio de Janeiro era uma grande preocupação que
já chamava atenção internacional e se de fato os jogos seriam bem-sucedidos. Nós
voltaremos a esse assunto no capítulo quatro.
Ao assumir o MJ, Tarso Genro, não fez grandes alterações80 e manteve boa parte
da equipe da gestão do ex- ministro Thomas Bastos. A maior alteração foi dentro do
seu Gabinete, que no caso trouxe quatro pessoas81: professor Nando (Ronaldo Teixeira
da Silva) para o cargo de chefe de gabinete; Maria Eunice de Andrade Araújo
responsável pela agenda do Ministro; a jornalista Vera Spolidoro para a assessoria de
Comunicação Social e; o político e advogado Alberto Kopittke para a chefia da
Assessoria Parlamentar. Posteriormente, convidou o delegado e político Zaqueu
Teixeira para o cargo de assessoria especial. Além disso, convidou o promotor e político

80

Pessoas e cargos que continuaram quando Tarso Genro assumiu o Ministério da Justiça: delegado Luiz
Fernando Corrêa da SENASP; advogado Luiz Paulo Teles Barreto era o secretario-executivo do Ministro; Mariana
Tavares da Secretaria de direitos Econômico; advogado Pedro Abramovay da Secretaria de Assuntos Legislativos,
Inspetor Hélio Derenne diretor da Polícia Rodoviária Federal; advogada Rafael Favetti na Conjur; Promotor
Maurício Kuehne diretor do Departamento Penitenciário Nacional.
81
Os quatro nasceram no interior do Rio Grande do Sul. Assim como o Tarso Genro.
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petista Antônio Carlos Biscaia para a Secretaria Nacional de Justiça e o magistrado
Rogério Favreto para a Consultoria Jurídica (ABRAMOVAY, 2018; FERREIRA e
BRITTO, 2010).
2.4.2.1. Contextualização do processo de formulação do Pronasci

Tarso Genro ao assumir o Ministério da Justiça informou a sua equipe que
gostaria que fosse formulado um programa de segurança com cidadania, em que se
articulasse ações de segurança com ações sociais. O Ministro tinha a pretensão de
deixar a sua marca política no MJ, assim como fez no MEC82 (FERREIRA e BRITO,
2010; ABROMAVAY, 2018; KOPITTKE, 2018).
Para a elaboração desse novo programa foi formada uma equipe de dirigentes
composta basicamente por policias e juristas, na composição estavam: o coordenador
Zaqueu Teixeira83, os secretários Antônio Carlos Biscaia, Luiz Fernando Corrêa, Luiz
Paulo Teles Barreto, Pedro Abramovay, o diretor da Depen Maurício Kuehnen e o chefe
de gabinete, professor Nando, que, inicialmente, tinha o papel de informar sob as
decisões tomada pela equipe ao Ministro. Posteriormente, ele assumiu a coordenação
da elaboração do programa84. Além de uma grupo de trabalho mais heterogêneo, que
de fato davam andamento ao processo de formulação do programa ao lado do
coordenador Zaqueu Teixeira e do professor Nando, formado por técnicos e que não
eram, necessariamente, assessores dos dirigentes. A SENASP, por exemplo, que estava
envolvida com preparativos dos Jogos Pan-Americanos indicou, na época, o diretor de
ensino Ricardo Balestreri(2009)85 para compor o grupo. Destaca-se que, ao contrário
do I e II PNSP que foram desenvolvidos pela SENASP, o Pronasci foi formulado e
coordenado pelo gabinete do Ministro. Ou seja, sob a coordenação direta de Tarso
Genro (lógica Top-down). Portanto, isto indicava que o programa era prioridade para
ele (FERREIRA e BRITO, 2010; LOTTA, 2010).

82
Estamos nos baseando em relatos de atores chaves do governo. Tanto de entrevistas realizadas por esse
pesquisa, quanto de disponíveis, como do livro memória do PRONASCI (FERREIRA e BRITO, 2010).
83
Zaqueu Teixeira tinha sido chefe de Polícia do governo Benedita no Rio de Janeiro e foi responsável pela
prisão do traficante Elias Maluco.
84
Professor Nando conta em detalhes como se tornou o coordenador do programa em depoimento ao
CPDOC/FGV (FERREIRA e BRITO, 2010).
85
Ricardo Balestreri assumiu a Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2008 com a saída de Antônio
Biscaia. Ele permaneceu no cargo até o final da gestão Lula, em 2010. Balestreli foi chamado para trabalhar na área
de ensino da SENASP pelo então secretário Luiz Fernando Corrêa, em 2007. Depoimento dado ao CPDOC/FGV
em 2009 (FERREIRA e BRITO, 2010).
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Além do grupo de dirigentes e o grupo de trabalho, durante o processo de
elaboração do programa, foram ouvidos outros ministérios e secretarias em um primeiro
momento, como os Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho, Cultura, Cultura,
Esportes, Cidades, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Casa Civil e as
Secretarias Nacional Antidrogas, Nacional da Juventude, Especial de Direitos
Humanos, Especial de Políticas para as Mulheres e Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial. Posteriormente, em uma segunda etapa de discussão outros atores
foram convidados como representantes das secretarias estaduais de segurança pública,
de movimentos sociais e membros de instituições de pesquisa envolvidas com os temas
de

segurança pública e promoção de ações sociais para jovens (IPEA, 2009;

FERREIRA e BRITO, 2010).
Após três meses de discussão, o Pronasci foi lançado em 20 agosto de 2007 no
Palácio do Planalto, comprometendo-se em investir 6,707 bilhões de reais até 2012, na
redução da taxa de homicídios de 29 para 12 por 100 mil habitantes até 2012 e no
pagamento de quase 500 mil bolsa-formação para policiais de baixa renda. O programa
envolvia um conjunto de 94 ações, 19 ministérios, que seriam implementadas,
inicialmente, em 11 regiões metropolitanas consideradas mais violentas do país - Rio
de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Recife, Brasília
(entorno), Belém, Curitiba e Porto Alegre - , em intervenções articuladas com os entes
federados e com foco nos jovens, na faixa etária 15 a 29 anos 86 (MADEIRA e
RODRIGUES, 2015; FERREIRA e BRITO, 2010; O GLOBO, 21/08/2007).
Observa-se que mesmo se tratando de um programa que beneficiaria os estados a
maioria dos governadores que seriam beneficiados com o programa não compareceram
ao lançamento, dentre eles o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho 87 .
Todavia, apesar da promessa que o orçamento da segurança pública aumentaria
volumosamente nos anos seguintes, o programa ainda passaria por tramitação no
Congresso. O que poderia ter trazido descrença dos governadores, que não
compareceram ao lançamento, se de fato o programa sairia do papel. Esse fato foi
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A faixa etária foi alterada para 15 a 24 anos com a aprovação da Lei 11.707 de 19 de junho de 2008, que
fez alteração na Lei do Pronasci.
87
Outros governadores que não compareceram: José Serra (SP); Aécio Neves (MG), José Arruda (Distrito
Federal), Yeda Crusius (RS) e o Roberto Requião (PR)
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questionado pelos governadores presentes, como também, o volume de recursos, que o
viam como insuficiente para o tamanho da demanda que a área exigia (O GLOBO,
21/08/2007).
Após o lançamento oficial do programa, o ministro Tarso Genro se reuniu com o
governador Cabral para tratar da implementação do Pronasci no Rio de Janeiro e voltou
a falar que o estado seria prioridade. Segundo ele, "o Rio será o espelho do Pronasci
introduzirá as grandes políticas que serão realizadas no país nas 11 regiões
metropolitanas que foram consignadas altamente prioritárias para esses projetos” (O
GLOBO, 24/08/2007).
O fato do Rio ser prioridade para o ministro foi confirmado por Alberto Kopittke
(2018)88. Segundo ele, Genro via a relação com o Rio como estratégica e expõe os
motivos:
O Tarso sempre viu a relação com Rio com o estratégico. Desde o início do
ministério ele destacou que o Rio, que se agente quisesse mudar a violência teria
que começar pelo Rio. Que o Rio era o grande símbolo do país, que era uma questão
estratégica e que deveria ser uma relação permanente com o Rio.

Para que os projetos saíssem do papel antes era necessário transformá-lo em Lei.
No dia 21 de agosto de 2007 o Poder Executivo emitiu a Medida Provisória n°384 que
foi enviada para o Poder Legislativo em caráter de urgência e transformado na Lei
Ordinária nº11.530 no dia 24 de outubro de 2007. Entretanto, não saiu exatamente como
o Ministro gostaria. Posteriormente, o Poder Executivo enviou ao Congresso a Medida
Provisória n°416, que previa alterações na Lei do Pronasci e foi convertida na Lei nº
11.707, de 19 de junho de 2008. Essa foi mais bem-sucedida que a anterior. Iremos
tratar desse assunto a seguir.
Processo de tramitação do Pronasci
A MP89 n° 384 que instituiu o Pronasci foi enviada pelo Poder Executivo para
deliberação do Congresso Nacional no dia 20 de agosto de 2007, por meio da

88

Op.Cit.
Desde a promulgação da CF88 regras à tramitação de medidas provisórias sofreram diversas mudanças
Algumas dessas mudanças foram formais, como é o caso da Emenda Constitucional 21. Ribeiro e Muniz (2020),
em artigo recente analisaram quatro casos em que as regras foram alteradas informalmente, por meio de imaginação
política ou transgressão (SHEPSLE, 2017) e o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo.
89
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Mensagem Presidencial 613/2007. No corpo da mensagem constava que dado o fato da
segurança pública se tratar de uma preocupação nacional e as iniciativas na área não
conseguiram apresentar resultados satisfatórios, o Ministério da Justiça, órgão
responsável pela implementação das políticas de segurança nacional, "elaborou um
programa nacional apto a tratar do tema da segurança pública sob vias social e
humanista que, sem se olvidar dos aspectos repressivos, possa priorizar os aspectos
preventivos”. Na mensagem foi apresentado três projetos de ação social focados no
enfrentamento da problemática da segurança pública e da questão juvenil no país. Esses
projetos tinham como foco a prevenção e o resgate de jovens, da faixa etária de 15 a 29
anos, suscetíveis a serem cooptados pela criminalidade, especialmente, o tráfico de
drogas. Os projetos expostos na mensagem eram: Reservista-cidadão; Proteção dos
Jovens em Territórios Descoesão - Protejo e; Mães da Paz.
No dia 04 de setembro a Mensagem nº 613/2007 foi lida no Plenário da Câmara
e o texto da MP nº 384/07 90 foi submetido a apreciação do Congresso. O então
presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que 24 emendas tinham sido
oferecidas e que a Comissão Mista - formada por senadores e deputados - para tratar do
assunto ainda não tinha sido instalada. A votação em plenária deveria ter iniciado no
dia seguinte, mas de 05 de setembro à 03 de outubro a votação não ocorreu. As sessões
seguintes dos dias 04 e 08 de outubro foram canceladas por falta de “quorum”. No dia
9 de outubro a MP nº 384 foi aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados sob a
forma de Projeto de Lei de Conversão nº 32/2007 e enviada para o Senado Federal.
Entretanto, para que a MP fosse aprovada o governo teve que fazer um acordo com a
oposição91 as vésperas da votação do Pronasci de retirar do texto os projetos sociais que
incluíam bolsas, que eram eles: Reservista-cidadão; Proteção dos Jovens em Territórios
Descoesão - Protejo e; Mães da Paz.
O Projeto de Lei de Conversão nº 32/2007 foi então submetida à deliberação do
Senado Federal e recebeu parecer favorável do Senador Romeu Tuma, com a inclusão

90
Processo e datas. Prazo para Emendas: 22/08/2007 a 27/08/2007. Comissão Mista: 21/08/2007 a
03/09/2007; Câmara dos Deputados: 04/09/2007 a 17/09/2007; Senado Federal: 18/09/2007 a 01/10/2007; Retorno
à Câmara dos Deputados (se houver): 02/10/2007 a 04/10/2007; Sobrestar Pauta: a partir de 05/10/2007; Congresso
Nacional: 21/08/2007 a 19/10/2007; Prorrogação pelo Congresso Nacional: 20/10/2007 a 18/12/2007.
91
Segundo o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) o acordo com o governo era ou revogar a MP ou retirar
as bolsas. Então, o governo aceitou retirar as bolsas e aprovar o projeto sem elas. In: Diário da Câmara dos Deputados
de 24/10/2007. ANO LXII - Nº 192- BRASÍLIA-DF. 2007, p56691.
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de onze emendas. Por conta dessa modificação o projeto teve que retornar a Câmara
dos Deputados para uma nova votação. A oposição que tinha aprovado a PLV nº
32/2007 ameaçou votar contra a aprovação, caso não fosse retirado as alterações feitas
pelo Senado e, o governo acabou cedendo. Em 24 de outubro de 2007, o Pronasci - a
Lei nº 11.530/2007 - foi aprovado com as diretrizes gerais, sem os principais projetos.
É fato que Tarso Genro tinha sido presidente do PT, responsável pela costura
política que levou a coalizão de onze partidos da base governista e conduziu a reforma
ministerial, do segundo mandato, ao lado do presidente Lula. Isto significa que
capacidade de articulação política não era um problema para o ministro.
Entretanto, o período de tramitação da MP nº 384 no Congresso Nacional
coincidiu com a tramitação da PEC 89/2007 que prorrogaria até 31 de dezembro de
2011 a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF92.
Nesse sentido, todas as atenções do governo estavam voltadas para a prorrogação do
CPMF, que acabou sendo derrotado e extinto pelo Congresso Nacional.
Apesar disso, Genro tinha sido bem-sucedido no Senado, ao contrário da
Câmara dos Deputados, onde enfrentou resistência da oposição a aprovação do
Pronasci. Nos chama atenção que o relator no Senado da PLV nº 32/2007 era o Senador
Romeu Tuma e, coincidentemente, o seu filho Romeu Tuma Júnior assumiu em outubro
de 2007 a Secretária Nacional de Justiça no lugar de Antônio Carlos Biscaia, que foi
para a SENASP. Segundo Abramovay (2018), essa entrada de Tuma Júnior no
Ministério da Justiça ocorreu devido a um pedido do Palácio ao ministro Tarso Genro.
Paralelamente a MP n°384 foram enviados ao Congresso Nacional os seguintes
projetos de lei relacionados ao Pronasci.
✓ Programa Bolsa Formação. O Projeto de Lei n° 1935 de
16/08/2007 foi submetido ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo
e entrou na pauta de discussão do Plenário da Câmara no dia 04/09/2007.
A PL passou por diversas comissões. No dia 15/02/2008 foi retirada pelo

92
CPMF foi um imposto cobrado sob as movimentações financeiras feitas por pessoas jurídicas e físicas.
Esse imposto foi criado pelo governo FHC, por meio da EC nº 12/1996, e tinha como objetivo arrecadar verbas para
a Saúde Pública. Posteriormente, seus recursos também foram utilizado para a Previdência Social e para o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. O CPMF passou a vigorar em 1997. O governo Lula tentou prorrogar esse
imposto em 2007, mas foi derrotado no legislativo e, consequentemente, o CPMF foi suspenso.
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Poder Executivo pela Mensagem n°48 de 2008 em virtude da edição da
MP n° 416/2008 que tinha o objetivo de alterar a Lei n°11530 de
24/10/2007, que instituiu o Pronasci e incluir projetos que foram vetados
durante o processo de tramitação dessa Lei. Com a emissão da MP
416/2008, o Bolsa Formação foi incluído e, posteriormente, a MP virou a
Lei n° 11.707 de 19/06/2008. Iremos tratar com detalhe sobre o conteúdo
do programa em outra seção.
✓ Fundo Nacional de Segurança Pública. O Projeto de Lei n° 1.950
17/07/2007 propunha alterar os dispositivos da Lei n° 10.201 de
14/02/2001, que instituiu o FNSP, referente a aplicação dos recursos do
fundo. O projeto tramita na Câmara dos Deputados há mais de 10 anos.
✓ Força Nacional de Segurança Pública. O Decreto nº 6.189, de
20/08/2007 alterou o Decreto 5.289, de 29/11/2004 que instituiu a Força
Nacional dando um caráter permanente e de pronto emprego.
✓ Sistema Único de Segurança Pública - SUSP. O Projeto de Lei n°
1937 de 17/07/2007, que “disciplina a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7o do art.
144 da Constituição, institui o Sistema Único de Segurança Pública SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã, e dá outras providências”. A
institucionalização do SUSP era prevista no Plano Nacional de Segurança
Pública do primeiro governo Lula. Todavia, esse projeto só foi enviado
ao Congresso no segundo mandato. Em 2012, a PL n° 1937/2007 foi
desmembrada em dois projetos de lei: a PL n° 3734 de 2012 de criação do
SUSP, que após anos de tramitação no Congresso Nacional foi aprovada
e virou a Lei n° 13.675 de 11/06/2018. A Lei, também, criou a Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS e; a PL n°
3734 de 2012 de criação do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança
Pública e Justiça Criminal – SINESP. Esse projeto foi arquivado com a
aprovação do Projeto de Lei n° 4024/ 2012 (original da PLS 310/2003) de
criação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais e sobre Drogas – SINESP.
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✓ Regime Disciplinar da Polícia Federal, e da Polícia Civil do Distrito
Federal, que seria instituído pelo Projeto de Lei n° 1952/2007. Em 2018
ainda estava aguardando parecer do relator da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
✓ Remição da pena pelo estudo. Projeto de Lei n° 1.936 de
17/07/2007 tinha como objetivo alterar os dispositivos da Lei n° 7.210, de
11/06/984 – Lei de Execução Penal –, para introduzir a remição da pena
pelo estudo. Foi arquivado.
✓ Lei Orgânica da Polícia Civil. Projeto de Lei n° 1.949 de
18/07/2007. O projeto está parado desde meados de 2018.
Após a aprovação da Lei n° 11.530 de 24 de outubro de 2007 que instituiu o
Pronasci o Ministério da justiça não se deixou vencer e continuou insistindo pela
aprovação dos projetos que foram retirados do texto original. Nesse sentido, o Poder
Executivo enviou a Mensagem nº. 814 submetendo um projeto de lei que alterasse a
Lei do Pronasci e, dessa forma, incluísse os projetos: Reservistas Cidadão, Protejo,
Mulheres da Paz93 e Comunicação Cidadã Preventiva94.
Em janeiro de 2008, o Poder Executivo envia a Mensagem n° 23/2008
submetendo ao Congresso Nacional a Medida Provisória n° 416/2008, que alteraria a
Lei n° 11.530 de 24/10/2007. Novamente, o governo buscava incluir os projetos Reservistas Cidadão, Protejo, Mulheres da Paz - vetados pela Câmara dos Deputados.
Além dos projetos Comunicação Cidadã Preventiva e Bolsa Formação. A retirada da
tramitação do Projeto de Lei n° 1935 que instituía o Bolsa Formação e a inclusão do
mesmo na MP acabou proporcionando maior capacidade de barganha do governo com
a ala dos policiais 95 no Congresso Nacional e, consequentemente, boa parte das
alterações foram aprovadas (ABRAMOVAY, 2018). Em relação aos projetos apenas o
Comunicação Cidadã Preventiva não foi aprovado. Em junho, a Lei n° 11.707/2008 que
altera a Lei n° 11.530/2007 - que institui Pronasci - foi emitida.

93

O nome Mães da Paz foi alterado para Mulheres da Paz.
Esse projeto foi incluído nesse segundo momento.
95
Em 2018, em entrevista, Pedro Abramovay comenta sobre essa negociação.
94
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O programa Pronasci
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, segundo
a Lei n° 11.530 de 24 de outubro de 2007 (com alterações pela Lei n° 11.707 de
19/06/2008) destinou-se a “articular ações de segurança pública para a prevenção,
controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de
proteção às vítimas” (Art2).
O programa previa um investimento de 6,707 bilhões até 2012, do governo
Federal, por meio do Ministério da Justiça, no desenvolvimento de 94 ações, que
combinariam ações estruturais na área policial e programas locais de prevenção e
integração de jovens em situação de risco sociais, junto a comunidade, que envolveria
órgãos federais, como secretarias e ministérios 96 e, em intervenções articuladas nos
estados e municípios (FERREIRA e BRITO, 2010).
As diretrizes do Pronasci eram (Art.3. da Lei n° 11.530/2007 e alterada pela Lei
n° 11.707/2008) :
I - promover os direitos humanos, cultura de paz, apoio ao desarmamento, a diversidade cultural,
não aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual;
II - criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;
III - fortalecimento dos conselhos tutelares;
IV - promoção da segurança e da convivência pacífica;
V - modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional;
VI - valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários;
VII - participação de jovens e adolescentes, de egressos do sistema prisional, de famílias expostas
à violência urbana e de mulheres em situação de violência;
VIII - ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e egressos do
sistema prisional, mediante implementação de projetos educativos, esportivos e profissionalizantes;
IX - intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime organizado e da corrupção
policial;
X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis;

96

Como seria essa interfase de outros órgão do governo federal com o Pronasci? O professor Nando em
depoimento ao CPDOC/FGV (FERREIRA e BRITTO, 2010: 60) dá um ótimo exemplo como funcionaria essa
atuação. Ele diz: “o Ministério da Educação tem mil alunos no programa Educação de Jovens e Adultos, numa escola
próxima do Complexo do Alemão. Mas, no trabalho que o Pronasci vem desenvolvendo, são identificados no
Alemão 110 jovens que ou estão na droga, ou cometeram algum pequeno delito e estão com problemas na delegacia,
passaram pelo Conselho Tutelar. Essa escola não os aceita, porque são pequenos deliquentes, só irão lá para
incomodar e quebrar janela da escola. Esses 110 são trazidos ara o Protejo, que é o projeto do Pronasci para jovens
em território de exclusão social. O objetivo é o resgate da cidadania, com aulas de direitos e deveres, num processo
de reintegração através da cultura, educação (…) depois que esse jovem passar pelo Protejo (…) Nós chegaremos
para o Ministério da Educação e diremos: "lá no complexo do Alemão, onde vocês têm mil alunos, nós queremos
vagas para mais 110”. Se o MEC disser que não tem recurso, o Pronasci paga essas 110 vagas”.
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XI - garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos espaços públicos;
XII - observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados e
participativos das políticas sociais e das resoluções dos conselhos de políticas sociais e de defesa de
direitos afetos ao Pronasci;
XIII - participação e inclusão em programas capazes de responder, de modo consistente e
permanente, às demandas das vítimas da criminalidade por intermédio de apoio psicológico, jurídico e
social;
XIV - participação de jovens e adolescentes em situação de moradores de rua em programas
educativos e profissionalizantes com vistas na ressocialização e reintegração à família;
XV - promoção de estudos, pesquisas e indicadores sobre a violência que considerem as
dimensões de gênero, étnicas, raciais, geracionais e de orientação sexual;
XVI - transparência de sua execução, inclusive por meios eletrônicos de acesso público; e
XVII - garantia da participação da sociedade civil

O Pronasci tinha quatro focos principais: 1) foco etário: jovens e adolescente de
15 a 24 anos; 2) foco social: jovens e adolescentes em risco social, como expostos a
situação de rua, famílias expostas a violência urbana, vítimas de criminalidade e
egressos do sistema prisional; 3) foco territorial: regiões metropolitanas e aglomerados
urbanos que apresentem altos índices de homicídios e de crimes violentos; 4) foco
repressivo: combater o crime organizado97.
Como dito acima, as ações do programa eram dividias em duas categorias e, cada
uma delas em três eixos:
1) Ações estruturais.
✓ Modernização das instituições de segurança pública e do sistema
prisional (incluía a regulamentação do SUS; Lei orgânica das polícias
estaduais, Manutenção da Força Nacional; construção de presídios;
aquisição de equipamentos; construção de núcleos de polícia cidade nos
territórios).
✓ Valorização dos profissionais de segurança pública e agentes
penitenciários (Bolsa-formação, Plano de financiamento habitacional
para profissionais de segurança pública; ampliação da RENASESP;
formação continuada em policiamento comunitário mediação de conflito;

97

Esse foco foi acrescido pela Lei n° 11.707/2008 que alterou alguns dispositivos da Lei 11.530/2007 que
instituiu o Pronasci.
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tecnologia

não-letais;

aperfeiçoamento

em

inteligência

policial,

investigação criminal e outros);
✓ Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado
(Implementação de medidas de punições disciplinares; estruturação das
ouvidorias e corregedorias de Polícia; Instalação de laboratórios de
lavagem de dinheiro nos estados; campanha de desarmamento; política
nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas; controle de fronteiras da
Polícia Federal)

2) Programas Locais.
✓ Território de Paz (Ações de mobilização comunitária e policial, tais
como: Instalação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal;
Implementação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública;
Criação do Canal Comunidade para consumidores; Reorganização dos
espaços urbanos e recuperação dos equipamentos públicos);
✓ Integração do jovem e da família (aqui incluí diversos programas
com duas frentes: 1) Jovens: Projeto, Reservista cidadão, Brasil
Alfabetizado, Proeja, Prouni e outros; 2) Família: Mulheres da Paz;
Programa Saúde da Família; Reformulação dos Conselhos Tutelares;
Projeto Família).
✓ Segurança e convivência (projetos educativos, culturais e esportivos
se inclusão social).

Em relação a gestão do Pronasci era exercida pelos Ministérios e demais órgãos
federais nele envolvidos, assim como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
participantes, sob a coordenação do Ministério da Justiça.
Para aderir ao programa os entes federados deveriam seguir certas
condicionalidades (Art.6.), tais como: criar um Gabinete de Gestão Integrada; garantia
a participação da sociedade civil e dos conselhos tutelares nos fóruns de segurança
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pública que acompanharão e fiscalizarão os projetos do Pronasci; se comprometer a
seguir as diretrizes do Pronasci; no caso dos Estados e do Distrito Federal se
comprometerem com o

efetivo policial nas ações para pacificação territorial;

divulgação das ações e projetos do Pronasci; apresentação de plano diretor do sistema
penitenciário, no caso dos Estados e do Distrito Federal; compromisso de implementar
programas continuados de formação em direitos humanos para as forças de segurança
pública estaduais e municipais, assim como para servidores do sistema penitenciário;
compromisso de criação de centros de referência e apoio psicológico, jurídico e social
às vítimas da criminalidade.
Por fim, o Pronasci contava com quatro projetos:
O projeto Reservista-Cidadão tinha como objetivo capacitar jovens recémlicenciados do serviço militar obrigatório para atuar como agentes comunitários, nas
áreas geográficas abrangidas pelo Pronasci, em ações de promoção de cidadania. Esse
jovem receberia um auxílio-financeiro mensal durante doze meses. O projeto buscava
criar mecanismo para que esses jovens recém-licenciados não fossem “capturados” pelo
crime organizado e, consequentemente, fossem trabalhar como soldados do
Narcotráfico.
O Proteção de Jovens em Território Vulnerável – Protejo era um projeto focado
no resgate e inclusão social de jovens e adolescentes expostos à violência – doméstica
ou urbana - e a vulnerabilidade social. O Protejo mesclava uma formação educacional,
cultural e de práticas esportivas, para que a partir disso fosse possível resgatar a
autoestima, incluir socialmente e reestruturar a vida desses jovens. Vale ressaltar que
um dos objetivos do programa era a convivência pacífica entre esses jovens e
adolescentes. Nesse sentido, eles eram submetidos a cursos de capacitação com foco
em direito humanos, combate à violência e à criminalidade, assim como, em atividades
de emancipação e socialização que possibilitassem a sua reinserção nas comunidades
em que vivem. Esses jovens e adolescentes que aceitavam participar do Protejo
recebiam um auxílio-financeiro mensal durante doze meses, podendo ser prorrogado
por mais um ano.
O projeto Mulheres da Paz destinava-se a capacitar mulheres que habitavam
territórios vulneráveis, áreas geográficas abrangidas pelo Pronasci, que estariam
dispostas a atuarem socialmente na resolução pacífica de conflitos e no resgate de
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jovens e adolescentes da violência, criminalidade e vulnerabilidade social. Assim
como, na mobilização social para afirmação da cidadania, tendo em vista a
emancipação das mulheres e prevenção e enfrentamento da violência contra as
mulheres. Primeiro, o projeto tinha uma abordagem de capacitação dessas mulheres
socialmente atuantes em cursos sobre direitos humanos, gênero e mediação de conflitos.
Segundo, as mulheres selecionadas atuavam em colaboração com as atividades do
Projeto Protejo, em articulação com os Conselhos Tutelares. Terceiro, no envolvimento
de atividades de emancipação da mulher e de reeducação e valorização dos jovens e
adolescentes. O projeto também contava com um incentivo financeiro para essas
mulheres que aceitavam participar do programa.
O projeto Bolsa-Formação era focado nos profissionais de segurança pública policiais estaduais, bombeiros, agentes penitenciários, carcerários e peritos - e tratavase de um curso de qualificação para profissionais da área e aqueles aptos para fazem o
curso recebia uma remuneração mensal - bolsa - durante doze meses. Nesse sentido,
eram aptos para se inscreverem nos cursos aqueles que não recebessem remuneração
mensal superior ao limite estabelecido no regulamento e não tivessem sido condenados
nos últimos cinco anos. Além disso, era importante que os entes além de aceitarem as
condicionalidades estabelecidas para adesão ao Pronasci (Art.6.), instituíssem um
programa de polícia comunitária98 e garantissem a remuneração mensal pessoal não
inferior a mil e trezentos reais.
O Bolsa-Formação foi pesando como uma forma de complemento de salários de
policiais de baixa renda dos estados. Como a remuneração dos policiais estaduais é uma
atribuição estadual, a forma encontrada pelos elaboradores do programa Pronasci foi
criar um projeto que qualificasse os profissionais de segurança pública e ao mesmo
tempo lhe fornecessem uma complementação de renda (ABRAMOVAY, 2018)99.
Pontos positivos e negativos do programa

O Pronasci reiterava o que já estava embrionário no I e II PNSP, que a União
precisava atuar como um player na segurança pública e que políticas públicas nessa

98

Apesar de enfatizar a adoção de policiamento comunitário pelas polícia estaduais, o enfoque era baseado
na aproximação da polícia e a sociedade, com vista a realizar patrulhamento do tipo preventivo. Não existia nenhuma
medidas que fosse voltada para o controle da violência policial (IPEA, 2009).
99
Pedro Abramovay (2018) comenta esse ponto em entrevista.
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área têm que assegurar direitos para todos. Isto, significava o reconhecimento que
promover segurança pública se faz com atenção aos diretos humanos, que as duas coisas
são mutuamente necessárias e não rivais. As ações na área deveriam articular atuações
preventivas e de repressão qualificada, que ambas as modalidades de ação do Estado
eram vistas como legítimas e dependeriam do contexto, desde que assegurassem os
direitos de todos. Além disso, que segurança pública não se resumia apenas a polícia,
mas que esse ator era fundamental na construção da democracia, pelo seu papel de
garantir direitos e liberdades individuais. Para alcançar esse objetivo entram as
divergências entre os planos, por exemplo, o PNSP do primeiro governo Lula defendia
reformas institucionais das polícias, como a desconstitucionalização das polícias. Já o
Pronasci apresentava propostas de modernização e valorização da policia sem alterar o
status quo das polícias estaduais (MADEIRA e RODRIGUES, 2015; IPEA, 2008).
Observa-se, ainda, que o público juvenil identificado como aquele mais suscetível
a ser vitimizado e atraído para trabalhar para organizações criminosas ligadas ao
narcotráfico era um dos focos principais do Pronasci. Isto, também, já tinha sido
diagnosticado nos planos nacionais de segurança pública, tanto do governo Cardoso,
quanto no primeiro governo Lula.
O Pronasci buscou articular políticas locais com maior contribuição e valorização
dos municípios na segurança pública. Eles teriam o papel de implantar políticas sociais
preventivas nos territórios e os programas Território da Paz, Reservistas-Cidadão e
Mulheres da Paz tinham o município como recorte territorial.
É fato que o governo federal se envolveu formalmente com o Pronasci e, isto, não
foi visto nos planos anteriores. O Pronasci foi instituído pela Lei n° 11.530/2007 - algo
inédito até então -, o Ministro se empenhou em conseguir recursos para o programa e
houve um fortalecimento político dos agentes responsáveis por sua implantação.
Apesar do Pronasci ter um prazo definido, com data de início em 2007 e fim em 2012,
previa uma continuidade do programa pelo menos para os dois anos iniciais do próximo
governo. (MADEIRA e RODRIGUES, 2015; IPEA, 2008, SOARES, 2007).
Contudo, o Pronasci sofreu diversas críticas, tais como:1) o programa apresentava
uma lista de propostas fragmentadas e inorgânicas e, na prática da gestão acabaram
gerando fragmentação do produto final; 2) o arranjo institucional envolvendo diversos
órgão governamentais contribuiu para o processo de fragmentação de decisão, criando
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dificuldade de consenso e execução de prioridades; 3) por não ter enfrentado a reforma
institucional das polícias; 4) Durante o processo de implantação do programa nos
estados e municípios acabou expondo, segundo Madeira e Rodrigues (2015, p. 15), a
fragilidade da gestão pública. Os entes que nunca executaram políticas preventivas na
área não possuíam, obviamente, nem sequer estrutura de gestão para fazê-lo. Nesse
sentido, as dificuldades eram até mesmo primárias; 5) Madeira e Rodrigues (2015, p.17)
chamam atenção para as disparidades na transferência dos recursos financeiros e
mostram que aqueles municípios com maior capacidade de gestão foram os que mais
angariaram recursos do Pronasci (MADEIRA e RODRIGUES, 2015; IPEA, 2008); 6)
o programa teve impacto negativo nos recursos do FNSP, que sofreram queda após o
lançamento do Pronasci (PERES, BUENO e TONELLI, 2016); 7) Os municípios
passaram a receber mais recursos após o Pronasci. Entretanto, os estados continuaram
a receber o maior volume de recursos, de certa forma, indo contra a própria lógica do
programa (PERES, BUENO e TONELLI, 2016); 8) Alguns críticos acusam o fato das
ações estruturais do programa serem dirigidas ao aparato policial. Em termos
orçamentários a maior parte dos recursos do programa foram destinadas a polícia. Os
recursos do Bolsa-Formação, por exemplo, se tratava da maior despesa do programa e
o que sofreu o menor contingenciamento (INESC, 2014).
2.5. Troca de governo e a saída do Pronasci de cena.
Em fevereiro de 2010, o Ministro Tarso Genro saiu do Ministério da Justiça para
se candidatar ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul e, em seu lugar,
foi nomeado o Secretário-Executivo Luiz Paulo Teles Barreto, que permaneceria no
cargo até o final do mandato do presidente Lula. Essa troca acabou provocando uma
perda de força política do MJ para o Ministério da Defesa.
No governo Lula, a Força Nacional de Segurança Pública passou a atuar em ações
que “tradicionalmente” vinham sendo ocupadas pelas Forças Armadas, como ocorreu
nos jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Isto significava que recursos que
antes iam para as Forças Armadas, estavam sendo transferidos para a Força Nacional
e, consequentemente, isso criava tensões e insatisfações, por parte dos militares.
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Na avaliação do Pedro Abramovay (2018),100 essa disputa por recursos sempre
esteve presente e com a troca de Genro para Barreto acabou provocando a ascensão dos
militares, dada a própria força política no Ministro da Defesa Nelson Jobim frente ao
Ministro Barreto. Isto é descrito no trecho a seguir,
a minha avaliação do que aconteceu. É que quando o Tarso sai, isso era feito
com disputa. Porque as Forças Armadas estavam revoltadas internamente com isso,
porque elas viam isso a única chance delas conseguirem recurso e falavam a coisa
do Haiti era para gente ter e Anápoles, que eles tem um lugar de treinamento militar
em Goiás. E, o Haiti. Era uma discussão por recursos e iriam receber esses recursos
dos grandes eventos. Ainda mais quando vem as olimpíadas e estava indo para a
polícia e a Força Nacional. (...) Essa tensão entre os militares e o Ministério da
Justiça era muito presente. E, no fundo era tensão por recursos e eles querendo
aproveitar disso. Minha avaliação quando o Tarso sai para disputar a candidatura
entra o Luiz Paulo, que era o Secretário Executivo e sobe como Ministro. Ele era
um Ministro técnico e politicamente fraco e na defesa nessa época tinha o Nelson
Jobim, que não só́ era politicamente forte, muito próximo do Lula e muito esperto
e do mesmo partido do Sérgio Cabral.

Na visão de Abramovay (2018) 101 , as Forças Armadas voltaram a ser
protagonistas quando o governador Sérgio Cabral costurou com o Ministro Jobim o
emprego delas como força de pacificação para atuarem na ocupação do Complexo do
Alemão e Vila Cruzeiro,102 em novembro de 2010, que posteriormente, foi implantada
uma UPP. Segundo ele, essa costura foi feita sem que o MJ ou presidente fossem
consultados antes. Em suas palavras,
sem passar pelo Ministério da Justiça e sem passar pela presidência, era o
último mês o Cabral combina com o Jobim o uso de blindados e das Forças
Armadas na ocupação do Alemão naquele final de 2010. (...) em 2010, olha aqui
“600 homens blindados da marinhas”. Novembro de 2010. Era finalzinho do
governo Lula. Luiz Paulo completamente...ia mudar o ministério. O governo
Dilma, já́ estava o José́ Eduardo fechado. Ele não ia ficar e então o Ministério da
Justiça estava apagando a luz e aquele momento o Jobim entra e marca a volta dos
militares para segurança pública. Isto não tinha acontecido em nenhum outro
momento e de repente tinha blindado na rua de novo.

Desde os jogos do Pan-Americano e Parapan-Americanos a Força Nacional vinha
atuando em grandes eventos, e, quanto solicitadas pelos estados, em caso de desordem
pública, greves de polícia. Mas, a partir desse evento descrito por Abramovay (2018),
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Esse evento foi nomeado de “operação arcanjo”. Ver a planilha histório de GLOs, disponível em:
<https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem > Acesso em: 16 mar 2020.
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as Forças Armadas voltaram a atuar na segurança pública do país. Voltaremos a esse
ponto, antes trataremos da entrada de um novo ministro para o MJ.
No governo Dilma Rousseff103, Luiz Eduardo Cardozo foi nomeado Ministro da
Justiça, que por sua vez, nomeou a advogada Regina Miki 104 como secretária da
SENASP e Alberto Koptikke105 para Diretor de Política e Projetos da secretaria.
Em discurso de posse, Cardozo (2011) 106 afirmou que tinha como desafio
“combater o crime organizado, a redução da criminalidade, da violência e do consumo
de drogas”. Nesse sentido, segundo ele, havia chegado o momento de uma articulação
entre os entes “um verdadeiro Pacto Nacional de combate ao crime organizado, à
violência e ao consumo de drogas”.
Cardozo (2011) 107 reconhecia que a segurança pública era competência dos
Estados. Todavia, não deveria ser “utilizado como uma desculpa para que o governo
federal, mesmo obedecendo às suas estritas competências constitucionais, também não
chame para si a responsabilidade de desenvolver ações e projetos nesta área”.
Entretanto, mais a frente ele voltou a falar de um “pacto de Estados” e feito por “agentes
políticos” responsáveis.
Para Sá e Silva (2017, p. 18), Cardozo tinha uma interpretação “mais rígidas das
competências federativas” e via a segurança pública, no que diz respeito a prevenção e
controle da criminalidade violenta como tarefa dos estados. No caso da União, a sua
atuação se restringiria ao combate do “crime organizado” e “consumo de drogas” e na
“promoção da segurança de grandes eventos”.
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Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais em 1947. Ela é economista e
política filiada ao Partido dos Trabalhadores. Na década de 60, durante o regime militar instaurado no Brasil,
se juntou a organizações que lutaram contra o fim da ditadura militar. Na década de 70, foi presa e torturada pelo
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Na década de 80, filiou-se ao PDT e foi Secretária Municipal da
Fazenda e Porto Alegre. Na década de 90, Secretária Estadual de Minas e Energia, também, do município de Porto
Alegre. Nos anos 2000, filiou-se ao PT e formulou o plano de governo da área energética do presidente Lula. Durante
o governo Lula foi Ministra de Minas e Energia e Ministra-Chefe da Casa Civil. De 2011 a 2016 foi presidenta do
Brasil até sofrer um impeachment removida do cargo em 31 de agosto de 2016. No entanto, não perdeu o direito de
ocupar cargos políticos. Ela se candidatou ao cargo de Senadora de Minas Gerais em 2018, mas foi derrotada.
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Miki foi secretária de segurança de Diadema e Secretária executiva da Conasp.
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Foi assessor do Tarso Genro, secretário de segurança de Canoas e coordenador da primeira conferência
de segurança pública.
106
Íntegra do discurso disponível em: https://mj.jusbrasil.com.br/noticias/2524181/discurso-de-posse-do-drjose-eduardo-cardozo-integra.
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De uma certa forma, por diversas vezes durante o discurso de posse, Cardozo
afirmou que o enfrentamento ao crime organizado e drogas seria prioridade para o
ministério. Ele chegou a dizer que “o povo brasileiro clama por segurança, pelo
combate aos danos sociais causados pelo consumo das drogas, pelo enfrentamento do
crime organizado”. Nessa linha, ele prometia reforçar o policiamento de fronteira e
ampliar o papel da Polícia Federal nesse campo e aperfeiçoar a legislação processual,
como a penal.
Cardozo (2011)108, ainda, prometeu que daria continuidade ao Pronasci. Em suas
palavras, “O PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
que será por nós administrativamente alocado dentro da estrutura da SENASP, terá
continuidade e será ampliado a partir da manutenção dos seus próprios objetivos”.
A presidenta Dilma tinha prometido, em campanha, que daria continuidade ao
Pronasci e que o renovaria. O discurso de Cardozo estava em consonância com as
promessas da presidenta (WINOGRON, 2015). Sendo assim, a secretária Miki e o
Diretor Kopittke da SENASP ficaram responsáveis por fazer tais reformulações
necessárias ao programa. Nesse sentido, eles elaboraram um Plano Nacional de
Prevenção e Redução de Homicídios, mas acabou sendo vetado pela própria Dilma.
(SÁ e SILVA, 2017).
O próprio Alberto Kopittke (2018) 109 relata esses acontecimentos. Para ele, a
decisão de Dilma não foi técnica e sim política. Em suas palavras,
Eu fui para a Senasp e voltei como diretor de política, cheguei a apresentar
o Pronasci 2, com correções. Realmente o Pronasci tinha problemas de gestão,
lógico. Nos daríamos um salto ali. O foco dele seria inicialmente voltado para o
Rio, já estava ali começando as UPPs. Toda uma metodologia institucionalizando
os programas de prevenção e ela determina que não se fale mais em Pronasci.
Durante a campanha dela o Pronasci foi o programa que ela verbalizou, eu falei no
programa da TV de 2010. Ela gravou o programa Nacional onde ela apresentou as
propostas de segurança, que foi gravado em Canoas e eu falei inclusive. Ela fala do
Pronasci e conversa com as mulheres, com os jovens ali. Ela determina que não se
fale mais em Pronasci e faz críticas muito incabíveis, desproporcionais na minha
opinião, que era a política, com Tarso uma disputa, que não era uma questão
técnica.
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Para Luiz Eduardo Soares (2011)110, o Plano Nacional de Prevenção e Redução
de Homicídios era consistente e promissor, entretanto Dilma via a questão dos
homicídios como assunto de competência dos estados e vetou o projeto.
uma equipe qualificada do ministério trabalhou todo o primeiro semestre na
elaboração de um plano de articulação nacional para a redução dos homicídios
dolosos, valorizando a prevenção, mas com ênfase no aprimoramento das
investigações.
Um plano consistente e promissor, que não transferia responsabilidades à
União, mas a levava a compartilhar responsabilidades práticas. Em meados de
julho, chegou a data tão esperada: o encontro com a presidente. O ministro passoulhe o documento, enquanto o técnico preparava-se para expô-lo.
Rápida e eficaz, tranquila e infalível como Bruce Lee, a presidente
antecipou-se: homicídios? Isso é com os Estados. Pôs de lado o documento e
ordenou que se passasse ao próximo ponto da pauta.

Segundo Abramovay (2018)111, com a entrada da presidenta Dilma houve um
desmonte dos projetos do Ministério da Justiça da época de Tarso Genro. Para ele, o
ministro Cardozo foi incapaz de bancar os projetos existente e qualquer plano que tinha
uma linha convergente com a gestão anterior. O resultado disso foi o próprio
enfraquecimento do MJ. Esse espaço vazio, como dito acima, foi ocupado por Nelson
Jobim e as Forças Armadas. Para Abramovay, essa volta dos GLOs se deram e com
velocidade após a entrada da Dilma na presidência.
(...) O Tarso apoiou o José Eduardo para o Ministério da Justiça. Mas, a
Dilma não gostava do Tarso, não se falavam direito. Ela tinha uma implicância com
todos os projetos da gestão anterior. Com o Pronasci. Ela desmonta o Pronasci
rapidamente. O Alberto Kopittke apresenta um plano de redução de homicídios e
ela rapidamente no primeiro Power point manda direto para casa e ela banca,
implica muito com a Força Nacional de Segurança Pública. Acha o projeto absurdo,
não entende. Acho que não reformula, não contam que era um jeito de tirar os
militares. Contaram que era uma bagunça e que não serve para nada. Não é uma
força permanente. O Jobim entra e ocupa o espaço. E, faz essa aliança com o Rio e
propõe ao Rio várias vezes. Passando o exército no Alemão e ai vem Maré, ai vem
GLO.
(...) Essa volta das GLOs com a Dilma. Isso é muito rápido e não tem
ninguém que vá até ela e diz: você está destruindo tudo.

Kopittke (2018)112, reforça essa ideia, que as GLOs voltaram no governo Dilma,
e que essas ações, para ele, de certa forma, passaram a ser políticas de segurança
pública. Em suas palavras, “o governo federal para de fazer política de segurança
pública e passa a fazer GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é um outro modelo. Sai
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da segurança cidadã e volta para a ideia de segurança nacional, segurança de Forças
Armadas”.
As operações de GLOs 113 não cessaram no governo Lula, ainda que tenham
diminuído drasticamente a partir do sucesso do uso da Força Nacional de Segurança
Pública nos jogos do Pan-Americano e Parapan-Americanos. Observa-se que, em 2008
e 2009 foram realizadas apenas três operações de GLOs (gráfico 1) e todas elas para
Garantir o pleito eleitoral - GVA (gráfico 2).
Esse cenário mudou em 2010, após a saída do ministro Tarso Genro do MJ. De
abril a maio, em três eventos, realizados em Brasília, as Forças Armadas foram
convocadas, por GLOs, para garantir a segurança públicas da Reunião dos BRICS;
Reunião do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom) e; III Fórum da
Aliança das Américas. Isto ia na contramão da própria política de segurança pública
que o governo vinha adotando no segundo mandato. De fato, essas operações voltaram
a se intensificarem no governo de Dilma Rousself, como mostram os gráficos abaixo.
Gráfico 1 – Ocorrência de GLOs (1992-2016)
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Gráfico 2 - Ocorrência de GLOs por tipo
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Mas, voltando para a questão do Pronasci, segundo Sá e Silva (2012, p. 421),
apesar da previsão de R$ 6,7 bilhões, entre 2008 e 2012 para o programa, essa verba
teve que ser negociada ano a ano no Congresso Nacional e não ficou livre de
contingenciamento. Durante o governo Dilma os cortes foram, ainda, maiores e o
programa não foi renovado, tal como havia prometido em campanha (KOPITTKE,
2018; SÁ e SILVA, 2017; INESC, 2014; FABRINI e CARVALHO, 2011).
O INESC alertou para o fato que a política econômica e fiscal do governo impede
que programas voltados para a ampliação de direitos, combate às desigualdades e
prevenção da criminalidade não consigam prosperar devido aos suscetíveis
contigenciamentos realizados pelo próprio governo. O INESC mostrou que de todos os
projetos do Pronasci, o Bolsa-Formação foi o que menos sofreu corte e, ainda, que era
o programa com maior volume de recursos empregados pelo MJ. (INESC, 2014, p.73).
Ou seja, apesar dos principais programas do Pronasci eram voltados para os municípios,
a maior parte dos recursos continuaram sendo enviadas para os estados (BUENO e
TONELLI, 2016).
Dentro dessa lógica, segundo os dados da SIAFI (tabela no anexo), foram
repassados do Pronasci para o estado do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2016 quase 61
milhões de reais. Mas, segundo dados da Secretaria de Segurança e Governo – SESEG
os repasse do programa Bolsa-Formação para o estado chegou ao valor de
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365.377.286,00 milhões de reais114, entre 2008 a 2011, para o pagamento de BolsaFormação para 33 mil profissionais de segurança pública.
Por fim, o plano de Miki e Koptikke prometia avanços, segundo Sá e Silva (2017,
p. 20), ele avançaria em relação ao Pronasci no que diz respeito “melhores condições
de pactuação, monitoramento e avaliação de soluções no âmbito local, até porque tudo
isso seria feito de maneira mais bem alinhada com outras políticas, equipamentos
públicos e iniciativas de polícia de proximidade”. Mas, como dito acima, acabou sendo
vetado pela presidenta Dilma. De todo modo, não podemos afirmar que se esse plano
fosse aprovado não sofreria com os contigenciamentos de recursos.

Conclusão do capítulo
Esse capítulo apresentou um panorama das principais propostas de reforma da
União na área de segurança pública, iniciando desde a entrada da discussão do tema da
ANC, em 1987, até a saída do programa Pronasci no governo Dilma.
Nesse sentido, mostramos que atores alinhados as forças autoritárias dentro da
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança conseguiram
resistir, de certa medida, e fizeram valer suas preferências políticas (ELSTER, 2006).
Após a transição democrática e promulgação da CF88, qualquer modificação da
estrutura das polícias do país, por exemplo, dependeriam de uma forte adesão dos
parlamentares para formar maioria qualificada (2/3) - se tratando de um claro veto
institucional tal como tratado por Tsebelis (1997; 2002).
A própria carta fortaleceu a capacidade decisória dos estados na área. Os
governadores tornaram-se atores relevantes com capacidade de iniciativas e diferentes
poderes de veto sobre questões relacionadas na área. Mas, o crescimento da
criminalidade violenta no país e a própria dificuldade dos estados de dar conta desse
problema foi empurrando o governo federal para "linha de frente", que qualquer
presidente que pretendesse governar o país teria que prestar atenção a essa pasta. A
União procurou responder formulando reformas para área. Como visto ao longo do
capítulo, sucessivas tentativas de reformas enfrentaram dificuldade de modificar o forte
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legado institucional na área, ou não saiu do papel ou sofreu forte vetos e/ou interrupções
em seu processo de formulação e implementação (PIERSON, 2004; TSBELIS, 1997;
2002). Algumas mudanças ocorreram ainda que graduais (THELEN e MAHONEY,
2010). De certa forma, é possível perceber que durante esse processo o governo federal
foi assumindo novos papéis, de financiador para coordenador e indutor de políticas de
segurança pública.
Especificamente, a criminalidade violenta no país foi sendo cada vez mais
associada ao tráfico de drogas e armas. Um problema que atingia estados como Rio de
Janeiro e São Paulo, nas décadas de 80 e 90, foi se espalhando para todo o país. Isso é
perceptível nos planos de segurança pública, tal como mostrado ao longo do capítulo.
Esse capítulo chamou atenção para as mudanças no direcionamento do MJ e
reformulações na política de segurança pública, com a entrada de novos atores e criação
do Pronasci, da Força Nacional e o aumento do papel da SENASP (THELEN e
MAHONEY, 2010). Esse ponto será importante para que possamos entender o impacto
de decisões tomadas à nível federal no estadual, no caso do estado do Rio de Janeiro e,
especificamente, na política de pacificação. Voltaremos a esse assunto no último
capítulo.
No próximo capítulo, o objetivo é descrever as políticas de segurança pública
formuladas pelo governo do estado do Rio de Janeiro entre o período de 1983 a 2006,
voltadas para o controle da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico
de drogas por controle de territórios em áreas favelizadas.
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CAPÍTULO 3 – MUDANÇAS E/OU CONTINUIDADE NA POLÍTICA DE
SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO.
Há um consenso na literatura que as proposições de políticas públicas de segurança
no Brasil consistem num movimento pendular, oscilando entre soluções mais
democráticas, pautadas nos direitos humanos e em reformas sociais ou marcadas pelo
endurecimento das ações policias, com atuação mais repressiva e as vezes até
militaristas. O estado do Rio de Janeiro é o caso mais associado na literatura a esse
movimento pendular. (BEATO, 1999; SOARES E SENTO-SÉ, 2000; MEDEIROS,
2007).
Nesse sentido, a criminalidade violenta no estado Rio de Janeiro vem sendo
identificada, principalmente, como um problema gerado pelo tráfico de drogas e sua
solução passou a ser discutida em relação a melhor forma de combatê-la, se uma política
mais repressiva ou preventiva. Essas soluções distintas entraram para o debate político,
dividindo atores relevantes e a opinião pública em geral.
Por um lado, um forte legado institucional vigente no estado se baseia em uma
política repressiva no combate às drogas (PIERSON, 2004). Ou seja, incursões policiais
- curto período, as vezes com duração de horas - em áreas de comunidades (favelas)
com o objetivo de prender traficantes e apreensão de armas e drogas, que acaba gerando
vítimas do conflito. O aumento e diminuição desse tipo de ações, também, está
relacionada ao quanto isto se trata de uma política de governo ou não. Observa-se que
essas operações nem sempre são resultado de investigações policiais, podendo se tratar,
também, de ações reativas da polícia115. Mas, trataremos disso mais a frente. Por outro,
uma alternativa à política repressiva acabou sendo associada ao policiamento
comunitário.
O policiamento comunitário, desde o seu surgimento na década de 1980, tem sido
apontado como solução para o problema de prestação do serviço policial em diversos
países. Na América Latina a primeira tentativa de implementar um experimento de
policiamento comunitário surgiu no Rio de Janeiro, no primeiro governo Brizola (1983-

115
Por exemplo, em casos que policiais são assassinados e a busca pelos assassinos pode levar a operações
nas favelas tento como objetivo encontrar o culpado (mandante), mas sem que isso seja baseado em uma investigação
prévia.
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1987), pelo então Secretário Estadual da Política Militar Coronel Carlos Magno
Nazareth Cerqueira. Nesse período, o país vivia um processo de transição democrática
e essa categoria de policiamento significava para Cerqueira uma mudança de uma
polícia autoritária para uma polícia democrática. Mas, a sua implementação sofreu forte
resistência dentro e fora da polícia militar. (RIBEIRO e MONTANDON, 2014;
GOMES E BURLAMAQUI, 2016; BURLAMAQUI, 2017).
Mas, o que significa policiamento comunitário? Segundo a Skogan (2008) é visto
como uma mudança da própria estrutura de organização e processo decisório da polícia.
Portanto, a adoção de tal política pública, significa seguir três estratégias centrais: 1)
Envolvimento da comunidade. Isto é, uma parceria entre a polícia e a comunidade no
apontamento dos problemas do bairro e questões prioritárias; 2) Solução de problema.
Definição de estratégias preventivas que serão adotadas para a solução de problemas.
A partir de um diagnóstico realizado pela polícia, tendo em vista, as informações e
necessidades da própria comunidade e; 3) Descentralização das decisões e estratégias
de ações para a solução dos problemas da localidade devem ser realizadas entre o
supervisor e os policias lotado em tal área/bairro e, não, determinada pelo centro de
comando da própria polícia.
Entretanto, policiamento comunitário tal como definido pela literatura nunca foi
implementado no Rio de Janeiro. Apesar de estar presente no discurso da polícia militar
desde a década de 1980 (RIBEIRO e MONTANDON, 2014) e nas ações, com a
implementação de diversos programas, malsucedidos e/ou durabilidade muito curta,
que se diziam ter como objetivo e/ou filosofia o policiamento comunitário, como o
CIPOC, GAPE, o Mutirão pela Paz, o GPAE, entre outros. (BURLAMAQUI, 2017). É
possível dizer que todos esses programas tinham como objetivos comuns a prestação
de serviço policial (respeito às leis) para moradores de comunidades, especificamente,
áreas dominadas por disputas violentas provocada por quadrilhas de tráfico de drogas,
consequentemente, uma mudança de relação entre a polícia e a comunidade e controle
dessas áreas pelo Estado e não por facções criminosas. Ou seja, o significado de
policiamento comunitário parece ter sido descaracterizado e ganhado outro conteúdo.
Para alguns acadêmicos a política de pacificação é um programa que conseguiu
conciliar dois modelos conflituosos, um modelo de polícia democrática – com a
implantação de um policiamento comunitário em áreas de comunidades e; um modelo
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de “controle do crime” – com retorno de territórios que estavam nas mãos de facções
criminais pelo Estado e diminuição do número de homicídios (CARNEIRO, 2012).
Para outros, a UPP, principal projeto desse programa, acabou significando “mais
polícias” nas comunidades (RIBEIRO e MONTANDON, 2014) e uma frustrante não
implantação de um policiamento comunitário tal definido pela literatura (SKOGAN,
2008). Esse assunto trataremos com mais detalhes no próximo capítulo.
Vale ressaltar, ainda, que no decorrer da década de 80 e 90 o crescimento da
criminalidade violenta no Rio de Janeiro passou a ser associada a disputas violentas
entre quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território em áreas de comunidades
e fizeram com que soluções mais preventivas de solução ao crime sofressem sempre
grandes resistências. Apesar de que soluções focadas, especificamente, na repressão do
crime não tiveram os benefícios esperados por seus formuladores e governos que o
adotaram de forma exclusiva não conseguiram ser efetivos na redução da taxa de
homicídio.
A partir disso, o objetivo do capítulo é descrever as políticas de segurança pública
de cada governo do Estado do Rio de Janeiro, entre o período de 1983 até 2006,
principalmente, as políticas voltadas para o controle da criminalidade violenta
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de territórios em áreas de
favelas.
3.1. Primeiro governo Brizola (1983-1987).
O retorno das eleições diretas para governador no ano de 1982 foi um importante
passo para o processo de redemocratização do país (STEPAN, 1988) e permitiu que
estados politicamente importantes como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
elegessem governadores de oposição ao regime militar, respectivamente, Franco
Montoro, Tancredo Neves e Leonel de Moura Brizola116. O grande desafio dos recém-

116

Leonel de Moura Brizola nasceu no povoado de Cruzadinha (RS) em 1922, oriundo de uma família pobre
de agricultores rurais e perdeu o pai ainda com um ano de idade, que foi assassinado por tropas governistas da guerra
civil em 1921 no Rio Grande do Sul. Em 1949 se formou em engenharia. Ele ingressou para a política em 1945 se
filiou ao PTB de Getúlio Vargas. Elegeu-se deputado estadual em 1947 e deputado federal em 1954. Mas, em 1955
deixou o cargo para assumir a Prefeitura de Porto Alegre. Em 1958 foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Em
1962, ele foi eleito deputado federal pelo antigo estado da Guanabara (Rio de Janeiro). Com o golpe militar em 1964,
Brizola se exilou no Uruguai até 1977, quando foi expulso pelo governo, seguiu para os Estados Unidos e,
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eleitos era se diferenciarem politicamente e administrativamente do regime e, sendo
assim, governos mais democráticos.
Destaca-se que o Brasil ainda estava sob vigência do mandato do General João
Batista Figueiredo, último presidente militar, que permaneceu no cargo até março de
1985, quando a chapa de Tancredo Neves/José Sarney de Araújo Costa foi eleita por
meio de um colégio eleitoral - eleições indiretas - para governarem o país e,
futuramente, convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Como visto no capítulo
anterior, a democratização de fato do país somente se concretizou ao final do ano de
1988 com a promulgação da Constituição Federal.
Observa-se que esse cenário político só foi possível devido a duas mudanças
institucionais em 1979117, a Lei de Anistia (Lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979) e a
Lei de Reforma Partidária118 (Lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979). O primeiro
ato permitiu o retorno de políticos exilados ao país, como o Leonel Brizola. O segundo
a reintrodução do pluripartidarismo no país. O partido Aliança Renovadora Nacional ARENA foi extinto e substituído pelo Partido Democrático Social - PDS e o
Movimento Democrático Brasileiro - MDB desmembrou-se em dois partidos, Partido
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB119 que reivindicava o posto de partido de
oposição ao regime militar e o Partido Popular - PP 120 , que no Rio de Janeiro era
formado pelos adeptos ao chaguismo121. Outras siglas partidárias, também, surgiram
após a reforma, a recriação do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB e a criação do

posteriormente, para Lisboa. Ele voltou ao Brasil em 1980 e se elegeu governador do Rio de Janeiro em 1982. Com
a redemocratização do país se candidatou ao cargo de presidente da República em 1989, mas perdeu as eleições.
Mas, se mostrou forte no Rio de Janeiro se elegendo novamente no Estado em 1990 com 57% dos votos. Em 1994,
candidatou-se, novamente, ao cargo de presidente da República e não foi bem-sucedido. Para detalhes sobre a
história política de Leonel Brizola ver o verbete dele que se encontra no Dicionário Histórico Bibliográfico do
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/leonel-de-mourabrizola>
117
Essa mudanças faziam parte da promessa do presidente General Figueiredo de dar continuidade ao
processo de abertura política inaugurada por seu antecessor General Ernesto Geisel.
118
Para analistas essa era uma estratégia utilizada pelo governo federal para dividir a oposição e, com isso,
aumentar a sua capacidade de negociação para dá continuidade a liberalização tutelada da ditadura para a democracia
no país (FREIRE, 2012).
119
Em 2017, após votação interna no partido o PMDB voltou a se chamar Movimento Democrático
Brasileiro.
120
Tendo como um dos fundadores principais o político mineiro Tancredo Neves.
121
Segundo Eli Diniz (1982, p. 20) o chaguismo representava a institucionalização da troca de votos por
favores na esfera política por aqueles que ocupam cargos com poderes públicos. Nesse sentido, o “grupo chaguista
elimina a competição interna, oligarquiza o processo decisório e estabelece um férreo controle sobre os mecanismos
de seleção e ingresso de novos filiados. Não sendo um partido, a máquina não cumpre as funções que a democracia
imputa as organizações partidárias”. O chaguismo é o avesso ao Estado moderno. Políticos liderados por Chagas
Freitas, que era governador do Estado do Rio de Janeiro em 1979.
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Partido dos Trabalhadores - PT e o Partido Democrático Trabalhista - PDT122. Esse
último foi criado por residentes e exilados políticos em Lisboa e tinham como liderança
Leonel Brizola.
As reformulações no quadro partidário continuaram em 1982. Para as eleições desse
ano foi determinado que o voto seria vinculado. Sendo assim, cada eleitor teria,
obrigatoriamente, que votar em candidatos de um mesmo partido para todos os cargos
em disputa e se não o fizesse o seu voto seria automaticamente anulado. Com essa
medida, os partidos políticos tiveram que apresentar um candidato para cada cargo em
disputa nas eleições de 1982. Apenas dois partidos se enquadravam nesse cenário, o
PMDB e o PDS. Para alguns analistas, essa era uma estratégia governista com o
objetivo de proporcionar a vitória do PDS. Essa conjuntura política fez com que antigas
facções do MDB se reunificasse no PMDB123. Outros partidos para continuarem vivos
nas eleições de 82, como o PDT, absorveram pessoas que tinham uma imagem pública
reconhecida (exemplo: o cantor Agnaldo Timóteo), para cumprir as exigências das
reformas eleitorais, não se tratando de políticos profissionais (HOLLANDA, 2005).
No Rio de Janeiro, o contexto político era favorável a mudanças e, com isso, todos
os candidatos reivindicavam o papel de opositor ao regime militar. Observa-se que
apesar da imagem desgastada do PMDB o seu candidato, Miro Teixeira,124 aparecia em
primeiro lugar nas intenções de votos até agosto de 1982 (O GLOBO, 20/08/1982).
Esse desgaste só foi sentido dois meses depois, quando conflitos intrapartidários
provocaram o afastamento do governador Chagas Freitas da campanha de Teixeira e a
sua aproximação do candidato do PDS, Moreira Franco (O GLOBO, 07/10/1982).
Brizola, por sua vez, estava longe de ser o favorito a candidato a governador e sendo
taxado pelo jornal de “fracassado” e “pé frio” (O GLOBO, 07/10/1982). Entretanto,
essa contingência fez com que o discurso oposicionista de Brizola e sua característica

122

Em Lisboa, entre os dias 15 e 17 de junho, ocorreu o “Encontro dos Trabalhistas do Brasil” com os
políticos exilados, como Leonel Brizola. Desse encontro foi produzido a "Carta de Lisboa" (Disponível em:
<“http://www.pdt.org.br/index.php/carta-de-lisboa-marco-do-trabalhismo-na-redemocratizacao-do-brasil/>), que
definiu as bases para o partido. O objetivo era recriar o PTB, partido criado por Getúlio Vargas e presidido por João
Goulart. Mas, não conseguiram ficar com a sigla, porque a Justiça Eleitoral deu ganho de causa ao grupo encabeçado
por Cândida Ivete Vargas Tatsch, sobrinha de Vargas, em 12 de maio de 1980. Uma semana depois o grupo liderado
por Brizola criou o PDT.
123
Como o PP, por exemplo, que se desmembrou. O Tancredo Neves - liderança do PP - disputou as eleições
de 1982 para o cargo de governador de Minas Gerais pelo PMDB. Ele venceu as eleições desse ano.
124
Miro Teixeira acompanhou Chagas Freitas na fundação do PP. Mas com a dissolução do partido, Teixeira
voltou para o PMDB e tornou-se candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em 1982.
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de personagem de sua própria história - indivíduo de infância pobre, que foi perseguido
pelo regime militar, exilado e, assim, privado de viver em seu país de origem (SANTO
SÉ, 1999) ganhasse finalmente receptividade dentro da sociedade fluminense (O
GLOBO, 30/10/1982). Portanto, Brizola com seu discurso de promoção da educação,
direitos humanos e melhores condições de vida para a população foi ganhando
legitimidade não apenas da classe pobre, como também, média e alta (SOARES e
VALLE, 1985). No final de novembro de 1982, Brizola125 foi eleito governador do
estado do Rio de Janeiro juntamente com seu vice-governador Darcy Ribeiro (O
GLOBO, 27/11/1982).
O principal projeto da chapa Leonel Brizola/Darcy Ribeiro era a reforma social, que
para eles deveria iniciar com a educação. A educação básica era a prioridade do governo
e eles pretendiam construir, ao longo dos quatro anos de mandato, 500 Centros
Integrados de Educação Popular – CIEPs. O objetivo desse programa era retirar as
crianças e jovens carentes das ruas - pressuponha que com a escolarização esses jovens
já não estariam mais vulneráveis ao mundo do crime - e, assim, proporcionar educação
de tempo integral (8 às 17h), com atividades culturais e até mesmo atendimento médico
e odontológico. O programa era visto, também, por seus formuladores como uma forma
de inclusão de crianças e jovens pobres na sociedade, como uma espécie de “porta de
entrada”. Após eleito reservou boa parte do orçamento do governo estadual foi para
esse programa (SOARES e SENTO-SÉ, 2000; HOLLANDA, 2005).
Um outro projeto que fazia parte dessa proposta de reforma social era o programa
"Cada Família um Lote", que era voltado para a política habitacional. Nesse sentido, o
governo previa a cessão de lotes e, também, de financiamento para famílias pobres
construírem a sua casa própria. Soares e Sento-sé (2000) ressaltam que os títulos de
propriedade eram concedidos às mulheres. Isto, porque, elas eram reconhecidas, no
projeto, como provedoras, principais, das famílias das classes pobres. Essa inclusão de
mulheres, assim como pobres e negros na sociedade fluminense, segundo Silva (2016),
fazia parte da própria concepção do movimento trabalhista que Brizola - como líder fazia parte.

125

Segundo Soares e Sento-Sé (2000), Brizola foi o único governador eleito que não pertencia aos partidos
PDS ou PMDB.
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Em relação a segurança pública, Soares e Sento-Sé (2000) ressaltam que ambos os
programas propostos pelo governo Brizola tinham como pretensão a médio e longo
prazo diminuir os índices de criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Segundo Soares
e Sento-Sé (2000, p. 8), ”Brizola acentuava que o recrudescimento da violência e da
criminalidade era um problema fundamentalmente de caráter social". Isto porque, para
Brizola, o modelo econômico adotado pelo regime militar provocou um aumento da
distância entre os mais ricos e pobres no país e "a depreciação da qualidade de vida
eram apontados como os focos de aprofundamento da exclusão e do acirramento das
tensões, sobretudo nas grandes cidades". Segundo aos autores essa interpretação do
problema da violência e da segurança pública era típica da época.
Cano et al (2004, p. 4) observam que até o início da década de 80 a criminalidade
violenta não era uma questão central no debate político no país. A educação, assim
como, saúde e desemprego eram áreas consideradas prioritárias para a população e a
agenda pública.
Especificamente no Rio de Janeiro, na visão de Cano et al (2004, p. 5), nos anos 70,
três fatores podem ter retardado o debate público a respeito da violência no estado, 1)
os dados oficiais não eram confiáveis ou "suficientemente desagregados" que
permitisse uma análise mais acurada; 2) os órgão de comunicação eram censurados pelo
regime militar; 3) no final dos anos 70, com a revogação do AI 5126 e início da abertura
política a violência do estado contra grupos de esquerda chamavam mais atenção da
sociedade.
Para Soares e Sento-Sé (2000, p.2-3), isto começou a mudar no ano de 1979, com
a Lei de Anistia, a Reforma Partidária e a abertura, aos poucos, da liberdade de
comunicação. Os autores chamam atenção para uma operação policial no morro da
Cachoeirinha, no subúrbio do Rio de Janeiro, em que foi noticiado em um largo alcance
de mídia impressa. Nos jornais, abaixo do slogan "operação bem sucedida na favela”
mostravam fotos de cadáveres de pessoas e a mensagem “este não rouba mais”. Esse
episódio, segundo eles provocou repúdio e protesto dentro da sociedade fluminense.

126
O Ato Institucional nº 5 foi decretado em 13 de dezembro de 1968 pelo então presidente da República,
General Artur da Costa e Silva. Esse ato inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar no país. AI 5 foi
revogado pela Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978. Ver: CALICCHIO, Vera. Atos Institucionais.
In:<http://www.fgv.br/>cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais> Acesso em: 10 de janeiro de
2019.
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Além disso, os pobres e excluídos da sociedade passaram a ser "incorporadas ao elenco
de vítimas portadoras dos mesmos direitos violados pelo estado autoritário”, que até
esse momento as denúncias contra o estado no que se refere a violação de direitos
humanos cometidos pelas forças de segurança pública era restrita a perseguidos
políticos (estudantes, líderes de esquerda, e outros).
Uma pesquisa de opinião pública, nesse mesmo ano, do IBOPE revelava, segundo
Soares e Sento-Sé (2000), que a população do estado via a violência como um dos
grandes problemas, assim como, desemprego, educação e saúde. Ressalta-se que o
sentimento de insegurança e medo no Rio de Janeiro vai ganhando novas dimensões e
se alastrando de fato em meados do anos 80 e, principalmente, anos 90. Assim como, o
descrédito nas instituições policiais (CANO et al, 2004; SILVA, 2016). Iremos tratar
disso ao longo desse capítulo.
Nas eleições de 1982, o tema da segurança pública ganhou certo destaque na
opinião pública. Parte do discurso de Brizola era relacionado a questão dos direitos
humanos e à violência policial. Ele condenava as ações policiais discricionárias em
áreas mais pobres do estados, ao tratamento e abuso de poder dos órgão de segurança
púbica. Ele também reivindicava que os lares dessas pessoas fossem respeitados e
recebessem os mesmos direitos de inviolabilidade privada dos lares do “asfalto”127.
Nesse sentido, a segurança pública fazia parte desse grande projeto de reforma
social que o governo Brizola pretendia implantar no estado do Rio de Janeiro.
Entretanto, os desafios nessa área eram enormes. O país ainda vivia sob o regime militar
e o tema nesse período era tratado como problema de segurança nacional. Nesse
sentido, a atividade policial existia para reprimir, por meio da violência, qualquer tipo
de manifestações interna no país que fossem consideradas tanto criminosa, quanto
capaz de interromper a paz nacional. Um dos grandes desafios era justamente
democratizar a polícia.
Um outro desafio, nessa área, era o crescimento da criminalidade violenta na cidade
do Rio de Janeiro que envolvia sequestros, assaltos a bancos, roubos em geral, etc. No
decorrer da década de 80, vai sendo cada vez mais perceptível no cotidiano da cidade e

127

Asfalto é um “apelido” dado a zonas residenciais de classe média do Rio de Janeiro, em oposição ao
morro, como são chamadas as favelas (comunidades) do Rio de Janeiro.
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assumindo destaque na agenda pública (CANO et al, 2004). Mas, também, de uma
“nova violência” (SOARES, 2002) decorrente do narcotráfico, que se tratava de
quadrilhas que disputavam pontos de vendas de drogas 128 em áreas pobres, em sua
maioria localizadas em favelas, que no decorrer da década de 80 passaram a assumir
destaque nos noticiários dos principais jornais do país. O Globo, notícia de 16 de março
de 1980, por exemplo, informou da prisão de dois chefes do tráfico de drogas, pela
polícia, na comunidade da Cidade de Deus, os traficantes Zé Pequeno e Timbó.
Segundo a literatura, nos anos 80 o Brasil e, principalmente, o Rio de Janeiro passou
a representar um ponto de escoamento privilegiado de cocaína, além de um mercado
interno em expansão. Nesse sentido, com o aumento do fluxo de cocaína e dinheiro da
venda dessa droga provocou, consequentemente, uma corrida armamentista por parte
dessas quadrilhas de tráfico de drogas para proteger os seus negócios e territórios uns
dos outros. Além disso, esse

novo mercado possibilitou, também, uma maior

organização desse próprio mercado ilegal (MISSE, 1999; CANO et al, 2004; SOARES
e SENTO-SÉ, 2000; SILVA, 2016).
Em março 1983, Leonel Brizola tomou posse como governador do estado do Rio
de Janeiro. Na área de segurança pública, uma de suas primeiras medidas foi extinguir
a Secretaria de Segurança Pública e a criação de duas secretarias estaduais: as
secretarias de Estado da Polícia Militar e da Polícia Judiciária e dos Direitos Civil (O
GLOBO, 08/03/1983). O objetivo do novo governador era aumentar a autonomia da
PMERJ e, consequentemente, diminuir o poder de intervenção do Exército na
instituição. Isso, porque, dois meses antes o governo federal expediu o Decreto-lei nº
2.010 de 12 de janeiro de 1983 129 - reorganizava as polícias militares - e alterou o
Decreto-lei nº 667 de julho de 1969, que apesar de permitir que os governadores
nomeassem para o Comando Geral da Polícia Militar um oficial da ativa do alto
comando da própria instituição, era necessário que o mesmo fosse aprovado pelo
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Misse (1999), revela que a venda de drogas, principalmente de maconha, nessas áreas já existia desde as
décadas de 60 e 70. Porém, não perceptível pelo grande público.
129
Segundo o art. 6º - “O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa,
do último posto, da própria Corporação. § 1º - O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos
Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal, após ser o nome indicado aprovado pelo Ministro de
Estado do Exército, observada a formação profissional do oficial para o exercício de Comando. § 2º - O Comando
das Polícias Militares poderá, também, ser exercido por General-de-Brigada da Ativa do Exército ou por oficial
superior combatente da ativa, preferentemente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do
Exército pelos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal."
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Ministro de Estado do Exército. Portanto, para escapar dessa regra, Brizola criou uma
Secretaria Estadual da Polícia Militar responsável pela direção da própria PMERJ. Por
sua vez, como não era previsto, no Decreto-Lei nº 2.010/1983, que a nomeação do
futuro secretário fosse aprovada pelo Ministro do Exército, o governador ficou livre
para

nomear

o

futuro

secretário

(RIBEIRO,

2015;

HOLLANDA,

2005;

BURLAMAQUI, 2017).
Observa-se que a introdução de um novo ator político no sistema – Brizola – e sua
reinterpretação da regra com a criação de novas regras em substituição de antigas regras
– mudança do tipo Displacemente – possibilitou novos arranjos e mudança no controle
do próprio comando da PMERJ (THELEN e MAYONEY, 2010; BURLAMAQUI,
2017). Nesse sentido, Brizola nomeou para o cargo de Secretário Estadual da PMERJ130
o Cel. da PMERJ Carlos Magno Nazareth Cerqueira131 e o delegado Arnaldo Campana
para o cargo de Secretário Estadual de Polícia Judiciária e dos Direitos Civil (O
GLOBO, 16/04/1983).
Vale ressaltar que o Comando-Geral da PMERJ havia sido entregue ao Cel.
Nazareth Cerqueira no mês anterior, pelo Cel. do Exército Edgard da Silva Pingarilho
Filho que comandava a corporação desde fevereiro de 1982. A princípio o Cel.
Pingarilho afirmava que deixaria o cargo no dia primeiro de março e o entregaria a um
oficial de alta patente da própria corporação, conforme estava definido pelo próprio
Exército e essa ordem servia para todos os estados do país (O GLOBO, 05/02/1983).
Entretanto, alguns dias depois, alegando motivos pessoais entregou o cargo ao Cel.
Cerqueira, que na época ocupava a chefia do Estado Maior da PMERJ (O GLOBO, 1819/02/1983). Portanto, com a saída do coronel do Exército, Cel. Cerqueira passou a
ocupou interinamente o comando da corporação e, em seguida, como dito acima, foi
oficializado como secretário pelo governador. Para o professor e Cel. Edson da Silva
(2011), Cel. Pingarilho saiu do cargo antes do dia primeiro de março, porque “não
queria presidir a passagem do comando”132.
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Boletim de informação da PMERJ nº. 20 de 18/02/1983.
Cel. Nazareth Cerqueira ingressou na PMERJ em 1954 e foi Comandante Geral da corporação por oito
anos - não consecutivos - nos dois governos de Brizola de 18/02/1983 a 15/03/1987 e 15/03/1991 a 01/01/1995.
132
Esse fato é relatado pelo Cel. Edson da Silva em 2011 em entrevista ao projeto “História do Policiamento
Comunitário na Cidade do Rio de Janeiro”.
131
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Em relação a essa nomeação, anos depois, o próprio Cel.Cerqueira em entrevista133
revelou que não fazia parte do grupo pedetista, não conhecia nenhum integrante do
governo, inclusive o governador. Por que, então, depois de toda essa engenharia
institucional Brizola nomeou o Cel. Cerqueira se não o conhecia? Segundo o professor
e Cel. Jorge da Silva (2011), Brizola não tinha nenhum nome dentro da polícia e
preferiu manter o Cel.Cerqueira no cargo que ocupava. Para Carlos Nobre (2008 apud
SILVA, 2016, p.134), o coronel seguia uma linha de trabalho condizente com a do
governador. Nesse sentido, ele, também, defendia a "desmilitarização das polícias e
com a valorização dos direitos humanos na prática de atuação policial”.
De todo modo, essa engenharia institucional permitiu que o nome do Cel. Cerqueira
não precisasse passar pela aprovação do ministro do Exército. Esse ato rompeu, ainda
no período de ditadura militar, com a presença quase sempre hegemônica do Exército
dentro do Comando da PMERJ

134

(RIBEIRO, 2015; HOLLANDA, 2005;

BURLAMAQUI, 2017). Além disso, esse ato dava maior autonomia à polícia militar
e, de certa forma, para a própria condução das políticas estaduais 135 na área de
segurança pública.
Nesse início de governo, Brizola, vinha demostrando que pretendia reformar as
forças de segurança do estado, de transformar a polícia, em uma polícia moderna e
garantidora de direitos e liberdades dos cidadãos. Ele afirmava que um passo importante
para isso seria aproximar a polícia da sociedade fluminense, principalmente, dos menos
favorecidos. Ele acreditava, ainda, que isto seria importante para reduzir a
criminalidade na cidade (O GLOBO, 20/04/1983; 27/04/1983). Ressalta-se que logo no
início de seu governo se mostrou um ator político com predisposição de mudanças na
área de segurança pública (THELEN e MAYONEY, 2010).
Mas, os desafios eram enormes. Brizola pretendia democratizar a polícia, garantir
os direitos e liberdades dos cidadãos e, ainda, reduzir a criminalidade da cidade, em um
período que o país ainda vivia sobre regime militar e começava a enfrentar a ascensão
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Entrevista com Carlos Magno Nazareth Cerqueira de 18 de julho de 1988. Depoimento oral transcrito.
Projetos Especiais Cem anos de Abolição. In: Museu da Imagem e do Som. Apud Silv, 2016, p. 191.
134
Segundo Hollanda (2005, p.75), até 1983 a PMERJ só havia sido comandado por um policial de carreira
durante 12 anos, entre 1870 a 1878 e 1961 a 1965.
135
Esse episódio é destacado em entrevista pelo professor e Cel. Edson da Silva (2011). Ele reforça a
informação que a criação das secretarias estaduais rompia com esse vínculo que a polícia tinha com exército.
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do narcotráfico na cidade. Não era tarefa simples conciliar essas agendas dado o
contexto que vivia a cidade e o país.
O Cel. Nazareth Cerqueira136 compartilhava das mesmas crenças de Brizola137 a
respeito da necessidade de reformas na área, de adequar as forças policias a necessidade
de um governo democrático 138 , que policiamento era algo diferente de repressão
militarista139 e que esse tipo de ação não era a forma correta de prevenir a criminalidade.
Então, cabia a esse ator institucional dar andamento as reformas profundas na PMERJ.
Para o secretário era fundamental diminuir a violência do aparato policial e definir a
real função do policial, o policiamento ostensivo e, esse tipo de policiamento, para ele,
era baseado em estratégias de prevenção ao crime e deveria ser adotado por essa “nova”
polícia. Todas as ações policiais, sendo assim, deveriam ser baseadas na filosofia dos
direitos humanos. Para o Cel. Cerqueria (2010, p. 194), “era preciso deixar claro que
não éramos tropa de guerra, e que não existia inimigo a combater e sim crime a
prevenir”. Diante disso, o objetivo síntese se encontrava dentro do seguinte trecho do
Plano Diretor da PMERJ (1984-1987, p.34):
promover, adaptando a estrutura policial-militar às exigências da segurança
pública, o ajustamento comportamental da organização dentro de uma nova
concepção de ordem pública, na qual a colaboração e a integração comunitária
sejam nossos referenciais, o que implica um novo policial e uma nova polícia.

A partir desse objetivo, o Cel. Cerqueira passou a estudar mais a fundo o
policiamento ostensivo140, para melhor definir a própria função da polícia. Desse modo,
visitou junto com outros oficiais da corporação instituições policiais de outros países,
como por exemplo, a Fundação Polícia em Washington e o Instituto Vera em Nova

136
Cel. Nazareth Cerqueira era um intelectual e oficial da polícia, filósofo e psicólogo. Ele defendia
mudanças profundas dentro da corporação antes mesmo de se tornar secretário. Para mais informações sobre a
trajetória do Cel. Cerqueira na polícia ver: Silva, 2016.
137
Isso fica claro na própria fala do Cel. Cerqueira (1988, p. 8 apud Silva, 2016) “desde o tempo de escola
até como comandante-geral, foi uma luta de fazer uma polícia voltada pra coisa pública, voltada para o respeito aos
direitos humanos. Tanto que não foi muito difícil assimilar a filosofia do governador. Porque, quando o governador
disse para mim o que ele queria aquilo era coisa que eu buscava há muito tempo com alguns outros colegas”.
138
Acreditamos que essa frase, do próprio Cel. Cerqueira (2010, p. 194), mostra que ele estava se referindo
a democracia em oposição a doutrina de segurança nacional vigente durante o período de ditadura militar no Brasil:
“Bem, o que nós queríamos dizer com uma “nova ordem pública”? Era aquela ordem que não a colocada na teoria
da segurança nacional, era uma nova ordem, calcada em um regime democrática”.
139
Segundo Silva (2106, p. 213), Cel. Cerqueira sempre foi contra ao modelo de guerra adotado pela polícia
no período de vigência do regime militar.
140
Naquele contexto o Cel. Cerqueira se refere a policiamento ostensivo como sendo policiamento de
prevenção ao crime.
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York. Além disso, o secretário sempre buscou, junto com seus oficiais, participar de
palestras e intercâmbios de informações, tanto dentro do país, quanto no exterior, com
esse objetivo de melhor definir o que seria essa polícia moderna e democrática que
gostaria de implantar no Rio de Janeiro, (LEAL, PEREIRA E MUNTEAL FILHO,
2010). Cel. Jorge da Silva (2011) 141 , ressalta que essa era uma diretriz do próprio
governador.
Portanto, foi por meio desses intercâmbios internacionais que o coronel teve contato
com o policiamento comunitário142. Esse tipo de categoria de policiamento passou a
significar para ele uma alternativa para estruturar a própria polícia, transformando-a de
autoritária para democrática. Ou seja, essa categoria de policiamento era mais
condizente com a polícia prestadora de serviço público, que dialoga com a sociedade,
que respeita e garante os direitos e liberdades dos cidadão, tal como o coronel pretendia
que a PM se transformasse (CERQUEIRA, 2010).
A própria definição do que era exatamente policiamento comunitário ainda estava
em construção, entre os países que o adotavam, na década de 80. A premissa central do
policiamento comunitário, segundo Skolnick e Bayler (1988, p. 18) “é que o público
deve exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção da segurança”. Nesse
sentido, atuando como um parceiro da polícia na prevenção do crime. Tendo em vista
que a polícia e mesmo o sistema de justiça criminal não conseguem sozinhos resolver
o problema da criminalidade. Sendo assim, caberia definir juntos - polícia e sociedade
- quais os problemas reais do bairro e as melhores estratégias a serem adotadas na
prevenção a criminalidade. Skolnick e Bayler (1988, p. 19) apresentam, então, quatro
normas presentes em todo policiamento comunitário: “1. Organizar a prevenção do
crime tendo como base a comunidade; 2. Reorientar as atividades de patrulhamento
para enfatizar os serviços não- emergenciais; 3. Aumentar a responsabilização das
comunidades locais; 4. Descentralizar o comando” 143.
De uma certa forma, é possível observar até mesmo os pressupostos do
policiamento comunitário, ainda que de maneira introdutória, no próprio Plano Diretor
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Op. cit.
Três referências de modelos de policiamento comunitário da época: 1) Modelo Koban no Japão; 2) Polícia
de Ontário nº Canadá; 3) Polícia de Nova York nos Estados Unidos.
143
Observa-se que a estratégia solução de problemas (GOLDSTEIN, 1990) ainda não estava presente na
definição de policiamento comunitário na década de 80. Tal exposto na introdução do capítulo.
142
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da PMERJ 144 (1984-1987) redigido pelo Cel. Cerqueira e seu grupo de oficiais 145
(SILVA, 2016). A finalidade fundamental do plano era a de delimitar o próprio papel
da Polícia Militar. Desse modo, o documento apresentava uma polícia que tinha como
atributo primordial garantir os direitos dos cidadãos, prestar um serviço público
essencial que é a segurança pública, baseada nos princípios de respeito aos direitos
humanos e no diálogo e integração com a comunidade. Silva (2016, p. 235) ressalta que
o objetivo do Cel. Cerqueira e sua equipe era desconstruir a retórica da “guerra”, de
que a polícia tinha um “inimigo a combater”, isso fazia parte dos códigos e
comportamento interno da PMERJ - da formação à prática (CERQUEIRA, 2010). A
grande batalha do coronel era “desmilitarizar" essas crenças e valores dentro da
corporação. Nesse sentido, o plano servia como um documento que buscava reformular
essas concepções, como a redefinição da filosofia do comando e reorganização do
trabalho do policial, ao definir padrões de comportamento, por exemplo. O plano não
deixava de propor uma restruturação administrativa e material da PMERJ. Portanto, se
tratava do reaparelhamento da polícia, seja na comprar de veículos, armamentos e
recursos humanos. Como, também, na reformas nas estruturas e criação de um centro
de informática (LEAL, PEREIRA e FILHO, 2010).
O Cel. Cerqueira buscou dentro dos meios institucionais transformar suas ideias em
políticas concretas e o Plano Diretor é um marco importante nesse processo. Essas
novas ideias sofreram forte resistência dentro e fora da PMERJ, como observou o Cel.
Jorge da Silva (2011)146, “o Plano Diretor é o seguinte: olha, a Polícia Militar deve
trabalhar nessa direção nesse sentido. Ele faz uma concepção (...) O grande problema
foi a resistência, (...) de todas as partes, das corporações militares e outros lugares
também” (BÉLAND, 2009; 2019; THELEN e MAHONEY, 2010; HALL e TAYLOR,
2003).
Os arranjos institucionais uma vez estabelecidos são de difícil modificação e
acabam influenciando decisões posteriores, como veremos mudar a atitude repressiva
e reativa da polícia herdada da ditadura militar tem sido um grande desafio para os
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Silva (2016) faz uma análise aprofundada do Plano Diretor da PMERJ (1984-87) com objetivo de
compreender esse “novo" modelo institucional que o Cel. Cerqueira queria implantar na PMERJ.
145
Segundo Silva (2016), os principais colaboradores na elaboração desse plano foram os coronéis da
PMERJ Jorge da Silva e Celso Guimarães.
146
Op. cit.
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atores pró-mudança (PIERSON, 2004). Ainda assim, como veremos ao longo desse
capítulo e no próximo, mudanças surgiram de dentro da própria polícia, como no
próprio governo. O Cel. Cerqueira, ainda que provavelmente não tenha conseguido
mudar a polícia como queria, foi capaz de introduzir novas ideias e arranjos
institucionais nas estruturas existentes (THELEN e MAHONEY, 2010; BÉLAND,
2009; 2019).
Na prática para dá andamento as formulações pretendidas, a gestão do Cel.
Cerqueira atuou em duas frentes, na reformulação da formação dos policiais e na
aproximação da polícia com a comunidade, por meio, de programas de policiamento
comunitários147, “experimentos” cuja expansão dependeria do sucesso e aceitação dos
mesmos.
Em relação a formação do policial, esta deveria, para o Cel. Cerqueira ter ênfase
na comunidade - no envolvimento da polícia com a comunidade, no respeito e garantia
dos direitos e liberdades dos cidadãos e baseado na filosofia de direitos humanos. Ele
acreditava que essa reforma curricular148 teria como efeito endógeno uma mudança de
diretriz na intervenção policial (HOLLANDA, 2005). A primeira iniciativa foi
reformular o curso de formação de oficiais. Como evidencia o Cel. Ibis Pereira
(2011)149, “o nosso currículo passou a contemplar temas como direitos humanos, um
assunto que até então não se falava dentro das escolas de formação – começou a se falar
a partir de 1983, a questão da centralidade da pessoa humana como grande objeto de
proteção da polícia”.
Num momento posterior o Cel. Cerqueira implantou o Núcleo de Instrutores e
Professores Policiais Militares nas Unidades de Apoio de Ensino 150 . O secretário
acreditava que a receptividade da reforma do currículo pela corporação seria facilitada
se os cursos fossem ministrados pelos próprios policiais e não civis. Por esse motivo,
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Essas experiências não fizeram parte de uma mudança da própria organização e processo decisório da
polícia. É possível dizer que nos programas foi adotado a primeira das três caraterísticas necessárias para serem
classificados como sendo de policiamento comunitário, segundo Skogan (2008). Ver: Ribeiro e Montandon (2014).
As autoras buscaram compreender como os próprios oficiais da PMERJ definem policiamento comunitário ao longo
de três décadas.
148
Boletim de Informação nº. 93 de 18/05/1984.
149
Depoimento dado pelo coronel ao projeto “História do Policiamento Comunitário na Cidade do Rio de
Janeiro”.
150
Boletim de Informação da PMERJ nº.68 de 08/01/1985.
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ele investiu na própria formação dos instrutores que dariam os cursos (RIBEIRO, 2015,
p. 20).
No que diz respeito aos programas pilotos de policiamento comunitário, nesse
período, destacam-se dois projetos: Policiamento Comunitário de Bairro151 implantado
nos bairros da Urca, Grajaú e Laranjeiras, e posteriormente, foi expandido para catorze
bairros

152

. Esse programa era executado pelo Grupamento Especializado no

Policiamento de Bairro – GEPB153 (O GLOBO, 17/01/1984) e partia do pressuposto
que a aproximação entre a polícia e os moradores seria fundamental para melhorar o
atendimento as demandas de segurança pública nesses bairros. Nesse sentido, a
participação dos moradores se dava por meio de reuniões entre os policiais, alocados
nos respectivos bairros, e os conselheiros comunitários. Nessas reuniões eram tratadas
as demandas dos moradores e as soluções possíveis, com esse objetivo de trazer mais
segurança para a população (RIBEIRO, 2014). Ribeiro e Montandon (2014), ressaltam
que esse programa foi continuado na gestão seguinte. Apesar de se tratar de um governo
ideologicamente oposto, como iremos tratar mais a frente.
O outro programa denominado Centro Integrado de Policiamento Comunitário –
CIPOC154 foi instalado em área considerada subnormal155, a comunidade Cidade de
Deus, que fica localizada na área do 18º Batalhão da PMERJ (O GLOBO, 12/05/1983).
Esse projeto ressaltou o Cel. Cerqueira, em entrevista ao jornal O Globo (02/06/1983,
p.11), que se tratava de um velho sonho que ele tinha desde a década 70 quando era
Major e servia na própria comunidade, "quando houve uma tentativa frustrada de se
implantar um programa de integração entre a polícia e a comunidade”. O secretário,
ainda, demostrava pretensão de expandir o CIPOC para outras comunidade.

151
Esse programa foi instalado em áreas, segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, do tipo normal.
152
Catumbi, Estácio, Rio Comprido, Santa Teresa, Glória, Flamengo, Catete, Vila Operária, 25 de agosto,
Vila São Luiz, Itatiaia, Inhaúma, vila da Penha e Brás de Pina (HOLLANDA, 2005, p.119).
153
Boletim de Informação da PMERJ nº 234 de 11/12/1986.
154
Sobre o Programa CIPOC foram encontradas 63 notícias no jornal O Globo de 1983 à 1988. Sendo que,
74% das notícias são dos anos de 1983 e 1984.
155
Essa palavra é usada pelo IBGE para identificar regiões de favelas.
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Ele estava se referindo a Ação Cívico-Social - Aciso156, programa desenvolvido no
regime militar, que buscava promover uma melhor comunicação entre os militares e a
população de áreas faveladas na busca de informação a respeito de criminosos da região
(RIBEIRO, MONTANDON, 2014). Mas era por meio do Aciso, que o Exército
promovia, também, uma espécie de "ações sociais" a população que vivia em áreas de
favela, com distribuição de comida e atendimento médico (O GLOBO, 28/09/1977).
Segundo Holanda (2005, p.118) o CIPOC substituiu o Destacamento de
Policiamento Ostensivo - DPO da Cidade de Deus, abolindo com as “celas para
confinamento de presos” e dando lugar a projetos sociais na comunidade. A
inauguração do programa contou com ações sociais, que envolveu diversos grupos de
trabalhos, Apoio Comunitário, Patrulhamento Mirim, Apoio Social e Apoio ao
Trabalhador e voluntários da própria comunidade.
O objetivo do CIPOC era garantir a prestação de serviços policiais em áreas pobres
por meio de políticas preventivas e pregava um bom relacionamento entre a polícia e a
comunidade da Cidade de Deus para atender as demandas e necessidades dos
moradores. Além disso, pressuponha que outros projetos de ações sociais, de outras
secretarias do estado, também, atuassem junto com o programa. Isto é retratado no
trecho a seguir,
Tem como objetivos assegurar a presença do policiamento em determinadas áreas
carentes, onde a presença do policiamento normal, da Unidade Operacional, seja
dificultada por qualquer fator; dinamizar as ações no local em que se localize o
Centro, dotando-o de condições de funcionamento como elemento avançado;
integrar a Polícia Militar à comunidade, sobretudo a mais pobre; articular e atualizar
recursos comunitários existentes na área, utilizando-os no atendimento da
comunidade; promover e incentivar o desenvolvimento de um trabalho a nível
preventivo, junto às camadas mais jovens; colaborar no programa de favorecimento
e oportunidade de ocupação e emprego, visando à melhoria de condições de vida
da comunidade carente; minimizar os problemas sociais existentes na área afetada
ao CIPOC, através de um esforço conjunto da PM, com técnicos da área humana
(psicólogos, pedagogos e assistentes sociais); prevenir e reduzir tensões sociais,
levando a comunidade carente a engajar-se no desenvolvimento social. [Revista da
PMERJ, 1983, p. 27-28, apud RIBEIRO, 2014].

156
Ribeiro e Montandon (2014), mostram que faltava clareza entre os próprios Oficiais da PMERJ, que
trabalharam com o Cel. Cerqueira em projetos de policiamento comunitário, a respeito das semelhanças e diferenças
dos projetos Aciso e Cipoc. Até mesmo se trava de uma reprodução do segundo em relação ao primeiro ou se o
Cipoc se tratou de uma experiência revolucionária dentro da PMERJ. O Cel. Robson (2018), em entrevista, reforça
essa semelhança do programa Aciso e Cipoc.
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O CIPOC foi inaugurado no primeiro semestre de 1983 junto com as reformulações
curriculares da polícia. A principal preocupação dos formuladores era em como garantir
a prestação de serviço policial em uma área que tradicionalmente não possui esse tipo
de serviço e vista até então como local de “reprodução de criminosos”. Como mudar a
“cultura policial” até então militarizante, focada na "captura do inimigo” para de
prestador de serviço público. Ou seja, modificar a percepção do próprio policial acerca
da natureza do seu trabalho? Nesse sentido, era fundamental que a polícia e a
comunidade se vissem como parceiras e a partir desse diálogo construíssem uma
"ponte" para resolver o problema da segurança da região. Uma forma encontrada para
“facilitar” a mudança da “cultura policial” foi a alocação de policiais recém-formados
no CIPOC (HOLLANDA, 2005; RIBEIRO, 2014).
Vale ressalta que o CIPOC, desde a sua implantação, vinha sendo bem avaliado
pela população, pelo secretário e até mesmo por membros da polícia. O programa vinha
sendo bem-sucedido na diminuição de conflitos entre vizinhança, de roubos,
homicídios, tiroteio e apreensão de tóxicos na região da comunidade da Cidade de Deus.
O Globo noticiava que o programa na Cidade de Deus mostrava um caminho para
combater a criminalidade, com “o entrosamento polícia-comunidade fez diminuir o
número de ocorrências e acabou com a guerra entre quadrilhas organizadas” (O
GLOBO, 09/08/1984). Nesse sentido, apontando para os ganhos dessa “nova” forma
de relacionamento entra a polícia e a sociedade (O GLOBO, 02/06/1983; 09/08/1984;
06/02/1986). Por conta dos bons resultado o programa foi lançado na comunidade da
Cruzada São Sebastião, no Leblon, a principal justificativa do próprio Batalhão da área
era "alterar o quadro de divergências entre a atividade da PM e a comunidade” (O
GLOBO, 17/01/1985). Em 1986, foi lançado o CIPOC II na colônia de Curupaiti, no
bairro do Tanque, em Jacarepaguá (GLOBO, 08/05/1986)
É possível afirmar que o discurso de Brizola de maior interlocução e aproximação
entre a polícia e a comunidade/bairro 157 saiu do papel com a implantação de dois

157
Utiliza-se “comunidade” para se referir a população moradora de favelas e “bairro” população que vive
em áreas normais (tipologia usada pelo IBGE). Nesse momento, o governo Brizola queria uma interlocução e
aproximação da polícia com toda a sociedade. Ver: Silva, 2013.
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programas de policiamento comunitário 158 . Segundo Nilo Batista (2010), o Cel.
Cerqueira foi o primeiro a introduzir o policiamento comunitário em um país na
América Latina, ainda no início dos anos 80. Isto, também, é confirmado pelo Cel.
Ibis159 (2011), “ele é o primeiro a falar, eu penso que não estou errado ao sustentar isso,
em polícia comunitária”.
Em 1985, foi aprovado o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Polícia
Militar160. A partir desse regimento foi reorganizado as funções dos policiais alocados
nos Postos de Policiamento Comunitário - PPCs. Observa-se que originalmente os
PPCs foram criados na gestão de Chagas Freitas e tinham como objetivo conter a
criminalidade por meio de delação da comunidade de esconderijos de supostos
criminosos 161 . Nesse mesmo anos, foram realizados os I e II Ciclos de Estudos de
Segurança Pública (LEAL, PEREIRA e MUNTEAL, FILHO, 2010; RIBEIRO, 2014).
Nessas palestras foram tratados diversos temas da área. Destaca-se a visibilidade dos
temas: prevenção do crime, policiamento comunitário, estabelecimento de laços de
confiança entre a comunidade e a polícia e melhorar a imagem do policial para a
sociedade162.
Como tratado no início da seção a conjuntura política de redemocratização do país
e reorganização político-partidária possibilitou que o ex-exilado e opositor ao regime
militar, Brizola, pudesse se tornar candidato e, posteriormente, governador do estado
do Rio de Janeiro. A entrada desse ator e reformulações na organização da estrutura
institucional do governo com reinterpretação do Decreto-Lei nº 2.010 de 12/01/1983 e
aplicação de novas regras possibilitou a criação da Secretaria Estadual da Polícia
Militar e a nomeação do Coronel Nazareth Cerqueira - intelectual da polícia. Desse
modo, criando assim condições para que houvesse uma pequena mudança institucional,
nesse caso por layering163, dentro da organização da PMERJ, para entrada de uma nova
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Nesse período, também, foi criada as Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres - DEAM. A
introdução de programas de policiamento comunitário e as DEAMs mostram um movimento dentro da polícia de
diversificação das questões das polícias.
159
Op.cit.
160
Boletim de Informação da PMERJ nº. 2 de 03/01/1985.
161
Boletim de Informação da PMERJ nº.198 de 02/12/1981.
162
Boletim de informação da PMERJ nº. 24 de 04/02/1985 e nº. 180 de 20/09/1985
163
Nesse caso, estamos nos referindo a introdução do policiamento comunitário na polícia, que não
significou uma reorganização da própria polícia e substituição de velhas regras e práticas. Por isso, não podemos
dizer que houve uma mudança por “displacement” (THELEN e MAHONEY, 2010).
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forma de pensar a relação entre a polícia e a comunidade, que acabou sendo traduzida
como policiamento comunitário. Destaca-se que essa pequena mudança foi reflexo de
fatores endógenos (THELEN E MAYONEY, 2010).
Entretanto, é importante deixar claro que certas estruturas institucionais não mudam
de maneira fácil ou instantânea. Esse projeto de mudança enfrentou dificuldades tanto
dentro da Polícia Militar, quando na própria sociedade. Na polícia, segundo o Cel.
Ubiratan (2010b, p. 106-107), as novas orientações da gestão do Cel. Cerqueira eram
questionadas pelos coronéis da PM, que não aceitavam de forma pacífica as novas
diretrizes dele. Um dos direcionamento que causou bastante atrito foi o fato do Cel.
Cerqueira ter passado a exigir que as operações policiais dentro de áreas de comunidade
só fossem realizadas a partir de um planejamento, com justificativa para mesma e que
respeitassem regras de segurança e respeito aos cidadãos. Assim, como eram realizadas
as operações policiais no “asfalto”. Essas novas ordens não foram bem recebidas tanto
pela polícia, quanto pela própria sociedade. Segundo ele, a polícia foi taxada de “polícia
trouxa” pela própria população. Como relembra o Cel. Ubiratan (2010a)164,

Vamos agora à ordem dada. Está escrito. Isso tem escrito. A polícia não faz blitz
nem blitzen, ela faz operações. Está escrito. Cerqueira escreveu isso e assinou.
Operações policiais. A operação policial é uma operação planejada, com comando
e oficial superior que se responsabiliza pela operação. Os majores, os colegas não
estavam muito acostumados a fazer isso não. (...) Não podia fazer o seguinte: o cara
está aqui, está com o patamo aqui, fala assim: “vamos dar um pulo no morro?” (...)
Isso é o que foi proibido. Para ir, tinha que ser por operações planejadas a comando
de oficial, etc., com efetivo compatível. Isso era o recomendado. Essa é a história
verdadeira. (...) Então, o termo blitz e blitzen, o Cerqueira manda apagar. (...) Subir
à vontade. Como ali é terra de ninguém. Essa era a proibição do Cerqueira, para
operação em qualquer lugar. Então ele comparou o morro com o asfalto. Porque,
no asfalto, as operações são planejadas. Tem que ser planejada. Você tem que saber
primeiro onde está o seu efetivo para poder deslocar e fazer o que vai acontecer.
Até porque, se houver alguma contingência, está preparado para reestruturar, para
recuperar, para resgatar a paz naquele local.

Ribeiro (2014) observar que o objetivo de aproximação entre a polícia e a
comunidade acabou se resumido a identificação dos criminosos por parte dos
moradores. Isto, também, devido a interpretação dos policiais (burocratas em nível
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Depoimento dado pelo Cel. Ubiratan ao projeto “História do Policiamento Comunitário na Cidade do
Rio de Janeiro”.
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ruas165) sob a sua própria função no programa. Somado a isso, o tráfico da região não
foi interrompido com a implantação do CIPOC. Ressalta-se que esse não era o objetivo
do programa. Mas, a presença do tráfico na região acabou criando barreiras para um
melhor diálogo entre a polícia e os moradores da Cidade de Deus, somado a própria
desconfiança que os moradores tinham da própria polícia (HOLLANDA, 2005).
A sensação de insegurança em meados dos anos 80 tinha aumentando. Segundo a
pesquisa do IBOPE de 1985, 78% dos entrevistados acreditavam que a violência havia
piorado no Estado. A falta de confiança na polícia, também, era visível, 68% dos
entrevistados diziam que tinham sido assaltados, mas não fizeram ocorrência, porque
acreditavam que não adiantaria, porque a polícia não resolveria. (COELHO, 2005, p.
353/354).
De fato a criminalidade violenta havia aumentado no estado. A taxa de homicídio
na região metropolitana do Rio de Janeiro que era de 18 mortes por 100 mil em 1977
pulou para 50 mortes por 100 mil em 1986 e na Capital, no mesmo período, de 15 para
34 mortes. Em relação aos roubos, na Capital que tinha sofrido uma queda de 500 casos
por 100 mil em 1979 para 300 em 1982, voltou a subir chegando a 550 casos por 100
mil em 1985. Já a região metropolitana oscilou entre 180 a 200 roubos no mesmo
período (COELHO, 2005, p. 399-414)166.
Isso revela que a política de segurança pública adotada no governo Brizola não
conseguiu ser bem-sucedida no controle da criminalidade violenta. Além disso, o seu
governo não conseguiu controlar a expansão do narcotráfico e a apropriação dos
espaços comunitários (favelas) pelas quadrilhas de tráfico de drogas, que já estavam
presentes em vinte duas comunidades em mil novecentos e oitenta e seis (O GLOBO
19/01/1986). O comércio ilegal de drogas e a disputa por esses espaços dentro das
comunidades, por essas quadrilhas de tráfico de drogas, provocou um problema ainda
maior uma corrida armamentistas nessas localidades. O resultado foi o crescimento de

165
Burocratas em nível rua (street level bureaucrats) é um termo cunhado pelo cientista político Michael
Lipsky em 1971. Nessa classificação inclui todos os burocratas que trabalham em serviços direto com o público.
Exemplos, policiais, professores, médicos e enfermeiros.
166
Coelho (2005, p.399-414), mostra que esse aumento de número de roubos e homicídio é observável, no
mesmo período, em São Paulo e Belo Horizonte - Capital e região metropolitana.
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homicídios nessas regiões, por uso de armas de fogo (SOARES, 2002; COELHO, 2005;
SAPORI E SOARES, 2014).
O crescimento da violência, de forma geral, no estado tinha virado notícia constante
nos jornais. Em meados dos anos de 1986 o jornal o Globo noticiava que a
criminalidade tinha aumentado em dois anos em mais de 39% (O GLOBO,
12/07/1986). O novo Secretário Estadual de Política Judiciária e Direito civil, Nilo
Batista prometia mudanças e melhorias na polícia. Mas, a reação da própria polícia foi
se voltar contra o governador e pedir ajuda ao Ministro da Justiça, Paulo Brossard, para
acabar com a calamidade pública que vivia o estado. Além disso, acusavam Brizola de
defender bandidos (O GLOBO, 05/07/1986).
A falta de diálogo entre os entes federados agravava ainda mais a situação e
provocava um “jogo de empurra em empurra”. Se por um lado, Brizola acusava o
governo federal de ser omisso com as fronteiras do país e permitir a entrada de
armamento e drogas. Por outro, o governo federal acusava o governador de ser
incompetente em sua função ao permitir o aumento da violência no Estado.
A derrota de Brizola veio nas eleições de 1986. Darcy Ribeiro (PDT), o candidato
que iria substituí-lo no governo do estado do Rio de Janeiro se manteve em segundo
lugar durante toda a disputa. O favorito da disputa era Moreira Franco (PMDB), seu
rival nas eleições de 1982, venceu as eleições 86 afirmando que acabaria com a
violência em seis meses.
Isto significava que o projeto do Cel. Cerqueira de construir uma “nova polícia”,
tinha perdido força. A ideia de transformar a relação entre a polícia e a população em
mais cooperativa e harmoniosa deu lugar a povoar a cidade com policiais e armas. O
paradigma da prevenção ao crime deu lugar ao paradigma da repressão (CERQUEIRA,
1996).
3.2. Governo Moreira Franco (1987-1990).
É possível afirmar que a segurança pública entrou na agenda política do país no
ano de 1986. O cenário das eleições desse ano foi completamente diferente de quatro
anos atrás. Em 1982, o ano da volta das eleições para o cargo de governador nos estados
foi marcado, em sua maioria, por políticos que buscavam se diferenciar do regime
militar, com um discurso em prol da democracia, em defesa dos direitos humanos e
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crítica ao comportamento violento da polícia (REVISTA VEJA, edição 935,
06/08/1986).
Em 1986, o tom era completamente diferente. O crescimento da criminalidade
violenta nos estados e a sensação de insegurança da população fez com que os
candidatos, em sua maioria, buscassem se aproximar desse eleitor insatisfeito e
passaram a defender mais "polícia nas ruas” e “criminosos na cadeia”. Entre as
principais promessas estavam a construção de presídios e baixar o número de
homicídios (REVISTA VEJA, edição 935, 06/08/1986, p. 37).
Esse fato era observável nos próprios slogans de campanha dos candidatos ao
cargo de governador, conforme mostrou a revista Veja (edição, 935, 06/08/1986, p.37).
Alguns exemplos a seguir:
Paulo Maluf (PDS-SP): “o povo está com medo, mais de 1 homicídio a cada 2
horas. Só Maluf acaba com isso”.
Orestes Quercia (PMDB-SP): "segurança, decisão e firmeza”.
Carlos Levy (PMD-PA): “Caça aos bandidos” (aparecia a imagem dele com
uma arma na mão).
No Rio de Janeiro não era diferente, todos os candidatos apareciam fazendo
promessas que solucionariam o problema da violência no estado. O discurso variava
dos mais radicais, de “linha dura" como Agnaldo Timóteo do PDS que defendia a "pena
de morte para os bandidos”, aos que associavam esse problema aos desequilíbrio
sociais, como Fernando Gabeira do PT que defendia a reforma das polícias e segurança
pública para todos os cidadão (REVISTA VEJA, edição 935, 06/08/1986, p. 37).
Wellington Moreira Franco 167 seguindo essa linha de campanha prometeu
“acabar com a violência em seis meses” (SOARES, 2002; O Globo, 15/03/1987). A
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Nascido em Teresina no Piauí, mudou-se ainda criança com a família para o Rio de Janeiro. Ele teve uma
breve vida acadêmica formou-se em sociologia pela PUC-RJ, fez mestrado na mesma área no IUPERJ-UCAM e
doutorado na França, no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Ele entrou na política em 1972 pelas mão do seu
sogro Amaral Peixoto que na época era presidente do MDB. Elegeu-se deputado federal em 1973 e Prefeito de
Niterói em 1976 pelo MDB. Foi filiado ao PDS de 1980 a 1984 . É filiado desde 1984 ao PMDB, que desde 2017
voltou a se chamar MDB. Na década de 90 voltou a ocupar o cargo de deputado federal. Foi presidente do PMDBRJ de 1995 a 2004. No governo FHC foi assessor especial da Presidência da República. No governo Lula foi vice-
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segurança pública, assim como, a retomada do desenvolvimento no estado seria
prioridade em sua administração, em caso de vitória. Isso acabou se concretizando e ele
foi eleito governador168 em novembro de 1986.
Em discurso de posse ressaltou, por diversas vezes, a importância da
democracia, principalmente, da democracia representativa e do voto popular. Dentre
as promessas, ele dizia que retomaria o desenvolvimento do Estado, aumentando a
atividade econômica e assegurando empregos. Em relação a segurança pública, ele se
comprometeu a reduzir a criminalidade e que o estado retomaria o seu papel na área,
que tinha sido abandonado, segundo ele, pela gestão Brizola (SOARES, 2002). Abaixo
trechos de seu discurso de posse em 15 de março de 1987 ressaltando esse
compromisso,
Temos o compromisso público de reduzir a criminalidade, da
qual todos somos vítimas diárias e indefesas. Não perdermos
de vista que a miséria é o fermento original desse flagelo, nem
usaremos a violência como arma para combater a violência.
À população, entretanto, asseguro que o Estado cumprirá seu
dever indesejável de garantir o direito à vida, restaurando o
princípio da autoridade e a eficiência de suas polícias diante
de tantos desafios que a realidade impõe169.

Além disso, Moreira Franco fixou metas em seu programa de governo para os
cem primeiros dias de sua gestão. Na área de segurança pública, entre as metas, a)
reestruturar e reorganizar a Polícia Militar e a Polícia Civil e “melhorar a sintonia” entre
elas; b) apresentar um Programa Carcerário de Emergência, que consistia em construir
presídios e desafogar os “xadrez" das delegacias; c) aumentar o policiamento ostensivo,
que era traduzido por ele como aumentar o efetivo policial nas ruas; d) comprar
equipamentos para a polícia, tais como viaturas e armas; e) ampliar o sistema de
computação da polícia; f) combater a impunidade (O GLOBO, 15/03-24/06/1987).

presidência de Fundos de Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). No governo Dilma foi Ministrochefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil (2001-2013) e Ministro-chefe
da Secretaria de Aviação Civil do Brasil (2013-2014). No governo Temer chegou a ocupar três cargos: Secretário
do Programa de Parcerias de Investimentos do Brasil (2016-2017), Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da
Presidência do Brasil (2017-2018) e Ministro de Minas e Energia (2018).
168
Nas eleições de 1986, Moreira Franco formou uma ampla aliança formada por doze partidos políticos,
intitulada "Aliança popular e democrática”. (O GLOBO, 09/08/1986; SILVA, 2016).
169
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1jznC44V2h0>. Acesso em: 16 de maio de 2019.
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Moreira Franco ao assumir o governo manteve as secretarias estaduais criadas
por Brizola. Para o cargo de Secretário de Policia Judiciária e Direito Civil nomeou
Marcos Gustavo Heusi Neto e Coronel Manoel Elysio dos Santos Filho 170 para
Secretário Estadual da Polícia Militar. Ao Cel. Elysio coube a responsabilidade de
formular uma política de segurança pública que fosse capaz de cumprir as promessas
de campanha. Ou seja, reduzir a criminalidade no estado. Em um primeiro momento o
secretário fez um levantamento de possíveis programas de policiamento que poderiam
ser replicados no estado e das condições materiais e de efetivo da polícia (SOARES,
2002).
Para executar o plano de colocar mais policiais nas ruas, o Cel. Elysio criou o
Patrulhamento Especial de Bairro171 em seis batalhões. O comando de cada unidade
cabia ao oficial de maior patente, que era treinado na metodologia de policiamento
comunitário. Esses postos deveriam ser, também, formados por soldados recémformados, preferencialmente, porque se pressupunha que seriam mais capazes de
absorver as novas metodologias empregadas (RIBEIRO, 2014).
Segundo Ribeiro (2015), esse programa muito se assemelhava com os PPCs
criados pelo ex-governador Chagas Freitas, se aproximando mais de um policiamento
tradicional e o “comunitário" só fazia parte do nome do projeto. Nesse sentido, a
aproximação entre a polícia e a comunidade acabou se resumindo ao propósito da
própria polícia de obter informações privilegiadas sobre locais em que, supostamente,
bandidos poderiam estar escondidos. Sendo assim, as atuações policiais nas
comunidades pobres eram intervenções com o uso da força física e tinham como missão
capturar criminosos (SOARES, 2002; RIBEIRO, 2015). Isto, deixava claro, desde o
início do governo de Moreira Franco, que o modelo de política de segurança pública
dominante no estado, nesse período, era de caráter repressivo.
Em relação a formação do policial, a Academia era direcionada para imagem
do policial como única fonte de resolução da violência. Segundo o Tenente-Coronel
Vianna (2011)172, "ele investia na ideia pesada de que só a polícia resolveria o problema
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Franco.

Ele ocupou esse cargo de 15 de Março de 1987 a 15 de Março de 1991, durante toda a gestão Moreira
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Boletim de informação da PMERJ nº 35 de 07 de maio de 1987.
O Tenente-Coronel Vianna concedeu essa entrevista ao projeto "História do Policiamento Comunitário
na Cidade do Rio de Janeiro”.
172
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da criminalidade. Então, a tônica na Academia também foi essa 89 e 90 só o policial
militar, que deveria ser corajoso, deveria sem estada suspeitar de tudo e de todos, só ele
poderia resolver o problema da sociedade”. Nesse ponto, se diferenciava do policial
como prestador de serviço público, tal como o cel. Cerqueira buscou redirecionar a
“nova polícia” na democracia durante sua gestão.
A política de segurança pública de Moreira Franco foi voltada para o
investimento na polícia, seja em equipamento, estrutura, aumento de efetivo policial e
melhorias salariais. De uma certa forma, essa era a política que o ex-governador
acreditava que funcionaria para melhorar os índices na área e as condições de
insegurança da população (MAMEDE, 2010). Esse investimento foi feito apesar dos
problemas financeiros do estado e a crise econômica que o país vinha passando.
O

Cel. Ubiratan (2010a), destaca algumas dessas melhorias dentro da

corporação após a entrada do Cel. Elysio, na estrutura “melhorias nas instalações, de
tratamento com o cadete, não com o tratamento lá na instrução, mas na comida”. Em
relação ao ensino, “a intervenção dele na escola foi forte, em termo de melhorias da
qualidade da escola (...) em termos de literatura não tem a mesma ascensão do
Cerqueira, mas Elysio mantém essa questão do pessoal de ir fazer cursos fora, esse
intercâmbio da Polícia”.
O investimento na estrutura policial (melhorias de salários, armamento,
viaturas, etc.) não veio acompanhado de um processo contínuo de democratização da
polícia. Ao contrário, como destacado pelo Coronel Ângelo (2010a), “a Polícia é
extremamente combativa nesse período”.
Como ressalta Soares (2002), o governador deu “carta branca” para o secretário
fazer o que fosse preciso para resolver o problema da violência do estado. Isso é
evidente na própria fala do Cel. Elysio (apud SOARES, 2002, p.174-175),
quando eu nomeava um Comandante, dava-lhe carta branca para agir. Assim, como
eu tinha, eu também permitia. Ele (policial) sabia que eu queria determinadamente
que se atacasse todos os ilícitos penais. Então na avaliação de cada um, eles davam
a maior ou menor importância ao problema que eles iriam atacar. Tinham unidades
que tinham mais problemas, essas tiveram atuações. Todos (os policiais) tinham
autonomia para saber o que era o melhor. E eu apoiava, muitas vezes, até
pessoalmente.
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Moreira Franco vendeu para a população, nas eleições, a imagem de um
governante que de fato iria acabar com o problema da violência no estado. Primeiro,
não repetindo os mesmos erros do seu antecessor, que em sua visão, foi incapaz de
conter o avanço da criminalidade. Segundo, reestruturando a polícia, que para ele era o
ator fundamental nessa jornada de “devolver” à paz para a sociedade fluminense
(SOARES, 2002).
Por um lado, Moreira Franco defendia a democracia, o direito à vida, prometia
que resolveria o problema da criminalidade sem uso da violência e que acabaria com a
impunidade, inclusive policial. Por outro, como evidenciado acima, entregou o
comando da polícia a responsabilidade de resolver o problema da violência, dando
“liberdade” para agir em prol desse objetivo (SOARES, 2002).
De fato, ele ganhou as eleições com grande expectativa da população (O
GLOBO, 17/03/1987). Em cem dias de governo parte da promessa de reestruturação da
corporação tinha sido feita, com a contratação de 2100 policiais, compra de 400
viaturas, além de armamento e início de reforma de delegacias (O GLOBO,
24/06/1987). Entretanto, o seu governo foi marcado por alto índices de violência, com
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direito a ressurgimento de grupos de extermínios 173 , chacinas 174 e aumento dos
sequestros175 e homicídios176.
Nesse sentido, o governo de Moreira Franco não conseguiu cumprir as
promessas de campanha. Seja na área socioeconômica do estado, o que levou a
população protestar por melhores condições de vida ainda em meados do primeiro ano
de governo, provocando quebra-quebra de ônibus na cidade do Rio de Janeiro
(REVISTA VEJA, edição 983, 08/07/1987, p.20) ou em relação ao aumento da
criminalidade violenta.
A capa da revista Veja (edição 1030, 01/06/1988) intitulada “Rio de Janeiro: o
império do crime” acusava o Moreira Franco e sua polícia de não conter o avanço do
tráfico do drogas nas comunidades, de ser permissiva e, até mesmo, de se deixa
corromper pelo dinheiro gerado pela cocaína. A reportagem mostrava o poderio armado
dos traficantes de drogas, que desfilavam com suas metralhadoras pelas comunidades
e dava o exemplo da Rocinha. Além disso, as disputas entre quadrilhas rivais por
controle de territórios nessas áreas provocaram muita violência para os moradores
dentro e no entorno dessas localidades.
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As execuções sumárias e desovas de corpos, principalmente, em localidades como Baixada Fluminense e São
Gonçalo (grande Niterói) tinham aumentando tanto nos primeiros meses de governo Moreira Franco que os jornais
anunciavam que o “esquadrão da morte” tinha voltado (JB, 17/06/1987d; O GLOBO, 24/06/1987; SOARES, 2002;
SILVA, 2016).
Em meados dos anos de 1950 a criminalidade nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte
vinha mudando. Nesse sentido, assaltantes de "mão armada” em bancos e residências, por exemplo, vinham sendo
frequentes. No caso, do Rio de Janeiro ganhando mais notícia na mídia dado o fato de ser a capital do país e, por
está ali, a Radio Nacional e início da transmissões da televisão. Nesse período, o Chefe da polícia, Milton Le Cocq,
criou um “Grupo de Diligências Especiais”, da "Polícia Especial da ditadura de Vargas”. Essa Polícia que utilizava
as siglas E.M (“Esquadrão Motorizado”) sempre que atuava na suspeita de um crise resultava na morte do suspeito.
Por isso, a população e a imprensa começaram a chamar essa polícias de “Esquadrão da Morte”. Em 1964, com a
morte de LeCocq seus comandantes formaram o grupo para-policial intitulado “Scuderie LeCcoq”. Da mesma forma,
"caçavam bandidos" e pessoas que eram contra o regime militar. No corpo que desovavam, "em locais ermos na
cidade”, colocavam as inicias “E. M” e a seguinte frase: “Menos um ladrão na cidade” (MISSE, 2008, p. 375-377).
Para mais informações ver Misse, 2008.
Os jornais, também, faziam referencia a “polícia mineira” como grupo de extermínio que atuava como força paralela
no Estado, principalmente, na Baixada Fluminense (O GLOBO, 31/05/1987). Mas, segundo Zaluar e Conceição
(2008, p. 92), nos anos 70 e 80, na zona Oeste do Rio de Janeiro, na comunidade do Rio das Pedras, os milicianos organizações clandestinas formadas por policiais, bombeiros, agentes penitenciários na ativa ou aposentados chamados localmente de “polícia mineira”, que vendem até hoje serviço de segurança e diversas mercadorias (botijão
de gás, tv acabo, etc), tudo ilegalmente. Nessa época, eram famosos por executar qualquer um que não seguissem as
regras, pela quantidade de execuções diárias e largar os corpos a vista de todos dentro da comunidade.
174
O jornal O Globo noticiou entre o período de março de 1987 a março de 1991 mais de 200 chacina no estado do
Rio de Janeiro.
175
Ver edição da Revista Veja. Sequestros o medo chega às famílias. Edição 1093. 23 de agosto de 1989, p. 42.
176
Segundo Soares (2001), em 1986, último ano da primeira gestão Brizola foram cometidos 6171 homicídios
dolosos no Estado do Rio de Janeiro. Em 1991, último ano da gestão Moreira Franco, esse número pulou para 9768
homicídios dolosos. Esses dados revelam que subiu bastante o número de homicídios. Entretanto, é importante
ressaltar que os dados nesse período ainda eram muito precários. Isso significa que o número pode ser ainda maior.

156

De fato, a alternativa utilizada pela gestão Moreira Franco para garantir a
soberania do estado em áreas de comunidade controladas por quadrilhas de tráfico de
drogas acabava se resumindo a entrada da polícia, nessas localidades, com objetivo de
expulsar os traficantes, prender armas e drogas. Entretanto, a permanência da própria
força policias durava um curto período, que poderia durar de algumas horas a alguns
dias. A entrada da polícia, também, acabava gerando mais violência, como “bala
perdida” e morte de civis. Essas operações não resultavam no fim do controle do tráfico
nessas regiões, mesmo assim, essa alternativa foi constantemente utilizada por sua
gestão. Segundo Soares (2002, p.181) “Moreira Franco acreditava apenas na força
arbitrária para combater a criminalidade”. Nesse sentido, os próprios programas como
o Patrulhamento Especial de Bairro, já citado acima, que deveria ser utilizado como
forma de prevenção ao crime, acabava tendo o seu papel desviado. (O Globo,
29/11/1987).
No terceiro ano de governo, além do aumento de chacinas, roubos, e homicídios,
os sequestros começaram a ganhar destaque nos jornais (REVISTA VEJA,
23/08/1989). Em 1990, a situação se agravou ainda mais. Segundo a revista Veja
(edição 1139, 18/07/1990, p.27), em apenas seis meses os números de sequestros na
cidade aumentaram em 200%177.
Por fim, Moreira Franco não conseguiu cumprir a promessa de diminuir a
criminalidade violenta no estado. Ao final, estava claro que não existia uma política de
segurança pública, o seu governo estava desgastado, sem credibilidade e o aumento da
criminalidade violenta era um fato que não dava mais para jogar a culpa na gestão
anterior. O governador de fato tinha fracassado, o número de homicídios dolosos, assim
como, roubos tinham aumentando em 30% (SOARES, 2002).
3.3. Segundo governo Brizola (1991-1994).
A impopularidade de Moreira Franco foi refletida nas urnas. O candidato do
PMDB para o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, o Senador Nelson
Carneiro, não conseguiu convencer os eleitores fluminenses que

seria capaz de
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No total de 30 sequestros em seis meses. No ano 1989 foram 15 sequestros, 10 em 1988 e 5 em 1987
(REVISTA VEJA, edição 1139, 18/07/1990, p.27).
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melhorar as condições de vida da população, ficando na terceira colocação nas eleições
de 1990 (O GLOBO, 04-06/10/1990).
A conjuntura política foi favorável para a volta de Leonel Moura Brizola, que
confirmou o favoritismo vencendo as eleições no primeiro turno com 57% do votos
(REVISTA VEJA, edição 1151, 10/10/1990). Brizola tomou posse do governo do
estado em 15 de março de 1991 ao lado do vice-governador, o advogado Nilo Batista,
em um discurso de mais de 45 minutos. Ao final, saiu em passeata da ALERJ - centro
da cidade do Rio de Janeiro - em direção ao Palácio da Guanabara - bairro de
Laranjeiras - acompanhado de 10 mil pessoas e ao chegar lá fez outro discurso. A posse
do governador foi em estilo de campanha presidencial. Assim, noticiava o jornal O
Globo (16/03/1991abc).
O discurso de Brizola foi acompanhado pela então Ministra da Economia, Zélia
Cardoso, que veio ao Rio de Janeiro representar o então presidente Collor no dia de sua
posse. Isso mostrava um clima de passividade entre o governo federal e o estadual.
Nesse dia, a Ministra prometeu que ajudaria o estado na construção da linha vermelha,
que seria fundamental para a cidade, que receberia no ano seguinte a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO92. Para o evento era
esperando um grande volume de pessoas, tendo em vista, que envolveria cento e oitenta
países.
Em relação a formação de governo nomeou quinze secretários para ocupar 17
secretarias. Sendo que 10 delas ocupadas por antigos secretários de seu primeiro
governo. A justificativa do governador era que a sua volta significava que a população
queria o retorno de antigos colaboradores, como também, de antigos projetos. A
educação continuava sendo prioridade no seu governo e Maria Yeda ficou responsável
por dá continuidade ao projeto de Darcy Ribeiro de construção dos CIEPs e ele, por sua
vez, foi para a Secretaria de Cultura. Outro projeto retomado seria o programa “cada
família um lote”, que ficaria a cargo de Carlos Alberto Oliveira da Secretaria de
Trabalho e Ação Social. Além disso, o secretário Pedro valente prometia a criação dos
CIEPs da saúde e melhorias na rede hospitalar estadual. O jornalista Roberto D’Ávila,
como secretário de meio ambiente e desenvolvimento ficaria responsável pelo evento
da ECO-92 (O GLOBO, 16/03/1991d).
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A área de segurança pública não foi diferente, velhos aliados retornaram para o
governo Brizola. Nilo Batista, o vice-governador, voltou a ocupar o cargo de Secretário
Estadual da Polícia Civil e ficou responsável após a vitória nas urnas de coordenar a
área. Além de críticas a política repressiva de Moreira Franco, ele prometia reformular
completamente a atuação de toda a polícia do estado e que estava trabalhando junto a
uma equipe com objetivo de elaborar essas reformulações (O GLOBO, 16/03/1991d).
O objetivo de montar um projeto de governo na área é relatado pelo Cel. Jorge
da Silva (2011)178,
Quando o Brizola se candidata novamente em 1990, o Nilo
Batista vai ser candidato à vice-governador com ele. E o Nilo
Batista também era muito ligado a gente, desde o primeiro
governo. Nilo Batista também era uma pessoa muito ligada ao
Cerqueira, a nós todos, a mim pessoalmente também. O Nilo
começa a reunir no escritório dele, perto do aeroporto,
regularmente para montar os projetos na área da segurança
para 1991, quando Brizola assumiria. Desse momento eu
participei ativamente.

O Cel. Nazareth Cerqueira que passou a ser um dos aliados de Brizola/Batista,
foi nomeado Secretário de Estado da Polícia Militar, antigo cargo ocupado na primeira
gestão do governador. Entretanto, essa nomeação desencadeou uma crise interna na
corporação. Isso, porque ao assumir a secretaria, ele automaticamente se tornava
Comandante Geral da PMERJ. Tendo em vista pela regra de progressão de carreira da
PM o coronel já havia ocupado esse cargo e se encontrava na reserva e, sendo assim,
não poderia mais ocupá-lo. Esse episódio gerou até mesmo ação judicial. Mas, no fim
o coronel tomou posse dos cargos179 (RIBEIRO, 2014 e 2015; SILVA, 2016).
O Cel. Cerqueira assumiu a secretaria com objetivo de dar continuidade ao
projeto iniciado na primeira gestão. Portanto, de construir uma “nova polícia”,
democrática, prestadora de serviço público e moderna. O objetivo era justamente
prepará-la para trabalhar no regime democrático e com a crença que a relação entre a
polícia e a sociedade deveria mudar. Nesse sentido, ele acreditava que o trabalho
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Op.cit.
Isso foi possível, porque o cargo de secretário não era sujeito ao regulamento da polícia. Como esse cargo
tinha ascendência sobre o Comandante da PMERJ o Cel. Cerqueira pode então assumir os cargos.
179
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policial deveria ser realizado em parceria com a sociedade e essa era a única forma de
prevenir o crime (CERQUEIRA, 1992).
Para tanto, o secretário acreditava que era preciso mudar o sistema de crenças da
própria polícia. Sendo assim, o esforço inicial era conscientizar cada policial sob o seu
papel dentro da sociedade e incentivá-los a estudarem e multiplicarem o estudo de
policiamento comunitário. No entanto, era preciso que a própria corporação se
conscientizasse que esse projeto era deles, da instituição, que mesmo com a sua saída
isso continuaria (CERQUEIRA, 1992). Nesse sentido, a mudança deveria ser
encaminhada por atores “de dentro” da corporação (THELEN E MAYONEY, 2010).
Dessa modo, é possível dividir o “projeto Cerqueira” em três frentes, interligadas:
1) formação de uma equipe multiplicadora do policiamento comunitário; 2) o
estabelecimento de normas de conduta afim de adequar, se fosse preciso punir, o
policial a concepção de seu papel como prestador de serviço público; 3)
programas/iniciativas de policiamento comunitário.
Em relação ao primeiro item, foi criada a Assessoria Técnica de Assuntos
Especiais – ATAE, que era ligada ao Gabinete do secretário e comandada pelo Cel.
Celso de Oliveira Guimarães 180 . O objetivo do ATAE era formar uma equipe de
policiais especialistas no estudo, formação e multiplicadores do policiamento
comunitário. Além disso, caberia a essa equipe construir programas/iniciativas dentro
da corporação que seguisse essa metodologia (BARBOSA, 2010)181.
No momento inicial, os policiais alocados nessa assessoria eram enviados ao
exterior com o objetivo de visitar departamentos de polícia que adotavam o
policiamento comunitário em suas cidades. Dessa forma, relatou o Cel. Braga (2010),
que visitou com colegas da corporação as polícias de Calgary no Canadá e de Portland,
nos Estados Unidos. Como, também, de conferências internacionais, que é destacado
pelo Cel. Ibis (2011)182, “então, os oficiais da ATAE iam participar de seminários e de

180
O Coronel Celso de Oliveira Guimarães parece ter sido um personagem importante e aliado do Coronel
Cerqueira nas reformas pretendidas na polícia naquela época. Porém, não conseguimos informações sobre o Cel.
Guimarães. Silva (2016, p. 34-35), que escreveu uma biografia recente sobre o Cel. Cerqueira, relata que procurou
contato com o Cel. Guimarães e o mesmo preferiu não conceder a entrevista. Os motivos são detalhado em sua tese.
Para quem interessar ler o trabalho de Silva, 2016.
181
Cel. Sérgio Antunes de Barbosa relata esse fato em depoimento ao livro “Sonho de uma polícia Cidadã Coronel Magno Nazareth Cerqueira".
182
Op.cit.
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encontros em países do norte da Europa e da América do sul também para que, através
dessa viagem a gente pudesse ganhar conhecimento das inovações que estavam sendo
construídas nesses países”.
Uma outra preocupação do Cel. Cerqueira e sua equipe era em traduzir livros
sobre policiamento comunitário a serem utilizado pela PMERJ. Isso era fundamental,
tendo em vista, que nem todos os policiais dominavam a língua inglesa. Sendo
necessário contratar alguém que além de traduzir esse material fosse responsável por
entrar em contato com departamentos de polícia de outros países. Por conta disso, a
pesquisadora Mira Seinfeld Carakushansky 183 foi trabalhar na polícia a convite do
coronel. Ela foi responsável, por exemplo, em associar à PMERJ à Associação
Internacional dos Chefes de Polícia – IACP e foi por meio de uma conferência
produzida por eles que teve contato com o trabalho de Robert Trojanowicz e,
posteriormente, traduziu o seu livro para o português, sob o título “Policiamento
Comunitário: como começar”. Esse livro foi utilizado, segundo ela, em cursos de
polícia no Brasil após a sua tradução.
De acordo com o Cel. Barbosa (2010), o campo de influência do Cel. Cerqueira
não limitava a corporação. O secretário buscava inserir nos estudos a respeito de
policiamento comunitário atores da sociedade civil. Sendo assim, segundo ele, o
coronel foi responsável por apresentar, por exemplo, o policiamento comunitário ao
Rubens César Fernandes do Viva Rio e o convidou a viajar para outros países como
Estados Unidos e o Canadá para ter contato com essas experiências. Cel. Cerqueira
queria ampliar o espaço de estudo184 e discussão sobre o tema, mas também, mudar a
mentalidade da própria concepção do trabalho policial.
Observa-se que o secretário acreditava que essa metodologia de policiamento
proporcionaria uma mudança da própria relação entre a polícia e a sociedade. Por sua
vez, era fundamental conscientizar o próprio policial da sua função de prestador de
serviço público, que a resolução dos problemas criminais e de ordem dependeriam de
um permanente contato com a sociedade na prevenção do crime. Além disso, era através
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Carakushansky relata como foi essa experiência em depoimento ao livro “Sonho de uma polícia Cidadã
- Coronel Magno Nazareth Cerqueira.
184
Essa preocupação do Cel. Cerqueira com a formação do policial o levou, posteriormente, a fazer um
convênio com a antiga Fundação Escola de Serviço Público - FESP (hoje CEPERJ) para a criação de um curso de
pós-graduação em Administração de Segurança Pública para oficiais superiores (SILVA, 2016).
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desse modelo que ele acreditava que proporcionaria uma diminuição nas taxas de
homicídios, tanto de civis, quanto de policiais. Nesse sentido, o Cel. Cerqueira buscava
construir uma polícia que prendia e não matava, que dialogasse com a sociedade. Mas,
também, uma polícia que fosse valorizada pelo seu serviço, que tivesse melhores
condições de trabalho e salários (CERQUEIRA, 1992; MALAGUTI BATISTA, 2010).
Logo no primeiro ano de gestão, de forma a estabelecer os parâmetros de conduta
na prestação de serviço da polícia à sociedade, o Cel. Cerqueira e sua equipe adotaram
dentro da PMERJ um código de conduta para funcionários185, que seguia uma resolução
de 1979 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, o objetivo do documento
era deixar claro que não seria permitido o uso de “truculência” com a população, tal
como tortura. Assim como, envolvimento desse servidor com o crime. Desse modo, o
documento estabelecia, entre as condutas, o uso mínimo de força e o respeito à
dignidade humana (SILVA, 2016, p. 338).
Além disso, foram criados: a) o Conselho de Ética da PMERJ186, ligado a chefia
do Estado-Maior, ocupada na época pelo Cel. Jorge da silva. Segundo Silva (2016:
338), a função do órgão era melhorar o desempenho da própria corporação via a
participação de setores da sociedade civil; b) a Delegacia Especial de Tortura e Abuso
de Autoridade -DETAA, que tinha o papel de apurar crimes e/ou excessos cometidos
por policiais durante o seu serviço. O órgão buscava coibir atos truculentos da polícia.
O trabalho desse órgão era acompanhado por representantes da sociedade civil, como
por exemplo, a OAB-RJ (SILVA, 2016).
Uma terceira frente foi o desenvolvimento pela equipe da ATAE de
programas/iniciativas inspiradas no policiamento comunitário 187 que tinham como
diretriz aproximar a polícia e a sociedade. Destacam-se as seguintes experiências188,
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O assunto foi tratado no Boletim da PMERJ n° 140 de 3 de outubro de 1991.
Foi publicado no Boletim da PMERJ n° 148 de 15 de outubro de 1991.
187
É importante ressaltar que nenhum programa/iniciativa desenvolvida durante as gestões do Cel. Cerqueira
eram de fato experiências “puras" de policiamento comunitário, tal como definido pela literatura. Observa-se que
nunca foi implementado pela PMERJ um policiamento comunitário tal como definido pela literatura (SKOGAN,
2008). Para compreender a respeito dos diversos significados do policiamento comunitário empregados pela PMERJ
em diferentes gestões no estado ver: Ribeiro, 2014.
188
Outros projetos desenvolvidos pela ATAE durante a gestão do Cel. Cerqueira: a) Programa Centros
Comunitário de Defesa da Cidadania; b) Grupo de Vigilância nos Estádios (GEPE); c) Grupo de Policiamento
Turístico; d) Programa de Educação de Resistência contra as Drogas (PROERD). Ver: Ribeiro, 2015 e Silva, 2016.
186
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a) Policiamento Ostensivo Complementar – POC 189 , que previa postos de
atendimento policial em áreas onde tradicionalmente não existia. O objetivo era alocar
policiais em áreas consideradas pela população local de maior incidência de crimes.
Nesse sentido, acreditava-se que uma melhor interlocução entre os policiais e a
comunidade seria fundamental para inibir a ação de criminosos (RIBEIRO, 2014 e
2015; SILVA, 2016; BURLAMAQUI, 2017).
b) A reativação do Grupamento Especializado de Policiamento de Bairros –
GEPB, que assim como o anterior deveria seguir o modelo de policiamento
comunitário. Todavia, GEPB se resumia na instalação de policiamento em áreas com
maior índice de violência apontado pela população e não fazia parte de um
planejamento conjunto, como na primeira edição, entre a polícia e os moradores. É fato
que alguns Batalhões buscavam uma maior interação com a população local, como o
17º. BPM da Ilha do Governador, que realizou uma pesquisa com os moradores com o
intuito de captar os principais problemas que os moradores enfrentavam com relação a
insegurança no bairro. De toda forma, esse policiamento, por mais que fosse inspirado
no policiamento comunitário, muito se distanciava dele (O GLOBO, 27/09/1992;
RIBEIRO, 2014 e 2015; SILVA, 2016; BURLAMAQUI, 2017).
Esse fato ficou ainda mais evidente quando o efetivo do Batalhão de Polícia de
Choque passou a ser responsável por sua organização. Isto, significava um desacordo
com a diretriz do próprio programa. Tendo em vista que, o objetivo do BOChq era
controlar os “distúrbios civis”, ou seja, tinha uma atuação repressiva e não preventiva
do crime. Para Ribeiro, (2015, p. 25-26) “esse fato parece indicar a mudança de rumo
da própria política de segurança pública do segundo governo Brizola, necessitado que
estava de conceder uma resposta imediata às pressões da opinião pública, que
conclamava por ações repressivas de maior fôlego”;
c) O Batalhão Escola de Polícia Comunitária – BEPC foi criado no 17º. BPM e
era um programa de formação na filosofia de policiamento comunitário para os recém
ingressados na PMERJ. O programa foi bem recebido pelos moradores do bairro e
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Boletim de Informação da PMERJ no 80 de 11/07/1991.
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noticiado como um programa inovador na época (O GLOBO, 19/07/1992; RIBEIRO,
2014 e 2015; SILVA, 2016; BURLAMAQUI, 2017);
d) Os Postos Policiais Comunitários – PPC foram instalados em algumas
comunidades e deveriam seguir as diretrizes do policiamento comunitário. Entretanto,
na prática, o programa nunca deu certo. As reclamações da comunidade em relação ao
comportamento dos policiais eram constantes, queixas como de abuso de força e
autoridade. Em menos de um ano vários PPCs foram desativados (RIBEIRO, 2015;
BURLAMAQUI, 2017);
e) O Grupamento de Aplicação Prático Escolar - GAPE foi criado em 1992 e
entre as iniciativas desenvolvidas nesse período era o mais bem planejado. O GAPE era
um programa voltado para comunidades pobres, vítimas de violência, principalmente,
provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território nessas áreas. A
implantação do programa iniciava com uma fase de “retomada de território” realizada
por um agrupamento “especial" da polícia, que não se tratava de tropa de elite como
BOPE e BOChq (RIBEIRO, 2014). Com a “estabilização” do local a fase seguinte era
a instalação do programa. Portanto, eram alocados policiais recém-formados e
capacitados com a filosofia de policiamento comunitário para prestar serviço regular de
policiamento vinte quatro horas por dia nessas localidade e as estratégias preventivas
deveriam ser desenhadas a partir de um diálogo com os moradores. O objetivo era
acabar com as guerras dentro dessas comunidades entre traficantes rivais e, também,
substituir o policiamento caracterizado como “Blitz” (SANTOS, 2012), em que os
policiais entravam nessas áreas fortemente armados com objetivo de prender armas,
drogas e traficantes, que consequentemente, gerava vítimas do conflito. Desse modo,
esperava-se diminuir drasticamente o uso da força letal nessas áreas, exercer a soberania
estatal, desarticular o tráfico e resgatar a imagem positiva da Polícia Militar.
Em relação a aplicação das diretrizes do policiamento comunitário no programa,
Ribeiro (2014, p.296), ressalta que “era empregado com o objetivo de fazer com que as
regras estatais fossem únicas vigentes em tais localidades”. Nesse sentido, para a autora,
se tratava mais de uma policiamento tradicional nessas áreas do que propriamente
policiamento comunitário. Desse modo, as experiências ditas de policiamento
comunitário pela PMERJ acabaram se aproximando mais de fornecer prestação de
serviço policial para áreas de comunidade (favelas) que antes não existia. De uma certa
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forma, não deixava de buscar expandir a cidadania a essa população marginalizada
(BURLAMAQUI, 2018).
O GAPE foi implantado nas comunidades da Previdência, do Pavão-Pavãozinho,
do Cantagalo, da Mangueira, do Borel e de Andaraí (ALBERNAZ; CARUSO;
PATRÍCIO, 2007; RIBEIRO, 2014). O GAPE assim como, outras experiências de
policiamento comunitário tinham um começo positivo nessas áreas, mas em curto prazo
de tempo se mostravam incapazes de manter a soberania do estado nessas localidades.
O tráfico, as disputas por território e as “blitz" rapidamente voltavam a fazer parte do
cotidiano dessas comunidades e isso levava, consequentemente, ao desmonte do
programa (O GLOBO, 16/06/1992; 04/03-27/10/1993; RIBEIRO, 2014; SILVA,
2016).
Além disso, a crise de legitimidade dos próprios programas de policiamento
comunitário como solução para o problema da criminalidade violenta provocada por
quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território em áreas de favelas. Isso é
perceptível na eleições de 1994, com a vitória de uma governador de linha “dura" e um
verdadeiro desmonte dessas experiências e, consequentemente, a volta de um legado
institucional de política repressiva e, até certo ponto, militarista. Assunto que
trataremos mais a frente (PIERSON, 2004).
Vale destacar que paralelamente aos programas/iniciativas inspiradas no
policiamento comunitário, o governo estadual participava juntamente com organismos
federais do Programa de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Entorpecentes, que se
tratava de operações policiais em áreas de favelas que buscavam desmontar o tráfico de
drogas no estado do Rio de Janeiro. As tropas de elite da PMERJ, BPChq e o BOPE,
eram responsáveis por essas operações. Destaca-se que algumas dessas operações
ocorreram com o apoio do GAPE (SILVA, 2016; FILHO, 2013). De uma certa forma,
programas que tinham propostas completamente diferentes - um de caráter preventivo
e outro repressivo - acabavam servindo para o mesmo propósito, manter a soberania do
estado nessas localidades.
A gestão do Cel. Cerqueira sofreu forte resistência dentro corporação, o que criou
grande dificuldade na difusão e compreensão da filosofia de policiamento comunitário
na época, assim como, na viabilidade dos próprios programas de caráter preventivos.
Para Carakushansky (2010, p.95), “uma grande parte da Polícia Militar daquele tempo
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acreditava que o policiamento comunitário significava afrouxamento com a
criminalidade; que ser policial comunitário era ficar se preocupando com detalhezinhos
e deixar o confronto com a criminalidade para um segundo plano, quando na realidade
não é”.
Apesar dos esforços do Cel. Cerqueira em mudar o sistema de crença da polícia,
em criar uma “nova polícia”, prestadora de serviço público, democrática - que garante
os direitos e liberdades dos cidadãos - isso se mostrava uma tarefa cada vez mais difícil.
Como chama atenção o Tenente-Coronel Vianna (2011)190 que boa parte da PMERJ
enxergava o policial como um "combatente", aquele que vai "combater o crime” e via
as ideias de Brizola e do Cel. Cerqueira, justamente como oposto, como a causa do
crime e da expansão do narcotráfico. Em suas palavras,
o primeiro governo do Leonel Brizola nunca se falou tanto em direitos
humanos na segurança pública. Só que o período do Leonel Brizola coincidiu com
um período muito ruim da instalação do narcotráfico pesado com poderia bélico
nas comunidades do Rio de Janeiro. Por parte da oposição política, e muita gente
acreditou nessa história, havia a ideia do Brizola está ligado a esse incremento do
narcotráfico no Rio de Janeiro. Por isso que o Moreira Franco intensificou tanto a
ideia do combate policial: “Vamos reduzir a criminalidade combatendo”. E a
criminalidade aumentou muito mais no governo dele como as estatísticas mostram,
mais do que no governo do Leonel Brizola. Quando o Leonel Brizola volta, a
Polícia Militar torce o nariz para o Leonel Brizola, porque eles disseram: “Meu
Deus, agora vai voltar os problemas. Ele vai incrementar novamente o narcotráfico.

No ano de 1992 parece que essa crise de legitimidade do governo se agravou, em
relação a sua própria capacidade de implementar essas mudanças que tanto o Cel.
Cerqueira gostaria de fazer na polícia. Isso será detalhado a seguir.
Em meados de 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi sede da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92 (O GLOBO,
11/08/1990). Esse evento internacional da ONU envolveu cento e oitenta países para
discutirem os rumos para um desenvolvimento sustentável e adequado ao equilíbrio
ecológico. Essa conferência trouxe mais visibilidade ao Rio de Janeiro, como também,
preocupações relacionadas à capacidade da própria cidade de receber um evento de
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Depoimento do Tenente-Coronel Roberto Vianna (2011) ao projeto “História do Policiamento
Comunitário na Cidade do Rio de Janeiro”.
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tamanha importância, principalmente, em relação a questão da segurança dos
participantes (REVISTA VEJA, 03/06/1992; O GLOBO, 11/06/1992).
Tendo em vista isso, Nilo Batista apresentou ao Ministro da Justiça, Jarbas
Passarinho, um projeto detalhado em que mostrava, tanto as dificuldades que o estado
enfrentava na área de segurança púbica, quanto as possíveis soluções. Nesse sentido,
ele buscava um recurso de onze milhões de dólares do Governo Federal para investir
na segurança da ECO-92 (O GLOBO,19/06/1991).
Por sua vez, Brizola acabou aceitando a ajuda oferecida pela União191, que não
era exatamente o que proponha, inicialmente, o vice-governador. Sendo assim, um forte
esquema de segurança foi montado desde o Aeroporto do Galeão até o Riocentro - local
do evento - contanto com as Forças Armadas, Defesa Civil, Polícia Federal e as Polícias
estaduais. O Exército foi colocado nas ruas, em locais de vias expressas, como a linha
vermelha e entrada de algumas favelas, policias (militares e civis) escoltaram os chefes
de estados e a polícia federal ficou responsável pelo aeroporto (O GLOBO,
29/04/1992). Destaca-se que o forte esquema de segurança foi aprovado pela própria
população, como evidencia a passagem a seguir,
Com a presença de centenas de chefes de estado durante as duas primeiras semanas
do mês, foi traçado um grande esquema de segurança, que contou com cerca de 15
mil soldados e blindados do Exército, numa quantidade não vista desde o período
militar, estacionados nas vias expressas por onde passariam as comitivas oficiais,
alguns com os canhões apontados para as favelas. De modo geral, parte da
população e da mídia apoiou a presença militar nas ruas, enfatizando a calmaria
verificada nas ruas naquelas semanas, numa clara comparação com o mau
desempenho do governo estadual na área de segurança pública192.

191

O então presidente Fernando Collor (com aprovação do Congresso Nacional) por meio da Lei
Complementar no. 69, de 23 de julho de 1991 (Collor -Revogada) regulamentou o art. 142, § 1o da CF1988
autorizando as Forças Armadas intervirem em assuntos internos para a manutenção da Lei e da Ordem - GLOs. Essa
regulamentação permitiu o envio das Forças Armadas para a atuarem como polícia no período em que ocorreu a
ECO92 no Rio de Janeiro. Posteriormente, essa lei foi revogada e substituída pela Lei Complementar no 97, de 9 de
junho de 1999. Para mais detalhes sobre GLOs ver Winogran, 2016.
192
KELLER, DIAS, COSTA e FREIRE. Verbete de Leonel Brizola. In: CPDOC. Dicionário Histórico
Biográfico. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx. Acesso em: 20/02/2015.
A revista Veja, (edição 1237 de 03 de junho de 1992, p.56) ainda relata que o clima era de estado de sítio, a
cidade estava tomada por soldados e tanques do Exército. Até mesmo o espaço aéreo estava sendo limitado para
aviões comerciais, vôos de ultra leves e asas-delta proibidos, tudo para manter a máxima segurança do evento.
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Como relata Silva (2016), coincidentemente, após o evento o número de
processos envolvendo excesso de uso da força e autoridade dos policiais em relação aos
moradores em comunidade aumentaram nos meses posteriores ao evento ECO-92.
Silva (2016, p. 352), observa que a própria população já demostrava insatisfação
com a insegurança e, de uma certa forma, já associava a "desordem urbana e o
crescimento dos índices de violência criminal na cidade à figura de Brizola. Um
indicativo, para ele, era a própria vitória de César Maia a prefeitura do Rio de Janeiro
e sua bandeira de combate ao crime organizado.
Como já relatado acima, as iniciativas/programas isolados com características de
policiamento comunitário não conseguiram de fato diminuir a violência,
principalmente, produzida pelas quadrilhas de tráfico de drogas por controle de
território. Isso somado ao aumento do número de policiais em serviços ou em folgas
assassinados parece ter provocado uma descrença ainda maior com relação as
autoridades de fato serem capazes de resolverem o problema da criminalidade (O
GLOBO, 20/07/1992; 27/04/1993; 30/08/1993).
O aumento do número de morte de policiais veio seguido de um aumento de
chacinas. Isso era relatado nos jornais da época. Dois casos emblemáticas da época
foram a chacina da Candelária193 que ocorreu no dia 23 de julho de 1993 em que oito
jovens moradores de rua foram cruelmente assassinados por policiais militares e; a
chacina de Vigário Geral194 em que 21 moradores dessa comunidade foram brutalmente
assassinados no dia 29 de agosto de 1993, também, por policiais militares (O GLOBO,
24/07/1993; 30/07/1993; 25/09/1993; 31/08/1993).
Após essas duas chacinas a descrença na polícia por parte da sociedade era
evidente. O governo buscou reagir implantando no bairro de Copacabana, área do 19º.
BPM, o Policiamento Comunitário de Quarteirão, fruto do “Movimento Viva Rio: o
Rio unido contra a violência”, de parceria entre a ONG Viva Rio e setores da PMERJ
(MUNIZ et al, 1997). O programa buscava construir um canal de participação entre os

193

Segundo a revista Veja (edição 1298, 28/07/1993, p. 20), da época, em média 4,2 menores eram
executados por grupos de extermínio no Brasil. Somente no Rio de Janeiro, 424 menores foram executados em 1992
e 320 apenas nos seis primeiros meses de 1993.
194
Segundo a revista Veja (edição 1304, 08/09/1993, p. 19), da época, quatro policiais foram assassinados
na Praça Catolé da Rocha, na favela Vigário Geral no dia 29 de setembro de 1993, na madrugada do dia seguinte
trinta homens "encapuzados" entraram na favela e mataram vinte uma pessoas.
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residentes do bairro e as forças policiais para que juntos pudessem solucionar o
problema de segurança pública da região e, esperava-se, com isso, resgatar a
legitimidade do próprio modelo de policiamento comunitário, a confiança da população
na polícia militar e a diminuição da força letal. Entretanto, os problemas rapidamente
apareceram, segundo Muniz (1997) o projeto enfrentou três obstáculos: a) problemas
referentes ao acesso a residentes do bairro; b) dificuldade relacionado a colaboração de
outros órgãos públicos e; 3) as dificuldades internas, ou seja, com a própria legitimação
do programa dentro da PMERJ.
O Cel. Ubiratan (2010a), que participou da criação e implantação dessa iniciativa,
ressaltou que essa experiência foi “um grande eixo propulsor do policiamento
comunitário no Rio” e “o maior policiamento comunitário implantado de uma só vez,
em todo o bairro de Copacabana”. No entanto, foi descontinuado com a mudança de
governo em 1995.
No último ano de governo, a queda de popularidade parecia não abalar Brizola
que entregou o cargo ao seu vice, Nilo Batista, em abril de 1994, para concorrer às
eleições presidenciais. Assim que assumiu o cargo, Batista teve que enfrentar uma crise
de legitimidade. Ele foi acusado de ser advogado de “criminosos", de ter recebido
dinheiro de bicheiro e ter intermediado uma conversa entre o bicheiro Biscaia e o
Betinho195 com objetivo de arrecadar fundos para Associação Brasileira Interdisciplinar
da Aids – ABIA (O GLOBO, 06/04/1994; 24/04/1994).
Durante esse curto período que esteve a frente do governo do estado, Batista,
juntamente com o Cel. Cerqueira buscaram, ainda, difundir o modelo de policiamento
comunitário dentro da corporação. Isso através de capacitações de policiais, inaugurou
centros comunitários e encontros nas comunidades/bairros com os policiais com
objetivo de discutir essa filosofia196.
Entretanto, apesar dos esforços, o descontrole da criminalidade no estado não
mais convencia a população e a própria polícia que o caminho do controle do crime
deveria ser feito via reforma da polícia e do próprio tipo de policiamento. Os programas

195

Betinho, Herbert José de Sousa, era sociólogo, socialista e ativista dos direitos humanos. Após o golpe
militar em 1964 viveu um período no exílio. Ele fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(Ibase) e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
196
Boletim de Informação da PMERJ no 214 de 16/11/1994 e 15/12/1994.
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de policiamento comunitário197 não conseguiram garantir a soberania do Estado em
áreas de comunidade. Por um lado, as disputas entre quadrilha de tráfico de drogas por
controle desse territórios só se intensificavam. Por outro, a própria população não
confiava na polícia 198 e o que tornava esse relacionamento entre ambos quase
impossível (CALDEIRA, 1996).
Os dados mostravam que a situação era muito crítica. Desde 1991 a taxa de
homicídio doloso vinha em ascensão no estado, saindo de 58,7 para 63,2 mortes por
100 mil habitantes em 1994. A situação do município do Rio de Janeiro ainda era pior
de 63,2 para 73,9 mortes por 100 mil habitantes em 1994 (gráfico em anexo). Nesse
período, foram registrados 369 sequestros no estado (SOARES e SENTO-SÉ, 2000).
Tendo em vista esse cenário, em outubro de 1994, o presidente Itamar Franco
propôs ao governador, Nilo Batista, uma “Operação Rio”. A proposta era uma operação
conjunta entre as tropas de elite da PMERJ e o Exército com o propósito de prender
traficantes - drogas e armas - em áreas de favelas. Além de uma outra operação,
paralelamente, de controle das fronteiras no estado, com o propósito de impedir a
entrada de drogas e armas. Inicialmente, Batista se mostrava contrário a “Operação
Rio”199, dando inclusive declarações em jornais que poderia até mesmo renunciar ao
cargo. Após boatos que o presidente poderia decretar estado de defesa, o governador
acabou cedendo e assinando o acordo de cooperação com a União. Por fim, a operação
foi bem vista pela população e por parte de organizações da sociedade civil, tais como
o Viva Rio, a OAB-RJ e até mesmo procuradores do Ministério Público Federal que se
manifestavam a favor. A “Operação Rio” acabou acontecendo entre o período de
31/10/1994 à 31/12/1994. (O Globo, 26/10/1994; 27/10/1994; REVISTA VEJA,
02/11/1994; CALDEIRA, 1996; SOARES E SENTO-SÉ, 2000; BORGES, 2006).

197

Para Carneiro (2010), a limitação de intervenções policiais - repressivas - em áreas de favelas no governo
Brizola acabou fortalecendo os grupos criminosos nesses locais. Consequentemente, a expansão e domínio de
quadrilhas de tráfico de drogas nesses territórios.
198
Segundo a revista Veja (edição 1304, 08/09/1993, p. 22) houve um aumento, nesse período, do número
de policiais condenados por roubo de carro e sequestros. A reportagem, ainda, afirmava que os policiais eram mal
remunerados e trabalhavam sob péssimas condições de trabalho.
199
A revista Veja (edição 1364, 02/11/1994) fez uma edição na época que conversou com diversas pessoas,
entre políticos e pessoas ligadas a organizações da sociedade civil, a respeito de serem a favor ou não dessa
intervenção no Rio de Janeiro.
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3.4. Governo Marcello Alencar (1995-1998)
Nas eleições de 1994200, a vitória foi do psdbista Marcello Alencar201, que fez
uma campanha redirecionada para o problema da segurança pública. Ele afirmava que
atuaria em parceria com o governo federal no combate ao crime organizado,
especialmente, o tráfico de drogas. Além disso, prometia unificar as secretarias de
polícia - militar e civil - e que investiria no aparato policial (O GLOBO, 2/12/1994;
MONTEIRO, BARROS e MARQUES, 2014). Isso significava a volta de políticas de
caráter exclusivamente repressivas na área (PIERSON, 2004; BURLAMAQUI, 2017).
Marcello Alencar202 implementou três medidas na área: a) recriou a Secretaria de
Segurança Pública, nomeando o general reformado do Exército Nílton de Albuquerque
Cerqueira203 e para o Comando Geral da PMERJ o Cel. Dorasil Catilho Corval; b)
instituiu a “premiação em pecúnia, por mérito especial, tendo por destinatário Policial
Civil, Policial Militar e Bombeiro Militar” 204 . Esse prêmio tratava-se de uma
gratificação que poderia chegar até 150% do valor do vencimento do salário que o
servidor recebia, para aquele que demonstrasse “bravura" em serviço. Entretanto, não
especificava o que de fato significava isso. Sendo assim, muitos policiais acabaram
recebendo “prêmios" por matar “bandidos perigosos”, que na maioria dos casos
aconteciam em operações policiais em áreas de favelas. Essa premiação ficou
conhecida como “gratificação faroeste” e; c) a prorrogação da “Operação Rio”
(RIBEIRO, 2015; BURLAMAQUI, 2017).

200
O candidato do PDT ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro era o Anthony Garotinho (nome
verdadeiro: Anthony William Matheus de Oliveira)
201
Marcello Nunes de Alencar nasceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto e 1925. Filiou-se ao MDB em 1964
e dois anos depois substituiu Mário Martins no Senado. Paralelamente, atuou como advogado de estudantes,
jornalista e políticos que faziam crítica ao regime militar. Por conta disso, foi cassado e perdeu seus direitos políticos.
Após a Lei de Anistia e Lei de Reforma Partidária se filiou ao PDT. Com a vitória de Brizola em 1983 foi presidente
do antigo banco estadual BANERJ, em seguida, Prefeito do Rio de Janeiro. Deixou a prefeitura em dezembro de
1985 para concorrer ao Senado, mas perdeu. Ele voltou a prefeitura do Rio de Janeiro em 1989 e no cargo teve alta
aprovação da sociedade (com 76% de aprovação). Após divergência com Brizola saiu do PDT - após 13 anos no
partido - e se filiou ao PSDB em março de 1993 e pelo partido foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro.
Em 2001 chegou a se lançar candidato ao Senado, mas teve que desistir após sofrer um acidente vascular cerebral
(AVC). Ele tentou voltar para a política, mas com a saúde já debilitada não foi possível. Faleceu em 10 de junho de
2014. Para mais detalhes sobre a vida política de Alencar ver: Monteiro, Barros e Marques (2014). Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/marcelo-nunes-de-alencar> Acesso em: 27 de
maio de 2019.
202
O seu vice-governador era Luís Paulo Correia da Rocha, que atualmente é deputado estadual do Rio de
Janeiro.
203
Para informações a respeito do secretário ver: Lemos, Sousa e Marques (2014). Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/cerqueira-nilton> Acesso em: 27 de maio de 2019.
204
Decreto nº. 21.753 de 08 de novembro de 1995.
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Nilton Cerqueira que era defensor do “endurecimento policial”, uma vez à frente
da Secretaria de Segurança Pública, iniciou um processo de desmonte dos programas
de policiamento comunitário criados pelo governo Brizola. Portanto, novamente a
tentativa de mudança de concepção de um modelo de segurança pública preventiva com
características de policiamento comunitário foi transformado em ações puramente
repressivas e até certo ponto um policiamento militarista. Esse foi o direcionamento do
governo de Marcello Alencar na área (O GLOBO, 22/10/1997; BURLAMAQUI,
2017). De acordo com Ribeiro (2015, p.33), policiamento comunitário passou “a ser
empregado para justificar incursões em comunidades, ou seja, favelas da cidade do Rio
de Janeiro” com o objetivo de prender traficantes nessas áreas. O que resultou no
aumento de pessoas mortas por intervenção policial em áreas de comunidade (CANO,
1997).
A taxa de homicídio doloso caiu, apesar de ainda continuar alta, no governo
Alencar em relação ao governo Brizola, tanto no estado, de 63,1 mortes em 1994 para
40,8 em 1998, quanto na cidade do Rio de Janeiro de 73,9 mortes em 1994 para 37,5
em 1998 (dados em anexo)205. Mas, a "política de enfrentamento”206 ao crime gerou
diversas violações dos direitos fundamentais dos moradores de áreas de favelas. Essa
política passou a ser condenada por diversos órgãos de defesa dos direitos humanos,
nacionais e internacionais. Como manifestações contra as operações e medidas tomadas
pelo governador, como o “Movimento Nacional pelos Direitos Humanos”, o “Grupo
Tortura Nunca Mais” e o “Movimento Viva Rio”. A partir disso foram criados o
“Fórum Permanente contra a Violência” na Procuradoria-Geral da República e da
Defensoria Pública, que passou a receber denúncia de abuso e maus-tratos de vítimas
das incursões militares nas comunidades. No legislativo, foi criada uma Comissão
Especial de Segurança Pública, com o objetivo de discutir soluções para área
(CALDEIRA, 1996).

205
Segundo a revista Veja (edição 1458, 21/08/1996), o Rio de Janeiro era o estado com maior número de
homicídios no país. Além disso, 1 em cada 4 pessoas sequestradas no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro.
206
Carneiro (2010, p. 54-55), ressalta que foi a primeira vez que se colocou em prática no estado uma
“política de segurança centrada no controle ao crime”. Ou seja, uma política de “controle ao crime”. Mas, reconhece
a um custo de vidas perdidas no confronto foram muito altas. Ele chega a chamar de “aberração injustificável”.
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3.5. Garotinho, Benedita e Rosinha e tudo continuou igual207.
A segurança pública foi tema, novamente, de disputa nas eleições de 1998. Os
candidatos mais bem colocados nas pesquisas - Cesar Maia (PFL), Luiz Paulo Corrêa
da Rocha (PSDB) e Anthony Garotinho (PDT) - prometiam que a área seria prioridade
em seus governos (O GLOBO, 30/08/1998). Logo, no primeiro turno, o candidato de
Marcello Alencar, Luiz Paulo Corrêa, saiu da disputa e mais uma eleição que a
sociedade fluminense preferia apostar na oposição.
Enquanto Cesar Maia procurava associar Anthony Garotinho208 ao brizolismo esse,
por sua vez, procurava se distanciar dessa imagem. No que se refere a área de segurança
pública, Garotinho se apresentou conhecedor da gravidade da criminalidade violenta
do estado ao lançar um livro209 sobre o assunto com o antropólogo e cientista político
Luiz Eduardo Soares. Além disso, se mostrou disposto a dialogar com diversas camadas
da sociedade e prometia atender diversas reivindicações, a principal naquele momento,
que era diminuir a letalidade na ação policial em áreas de comunidade, que havia
aumentando com as políticas adotadas pelo governado de Alencar para combater a
criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de
território nessas áreas (HUMAN RIGHTS WATCH, 1997; O GLOBO, 2526b/10/1998; 28/11/1998).
Garotinho venceu as eleições e nomeou o general de brigada do Exército da reserva
José Siqueira Silva para o cargo de Secretário de Segurança Pública. O mesmo general
que se autoproclamava discípulo do ex-secretário de Marcello Alencar, general Nilton
Cerqueira. Isso causou uma reação imediata da sociedade civil, o “grupo Tortura Nunca

207

Não houve mudanças substantivas com a alternância desses atores no poder, no que diz respeito a áreas
de segurança pública. O principal projeto do período de policiamento comunitário o GPAE criado no governo
Garotinho não só teve continuidade, como expansão nos governos Benedita da Silva e Rosinha Garotinho.
208
Anthony William Matheus de Oliveira, conhecido como Anthony Garotinho nasceu em Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro, no dia 18 de abril de 1960. Iniciou sua carreira política no PT na década de 80 e foi
vereador de Campos em 1982. Mas, em 1984 se filia ao PDT, partido pelo qual foi deputado estadual em 86, prefeito
de Campos em 1988 e 1996 e governador do estado do Rio de Janeiro 1999 (já tinha concorrido a esse cargo em
1994, mas perdeu as eleições para Marcello Alencar). Foi candidato a presidente da República em 2002 pelo PSB,
na qual perdeu. Em seguida foi secretário de segurança pública no governo de sua esposa, Rosinha Garotinho, e
presidente do diretório do PMDB-RJ. Nesse partido, buscou ser candidato novamente a presidente da República,
mas não conseguiu. Trocou diversas vezes de partido e atualmente é filiado ao PRP. Foi indiciado por crimes
eleitorais, corrupção e chegou a ser preso. Em 2018 teve a sua candidatura de governador do estado do Rio de Janeiro
suspensa. Isso, porque foi condenado a improbidade administrativa com lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito de terceiro, acusado de desviar R$ 234,4 milhões do orçamento da Secretaria de Estado de
Saúde entre 2005 e 2006 (SILVA e HIPPOLITO, 2010)
209
Garotinho e Soares, 1998.
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Mais” chegou a encaminhar um ofício para o futuro governador demostrando
preocupação com a indicação de Siqueira (O GLOBO, 26/10/1998a; 26/10/1998b).
Entretanto, mesmo com as manifestações contrárias a indicação, o general assumiu a
secretaria com mais outros sete subsecretários militares e apenas um civil, Luiz Eduardo
Sorares, que assumiu a subsecretaria recém criada e nomeada por ele de "pesquisa e
cidadania”. (SOARES, 2000).
Ressalta-se que, Soares antes de assumir esse cargo foi responsável por elaborar
uma nova política de segurança pública, durante a comissão de transição de governo.
Nesse momento, ele trabalhou com a seguinte equipe: Rubens César Fernandes do Viva
Rio, Barbara Soares do CESEC; O Coronel da PMERJ Sérgio Cruz e o ex-corregedor
da Polícia Civil, delegado Carlos Alberto D’ Oliveira (O GLOBO, 20/10/1998). Em
1999, quanto Garotinho assumiu o governo do estado do Rio de janeiro nomeou dois
integrantes dessa equipe o Cel. Cruz para o Comando Geral da PMERJ e o delegado
D'Oliveira para a Chefia da PCERJ.
Na subsecretaria de pesquisa e cidadania, Soares teve liberdade de montar a sua
equipe, na qual faziam parte especialista da área. Sendo assim, nomeou Silva Ramos,
Barbara Musumeci Soares e Julita Lemgurber,210 respectivamente, para os projetos de
minoria, mulheres e ouvidoria da polícia. Para as diretorias: de relações com a
comunidade o Tenente-Coronel Antônio Carlos Carballo Blanco 211 ; de reforma do
ensino Newton de Oliveira; qualificação profissional e reforma do processamento de
dados Claudia Lacombe e Jacqueline Muniz212 para captação e analítica de dados.
Essa subsecretaria foi responsável pela elaboração dos principais programas na área
de segurança pública na gestão de Garotinho e parte continuaram sendo implementados
nos governos seguintes, Benedita da Silva e Rosinha Garotinho. (SOARES, 2000;
CARNEIRO, 2010). As propostas giravam em torno de quatro eixos: 1) a criação das
delegacias legais213, que se tratava da restruturação das delegacias e previa uma reforma
física, tecnológica, do serviço de atendimento ao público e a extinção das carceragens.

210

Silvia Ramos, Bárbara Musumeci e Julita Lemgruber são pesquisadores e coordenadoras do CESeC.
Vale ressalta que o CESeC foi criado pela Universidade Candido Mendes para acolher essa equipe
coordenada pelo Luiz Eduardo Soares quando eles foram exonerados pelo governo Garotinho. O foco do CESeC
nas políticas públicas inclusive se dar em razão da sua própria origem.
211
Atualmente é Coronel e comanda a Escolar Superior da PMERJ.
212
Professora da UFF.
213
Para mais detalhes ver: Soares e Sento-Sé, 2000, p. 25-26.
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A primeira delegacia foi inaugurada ainda no primeiro ano de governo e ampliada após
três meses de testes para outras delegacias214; 2) a criação de centros de referência, que
tinha como foco a violência contra as minoria e pretendia criar canais de "interlocução
permanente entre o estado e a sociedade civil, o que permite a definição de ações
conjuntas e cooperação mútua” (SOARES e SENTO-SÉ: 2000, p. 28); 3) a implantação
de um programa de profissionalização dos policiais, que partia da ideia que o policial é
um servidor público, que deve ser bem treinado, qualificado e remunerado. Em relação
ao treinamento, esse envolveria a Secretaria de Segurança Pública, a polícia e a
Universidade - no caso a UERJ. Essa restruturação era voltada para melhorar a
atividade policial, a partir de três aspectos: a) o policiamento ostensivo, na qual
esperava-se que a partir disso a PMERJ fosse capaz de dar respostas rápidas a demandas
e inibir ações criminosas nos espaços públicos; b) eficiência e eficácia na atividade
investigativa, que caberia a PCERJ; c) o policiamento comunitário, por sua vez, visto
como "estratégia fundamental tanto para a eficiência como para a aproximação
polícia/comunidade mediante a humanização do trabalho policial” (SOARES e
SENTO-SÉ: 2000, p. 29) e; 4) a fundação do Instituto de Segurança Pública215, que
ocorreu ainda no primeiro ano de governo por meio da Lei nº 3.329, de 28 de Dezembro
1999. Sendo responsável pela pesquisa, análise e divulgação de dados relativos a
segurança pública do estado (SOARES e SENTO-SÉ, 2000; SAPORI, 2007).
Apesar das crises constantes entre os grupos do secretário José Siqueira e o
subsecretário de pesquisa e cidadania, segundo Soares (2000), isso não impediu que ele
desse andamento aos projetos da subsecretaria, tais como a criação de grupos especiais
de policiamento GEPAT, GEPE e GEAT216, Conselhos Comunitários217, instalação da
Delegacia Legal; ouvidoria, centros de referência, Telecurso 2000 para policiais,
campanha do desarmamento e a criação do projeto Mutirão pela Paz.
No primeiro ano de governo, o Mutirão pela Paz foi a iniciativa/programa de
policiamento comunitário mais importante nesse período. Ele foi lançado em janeiro de
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Ver: Soares, 2000, p. 100, que trata desse processo.
Para mais informações ver: http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=1
216
GEAT é o Grupamento Policiamento em Áreas de Interesse Turístico. GEPE é o Grupamento Especial
de Policiamento em Estádio). GEAT é o Grupamentos Especiais de Ação Tática. Esse último ficaria ligado ao BOPE.
217
Os primeiros foram instalado em Acari, Maré, Ilha do Governador, Copacabana, laranjeiras, Botafogo e
Urca. Ver: Soares, 2000.
215
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1999 na comunidade da Vila Pereira da Silva, o Pereirão218, em Laranjeiras. O projeto
combinava uma “ocupação policial supervisionada”, pela subsecretaria e acompanhada
do atendimento a demandas sociais da comunidade (SOARES, 2000).
Nesse sentido, o programa previa o fornecimento de serviço público de segurança
vinte quatro horas para áreas de comunidades da mesma forma como eram oferecidas
nos bairros classe média e alta. Esse policiamento era baseado no policiamento
comunitário e deveria ser orientado para a “resolução de problemas”, ou seja, deveria
ter uma interlocução entre a polícia e a comunidade para que juntos buscassem soluções
para os problemas de segurança pública. O objetivo do projeto era acabar com domínio
do tráfico de drogas na região e diminuir a letalidade das ações policiais. Sendo assim,
acabar com o policiamento caracterizado como “Blitz”, em que os policiais entravam
nas comunidades fortemente armados com o objetivo de prender armas, drogas e
traficantes, isso acabava gerando vítimas dos conflitos. De uma certa forma, recuperar
a soberania do estado nessas região significava, ao mesmo tempo, garantir o direito à
cidadania para essas pessoas. Além disso, o programa previa a mobilização de ações
sociais em diversas áreas, tais como, educação, saúde, urbanização, saneamento, etc,
com vista a atender as demandas das comunidade.
A implantação do Mutirão pela Paz foi bem-sucedida na comunidade piloto, do
Pereirão, e contou com a participação de representantes da subsecretaria de pesquisa e
cidadania219, dirigentes da ONG Viva Rio220, do 2º. BPM, do presidente da associação
dos moradores, da época, Paulo Roberto Correia, dos moradores da comunidade e da
vice-governadora, Benedita da Silva - responsável pela área social do governo. Mas,
apesar do sucesso não foi expandido para outras comunidades.
Para Soares (2000; 2011), três fatores acabaram influenciando a descontinuidade
do programa. Primeiro, por falta de recursos próprios; segundo por divergências
internas dentro da secretaria, parte por conta da própria área está dividida entre o
subsecretário de pesquisa e cidadania e o secretário de segurança pública (primeiro, o

218
Essa pequena comunidade com menos de cinco mil habitantes tinha sido ocupada em ação policial no
final de 1998, ainda no governo Marcello Alencar, e do conflito entre a polícia e o tráfico local um rapaz veio a
falecer. As autoridade não tomaram providencia para apurar as causas da morte, o que gerou bastante revolta dos
moradores.
219
Os principais atores envolvidos foram o subsecretário, Luiz Eduardo Soares e o Tenente-Coronel Antonio
Carlos Carballo Blanco, diretor geral de Assuntos Comunitários.
220
Rubem Cesar Fernandes e Jairo Coutinho.
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general Siqueira, depois o Coronel Josias Quintal), que divergiam a respeito das
intervenções que a área deveria sofrer, como também, de resistência dentro da PMERJ;
Terceiro e principal, porque o próprio governador “boicotou” o programa, ao lançar o
projeto Vida Nova em abril de 1999, que apenas previa ações sociais em áreas de
favelas e seria coordenado pela primeira-dama Rosinha Garotinho. Segundo Soares
(2000, p. 283), o governador lançou esse projeto “na esteira do sucesso do mutirão e
justamente quando a vice-governadora conquistava as manchetes, subindo favelas,
unindo a cidade partida e apresentando-se como a mensageira da paz”. Nesse sentido,
o governador "ficou incomodado com a presença constante da vice-governadora,
Benedita da Silva (do PT), nas favelas e na mídia” (SOARES, 2011)221.
Apesar das crises internas na secretaria de segurança pública o início do governo
Garotinho houve uma preocupação em resgatar os programas de policiamento
comunitário e um maior diálogo com a acadêmica. De acordo com o Cel. Ubiratan
(2010b),
nesse governo Garotinho, os programas de policiamento
foram resgatados. O Proerd volta, o policiamento comunitário
volta; mas como o comandante geral, ele percebe que o
policiamento comunitário, sob o comando do batalhão, fica
enfraquecido, que o comandante faz ou não faz, então ele
criou, botou dentro desse órgão que eu estou tentando lembrar
o nome, não lembro, uma Coordenadoria do Policiamento
Comunitário. (...) Aí quando vem o Garotinho, ele pega o
Sérgio da Cruz, bota como comandante geral. Dentro da linha:
Luiz Eduardo criado aquele órgão dentro da Secretaria e que
vai muita gente da Academia para lá. Vai Luiz Eduardo, Julita
Lemgruber, Silvia Ramos, Bárbara Soares, Jacqueline Muniz.
Todo esse pessoal pegou funções numa coordenadoria que
tinha na Secretaria de Segurança, para criar vários projetos
voltados para a aproximação da Polícia com a sociedade.

Nesse período, o próprio comandante da PMERJ Cel. Sérgio da Cruz, alinhado com
o subsecretário Soares, com vista a conter a letalidade da ação policial buscou
desenvolver cursos de policiamento comunitário para policiais que atuassem
diretamente em áreas de favela. Essa era uma forma encontrada para mudar o
comportamento entre polícia e a comunidade e diminuir os conflitos nessas áreas
(RIBEIRO, 2015; BURLAMAQUI, 2017).
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Soares em entrevista dada a René Ruschel em 2011.
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A agenda pretensiosa de reformas na área de segurança pública foi marcada por
diversas crises de poder entre o subsecretário e o grupo de militares do secretário
(SOARES, 2000; CARNEIRO, 2010), que como dito acima influenciaram na
descontinuação de projetos como o Mutirão pela Paz.
Além de crises internas e disputa de poder, ao final de 1999, um importante projeto
idealizado pela subsecretaria a Delegacia Legal sofreu um escândalo de
superfaturamento. Apesar de um segundo relatório ter descartado as irregularidade
Garotinho demitiu quatro pessoas ligadas a área de segurança pública de seu governo,
entre elas, o chefe da PCERJ, o delegado Carlos Alberto D’Oliveira, que tinha sido
indicado por Soares (FOLHA DE SÃO PAULO, 13/12/1999).
A crise interna continuou no ano seguinte e em março de 2000, após Soares
denunciar a "existência de uma “banda podre” infiltrada na polícia foi demitido pelo
governador. A demissão do subsecretário levou toda a equipe a se demitir. Três meses
depois Cel. Cruz222 foi substituído pelo Cel. Wilton Soares Ribeiro, o que significava
uma reformulação completa de toda a equipe e indicados pelo ex-subsecretário
(FOLHA DE SÃO PAULO, 18/03/2000).
No segundo semestre de 2000 uma outra iniciativa de policiamento comunitário,
intitulada de Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais – GPAE foi implantada
nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Esse programa foi criado a partir
de uma parceria entre o Viva Rio e a Secretaria de Segurança Pública (FERNANDES,
2003) e visava diminuir a violência em áreas de comunidade. Ribeiro (2014, p. 299),
chama atenção para o fato que nesse momento o termo “comunidade” passa a ser
substituída pela expressão “áreas especiais”, que significava espaços geográficos que
combinava alta densidade de ocupação humana, com elevada precariedade de acesso a
serviços públicos - incluído o policiamento - , altos indicadores de criminalidade
violenta.
O comando do GPAE ficou a cargo do Tenente-Coronel Carballo, que tinha
trabalhado com Luiz Eduardo Soares. A justificativa dessa nomeação, segundo
Fernandes (2003), era que o secretário Josias Quintal sabia que precisava nomear

222

Foi comandante geral da PMERJ de 5/01/1999 a 19/06/2000.
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alguém da PMERJ que tivesse experiência no assunto e que se importaria com o sucesso
do programa.
O GPAE, de acordo com Fernandes (2003), era um programa de policiamento
comunitário inspirado no projeto Boston Gun implantado nos Estados Unidos, na
cidade de Boston, que tinha como objetivo diminuir as taxas de homicídios de jovens,
em áreas com alto número de gangues armadas e traficantes de drogas (FERREIRA,
2011; RIBEIRO e MONTANDON, 2014)223. A influência desse projeto na criação do
GPAE é reafirmada por Tenente-Coronel Carballo (2011)224
a experiência que talvez tenha colaborado mais com o modelo
do Gpae foi a experiência de Boston. Eu tive a oportunidade
de ir a Boston, e eu tive a oportunidade de conhecer um
programa que denominaram Ceasefire, cessar fogo, eu não sei
se era esse nome, alguma coisa assim. E essa experiência
serviu de inspiração por vários motivos: primeiro, em razão
da postura da polícia face à dinâmica criminal local de
Boston; e, segundo, pela dimensão do envolvimento das
entidades no processo de pacificação e de resgate de alguns
indivíduos que estavam envolvidos com as práticas criminais,
sobretudo as igrejas.

Segundo Fernandes (2000), a polícia era organizada territorialmente em Batalhões,
que eram responsáveis tanto em cobrir as favelas, quanto o asfalto e a atuação policial
acabavam se reduzindo, na maioria das vezes, em confronto com quadrilhas de tráfico
de drogas nessas áreas. A proposta era que com o GPAE fosse criado a primeira unidade
especializada em policiamento em áreas de favelas, com toda a estrutura policial de
um BPM (comandante, subcomandante, o local de refeitório, dormitório, etc.). Essa
ideia teria sido retirada do programa de Boston. Ele acreditava que isso permitiria uma
maior aproximação entre a polícia e a comunidade. O comandante se tornaria um
“personagem local”. Todavia, não existia uma verba para a construção dessa unidade.
Além de falta de recurso, não foi definido ex-ante do que se tratava o programa, sendo
então construído concomitantemente a implementação (CARBALLO, 2011).

223
Resumidamente, a partir de um diagnóstico descobriu-se que essas mortes, em sua maioria, eram
provocadas por retaliações de gangues. O projeto possuía duas principais estratégias: 1) operação Cessar- fogo. A
polícia fazia uma operação em locais com maior índice de gangues, prendendo criminosos; 2) Pulling levers. A
polícia em conjunto com outros órgãos públicos fazia um trabalho de informação das novas regras penais, nessas
localidades, com objetivo de informar aos jovens o que aconteceria com eles caso fossem pegos com armas de fogo.
O projeto tinha intenção de retirar as armas de fogo e não acabar com o tráfico de drogas (FERREIRA, 2011;
RIBEIRO e MONTANDON, 2014).
224
Depoimento dado ao projeto “Memória do Policiamento Comunitário na cidade do Rio de Janeiro”.
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Outra dificuldade apontada pelo Tenente-Coronel Carballo (2011), diz respeito ao
próprio convencimento do público-alvo do programa e, novamente, foram escolhidas
comunidades, no caso Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em que mortes de civis
ocorreram após o aumento de confrontos entre quadrilhas de tráfico de drogas por
controle de território e ação da polícia nessas localidades. Em suas palavras,
O Gpae foi criado dentro dessas condições, mais ou menos
adversas... A comunidade extremamente refratária a qualquer
tipo de aproximação em razão do evento que ocorreu em maio
do mesmo ano. Nós tínhamos ali um histórico, só naquele ano,
de 10 mortes violentas naquele período de janeiro a setembro.
E aí a gente começou a pensar, concomitantemente ao
processo de treinamento, algumas estratégias de aproximação
com a comunidade. Então, eu procurei me aproximar
juntamente com alguns graduados, sargentos e oficiais, das
associações de moradores do Cantagalo e do PavãoPavãozinho para apresentar a eles qual seria o nosso plano de
vôo, qual seria a nossa proposta de trabalho em relação àquela
comunidade. Fizemos uma reunião fora do ambiente da
comunidade.

Apesar desse histórico de conflitos a implantação do GPAE nas comunidades do
Pavão-Pavãozinho e Cantagalo não contaram com nenhum processo de “retomada de
território” e a entrada do programa não sofreu nenhuma resistência armada por parte
das quadrilhas de tráfico de drogas da região. Segundo Tenente-Coronel Carballo
(2011), naquele momento,
aquele controle do território, do domínio territorial armado nas passagens, ele
deixou de existir sem resistência. Ou seja, certamente as armas estavam na
comunidade, mas não estavam sendo exibidas de forma ostensiva com o controle
de passagens em determinadas partes da favela. Isso depois da implantação” do
GPAE.

Em termos institucionais, o programa nunca foi prioridade do governo Garotinho.
Isso é ressaltado pelo Tenente-Coronel Carballo (2011), "do ponto de vista institucional
foi um total fracasso, primeiro porque não havia uma política de Estado, ou até mesmo
uma política institucional da corporação que desse minimamente uma sustentação para
esse trabalho”.
Para Soares (2011), o GPAE era uma “versão condensada do Mutirão pela Paz”,
por apenas prever a parte de ocupação policial e negligenciar a área social. A curto
prazo nos dois primeiros anos o projeto conseguiu reduzir a taxa de homicídio nessas
áreas e sofreu expansão no governo posterior até ser descontinuado no governo Sérgio
Cabral, como veremos mais a frente (ALBERNAZ, CARUSO e PATRÍCIO, 2007).
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Esse programa tinha três diretrizes importantes: 1) Não-tolerância a armas de fogo
dentro das comunidades; 2) Não-tolerância com o envolvimento de crianças com
criminosos; 3) Não-tolerância com policiais ou militares, em geral, envolvidos com
criminosos ou atuando de forma violenta ou abusando do poder (ALBERNAZ,
CARUSO e PATRÍCIO, 2007, p. 42; CARBALLO, 2002 E 2011).
De acordo com Albernaz, Caruso e Patrício (2007, p.42), o programa não tinha
como objetivo acabar com o tráfico de drogas, mas sim reduzir o número de homicídios.
Outros objetivos eram transformar a imagem da polícia para os moradores das
comunidades e, como já dito acima, fornecer prestação de serviço policial a essas áreas
(postos policiais e circulação da polícia nas ruas/ “becos”). Segundo os autores, a ideia
era transformar a polícia em um “herói civilizador” e símbolo da “entrada do estado na
favela”. Nesse sentido, acreditava-se que através dessa transformação de imagem,
confiança por parte dos moradores na polícia e sensação de segurança seria possível
afastar a dominação dos traficantes, em relação, aos moradores da comunidade.
Além disso, segundo o Tenente-Coronel Carballo (2011)225, o foco do GPAE era
diferente das outras iniciativas/programas que foram implementados no Estado. Ele
afirma que o “GPAE não trabalhava e nem trabalha com o foco especificamente no
criminoso, o foco é a proteção da comunidade”.
Apesar do processo de expansão do GPAE, as “Blitz" nas favelas não cessaram e
houve um investimento bélico na polícia durante o governo Garotinho. Em 2001, o
primeiro caveirão 226 foi adquirido pelo BOPE. Além disso, as taxas de homicídio
doloso no estado e na capital não sofreram quedas e permaneceram durante todo o seu
governo acima de 40 mortes por 100 mil habitantes227.
Em 2002, Garotinho renunciou ao cargo - recém desligado do PDT - para concorrer
à presidência da República a legenda do PSB e foi substituído por Benedita da Silva228.

225

Op. Cit.
O nome Caveirão foi dado ao carro blindado usado pelo BOPE em incursões nas favelas no Rio de
Janeiro. Esse veículo blindado não é um carro de combate, mas sim de apoio. Sendo utilizado para apoiar os policiais
em operações ou resgate de outros policiais e/ou pessoas feridas nas localidades conflagradas pelo crime organizado.
227
Ver anexo.
228
Benedita Sousa da Silva nasceu em 11 de março de 1942, cresceu na comunidade do Chapeu Mangueira
na qual foi presidente da associação comunitária na década de 70. Nos anos 80 filiou-se ao PT e elegeu-se vereadora
226
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Ela assumiu apesar de não contar com o apoio do diretório estadual do PT, que foi
contra a permanência do partido até o fim do mandato de seu antecessor. A governadora
enfrentou graves problemas financeiros 229 do estado e uma séria crise na área de
segurança pública (VELASQUEZ, COUTO e CORREIA, 2010).
Na área de segurança pública, a governadora prometeu retomar projetos elaborados
pelo ex-subsecretário Soares e nomeou o advogado Roberto Armando Ramos de Aguiar
para a Secretaria de Segurança Pública, o Cel. Francisco José Braz para o Comando
Geral da PMERJ e o Zaqueu Teixeira para chefia da PCERJ.
Nesse período, a cidade foi alvo de uma onda de violência que se iniciou em meados
de maio em que criminosos, na noite do dia 14, jogaram granadas na Secretaria Estadual
de Direitos, fuzilaram a portaria do prédio no bairro de Botafogo, onde, também,
funcionava o Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE e atiraram numa cabine
da Coordenadoria de Vias Especiais - CVE, na entrada do Túnel Santa Bárbara (O
GLOBO, 15/05/2002).
Essa onda de violência fez com que Benedita solicitasse apoio ao então presidente
Cardoso no combate ao crime organizado e na transferência dos chefes do tráfico de
drogas presos em presídios no Rio de Janeiro - supostos mandantes dos ataques. Entre
as medidas, a governadora solicitava a ajuda no controle de rastreamento de armas no
acesso à favelas e fronteiras no estado. O Ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior,
prometeu ajudar e investir no estado em polícia comunitária e reestruturação da polícia
(GLOBO, 17/05/2002; 21/05/2002; VELASQUEZ, COUTO e CORREIA, 2010).
Durante esse período, o GPAE foi expandido para outras comunidades. Entretanto,
segundo Albernaz, Caruso e Patrício (2007), sem a menor preocupação com a avaliação
do projeto e apesar do próprio programa já vinha enfrentando certo desgaste, com casos
de protestos de moradores devido a morte de jovens em comunidades, que possuíam o
GPAE.

da cidade do Rio de Janeiro em 82, deputada federal em 86 e 90. Elegeu-se Senadora em 1994 e 1999 vicegovernadora do estado do Rio de Janeiro. No governo Lula foi Secretaria Especial da Assistência e Promoção Social
e em 2007 volta ao Rio de Janeiro como Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos no governo
Sérgio Cabral (VELASQUEZ, COUTO e CORREIA, 2010).
229
Ela recebeu a administração do governo do estado com um déficit estimado de cerca de um bilhão de
reais no exercício de 2002. Ela teve que reduzir gastos, rever reajustes de salários e enfrentou um longa greve de
professores (O GLOBO, 07/05/2002). Ver mais informações em: VELASQUEZ, COUTO e CORREIA, 2010.
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Em junho de 2002, o repórter Tim Lopes foi brutalmente assassinado por traficantes
na favela do Grota quando fazia uma reportagem sobre baile funk na comunidade da
Vila Cruzeiro230 a mando de Elias Maluco231. A buscar por culpados pela morte do
jornalista intensificaram as operações policiais - "operação Autoridade Máxima” da
PCERJ - na região até mesmo depois da prisão de Elias Maluco (O GLOBO,
10/06/2002; 03/07/2002; 20/09/2002).
As ondas de violência continuaram e a falta de controle nos presídio do estado
desencadearam uma rebelião nos presídios de segurança máxima de Bangu 1 e 3. A
taxa de homicídio doloso voltou a crescer no estado chegando a 46,9 mortes por 100
mil habitantes (dados em anexo). A violência nas ruas aumentou, assim como, ataques
a cabines da polícia e ônibus, fechamento do comércio e escolas por ordem do tráfico
local. A governadora demostrava não ter controle sob a cidade (O Globo, 30/06/2002;
01/10/2002). Isso somado ao agravamento dos problemas financeiros do estado que
atingia gravemente a polícia. (O GLOBO, 16/06/2002; 25/06/2002; 12/09/2002;
ÂNGELO, 2010a; ).
A crise da segurança pública, novamente, era o grande tema das eleições de 2002.
Benedita da Silva que era candidata pelo PT para o cargo de governadora do estado não
conseguiu convencer, nesse curto período de sua gestão no cargo, que conseguiria
controlar a criminalidade violenta que avançava no estado. Rosinha Garotinho venceu
as eleições no primeiro turno. De uma certa forma, a crise foi associada a Benedita,
mesmo estando no cargo em um curso período, e não ao ex-governador Anthony
Garotinho (O Globo, 25/06/2002; 30/06/2002; 13/10/2002).
Em 2003, Rosinha Garotinho232 assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro e
nomeou o Comandante Geral da PMERJ, o Cel Renato Silva Hottz, que um ano meio
depois foi substituído pelo Cel. Hudson de Aguiar Miranda. Já a Secretaria de

230
No segundo semestre de 2002 foi identificado 187 reportagens no jornal O Globo sobre operações na
comunidade da Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão.
231
O nome verdadeiro do traficante é Elias Pereira da Silva.
232
Rosinha Garotinho na verdade se chama Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira. Ela nasceu em 06
de abril de 1963 em Itaperuna - RJ e casou-se com o político Anthony Garotinho em 1981. Foi secretária de Ação
Social e Cidadania no governo Garotinho em 1999. Em 2001, filiou-se ao PSB e se candidatou ao governo do estado
do Rio de Janeiro em 2002. Ela venceu as eleições e foi governadora de 2003 a 2006. Ela não pode concorrer a
reeleição, porque teve a candidatura cassada pelo TSE. Rosinha foi prefeita da cidade de Campos dos Goytacazes
de 2009 a 2016. Em 2017 foi presa acusada de crimes eleitorais e corrupção e atualmente responde aos crimes em
liberdade.
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Segurança Pública233 passou por várias trocas de nomes, reflexo da dificuldade que o
governo enfrentava para controlar a violência no Estado. Em abril, por exemplo, após
traficantes incendiarem ônibus na cidade do Rio de Janeiro, Rosinha nomeou o próprio
marido, Anthony Garotinho, como Secretário de Segurança Pública. Durante os dois
primeiros anos de seu governo os jornais noticiavam uma possível intervenção do
governo federal no Estado, mas sempre descartados em seguida pela governadora e sua
equipe da secretaria de segurança (O Globo, 09/03/2003; 25/04/2003; 29/09/2003;
14/11/2004/ 01/12/2004; SILVA, 2010).
Em agosto de 2003 iniciou na Polícia Federal do Rio de Janeiro a "Missão
Suporte”, que inicialmente foi liderada pelo delegado Luiz Fernando Corrêa e,
posteriormente, ficou a cargo do delegado José Mariano Beltrame. As operações
também contavam com o apoio das polícias militar e civil. O objetivo da operação era
combater o crime organizado, principalmente, o narcotráfico, confiscando seus bens dinheiro, armas e drogas -, prendendo os líderes de facções criminosas e policiais
envolvidos com esse tipo de crime. A "Missão Suporte” teve uma boa repercussão e em
10 meses de atuação, por exemplo, chegou a confiscar R$ 16,8 milhões de reais e
prendeu mais de 124 pessoas ligadas ao crime organizado no Rio de Janeiro em diversos
outros estados. Entretanto, após a greve da PF foi sendo esvaziado até o seu fim (O
GLOBO, 16/12/2006; BELTRAME, 2010; CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017).
Em relação a iniciativas/programas de policiamento comunitário a mudança de
governo não provocou alterações na linha adotada pelo governo anterior de Anthony
Garotinho. O GPAE não só foi mantido como expandido para mais doze
comunidades234. Em 2004, o programa passou por revitalização e avaliações. Segundo
Albernaz, Caruso e Patrício (2007, p.40),
Em 2004, a ONG Viva Rio e o governo do Estado do Rio de
Janeiro estabeleceram uma parceria para a elaboração do
Projeto de Revitalização do GPAE (PRO- GPAE), que tinha
por finalidade: atualização da doutrina, das formas de atuação
e ferramentas de gestão; atualização dos conteúdos didático-

233
Os secretários, no período da gestão de Rosinha Garotinho foram: Josias Quintal de Oliveira (até
28/4/2003), em seguida seu marido e ex-governador Anthony Garotinho (até 27/09/2004), que foi substituído por
Marcelo Zaturansky Nogueira Itagiba (até 30/3/2006) e, por fim, Roberto Precioso Júnior que permaneceu até o final
do mandato da governadora.
234
Comunidades que receberam o GPAE: Pavão-Pavãozinho, Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira,
Providência, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Cavalão, Morro do Estado, Morro da Chácara do Céu, Morro
da Formiga, Morro da Casa Branca e a Vila Cruzeiro.
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pedagógicos; qualificação do efetivo; elaboração de
estratégias de participação comunitária e capacitação de
lideranças locais; monitoramento e avaliação do projeto. Num
período de quatro meses, foi realizado um amplo diagnóstico
qualitativo e quantitativo das experiências até então
implantadas.

Portanto, foi identificado, por meio desse projeto, tais aspectos: 1) Os policiais eram
uma espécie de “faz tudo”. Ou seja, eles atendiam demandas que não fazia parte da
função de policial, como socorro médico - levando moradores a postos de saúde,
atuando como professor de informática, educação física para crianças, entre outros; 2)
Confiança dos moradores. Sendo considerado o maior obstáculo do programa, manter
a confiança dos moradores, a longo prazo, na polícia; 3) Frequência do número de
denúncias dos moradores de boca de fumo. Em vários momentos, o número de
denúncias diminuiu. Isso foi associado ao possível medo que os moradores tinham dos
traficantes que ainda permaneciam nas comunidades, apesar do GPAE; 4) A
“Participação comunitária” foi interpretada pelos “agentes” como “disponibilidade da
população em denunciar” as atividades do tráfico; 5) O sucesso do programa foi
associado ao fim dos tiroteios; 6) Para muitos moradores a presença ainda do tráfico de
drogas significava uma “vista grossa” da polícia para a presença do tráfico
(ALBERNAZ, CARUSO e PATRÍCIO, 2007, p.43- 44).
Observa-se que desde a década de 80 governos buscaram implementar
iniciativas/programas de policiamento comunitário, sendo o GPAE mais uma dessas
tentativas. Mas, todas as experiências direcionadas para áreas de comunidades, o GPAE
foi o programa com mais durabilidade até então. De acordo com Albernaz, Caruso e
Patrício (2007), esse programa era um reflexo de acúmulo de experiências anteriores
(acertos e erros) em policiamento comunitário, dentro da área de segurança pública do
estado, com destaque, para a polícia militar. De uma certa forma, policiamento
comunitário, no Rio de Janeiro, passou a ser associado a PM, excluindo a Polícia
Civil235. De todo modo, a expansão do projeto, ainda que precária, significou uma
alteração institucional importante (THELEN E MAHONEY, 2010).
Por fim, o quadro abaixo sintetiza e classifica os governos tratados nesse capítulo e
suas políticas de segurança pública a partir das abordagens teóricas. Nós procuramos

235

Cel. Robson Rodrigues (2018) em entrevista concedida a tese me alertou para esse fato.
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mostrar que as fontes de mudança surgiram de dentro dos próprios governos e da polícia
– subversives -, que foram resultados de um processo gradual e endógeno decorrente
das estruturas das instituições e não por situações abruptas e exógenas. No entanto, tais
governos sofreram fortes resistência dos quadros elevados da polícia, de atores políticos
relevantes – estaduais, municipais e federal – e até mesmo da sociedade. Isso levou o
retorno de atores colaboradores do antigo regime ditatorial a quadros elevados do
governo estadual e suas secretarias e da polícia (THELEN e MAHONEY, 2010;
ELSTER, 2006; PIERSON, 2004).
Quadro 1- Mudança e/ou Continuidade na Política de Segurança Pública nos Governos do
Estado do Rio de Janeiro (1983-2006)
Brizola I

Moreira Franco

Brizola II
e Nilo Batista

Marcelo
Alencar

Problema

Violência,
Democratizar a
Política

Violência,
Democratizar a
Política

Solução

Policiamento
Comunitário

Criminalidade
violenta
provocada pelo
tráfico de drogas
Repressão ao
tráfico de drogas

Criminalidade
violenta
provocada pelo
tráfico de drogas
Repressão ao
tráfico de drogas

Dinâmica
políticainstitucional

Transição
democrática.
Governo de
oposição
Subversives

Transição
democrática.
Governo aliado

Democracia.
Governo de
partido de
oposição.
Subversives

Democracia.
Governo do
mesmo partido.

Mudança?
Ruptura ou
gradual?
Que tipo?
Continuidade

Sim. Gradual.
Displacement e
layering.

Não

Sim. Gradual
Layering.

Não

Não.

Em partes.

Interrupção?

Sim. Múltiplos
vetos. Novas
eleições.

Dependência de
Trajetória
Não propôs
mudanças

Dependência de
Trajetória
Não propôs
mudanças

Atores

Colaboradores

Policiamento
Comunitário

Sim. Múltiplos
vetos. Novas
eleições.

Colaboradores

Anthony e
Rosinha
Garotinho e
Benedita da
Silva
Criminalidade
violenta
provocada pelo
tráfico de drogas
Repressão ao
tráfico de drogas
+
Policiamento
Comunitário
Democracia.
Governo de
oposição
Subversives
Colaboradores
Sim. Gradual
Layering.
Dependência de
Trajetória
Vetos internos.

Fonte: elaboração própria.
*Colaboradores são atores que colaboraram com o regime ditatorial. Me refiro quando o governador e/ou
o secretário de segurança participaram/colaboraram com o regime militar.
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3.6. Ano de 2006: eleições para governador.
Anthony Garotinho assumiu a presidência do diretório estadual do Rio de Janeiro
do PMDB em 2004 e junto com a sua esposa a então governadora, Rosinha Garotinha,
movimentaram dentro do partido uma declarada oposição ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva 236 . Isto, porque Garotinho queria ser lançado como candidato à
presidência da República pelo PMDB nas eleições de 2006 (FOLHA DE SÃO PAULO,
25/11/2004).
Entretanto, Garotinho perdeu força interna e não conseguiu se eleger a presidente
pelo PMDB, pois o partido decidiu não lançar candidatura própria e apoiar o presidente
Lula à reeleição. Nesse mesmo período, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE decretou
ilegível a candidatura de Rosinha Garotinho à reeleição ao governo do estado do Rio
de Janeiro. Com a ilegibilidade de sua candidatura, o casal Garotinho apoiou o
candidato Sérgio Cabral Filho para disputar o cargo de governador do estado pelo
PMDB (O GLOBO, 03/10/2006; UOL NEWS, 08/08/2006).
Ressalta-se que na época que Garotinho 237 foi governador recebeu apoio de
Cabral, então deputado federal pelo PMDB e Presidente da Assembleia Legislativa. Da
mesma forma, Garotinho apoiou a candidatura de Cabral para o Senado em 2002. Ou
seja, eram velhos aliados políticos.
Cabral tornou-se o pré-candidato ao cargo de governador nas eleições de 2006 e
tinha entre as principais propostas de campanha para a área de segurança pública,
anunciada no jornal da época, investir em torres blindadas de policiamento em vias
expressas, como por exemplo as linhas vermelhas e amarelas, que seriam abastecidas
de viaturas policiais, ambulâncias e reboques e teriam acesso a um sistema de câmeras
que possibilitaria vigiar o entorno e a instalação de portais eletrônicos que fotografaria
e checaria placas de veículos. Além disso, afirmava que renovaria as frotas de carros

236
Em 2003, o Presidente Lula contava com apoio de uma coalizão de doze partidos - PT, PMDB, PRB,
PCdoB, PSB, PP, PR, PTB, PV, PDT, PAN e PSC – e mais três partidos – PT do B, PMN e PHS – que faziam parte
da base de apoio do governo no Congresso. Destaca-se que antes das eleições de 2002, os dois principais partidos
dessa coalizão, PT e PMDB, eram partidos opositores à nível nacional. Mas, se tornaram aliados e disputaram juntos
as eleições ao cargo de presidente em 2002 formando uma chapa PT/PMDB e, respectivamente, para o cargo de
presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e para o de vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. Os dois
governaram o país de 2003 à 2010.
237
Garotinho trocou de partido por diversas vezes ao longo se sua carreira política. Quando se candidatou e
venceu as eleições de 1998 para governador do estado do Rio de Janeiro era filiado ao PDT. Ele saiu do PDT em
2000 por divergência com Brizola e foi para o PSB. Em 2003 se filiou ao PMDB. Atualmente é filiado ao PRP.
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das polícias estaduais, e contratação de novos policiais (O GLOBO, 29/09/2006). As
propostas para a área seguiam um perfil tradicional de modelo de segurança pública.
Trataremos com mais detalhes esse ponto no próximo capítulo.
No segundo turno das eleições de 2006, Cabral que disputou o cargo contra a
deputada federal Denise Frossard (PPS) declarou apoio à reeleição de Lula e que
buscaria a integração entre os municípios, estados e governo federal. Em seguida
formalizou uma aliança com Lula (FOLHA DE SÃO PAULO, 04/10/2006). Mesmo
assim, Garotinho continuou lhe apoiando. Cabral que manteve a liderança durante todo
o primeiro e segundo turno venceu as eleições sem dificuldade. Após a vitória afirmou
que o seu governo seria de conciliação e costurou uma aliança do PMDB estadual do
Rio de Janeiro com o PT. (O GLOBO, 29/10/2006).
Posteriormente, quando Cabral assumiu o governo do estado, Garotinho foi
perdendo força interna no diretório do partido no Rio de Janeiro. O ápice de disputa de
poder entre os dois aconteceu quando Cabral trouxe Eduardo Paes para o PMDB e o
apoiou a sua candidatura a Prefeito da cidade do Rio de Janeiro (FOLHA DE PAULO,
07-14/11/2007). Garotinho, então presidente do PMDB-RJ tentou barrar a candidatura
de Paes, mas não conseguiu. Paes não só se candidatou como ganhou as eleições de
2008. Garotinho cada vez mais enfraquecido decidiu sair do PMDB em 2009.
No próximo capítulo descreveremos como foi a atuação do governo de Sérgio
Cabral na área de segurança pública e os fatores que levaram o seu governo a formular
a política de pacificação. Nesse sentido, analisaremos o processo decisório dessa
política a partir do referencial teórico apresentado no primeiro capítulo. No capítulo a
seguir iremos tratar, propriamente, do objetivo principal dessa pesquisa, tal como
apresentado na introdução.
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CAPÍTULO 4 – POLÍTICA DE PACIFICAÇÃO: CONTINGÊNCIA,
ATORES E INSTITUIÇÕES.
Neste capítulo procuramos responder as seguintes perguntas: como e quais
eventos contingenciais influenciaram o processo decisório da política de pacificação,
inserida na agenda governamental da área de segurança pública do estado do Rio de
Janeiro, no governo de Sérgio Cabral Filho, como solução ao problema da
criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle de
território? Como o discurso da pacificação foi sendo construído a partir desses eventos?
Em relação a configuração da própria política, significou uma mudança e/ou
continuidade no tipo de política proposta até então? Ela sofreu alguma influência de
outros modelos existentes? Teve pontos de vetos? Se sim, quais?
Há um consenso na literatura que a área de segurança pública no estado do Rio
de Janeiro opera a partir de uma lógica da contingência. Portanto, as ações
governamentais na produção de políticas públicas para essa área, em sua maioria, são
produzidas como respostas a algum evento focalizado, como por exemplo, assassinato
de policiais e/ou civis após confronto entre policiais e traficantes; ônibus incendiados,
supostamente, a mando de chefes dos tráfico local; etc. Esses incidentes são
classificados como catástrofes que explodem na mídia e/ou na agenda pública
impulsionando respostas e soluções dos atores políticos a tais eventos (SOARES e
SENTO-SÉ, 2000; SOARES, 2007; SAPORI, 2007; SENTO-SÉ, 2011; CARNEIRO,
2010 e 2012). Essa interpretação não difere muito da literatura de políticas púbicas,
como vimos no capítulo teórico, que são classificados como focusing events, eventos
raros que “explodem” na mídia e podem chamar atenção pública, dado a magnitude ou
dano causado ou/e aspecto simbólico e reforçar a percepção da necessidade de resposta
dos governos. Para essa literatura, é necessário que atores pró-mudança consigam, com
tais incidentes, superar barreiras e ganhar vantagens na arena política para defenderem
mudanças na agenda política (BURLAMAQUI, 2017; BIRKLAND, 2013 e 1998;
KINGDON, 2003).
Como mostraremos nesse capítulo, as circunstâncias não foram diferentes no
início do governo de Sérgio Cabral Filho, que declarou “guerra” ao narcotráfico em
discurso de posse no dia 01 de janeiro de 2007, como resposta a episódios de violência
na cidade do Rio de Janeiro ao final de 2006. Em seguida, o governador e o secretário
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de segurança declararam “guerra” ao Complexo do Alemão, considerado o quartel
general da facção criminosa Comando Vermelho. Esses eventos deram início a uma
"política de enfrentamento" ao tráfico de drogas que perdurou por dois anos como única
política do estado para a área de segurança pública, que apesar de ter deixado diversos
feridos e vítimas do confronto foi defendida por esses atores como bem-sucedida e
caminho a ser seguido.
No entanto, esse mesmo governo orientado para uma agenda repressiva na área
de segurança pública, posteriormente, formulou a política de pacificação, mas
conhecida como UPP. Uma solução diferente para resolver o mesmo problema,
combater a criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por
controle de território em áreas favelizadas.
Os atores, as instituições e o problema se mantiveram constante. Entretanto, a
preferência política anunciada mudou. Se as variáveis continuaram as mesmas, como
explicar o que aconteceu? Dado o contexto de agenda de grandes eventos na cidade do
Rio de Janeiro e a necessidade das autoridades de apresentar garantias que tais eventos
ocorreriam de maneira segura e dentro de uma ordem que seguisse políticas e práticas
de segurança cidadã, identificamos que a contingência (causa), entendida aqui como o
sucesso dos jogos Pan-Americanos e a possibilidade do estado do Rio de Janeiro de
virar sede das Olimpíadas de 2016, mudou as crenças 238 dos atores relevantes
(governador, secretário de segurança) na melhor forma de encaminhar a solução,
influenciando o processo decisório e impactando na escolha por uma política de
pacificação (resultado) (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; TSEBELIS,
1997, 2002; ELSTER, 2010, 2005 e 1994; GERRING, 2007).
Ao longo do capítulo, fizemos uma reconstrução histórica dos fatos, mostramos
a sequência dos eventos e analisamos e mostramos as evidências que sustentam as
nossas hipóteses. Além disso, revelamos a partir da literatura que as possíveis
explicações alternativas para a escolha da política de pacificação não se sustentam. A
contingência foi uma condição necessária para inserir o discurso da pacificação como
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Este trabalho não mediu a crença substantiva dos atores ao conteúdo da política, mas sim nas
crenças/percepções de como encaminhar a solução para a política pública. Acreditamos que mudanças de crenças a
respeito de meios/estratégicas são suficientes para alterar soluções, motivar novos atores e promover mudanças
institucionais.
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solução, mas não foi suficiente para determinar o conteúdo final da política adotada.
Nesse sentido, a abordagem institucional, discutida no capítulo teórico, foi fundamental
para nos ajudar a compreender como os atores políticos (com suas crenças, motivações,
objetivos) atuaram dentro das instituições (regras formais e informais), dado as
condições contextuais

e a conjuntura política e configuraram essa política

(EMMERGUT, 1996; 1998; TSEBELIS, 1997, 2002; EVANS, RUESCHEMEYER e
SKOCPOL, 2002; HALL e TAYLOR, 2003; PIERSON, 2004; KATZNELSON e
WEINGAST, 2006; THELEN e MAHONEY, 2010).
A partir da abordagem institucional mostramos que a fragmentação decisória
gerado dentro do próprio executivo junto com as suas agências (órgãos policiais) elevou
os pontos de veto e limitou a possibilidade de inovação da própria política
(EMMERGUT, 1996; 1998; TSEBELIS, 1997, 2002). Nesse sentido,

os atores

relevantes reagiram a contingência elaborando uma política que é representada como
uma mudança no plano discursivo da ideia de como o problema da segurança pública
deveria ser formulado, mas substantivamente não significou uma mudança concreta do
conteúdo da política implementada. Isto ocorreu porque os atores pró-continuidade
limitaram o escopo da própria política pública. O resultado final foi uma política que
mescla atuação repressiva – de retorno de território – e atuação preventiva como
policiamento

do

tipo

comunitário

(BURLAMAQUI,

2017;

RIBEIRO

e

MONTANDON, 2014).
Ao fazer essa análise, chamamos atenção para o papel do secretário Beltrame
como “empresário político” da pacificação e do papel da PMERJ na configuração dessa
política. Acreditamos que o modelo implementado não pode ser tratado como uma
“cópia” de programas externos, tal como alguns especialistas da área apontaram em
suas pesquisas.
Por fim, observa-se que a associação entre os Megaeventos e o surgimento e/ou
expansão das Unidades de Polícia Pacificadora tem sido citado em diversas pesquisas
sobre o tema. Contudo, essas pesquisas falham em mostrar os mecanismos pelos quais
esses eventos alteraram os cálculos do atores que os levaram a formular como resposta
a política de pacificação (FERREIRA, 2017; COUTO, 2016; NUNES, 2013;
PALERMO, 2013; SILVA, 2012). Nesse ponto, chamamos atenção para o perigo de
algumas fontes secundárias imprecisas terem sido apresentadas como evidências de
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afirmações verdadeiras (SUTTON, 2010) e, procuramos a partir de um criterioso
levantamento e análise de dados de fontes primárias (documentos oficiais e entrevistas
com atores relevantes) e fontes secundárias (artigos acadêmicos e de jornais) mostrar
esses mecanismos causais239. Tudo isso ficará mais claro ao longo do capítulo
4.1. 2006: vitória nas urnas e decisões tomadas antes do dia 1 de janeiro de 2007.
Sérgio Cabral Filho240 afirmou durante toda a sua campanha nas eleições de 2006
ao cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro que a área de segurança pública
junto com saúde seriam prioridades se fosse eleito. Isto era reafirmado em seu Plano de
Governo (FILHO, 2006).
No que se refere a área de segurança pública o programa dividia-se em sete
grandes temas: 1) Integração e modernização da gestão do sistema de segurança
pública, que incluía a informatização de todos os órgãos da segurança pública estadual
e a criação de um conselho responsável por desenvolver ações estratégias para essa
área; 2) Prevenção e vigilância. As ações seriam desenvolvidas a partir da criação de
turnos especiais de policiamento ostensivo nas ruas, policiamento de vias especiais e
fronteiras, monitoramento por câmeras espalhadas na cidade e em ônibus, “blitz
eletrônicas” para combater o furto de veículos e criação de um Centro de Comunicações
e Coordenação Operacional dentro da Secretaria de Segurança Pública; 3)
Modernização do sistema de investigação incluía a ampliação do programa Delegacia
Legal, informatização dos batalhões da PMERJ, integração dos bancos de dados
criminais, investimento em técnica e modernização na perícia; 4) Preparo e
aprimoramento do agente de segurança pública, se tratava do aumento do efetivo da
PMERJ e da polícia civil e na valorização das polícias; 5) Investimentos em infraestrutura com a modernização da frota, compra de viaturas e blindados, armas, coletes.

239
Alguns trabalhos foram fundamentais para o desenvolvimento metodológico e estrutural dessa pesquisa
como: Hárvey (2012) “Explaing the Iraq War Counterfactual Theory, logical Evidence”; Goertz e Mahoney (2012)
“A Tale of Two Cultures: qualitative and quantitative research in the social sciences”; Collier (2011) “Understanding
Process Tracing”; Tannenwald (1999). “The Nuclear Taboo: The United States and the Norma- tive Basis of Nuclear
Non-Use.”
240
Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1963, é jornalista e político. Ele entrou na vida política em 1980 na
juventude do PMDB. Em 1982 foi articulador da campanha do pai, Sérgio Cabral. Cabral se candidatou a primeira
vez em 1992 para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB e tinha como slogan de campanha “Quero ser
um novo Marcelo Alencar sem o Brizola para atrapalhar”. Mas, foi derrotado.na década de 90, elegeu-se a deputado
estadual no Rio de Janeiro e foi presidente da Alerj de 1995 a 2003. Em 1999, voltou para o PMDB e elegeu-se
Senador em 2002. Foi governador do estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2014. Atualmente encontra-se preso e foi
acusado e condenado pelos crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida, e lavagem de dinheiro.
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Além da instalação de GPS e modernização do sistema de comunicação nos veículos;
6) Ampliação e modernização do sistema prisional com a construção de unidades
prisionais, realização de trabalhos e educação para os presos dentro dos presídios e; 7)
Enfrentamento da violência.
O tema prioritário era o "enfrentamento da violência", nesse caso, fortemente
identificada, no plano, como resultado do tráfico de drogas e de armas. Segundo o
documento os traficantes vinham ampliando o seu poder econômico e territorial desde
a década de 1980, dominando áreas favelizada e atraindo jovens pobres e sem
perspectivas de futuro para o mundo do crime. O tráfico de drogas, também, seria
responsável por uma série de outros crimes praticados no estado, de acordo com o
documento, tais como, tráfico de armas, aumento dos homicídios, corrupção de
menores, roubo e furto de veículos. No caso, caberia ao estado enfrentar esses
criminosos.
Nesse sentido, o governo Cabral prometia investir tanto em melhorias em
inteligência, equipamento, no principal braço de enfrentamento da violência: BOPE Batalhão de Operações Especiais da PMERJ e CORE - Coordenadoria de Operações
Especiais da Polícia Civil, quanto em repressão ao tráfico de drogas com a prisão de
seus líderes, seus bens, armas e drogas. Além disso, que criaria um departamento de
homicídios que seria responsável por investigar casos que envolvessem grupos de
extermínio ou facções criminosas e um programa de redução de homicídios. Por fim,
dizia que combateria a violência contra as mulheres, crianças e adolescentes e idosos.
Portanto, o problema, para o futuro governador, já havia sido identificado. Assim
como, diretrizes para o enfrentamento desse problema. Observa-se que nesse plano
inicial não existia nenhuma “Política de Pacificação” ou "Programa de Polícia
Pacificadora, ou "Unidade de Polícia "Pacificadora" ou qualquer tipo de programa de
policiamento comunitário, ou alguma outra política de caráter preventivo de controle e
prevenção da violência e crime. Após a vitória nas urnas, Sérgio Cabral manteve uma
velha política de segurança pública de repressão e guerra ao tráfico por quase dois anos
(BURLAMAQUI, 2016; GOMES e BURLAMAQUI, 2016). Mas, por que a diretriz do
governo mudou e acabou formulando a política de pacificação? Procuraremos
responder essa questão ao longo do capítulo.
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Após a vitória nas urnas Sérgio Cabral que vinha desde o segundo turno das
eleições afirmando que seu governo seria de conciliação e união entre os entes
federados foi a Brasília se reunir com o presidente Lula. Um dos pontos tratados dizia
respeito a uma maior integração entre o estado do Rio de Janeiro e o governo federal
na área de segurança pública. Entretanto, nesse momento não era possível saber o que
isso significaria no futuro (FOLHA DE SÃO PAULO, 04/10/2006; O GLOBO, 29/10
- 01/11/2006).
O discurso de conciliação e integração de Cabral permaneceu durante todo o
governo de transição. Cabral, por exemplo, prometia integração com a prefeitura do
Rio de Janeiro e projetos conjuntos de urbanização e melhorias dos acessos às favelas,
o que facilitaria, segundo ele, a entrada de serviços públicos e de policiais militares
nessas localidades. Mas, não estava claro que tipo de serviço policial forneceria a
população moradora de favelas. Nessa campanha de integração, ele chegou a se reunir
com governadores eleitos dos estados do Espírito Santo, Paulo Hartung, de São Paulo,
José Serra e de Minas Gerais, Aécio Neves, para discutirem a integração de informações
na área de segurança pública entre os estados do sudeste (O GLOBO, 09-1123/11/2006).
Em outras aparições nos jornais Cabral buscava reafirmar que a área de segurança
pública seria prioridade em seu governo. Primeiro, se mostrava disposto a conhecer
experiências bem-sucedidas e usadas em planos de segurança em outras cidades e dizia
que as adaptaria para a realidade do Rio de Janeiro. No início de novembro, por
exemplo, chegou a assistir uma palestra do sociólogo Hugo Acero - que foi secretário
de segurança e convivência de Bogotá durante doze anos - sobre como Bogotá (capital
da Colômbia) reduziu a taxa de homicídio em mais de 70%. Um segundo indício foi ter
nomeado para o cargo de secretário de segurança pública uma pessoa da área e não um
político. Algo que se repetiu na área de saúde (O GLOBO, 09-18a-18b/11/2006). Mas,
nomear um policial para a secretaria de segurança pública não era novidade no Rio de
Janeiro. Outros governadores já haviam feito isso.
Após o anúncio da nomeação de José Mariano Beltrame para o cargo de secretário
de segurança pública não faltaram especulações sobre quem teria sido responsável por
sua indicação. As suspeitas caiam em cima da governo federal. O jornal O Globo
noticiava que ele teria sido indicado pelo então secretário da SENASP, Luiz Fernando
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Corrêa, o que foi negado por Cabral (O GLOBO, 18a-18b/11/2006). Pedro Abramovay
(2018) por sua vez, confirmou a indicação. Segundo ele,
Cabral pede uma recomendação para a polícia 241 de quem deveria ser o
secretário e a nomeação é o Beltrame que tinha sucedido o Luiz Fernando (Corrêa)
aqui na Missão Suporte no Rio de Janeiro. A PF que entendia direito de Rio de
Janeiro, mas quando ele entra ele faz a política mais repressiva possível.

De fato houve uma dissonância entre o que os atores do Ministério da Justiça
esperavam com a entrada do Beltrame no governo do estado do Rio de Janeiro e o como
de fato foi a sua atuação na prática, tal apontado por Abramovay. Esse assunto será
tratado mais a frente.
Inicialmente, Beltrame que assumiria a SESEG afirmava que investiria na
inteligência na polícia e perícia técnica. Além disso, pretendia visitar Bogotá
(Colômbia) com o objetivo de conhecer as iniciativas que fizeram com que houvesse
uma alta redução na criminalidade na cidade. Portanto, não faltavam indícios que a área
de segurança pública de fato seria prioridade no governo Cabral. Apesar de ainda não
haver clareza que tipo de política pública de segurança seria formulada pelo seu
governo (O GLOBO, 18/11/2006b).
Se o mês após a vitória nas urnas foi de buscar integração entre os entes e
demostrar ao público que a segurança pública seria levada a sério, com nomeações
técnicas e declarações do futuro governador na mídia que investiria em inteligência
policial e mapeamento da criminalidade, o mês seguinte definiria como Cabral e
Beltrame atuariam nos próximos dois anos de governo.
Na madrugada do dia 28 de dezembro dois ônibus foram incendiados por
bandidos na alça que liga a rodovia Washington Luiz à Avenida Brasil. Nesse dia ao
contrário das outras vezes que transportes públicos foram incendiados no Rio, não
houve tempo

hábil para que todos os passageiros saíssem dos ônibus e,

consequentemente, dois passageiros acabaram morrendo queimados e mais de quatro
ficaram gravemente feridos. Além desse incidente, delegacias e cabines da polícia
foram atacadas, assim como, o comércio. Os jornais chegaram a anunciar 15 ataques,
18 mortos e 23 feridos (O GLOBO, 28/12/2006; BBC NEWS, 28/12/2006).

241

Beltrame (2010) em seu livro “Todo dia é Segunda-Feira” confirmou que foi recomendado por colegas
da PF, mas não disse quem.
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No dia seguinte algumas especulações a respeito do que motivou tais episódios.
Uma das hipóteses possíveis era a união das facções criminosas contra o avanço de
“milícias de policiais da ativa e reserva”. Uma outra possível motivação seria devido a
transferência de presos. Para a pesquisadora do CESEC Julita Lengruber esses
episódios poderiam ser uma espécie de recado da milícia ao futuro governador, que
havia prometido investigá-los. Para o Deputado Estadual eleito e pesquisador da ONG
Justiça Global, Marcelo Freixo242, esse episódio demostrava a fragilidade dos órgãos
de inteligência da polícia e da falta de uma política de planejamento e de ações para
identificar e prender criminosos. Mas, a hipótese mais provável era que os ataques
teriam sido ordenados pelo traficante preso Marcinho VP243 que controlava o tráfico do
Complexo do Alemão. Segundo as notícias da época, ele teria mandado um recado para
milícia, queria deixar claro o que aconteceria caso eles tentassem invadir as favelas do
Complexo do Alemão (O GLOBO, 29/12/2006abcd).
Enquanto Rosinha Garotinho afirmava que tudo estava sobre controle e que não
pediria ajuda ao governo Federal, Sérgio Cabral, por outro lado, afirmava que se fosse
preciso pediria a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. Ele chegou a entrar
em contato com ministro Tarso Genro, que na época era Ministro de relações
Institucionais, para pedir apoio da Força Nacional caso precisasse (O GLOBO,
29c/12/2006). O fato despertou atenção, porque Tarso Genro ainda não era contado
para assumir o cargo de Thomas Bastos, Ministro da Justiça. Isto só viria a acontecer
dois meses depois.
O fato teve repercussão, também, internacional. O Rio de Janeiro receberia em
menos de seis meses os jogos Pan-Americanos e a responsabilidade que tudo ocorresse
bem era uma preocupação, também, para o governo federal e Lula se mostrava disposto
a ter a melhor relação possível com Cabral (BBC NEWS, 28/12/2006). Isto fica claro
na fala do presidente: “o que queremos é ajudar. Com (o governador eleito) Sérgio
Cabral haverá total disposição e certamente será muito melhor para o governo federal
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Marcelo Freixo atualmente é deputado federal.
Marcinho VP que estou me referindo é o Márcio dos Santos Nepomuceno que atualmente está preso no
presídio de segurança máxima de Mossoró no Rio Grande do Norte. Em 2007, Cabral pediu a transferência do
traficante para fora do Estado do Rio de Janeiro e na época ele foi transferido para o Presídio de segurança máxima
na Catanduvas, no Paraná.
O outro Marcinho VP, Márcio Amaro de Oliveira, era um traficante atuante na Comunidade do Santa Marta
em Botafogo e foi assassinado dentro do presídio Bangu III em 9 de julho de 2003.
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e para o Rio. Até porque temos a responsabilidade de fazer o melhor Pan já realizado
num país da América” (O GLOBO, 31/12/2006a).
Cabral (O GLOBO, 31/12/2006a, p.25) continuava afirmando que se os atentados
contra os policias e a população continuassem pediria ao governo federal a ajuda da
Força Nacional. Em suas palavras: “não podemos nos intimidar com a ação de
marginais. No momento em que o poder público recua, perde a autoridade. (…) Agora,
a partir do dia 1, não terei a menor dúvida de solicitar a Força Nacional, que foi criada
para usar nessas situações”. Além disso, voltou a afirmar que enfrentaria os traficantes
e os tiraria das favelas. No último dia do ano mais uma delegacia voltou a ser atacada.
Um grupo armado tentou roubar armas da delegacia. A polícia reagiu entrando na favela
de Guadalupe e supostos criminosos foram mortos durante o confronto. A expectativa
era que de fato Cabral solicitasse ajuda da Força Nacional ao presidente Lula ao tomar
posse de governador do estado (O GLOBO, 31/12/2006b).

4.2. Tudo começou com a velha política de enfrentamento de “guerra às drogas”.

No dia da posse não faltaram à Sérgio Cabral palavras de ordem, enfrentamento
e guerra ao crime. Em suas palavras: “ordem pública se faz com polícia (…) nosso
governo vai ganhar a guerra contra esses criminosos. Nosso governo vai dá segurança
a nossa população e nosso governo não vacilará”. Durante o discurso afirmou que
solicitou ao governo federal o envio de tropas da Força Nacional para reforçar o
policiamento do Rio de Janeiro e que discutiria os detalhes do acordo com o então
secretário da SENASP Luiz Fernando Corrêa. Mas que se fosse preciso solicitaria,
também, as Forças Armadas.244
Em Brasília, o segundo discurso de posse do presidente Lula - realizado no
Parlatório do Palácio do Planalto - apesar de não ter sido enfático no discurso de
"enfrentamento” e “guerra" ao crime como Cabral, chama atenção primeiro pelo espaço
de tempo que a questão da criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro ocupou
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Discurso de Cabral no dia da posse ao cargo de governador na ALERJ foi retirado do vídeo a seguir:
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/videos/t/todos-os-videos/v/sergio-cabral-e-empossado-governador-dorio-de-janeiro/3255029/
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em sua fala. Segundo por apresentá-lo em uma mesma fala ora como problema de
"degradação da estrutura da sociedade”, que deveria ser tratado como problema social
e não como policial e, ora pautado como problema de lei e ordem, que deveria ser
tratado “com uma mão forte do Estado”. De todo modo, o discurso do presidente
deixava claro a disposição do governo federal em atender as demandas dos estados,
principalmente, do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao combate a criminalidade. Em
suas palavras:
Eu estou convencido de que o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada
é resultado de um processo de degradação da estrutura da sociedade brasileira,
causada, quem sabe, pela perda de valores, quem sabe por problemas que precisam
ser resolvidos a partir de dentro da nossa casa, porque é preciso que a família
brasileira seja a base, o alicerce, dessa sociedade pujante que nós queremos criar.
Se dentro da família houver desagregação, se pai e mãe não se entenderem, se filho
e pai não se entenderem, tudo vai ficar mais difícil, e não será a polícia que vai
resolver.
O que vai resolver é cada um de nós voltar os nossos olhos para o que aconteceu no
Rio de Janeiro e não ficar culpando o governo do estado, não ficar culpando o
Presidente da República ou o prefeito da cidade, porque aquilo que está
acontecendo é resultado de erros históricos acumulados por toda a sociedade
brasileira, que precisa, também, a sociedade como um todo, assumir a
responsabilidade de ajudar os estados, os municípios e o governo federal, a
encontrar uma solução definitiva. Eu não creio que tenha, no Brasil, nenhuma alma
que possa compactuar com a barbaridade que foi feita por alguns facínoras.
O que eu queria dizer para vocês, e quero aproveitar porque eu sei que o
governador Sérgio Cabral está aqui, como também quero falar para os governadores
de outros estados: eu vou discutir com o meu Ministro da Justiça, porque essa
barbaridade que aconteceu no Rio de Janeiro não pode ser tratada como crime
comum. Isso é terrorismo e tem que ser combatido com uma política forte e com
uma mão forte do Estado brasileiro. Aí já extrapolou o banditismo convencional
que nós conhecíamos.
Quando um grupo de chefes, de dentro da cadeia, consegue dar ordens para fazer
uma barbaridade daquelas, matando inocentes, eu quero dizer ao meu governo e
aos governos estaduais: nós precisamos discutir profundamente, porque o que
aconteceu no Rio de Janeiro foi uma prática terrorista das mais violentas que eu
tenho visto neste País e, como tal, tem que ser combatida245.
Se tem uma coisa que nós precisamos garantir é o direito de homens livres e
honestos, homens trabalhadores, saírem de casa de manhã e voltarem para casa à
tarde com o sustento da sua família. Nós não podemos continuar permitindo a
inquietação dentro de cada casa, a inquietação dentro de cada cidade ou de cada
estado, e essa é uma tarefa que não é de um homem e não é de um partido, é de toda
uma nação, de todos os estados e de todas as cidades246.

245
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Lula.
Disponível
em:
<
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/01/070101_luladiscurso2_ac.shtml>
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A íntegra do discurso de posse do ex-presidente Lula em 01 de janeiro de 2008 foi divulgado por diversos
jornais.
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No Rio de Janeiro, um dia após a posse de Cabral mais ônibus voltaram a ser
incendiados e a polícia reagiu subindo as favelas em busca de supostos mandantes dos
atentados. Os primeiros meses do governo Cabral de fato foi marcado por diversas
operações policiais e da Força Nacional dentro ou no entorno de favelas, com o objetivo
de “sufocar”, principalmente, as quadrilhas de tráfico de drogas. Tendo em vista, que a
maioria das favelas que sofreram algum tipo de operação eram em áreas dominadas por
traficantes de drogas e não milicianos. Cabral constantemente declarava nos jornais a
necessidade da guerra e que a venceria247. Em suas palavras, “vamos prender e vamos
para o enfrentamento com esses criminosos. Não há outro caminho. Infelizmente, o que
estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro é uma guerra. E nós vamos ganhar essa guerra”
(O GLOBO, 02/01/2007, p.18). A consequência da política de guerra foi o aumento de
ferimento de civis (em sua maioria moradores de favelas) por “balas perdidas”,
homicídios, morte de policiais em folga ou serviço, ataque a cabines de policiais e
vandalismos pela cidade, como queima de ônibus (BURLAMAQUI, 2017).

4.2.1. Operação Alemão
Nenhuma favela ou complexo de favelas recebeu mais atenção da "política de
enfrentamento"248 no primeiro ano de governo Cabral que o Complexo do Alemão e a
Vila Cruzeiro249.
A primeira grande operação no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro acorreu
ainda no final de janeiro de 2007, que contou com 220 homens, 4 veículos blindados e
2 helicópteros das polícias civil e militar. O objetivo da operação era prender os
criminosos envolvidos nos episódios de ataques a policiais e civis no mês de dezembro

247
No ano de 2007, jornal O Globo, foram encontradas 422 reportagens sobre a Operações policiais no
complexo do Alemão. A respeito disso destacamos as notícias dos dias 12/02, 17,03, 08/03, 31/03, 10/04, 18/04,
03/05, 08/05, 20,05 e 28/06.
248
Uma outra forma encontrada na literatura de chamar a “política de enfrentamento” do governo Cabral
nos dois primeiros anos de governo é de política de “guerra contra o crime” (IPEA, 2008).
249
partir de 2008 a SESEG passou a dividir as comunidades da região da penha e olaria em Complexo do
Alemão e Complexo da Penha. Nesse sentido, o Complexo do Alemão é formado por 15 comunidades: Itararé,
Joaquim de Queiróz, Mourão Filho, Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque Alvorada, Relicário, Rua 1 pela
Ademas, Vila Matinha, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana, Estrada do Itararé, Morro do Alemão
e Armando Sodré .
O Complexo da Penha é formado pelos complexos do Grotão, na Região Administrativa (RA) da Penha, e
da Vila Cruzeiro, na RA de Olaria. Uma outra subdivisão é por nome das comunidades. Nesse caso, o complexo é
formador 11 comunidades: Morro da Caixa D`água (RA-Penha), Morro da Fé, Morro do Caracol, Morro do Sereno,
Parque Proletário do Grotão, Rua Frey Gaspar 279, Morro do Cariri, Rua Laudelino Freire, Vila Cruzeiro, Vila
Proletária da Penha e Rua Mira.
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de 2006. O que acabou ocorrendo com a prisão dos chefes do tráfico da região, Paulo
Rogério de Souza Paes, o "Mica", e Antônio Ferreira de Souza, o "Tota". Na operação
cinco bandidos foram mortos e dois moradores ficaram feridos por balas perdidas.
Segundo Beltrame o objetivo da operação havia sido cumprido (O GLOBO,
25/01/2007).
Entretanto, as operações continuaram no mês seguinte. Entre protestos de
moradores e queima de ônibus no entorno da Vila Cruzeiro, a Força Nacional passou a
participar das operações junto com a CORE e o BOPE. Após a apreensão de meia dúzia
de armas e 1800 trouxinhas de maconha o governador insistia na necessidade de dar
continuidade a operação e apresentava essas intervenções como uma política inteligente
de combate ao crime, especificamente, ao narcotráfico. Segundo Cabral (O GLOBO,
15/02/2007, p. 19), “há um paiol de guerra no complexo do alemão, onde há dois anos
e meio não se fazia uma operação policial. Não dá. Temos que combater o crime de
forma inteligente, vamos sufocar o crime” (O GLOBO, 02-14-15/02/2007).
Em março, o jornal O Globo (07/03/2007) noticiava que a polícia havia
encontrado o “Superpaiol do Alemão” e que foi apreendido 4 fuzis, 2 metralhadoras, 2
pistolas, 2 granadas, 8 bombas de fabricação artesanal, 25 kg de crack, 60 de maconha
e 240 papelotes de cocaína. Na operação, um traficante e um policial foram mortos e 7
pessoas ficaram feridas - 3 policiais e 4 moradores. Apesar disso, a reportagem
anunciava que a operação tinha sido um sucesso. Beltrame garantia que ações como
essa continuariam com esse objetivo de desarmar o tráfico e levar o poder público com
políticas sociais nas favelas.
No entanto, o que se via até aquele momento eram operações policiais pontuais
realizadas nas favelas do complexo com apreensão de algumas armas, drogas e prisão
de pessoas envolvidas no tráfico de drogas local, em algumas delas acabavam gerando
a morte e o ferimento por bala perdida de bandidos, civis e policiais. As operações
pareciam muito mais focadas em reagir aos incidentes de dezembro de 2006, do que de
fato uma política planejada e “inteligente" de combate ao crime, tal como
insistentemente declarada pelo secretário de segurança pública. Tais operações não se
diferenciavam do que vinha sendo feito na área toda vez que ônibus eram incendiados
na cidade do Rio de Janeiro ou policiais eram assassinados. A ação adotada, na maioria
dos casos, era reativa, subir o morro e prender supostos criminosos ligados a facções
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criminosas, que eram supostamente os mandantes de tais incidentes ou assassinatos
(RODRIGUES, 2018).
No início do mês de maio as operações se intensificaram nas favelas do Complexo
do Alemão e Vila Cruzeiro que foram desencadeadas após o assassinato, com mais de
trinta tiros, de dois policiais militares do 9ª.BPM em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio
de Janeiro. (BELTRAME, 2014). Novamente a ação adotada foi a reativa e a
justificativa continuava a mesma combater as quadrilhas de tráfico de drogas da região,
no caso a facção Comando Vermelho250, considerada a maior delas e mandante dos
ataques a polícia e a cidade do Rio de Janeiro no final de 2006. Após trinta dias de
operações contabilizava-se 17 mortos, 58 feridos, 4 carros blindados perdidos. Apesar
do aumento do número de mortes, feridos e protestos da população, a "política de
enfrentamento” ao tráfico era a única política apresentada pelo governo até então.
Para Beltrame (2014, p. 100), mesmo as vésperas dos Jogos do Pan-Americano
essa ação era necessária, “meu dilema: agir imediatamente, correr o risco, ou esperar
para ocupar o morro depois do evento. Diante de tanta barbárie, decidi partir para a
ocupação. Se o Estado não se impusesse desde o começo, seria uma demostração de
fraqueza”. Essa fala revelava que o secretário defendia a “política de enfrentamento”.
As sucessivas operações no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro fez, por
exemplo, Beltrame anunciar que pretendia descontinuar o GPAE na região. Isto
mostrava que uma política alternativa a de “enfrentamento” não estava até aquele
momento nos objetivos do secretário. No entanto, estava nos planos do próprio
comando da PMERJ expandir o programa. Todavia, somente um GPAE havia sido
implantado, na comunidade do Rio das Pedras (Jacarepaguá) pelo Cel. Ubiratan (O
GLOBO, 28/03/2007; PMERJ, 2007).
A situação ficou ainda mais crítica com a operação especial da polícia na região
no dia 27 de junho que levou a morte de 19 pessoas e 14 ficaram feridas. Essa operação
contou com a presença de 1350 policiais da polícia civil, militar e força nacional e a
polícia apreendeu um arsenal de 50 unidades de explosivos, 3 fuzis, 2

250
Além do comando vermelho - CV; outras duas facções de traficantes disputam o varejo das drogas no
Rio de Janeiro, Amigos dos Amigos - ADA e Terceiro Comando Puro - TCP. Segundo Alves (2003), as milícias,
também, atuam na venda de drogas na baixada fluminense.
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submetralhadoras, 5 pistolas, 1 revolve, 2 mil projéteis e pólvoras. Além de 120 kg
maconha e 30 kg cocaína. Apesar do aumento do número de mortes e feridos, Beltrame
anunciava o sucesso da operação e o enfraquecimento do tráfico na região com a entrada
da polícia em áreas que não entrava fazia muito tempo. Em suas palavras: “acredito que
o tráfico levou um baque forte nas suas bases no Alemão. O que podemos dizer é que
o arsenal dos traficantes dali não é mais o que era. E esse grupo agora está mais
reduzido”. Todavia, segundo o jornal O Globo (29/06/2007d), essa apreensão
significava apenas 10% do arsenal de guerra do CV.
Mais uma vez o secretário afirmava que se tratava de um trabalho de inteligência.
Ele continuou afirmando que continuaria nesse caminho: “nós optamos por um estado
formal, que é polícia está dentro da favela. A secretaria de segurança quebrou um pacto
de silêncio de não-agressão” (O GLOBO, 28/06/2007a). Apesar da declaração do
secretário as incursões policiais continuaram sendo pontuais e após os confrontos entre
as forças de segurança pública e traficante, a primeira se retirava do local.
Da mesma forma, o governador reforçava o sucesso da operação do dia 27 de
junho, e ainda, da legitimidade e da continuidade da "política de enfrentamento".
Segundo ele (O GLOBO, 30/06/2007, p. 18),
a operação foi muito bem-sucedida. Nós vamos continuar fazendo isso para
combater a criminalidade, seja na Avenida Vieira Souto (Ipanema) ou no Complexo
do Alemão. Isso é o que a população quer, não é uma questão de governo, é uma
questão do Estado e de sobrevivência do Rio de Janeiro.

Para Cabral (2008251, p. 327-328) a "política de enfrentamento” era até mesmo
uma estratégia de enfraquecer o crime organizado. Esse crime que, para ele, estava
localizado nas comunidades, onde um “exercitozinho” fortemente armado impedia a
entrada da polícia nessas localidades. Ele, ainda, reafirmava que essas ações eram
planejadas e orientadas pelo secretário de segurança pública.
Em 58 dias de operações no Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro 44 pessoas
foram mortas e 78 ficaram feridas (O GLOBO, 28/06/2007b). Essas operações que
vinham sendo acompanhadas pela mídia e gerando protestos e manifestações passaram
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Entrevista realizada por Alves e Evanson em julho de 2008 e disponível em livro (ALVES E EVANSON,
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a ser acompanhadas mais de perto por entidades de defesa dos direitos humanos após a
operação do dia 27 de junho. A Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ visitou o
Complexo do Alemão no dia seguinte e recebeu denúncias de moradores, que
informaram que entre os mortos teria ocorrido execuções. O advogado João Tancredo
que na época era presidente desta comissão chegou apresentar uma denúncia ao
Ministério Público e a Imprensa sobre supostas evidências de execução. Mas, ele
acabou sendo demitido do cargo dias depois.
Tendo em vistas as constantes mortes no Alemão, O ex-ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo de Tarso
Vannunchi solicitou ao Pedro Montenegro – na época era coordenador de Combate à
Tortura - uma perícia independente a partir dos laudos médicos e entregou os resultados
ao Beltrame. Segundo Vannunchi, a reação do secretário foi muito ruim
(VANNUNCHI, 2008, p. 313)252.
As investigações sobre o ocorrido foram acompanhadas, também, pela Comissão
de direitos Humanos da ALERJ - presidida na época pelo então deputado estadual
Alessandro Molon. Em setembro Philip Alston, relator especial ONU - especializado
em Execuções Arbitrárias, Sumárias ou Extra-Judiciais - veio ao Brasil acompanhar as
investigações e visitou o Complexo do Alemão. Em seu relatório questionou a eficácia
da operação policial e sugeriu que as operações no complexo tiveram caráter político
no sentido de mostrar o rigor do governo com o crime e não de fato atingir alguma meta
específica de segurança pública. Alston recomendou que se fizesse uma investigação
profunda das mortes durante as operações no Alemão e o acompanhamento pelo
Ministério Público das investigações sobre mortes causadas por policiais. No início de
novembro o relatório da Secretaria especial de direitos humanos da Presidência da
República feito por peritos forenses concluiu que de fato houve execuções sumárias na
operação de 27 de junho. Essa notícia não foi bem recebida pelo governo do estado,
que negou qualquer tipo de violação nas operações policiais no Alemão. (O GLOBO,
02-03-04-10/11/2007, FOLHA DE SÃO PAULO, 01/11/2007; IPEA, 2008; FILHO,
2016).
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Anos depois, Beltrame em seu livro “Todo dia é segunda-feira” voltou a falar da
operação do dia 27 de junho sem revelar os motivos da operação, mas deixando claro
que não era objetivo na época ocupar o Alemão 253 . Em suas palavras, “havíamos
entrado no Alemão não para ocupar em 2007 mais de mil homens, 19 mortes e uma
eterna polêmica sobre violência policial" (BELTRAME, 2014, p.17). A fala seguinte e
somado as diversas operações no Alemão ao longo de 2007 sugeri que o secretário
pretendia mostrar força policial do estado e enfraquecer o poder do tráfico de drogas:
“Naquela época, por cautela, a polícia só operava nas frajolas dos morros; não fazia
uma verdadeira incursão na área havia sete anos, segundo relatos dos próprios agentes.
A passividade transformara as favelas da região em verdadeiros bunkers, quase
impenetráveis”254.
Naquele momento, o governo estadual contava com o apoio do governo federal
às ações policiais na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Na época, existia o
interesse da União de dar andamento as obras do Programa de aceleração do
Crescimento - PAC no Complexo do Alemão255. Sendo assim, o Ministério da Justiça
disponibilizou homens da Força Nacional com o propósito de apoiar as ações de
“pacificação" no Alemão para que de fato as obras do PAC pudessem ter andamento.
Isto é confirmado pelo próprio secretário da SENASP na época, Antônio Carlos
Biscaia, “já está acertado com o Ministro da Justiça que a Força Nacional dará apoio à
ação de pacificação256 no Alemão e na Rocinha, para que possam ser iniciadas as obras
do PAC” (O GLOBO, 25/09/2007).
As operações policiais continuaram na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão
ao longo do ano257 e um dos objetivos era justamente garantir que as obras do PAC
acontecessem. Todavia, não havia nenhum planejamento da polícia de permanecer no
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As ações do estado de retomada da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão aconteceram no final de
2010. Esse assunto será tratado em outra seção da tese.
254
No capítulo “Tudo ou nada no Alemão” Beltrame descreve as decisões tomadas antes de ocupar a Vila
Cruzeiro e o Complexo do Alemão. Mas, ao fazer isso ele relembra a operação do dia 27 de junho de 2007. Não fica
claro se ele pretendia ocupar o Alemão em 2007 e não conseguiu ou se não era o objetivo. Ele diz no capítulo que
sabia que não poderia entrar no Alemão novamente - se referindo as operações de 2010 - sem de fato ocupar (2014,
p.17).
255
Além do Complexo do Alemão era previsto obras do PAC na comunidade da Rocinha, Complexo de
Manguinhos e Pavão-Pavãozinho. Ver: PPA 2008-2011 instituído pela Lei 5181 de 02/01/2008 e Lei de revisão
5631 de 4/01/2010.
256
É importante esclarecer que ele não estava se referindo a política de pacificação.
257
Algumas reportagens do jornal O Globo tratam dessas operações, para citar algumas edições 27/9-10/1116-18-28/11- 06/12/2007.
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local ou qualquer política de pacificação ou até mesmo algum planejamento de retorno
de território pelo estado. Além disso, as obras de urbanização do PAC não foram
executadas no ano de 2007 justamente por falta de segurança.
Segundo Zaqueu Teixeira (2009)258, o projeto era ter uma mobilização policial
com retorno de território e depois uma mobilização social que ele chamou de “remédio”
que envolveria um etapa de obras de urbanização do PAC e outra de "segurança e
convivência", que garantiria a permanência daquele território enquanto Território da
Paz - programa do Pronasci. O objetivo (TEIXEIRA, 2010, p. 180) era aplicar esse
método ao Complexo do Alemão. Ele apresentou três motivos para isso, 1) porque “o
Alemão é muito simbólico para o PT, desde o caso do Tim Lopes. O maior desafio é o
Alemão”; 2) O complexo é o “quartel-general do tráfico de entorpecentes. (…) Se você
tira o tráfico do seu quartel-general, resolvendo o alemão, você resolve qualquer outro
lugar” (TEIXEIRA, 2010, p.181) e; 3) "o Rio de Janeiro seria o projeto simbolicamente
mais importante, porque, resolvendo aqui, você resolvia para o restante do país”
(TEIXEIRA, 2010, p. 185).
Teixeira (2009) afirmou que essas diretrizes foram pactuadas com o governo
estadual e que eles aceitaram. No entanto, receberam o dinheiro e não fizeram e
entraram na comunidade do Santa Marta e não no Alemão. Em livro de sua autoria “Pronasci Pai e Mãe das UPPs” - ele voltou a citar esse aporte de dinheiro ao governo
estadual do Rio de Janeiro e citou a Medida Provisória nº. 424 de 16 de abril de 2008,
o valor e que se tratava de ações do Pronasci para a pacificação do Complexo do
Alemão.
De fato, chama atenção que a Lei nº. 11735 de 10 de junho de 2008 oriunda da
Medida Provisória no. 424 de 16 de abril de 2008 disponibilizou recursos do Ministério
da Justiça para o apoiar a implantação de infraestrutura de segurança pública no Estado
do Rio de Janeiro de R$ 55.327.000 milhões de reais. Porém, não especifica se esse
recurso foi direcionado, especificamente, para ações de segurança pública no Alemão.

258
Depoimento ao livro “Segurança e Cidadania: memórias do Pronasci” em fevereiro de 2009. Ele
participou do processo de formulação do Pronasci. Delegado da Polícia Civil, Foi Chefe da Polícia Civil durante o
governo da Benedita do Rio de janeiro e foi Deputado Estadual do Rio de Janeiro.
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Na edição do jornal o Globo (7/03/2008, p. 16) as reportagens “obras do PAC
terão contagem regressiva” e “Forças Armadas ocupam favelas para visita de Lula”
tratam justamente do início das obras do PAC em Manguinhos, Rocinha e Complexo
do Alemão. Novamente a questão de garantir a segurança para o início das obras no
Complexo do Alemão voltou a ser uma preocupação e o secretário Beltrame afirmou
na época que as forças de segurança pública - polícias Militar, Civil e Força Nacional
- retornariam para o Alemão para garantir as obras e todo o planejamento das ações já
teriam sido tratados com a SENASP. Destaca-se a fala do Assessor Especial do
Ministro da Justiça, que na época era o próprio Zaqueu Teixeira, “garantiu que os R$
55 milhões para a compra de equipamentos de segurança já foram aprovados”. Isto
revelou que de fato o governo federal disponibilizou esse recurso para serem
empenhado na segurança pública do Complexo do Alemão. No entanto, não é possível
associar esse volume de investimento a política de pacificação ou qualquer política com
características parecidas para essa localidade (ou qualquer outra).
O ex-secretário da SENASP Ricardo Balestreli (2008, p. 308) 259 , também,
confirmou que um valor de igual quantia seria investido no Complexo do Alemão e em
contrapartida o governo estadual deveria apresentar um projeto de polícia comunitária
nas favelas do complexo. Em suas palavras,
E como nós vamos devolver a polícia ao povo? Criando um modelo de polícia
comunitária, polícia de proximidade. Se no Rio de Janeiro nós pudermos criar uma
malha de polícia de proximidade, o próprio povo começa a mudar a visão do
policial e sua missão. Nós há pouco tempo passamos R$ 55 milhões para a
segurança pública no Rio de Janeiro, mas fizemos uma exigência: “o governo
federal só vai passar esse dinheiro para vocês se apresentarem um projeto de malha
de polícia de proximidade no complexo do Alemão. Nós não queremos mais o
modelo de uma polícia que só entra dando tiro. Nós queremos no Complexo do
Alemão uma polícia que fique, que conviva e que dialogue com a população. É uma
exigência nossa, do governo federal. Vocês querem receber R$ 55 milhões e vão
receber se apresentarem um projeto de polícia de proximidade. Uma malha policial
que vai conviver e estar permanentemente com aquelas pessoas. Nós sugerimos e o
governo do Rio aceitou, e por isso acho que é indicativo da mudança que pode vir
por aí.
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Entrevista realizada por Alves e Palacios em julho de 2008 e disponível em livro (Alves e Evanson, 2012).
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Entretanto, as operações policiais continuaram na Vila Cruzeiro e no Complexo
do Alemão ao longo de 2008260. Em dezembro de 2008, o presidente Lula junto com o
governador Cabral fizeram o lançamento do projeto Território da Paz - Pronasci prometendo afastar o crime organizado dos jovens das favelas. Uma das promessas era
aproximar a polícia da comunidade por meio da implantação de postos policiais nas
favelas do complexo e utilizando a filosofia do policiamento comunitário (O GLOBO,
04/12/2008).
Por um lado, após dois anos de muitos confrontos entre a polícia e a facção
criminosa CV no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro o governo apresentava
alternativas diferentes do que incursões policiais nas comunidades. Por outro lado, três
comunidades do Alemão - Fazendinha, Morro do Alemão e Nova Brasília - ainda
possuíam Posto de Policiamento Comunitário - PCC e a Vila do Cruzeiro um GPAE,
mas o domínio do tráfico da região impedia o funcionamento dos mesmos.
De todo modo, promessas de implantar postos policiais utilizando a filosofia do
policiamento comunitário volta em cena no final de 2008 como alternativa de melhorar
a relação da polícia e a comunidade e assegurar controle do estado em áreas dominadas
por quadrilhas de tráfico de drogas. Entretanto, como isto seria feito no Complexo do
Alemão e na Vila do Cruzeiro não estava claro. Nesse momento, não existia nenhum
projeto ou programa, o que se observou foi apenas discurso político.
Em 2009, com a entrada do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro foi instalado
o primeiro Território da Paz no Complexo do Alemão, segundo Tarso Genro (2010261,
p. 41). Isto, no entanto, não significou uma mudança na realidade em termo de
segurança pública da região262. A “retomada do Alemão” acorreu de fato em final de
2010 e a implantação de UPPs em favelas do Complexo em 2012. Nós voltaremos a
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A edição do Jornal O Globo de 15 de abril de 2008, “PM mata 9 em 7 horas de tiroteio no Alemão”, um
mês após o anúncio de que as obras do PAC iniciariam no Complexo do Alemão uma operação policial que durou
7 horas levou a morte de 9 pessoas, 7 feridos por bala perdida e 14 pessoas presas. Esse é um exemplo de operações
policiais pontuais na região durante o ano de 2008.
261
Depoimento ao livro mémorias do Pronasci. In: FERREIRA e BRITTO, 2010.
262
Isso fica claro na fala do Beltrame, (2009, entrevista, FERREIRA e BRITTO, 2010, p. 269), “na verdade,
eu não estou no Alemão ainda, como pretendemos estar. Nós não temos nenhuma área, ainda, no Rio de Janeiro
onde nós tenhamos PAC e Pronasci na sua completude. No Alemão, nós temos Pronasci e temos PAC, mas não
temos a parte da segurança. Na Rocinha, a mesma coisa. Manguinhos, a mesma coisa”.
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esse assunto mais a frente quando tratarmos do processo decisório da política de
pacificação.
4.3. Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos
No meio da “política de enfrentamento" do governador Sérgio Cabral a 15ª.
edição dos Jogos Pan-Americanos e a 3ª. dos Jogos Parapan-Americano foram
realizados entre os dias 13 a 29 de julho de 2007 na cidade do Rio de Janeiro.
A coordenação da segurança dos jogos ficou a cargo da SENASP. Entretanto,
essa escolha aparentemente óbvia não foi pacífica. Na verdade, gerou forte disputa entre
os Ministérios da Justiça e da Defesa, conforme relata o ex-secretário Luiz Fernando
Corrêa (2009263, p.102) “quando do Pan-Americano, houve uma grande disputa junto
ao presidente da República sobre quem coordenaria, se seria o modelo militar ou o
modelo do Ministério da Justiça, e tivemos uma grande vitória”.
De um lado, a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Defesa, Nelson
Jobim, e os próprios militares apoiavam que as Forças Armadas fossem responsáveis
pela segurança dos Jogos Pan-Americanos (CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017).
Segundo Corrêa (CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017, p. 39), na primeira reunião para
tratar desse assunto Rousseff argumentou que “as experiências bem-sucedidas em
grandes eventos credenciavam o Ministério da Defesa como autoridade central de
segurança da empreitadas”. Eles contavam a seu favor o fato de terem atuado sempre
em grandes eventos no país e com um legado de sucesso, no que diz respeito a baixa
incidência de criminalidade. O exemplo mais marcante foi a ECO-92 em que o “Rio foi
sitiado” por um forte esquema de segurança que contou com o exército e seus blindados
nas principais vias expressas da cidade e entrada de favelas (CORRÊA, DUARTE e
BORRI, 2017; SILVA, 2016; O GLOBO, 11/06/1992; VEJA, edição 1237, 03/06/1992;
O GLOBO, 29/04/1992).
Do outro lado, Márcio Thomaz Bastos, Ministro da Justiça, e o secretário da
SENASP, o delegado Corrêa, defendiam que caberia ao MJ a coordenação desse evento
e colocar as Forças Armadas no patrulhamento das ruas no período dos jogos
significaria a oposição de um governo que tinha se comprometido em estender a
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Depoimento ao livro memórias do Pronasci. In: FERREIRA, Marieta de M; BRITTO, 2010.
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cidadania aos mais pobres, sendo a segurança pública uma área que fortemente refletia
essa exclusão. No caso, seria a exacerbação dessa exclusão. É possível inclusive
perceber várias referências na fala do ex-secretário em relação a essa dicotomia entre o
projeto de “contenção” do MD versus “inclusão” do MJ. Em suas palavras, “enquanto
o projeto deles era de contenção, o nosso de inclusão. Todas as comunidades do circuito
do Pan tinham papéis no evento”. Outra referência a isso, “nós usamos o PanAmericano como laboratório. E quebramos uma tese histórica de que morro tinha que
ser contido, com canhões apontado” (CORRÊA, 2009 264 , p.103) Para ele, também,
havia uma questão estrutural, enquanto a ECO92 ocorreu no Centro de Convenções do
Rio Centro, na Barra da Tijuca (bairro), em um espaço “confinado e concentrado”, o
Pan ocorreria distribuído pela cidade e “envolvia a necessária integração da sociedade
(...) Qual o espírito dos jogos? A integração dos povos” (CORRÊA, 2009265, p.102).
O presidente Lula, por sua vez, tinha vencido as eleições com propostas de
restruturação para a área, mais condizente com uma segurança cidadã. Entre as
propostas estava a própria integração das forças públicas policiais dos estados da
federação. A Força Nacional de Segurança Pública tinha sido criada com esse propósito
(CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017; SAPORI, 2007; INSITUTO CIDADANIA,
2002).
Após uma forte pressão de ambos os lados, o presidente Lula optou pela proposta
do MJ e a SENASP ficou responsável por montar e coordenar 266 o esquema de
segurança dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Essa vitória significou
que pela primeira vez as Forças Armadas não fizeram o patrulhamento das ruas em um
evento internacional de grande porte, como os jogos do Pan, e foram substituídas pelas
polícias locais, federais e a Força Nacional de Segurança Pública.
Segundo Abramovay (2018), por trás dessa decisão tinha uma consciência desses
atores na importância de retirar das mãos dos militares a segurança pública e o Pan
significava, como disse Corrêa (2009), um laboratório para eles. Em suas palavras,
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Op. cit.
Op. cit.
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O uso das Forças Armadas em grandes eventos estava tão enraizado que o próprio CO-Rio estava
montando a sua equipe de segurança para o PAN utilizando esse modelo. Mas, teve que voltar atrás após a decisão
do governo federal de utilizar a Força Nacional de Segurança Pública no patrulhamento das ruas no período dos
jogos. Ver: BRASIL. Relatório Pan Rio 2007 – Vol. 2 (verde). 2008.
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Então para entender o que significava o PAN, a decisão que foi tomada no primeiro
governo Lula, pelo Thomas Bastos e o Luiz Fernando (Corrêa), teve um papel
importante nisso, que a gente precisa ter a capacidade de tomar os grandes eventos
sem os militares, de tirar os militares da segurança pública. O governo Lula assume
o governo em 2003 colocando os militares no carnaval, e, então, toma uma decisão
de fazer uma transição para ter uma segurança pública totalmente civil,
principalmente quando precisar, grandes eventos, greve de polícia, ai vem a ideia
de Força Nacional267.

Essa percepção, também, estava presente nos atores da sociedade civil, como
revelado por Moema Dutra Freire – Coordenadora da Unidade de Paz e Governança Pnud (apud Moraes, Marinho e Franco, 2015, p. 502),
A ideia de ter uma cidade segura, na época, era porque nós não queríamos repetir o
cenário da Rio 92. Os tanques nas ruas, as pessoas amedrontadas, soldados do
exército nas descidas dos morros cariocas e as entradas da cidade e os locais dos
eventos guardados por tanques de combate do Exército. Nós não queríamos repetir
este cenário nos Jogos Pan-Americanos. Era preciso envolver a população na
segurança pública. Tudo com apoio da Firjan, principalmente os eventos, para que
pudéssemos trabalhar mais próximo da população carioca.

Além dos conflitos dentro do próprio governo federal, ainda outros precisavam
ser superados268. Durante os preparativos do evento existia uma falta de disposição do
próprio governo estadual, da então governadora Rosinha Garotinho, de colaborar com
o MJ (ABRAMOVAY, 2018)269. Mas, para o presidente Lula deveriam ser superados,
porque por detrás da realização dos jogos do Pan, estava em jogo a imagem do país e
dele próprio como presidente. Nesse sentido, existia uma clara disposição dele de deixar
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Entrevista realizada em 20 de agosto de 2018 no Rio de Janeiro.
Um outro conflito estava relacionado a Força Nacional atuaria em parceria com as polícias estaduais do
Rio de Janeiro, que ao contrário da primeira não receberam nenhum dinheiro adicional para trabalharem no evento.
Apesar dos baixos salários que recebiam. Segundo Corrêa, Duarte e Borri (2017), uma forma de amenizar os
conflitos e mostrar disposição para cooperação entre ambas polícias foi a troca de comando da FN, que colocou no
lugar um oficial do Estado-Maior da PMERJ, o coronel Luiz Antônio Ferreira.
269
A fala de Abramovay, em entrevista, reforça essa falta de disposição de colaboração entre os entes: “Eu
acompanhei toda a negociação com o Estado do Rio, por exemplo, no governo Garotinho. Primeiro, porque era
muito desonesta a coisa, você combinava um negócio e ele saia, ele era secretário de segurança na época, ela era
governadora. (...) ele sai e falava o oposto para a imprensa. Quer ver uma situação tão surreal. E, vai o Ministro nós
acabamos de falar uma coisa ao contrário aqui dentro. Fala com a imprensa, falo e ele ia e falava algo completamente
oposto do que tinha sido combinado. Era uma relação com nenhuma cooperação e a gente não tinha nenhum poder
para cooperar”.
268
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os conflitos políticos de lado em prol do sucesso do evento. Ricardo Leyser (2007, p.12,
áudio 1270) chama atenção para esse ponto. Segundo ele, o próprio Lula disse:
Olha, não me interessa se o César Maia é oposição a mim, se a Rosinha Garotinho,
– que estava no governo do estado –, é oposição a mim. Quando a gente tem um
evento internacional desses é a imagem do Brasil e quem responde pela imagem do
Brasil sou eu. Então eu não quero que nada dê errado nesses Jogos. O que for
necessário, o que for preciso, nós vamos investir.

Esse problema parecia, a princípio, ter sido superado com a mudança de governo
em 2007 e a vitória do governador Sérgio Cabral Filho, que era um aliado do governo
petista. Entretanto, Cabral e seu secretário, Beltrame, vinham praticando uma política
de segurança pública nada alinhada com a União. Enquanto o discurso do MJ se
alinhava aos princípios de segurança cidadã271 e com a entrada do ministro Tarso Genro
um programa na área seguindo esses princípios vinha sendo elaborando e englobaria os
entes federados272, o governo estadual no extremo oposto defendia uma “política de
enfrentamento”, o que significava políticas voltadas para mais repressão ao tráfico de
drogas273.
Nesse sentido, o Rio de Janeiro era em meados de 2007 em algumas localidades
da cidade, um cenário de “guerra”. Como mostramos na seção anterior, as operações
policiais no Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro em busca de enfraquecer o CV e
prender os criminosos culpados pelos incidentes de 2006 vinham ocorrendo desde o
primeiro mês de posse do governador Cabral. Com o assassinato de dois policias da
PMERJ no dia 1 de maio Beltrame (2014) inclusive tomou a decisão de reagir
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Ricardo Leyser Gonçalves concedeu essa entrevista ao Projeto: “Preservação da memória das
Olimpíadas: projetos e ações”. Leyser participou da criação do Ministério do Esporte em 2003 e permaneceu no
órgão durante 13 anos. Foi secretário Especial dos Jogos Pan-Americanos de 2007, secretário Nacional de Esporte
de Alto Rendimento, de 2009 a 2015, secretário Executivo do Ministério do Esporte para a candidatura do Rio de
Janeiro os jogos Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Em março de 2016, Leyser assumiu o Ministério do Esporte,
mas foi exonerado do cargo após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, foi exonerado do cargo, pelo
presidente Michel Temer.
271
Políticas e práticas de segurança cidadã envolvem uma série de ações voltadas para prevenção e redução
da violência, da aproximação da polícia e a população (vista como parceira e não inimiga). Como também, medidas
de garantias de acesso a justiça, direitos humanos e liberdade civis, fortalecimento de coesão social. Ou seja, um
estado de direitos em funcionamento (MUGGAH, 2019).
272
Assunto tratado no segundo capítulo dessa tese.
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Segundo Muggah (2019, p. 32), o emprego de métodos repressivo, conhecido como mano dura vem
sendo empregado, nas últimas quatro décadas, como forma de combate ao narcotráfico. Os pressupostos básicos das
políticas mano dura “é de que delitos praticados por atuais ou potenciais traficantes de drogas e membros de facções
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o Rio de Janeiro. Mesmo assim, durante dois anos Cabral e Beltrame insistiram em mantê-la, exclusivamente, como
política de estado para a área.
Políticas do tipo mano dura, também, são conhecidas como “tolerância zero” nos Estados Unidos e no Brasil
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invadindo novamente o Alemão. Em 27 de junho de 2007 uma megaoperação no
complexo levou a morte de 19 pessoas e 14 ficaram feridos (O GLOBO, 29/06/2007d)
e com fortes indícios de execução sumária. Isso ocorreu apenas 15 dias antes da
abertura dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Nesse momento, o mundo
estava olhando para a cidade do Rio de Janeiro, a imagem do país estava em jogo e a
desconfiança a respeito da capacidade de um evento bem-sucedido pairava no ar
(CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017; LEYSER, 2017274).
De acordo com os atores do MJ, após esse evento houve uma certa tensão entres
os entes federados, mesmo com a boa relação entre Cabral e Lula. Além de divergências
em relação ao modelo de segurança pública adotado pelo estado, ele trazia
preocupações a respeito do sucesso dos jogos, que o presidente via como estratégico
para conquistar outros eventos internacionais de grande porte como a Copa do Mundo
e as Olimpíadas. Isso é perceptível nas falas do Alberto Kopittke - do ex-assessor de
Tarso Genro no MJ - e do Pedro Abramovay – foi Secretário de Assuntos Legislativo
e Secretário Nacional de Justiça.
(...) aquela chacina no Alemão, que tinha que quebrar ovos para fazer omelete. E
um discurso de tencionamento entre o que o Tarso estava propondo no Pronasci e
o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O Tarso dá essa diretriz de falar olha,
enquanto o Rio de Janeiro não mudar a polícia, não tem um centavo para o Rio de
Janeiro aqui. Não tem Caveirão e cortou o dinheiro do Caveirão. Instrução interna
e mesmo para entrar no Bolsa Formação vai ter que mudar a política
(ABRAMOVAY, 2018275).
(...) O Lula tinha uma relação boa com o governo do estado. Tinha o Pan. Os jogos
do Pan-americano eram estratégicos para que o Brasil conquistasse a Copa e as
Olimpíadas. Então, todos os olhos já estava ali. No início do governo Cabral, ele o
Beltrame começam com uma outra linha, tradicional, com subida do Bope nas
comunidades. A um grande elogio dos meios de comunicação, um grande apoio,
que todo um número de letalidade muito grande. Eles fazem uma operação bem
desastrada no Complexo Alemão. (...) Ali é um ponto de virada, porque vários
setores começaram a criticar, dizer que desse jeito não ia apoiar. A arquidiocese,
outros que começam a pressionar. MJ. Pedem ao estado para mudar de linha. (...)
O Governo Federal começou a fazer pressão para ele mudar a linha depois desse
episódio do Alemão276. Então havia reuniões para que não seguisse nessa linha
(KOPITTKE, 2018277).
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No final os jogos Pan-Americano e Parapan-Americano foram um sucesso. Em
relação a segurança dos jogos, provavelmente, o aumento do número de policiais no
patrulhamento das ruas e no entorno dos locais das provas e pontos turísticos tenha sido
o principal fator para a queda de criminalidade durante as duas semanas em que ocorreu
o evento. De todo modo, o Pan mostrou que era possível realizar grandes eventos no
país sem o uso das Forças Armadas, com uma força civil e mais condizente com uma
democracia. Como apontado por Alberto Kopittke (2018)278,
No Pan a grande novidade é que foi só força de segurança pública, sem Forças
Armadas e foi um sucesso absoluto. Muita integração com as comunidades, tinha
muito projetos sociais com os jovens da comunidade, não se fez esse congelamento
de área, era uma outra concepção de integração, de aproximação, trabalhando só
PF, PRF e policias estaduais. Ali se investiu muito em tecnologia das polícias.

Além disso, os jogos deixaram um legado tanto de infraestrutura, quanto de
segurança pública, ainda que precisaria de reformas no caso do Rio virasse sede das
olimpíadas. Esse legado do Pan se tornou símbolo de sucesso e, como veremos mais a
frente, foi explorado pelas autoridade na candidatura do Rio 2016.
O próprio secretário de segurança do estado, Beltrame, reconheceu que o Pan
tinha trazido resultados positivos em termos de investimento para área. Segundo ele
(2014, p. 99), “houve um investimento maciço de Brasília no Rio. A cidade ganhou
viaturas novas, um conjunto de câmeras de rua e de antenas de longo alcance para a
radiodifusão, além de um aparato de inteligência policial que permitia armazenar e
cruzar dados de interceptações telefônicas”. Isso permitiu que o Rio tivesse na época
“o maior centro de inteligência da América do sul” (BELTRAME, 2009279).
De fato, o governo federal acabou assumindo a segurança pública dos jogos do
Pan. Segundo Ricardo Leyser (2017280, p. 19-20, áudio 1), o investimento na área foi
depois do esporte o maior legado do Pan para a cidade. Em suas palavras,
Por exemplo, nós assumimos toda segurança pública. Foi investimento, que eu
digo, talvez o maior legado dos jogos, tirando o esporte, é esse de segurança
pública. Porque quando nós assumimos, a polícia, ela não tinha viatura, quando
tinha, não andava, quando andava, a porta não fechava, não tinha colete à prova de
bala, não tinha armamento, não tinha nada. E aí nós fizemos um investimento, se
eu não me engano, de R$ 660 milhões, – tem esse número bem definido no relatório

278

Op. Cit.
In: FERREIRA e BRITTO, 2010, p.262.
280
Op. Cit.
279

213

–, e nós compramos milhares de viaturas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar
aqui do Rio de Janeiro. Compramos bala, armamento não letal, tudo. Eles não
tinham nada. Era uma polícia completamente falida a do Rio de Janeiro e nós
conseguimos virar um pouco isso, que depois já emendou com a política das
UPPs281 e tal. Então, o grande salto, a grande melhoria da segurança, eu avalio, –
não sou um especialista em segurança, mas com tantos anos de Rio –, que o grande
salto foi esse investimento do Pan-Americano.

No parágrafo seguinte, Leyser (2017, p. 20, áudio 1) reafirma que o Pan permitiu
uma “transformação na segurança” do Rio. Apesar dos custos originalmente não
deveriam ter saído das verbas do Pan, mas dada a precariedade das condições da área
foi necessário.
toda essa segurança do Rio de Janeiro e que, muitas vezes, é o que eu digo... O
evento esportivo, ele paga um preço, porque a lógica dele, ele permite essas grandes
transformações. Transformação urbana, transformação na segurança, todo esse tipo
de transformação. Isso é um custo muito grande, que acaba indo para a
contabilidade dos Jogos Pan-Americanos. Mas o que tem a ver alguns milhares de
carros para a segurança com os Jogos? Na verdade, o seguinte: você não tinha a
condição de segurança pública adequada e você teve que fazer.

Em várias passagens da entrevista Leyser (2017, p. 20, áudio 1) se refere a
segurança pública da cidade como uma questão preocupante. O trecho abaixo demostra
essa preocupação com a integridade física das pessoas que viriam, seja participar ou
assistir, aos jogos no Rio. Ele chama atenção para o modelo de segurança pública
adotado no Pan, dizendo que foi bem-sucedido e serviu de “embrião” para os outros
grandes eventos que a cidade recebeu no período de dez anos.
Então, o embrião do que seria depois a segurança de Copa do Mundo Fifa, de Jogos
Olímpicos, da visita do Papa, de vários outros eventos, ela é gestada um pouco ali
no Pan-Americano. E a grande transformação do Rio, que teve um Pan-Americano,
do ponto de vista de segurança, muito tranquilo. As pessoas não acreditavam, as
pessoas achavam que os atletas iam ser assaltados, mortos. Havia uma dúvida sim.
Vocês não conseguem talvez imaginar o que era o grau de tensão que as pessoas
tinham com aquilo. E aí você veio com Força Nacional de Segurança, você fez
realmente uma grande ocupação do Rio de Janeiro, que marcou muito na percepção
das pessoas naquele momento.

Após a finalização dos jogos do Pan-Americano e Parapan-Americano o elogio
ao modelo de segurança pública adotado e a infraestrutura do evento foi recorrente pelas
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autoridades. Isto se reflete nos documentos produzidos nesse período pós-evento,
contendo uma espécie de balanço do evento, prestações de contas e entrevistas com os
atores chaves envolvidos. Entre eles destacam: La Trayectoria Rio 2007. Informe
Oficial XV Juegos Panamaricanos, III Juegos Parapanamaricanos. Tomo I e Tomo II;
Três volumes de Relatórios Pan Rio 2007 e Legados de Megaeventos esportivos
produzidos pelo governo federal e; Um volume da Revista do TCMRJ - Legado do Pan:
uma nova fase para o Rio?
Como dito acima, o balanço entre as autoridade a respeito da segurança dos jogos
foi muito positivo. O ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, reforçou essa ideia de que
o novo modelo de segurança foi um sucesso, “o evento serviu para testar e aprovar um
novo sistema de segurança, apoiado em planejamento e tecnologia. Houve redução de
crimes comuns no Rio de Janeiro no período dos jogos” (TCMRJ, 2007, p.6). Assim
como, o ex-coordenador-geral de inteligência da SENASP, José Hilário Nunes
Medeiros, que destacou o papel da integração das instituições policiais, “a integração
das instituições de Segurança Pública de todo o País foi um dos principais pontos
positivos do modelo de segurança que a SENASP criou para o Pan-americano”
(TCMRJ, 2007, p. 42).
Da mesma forma, o presidente Lula (Relatórios Pan Rio 2007 - Vol. I, 2008, p.
8) ressaltava o sucesso da segurança do jogos,
O evento transcorreu em absoluta tranquilidade, com segurança garantida às
delegações, aos turistas, aos jornalistas e à população do Rio de maneira geral.
Nosso plano configurou-se como um novo modelo de segurança pública,
combinando força policial com programas sociais, e tornou-se um teste bemsucedido para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o
Pronasci, lançado pelo Ministério da Justiça logo após o Pan.

No Relatório Pan Rio 2007 - Vol. II, capítulo 5 – “Segurança a toda prova” – por
exemplo, se tratava de um balanço da área no evento, que claramente, reafirmava o
discurso do sucesso da segurança do Pan, desenvolvida pelo MJ. Desse modo, para o
ex-secretário delegado Corrêa o sistema adotado nos jogos mostrou que era possível
“integrar as instituições dos três níveis de administração e equilibrar prevenção e
repressão, trazendo conceitos novos como menos letalidade, polícia não fortemente
armada dentro das instalações e policiamento intenso, com visibilidade, mas sem
agressividade” (Relatório Pan Rio 2007 - Vol. II, 2008, 242). Além disso, sem que
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para isso fosse adotado uma política de segurança que “partisse” a sociedade. Nesse
sentido, ele diz que “não agredimos a rotina da cidade, ninguém se sentiu sob
intervenção militar policial. Fizemos uma política de relacionamento. O aparato estava
a postos, mas não agrediu nem constrangeu o cidadão” (Relatório Pan Rio 2007 - Vol.
II, 2008, 243).
José Hilário de Medeiros reforçou esse discurso de segurança com integração da
sociedade ao dizer que o Brasil “quebrou um paradigma ao realizar programas para as
comunidades carentes, (...) que as lideranças comunitárias trabalharam junto a SENASP
para trazer sensação de segurança para a cidade” (l Relatório Pan Rio 2007 - Vol. II,
2008, p.243).
Um outro tema recorrente nos documentos era o quanto a experiência e o sucesso
dos jogos do Pan-Americano e Parapan-Americano, principalmente, em termos de
infraestrutura e segurança pública, possibilitaria que o Rio de Janeiro sediasse as
Olimpíadas de 2016.
No Relatório Pan Rio 2007 - Vol. I, capítulo 3 – “A candidatura do Rio ao Pan.
O Brasil no caminho dos Grandes Eventos Esportivos” - se dedicava a enfatizar como
a realização do Pan colocou o Brasil, principalmente, o Rio de Janeiro no circuito de
realização das grandes competições internacionais. A matéria chama atenção que após
esse evento o Rio tinha condições tanto em termos de infraestrutura, quando de
segurança pública de se candidatar as Olimpíadas. De uma certa forma, era uma
justificativa, porque a cidade não teve chances das outras vezes.
Da mesma forma, o ex-governador Cabral (Tomo I, 2008, p. 10), ressaltava que
o Pan tinha aberto as portas para que o Rio virasse sede de grandes eventos, “foi um
evento que habilitou o Rio e o Brasil para que no futuro a cidade possa sediar
competições esportivas internacionais de grande porte como já oficializada Copa do
Mundo de Futebol em 2014 e quem sabe os jogos olímpicos de 2016”. O ex-ministro,
Orlando Silva ( Relatórios Pan Rio 2007 - Vol. I, 2008, p. 250) reforçava essa ideia
dizendo que “o Pan seria o principal cartão de apresentação da candidatura olímpica
do Rio”.
O Brasil não sediava um grande evento há quarenta anos. Segundo Ricardo
Leyser (2017, p. 13, áudio 1), o Pan serviu de aprendizagem para uma futura
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candidatura as Olimpíadas. De fato, a candidatura as Olimpíadas, como será tratado na
seção Rio 2016, ocorreu logo após o término jogos do Pan. Em suas palavras,
“O COI sugeriu ao Comitê Olímpico Brasileiro que usasse o Pan um
pouco como instrumento para aprender a fazer os jogos e aí sim ir para um
candidatura olímpica com chances. Então, o Pan-Americano, ele entra nesse
contexto de aprendizado do Brasil, de volta do Brasil depois de 40 anos a esse
contexto”.

Por fim, vale relembrar que em menos de um mês após o fim dos jogos do Pan,
o governo federal lançou o Pronasci, se comprometendo em investir mais de seis
bilhões na segurança pública, com diversas ações que envolveria as regiões
metropolitanas com maior índice de homicídio no país. Assunto tratado no capítulo 2.
O governo estadual do Rio de Janeiro, na contramão, manteve a sua “política de
enfrentamento” ao tráfico de drogas até final de 2008.
4.4. “Modelo de Patrulhamento Comunitário”: Santa Marta282, Batan e Cidade
de Deus.
Em meados de novembro de 2008 foi realizada uma operação policial, que contou
com o apoio do Bope, na comunidade do Santa Marta. A primeira vista não chamou
atenção dos moradores e da mídia, que estava acostumada a rotina das “Blitz” policiais
nos morros da cidade e, particularmente, desde o início do governo Cabral tinham se
intensificado. Mas, passado alguns dias o aparato policial continuou na comunidade,
chamando atenção dos moradores. Como relatado pelo então Presidente da Associação
de Moradores do Santa Marta (apud Menezes, 2018, p. 70),
Em novembro de 2008 chegou um aparato policial muito grande aqui no Santa
Marta. Nós achávamos que era uma incursão (…). Aí eu fui procurar saber o que
estava acontecendo. Como presidente da associação, o pessoal vinha me procurar.
O secretário falou assim: “não, Zé Mário, isso aqui não é uma incursão, não. Isso
aqui foi a chegada da polícia para nunca mais sair daqui do Santa Marta.

Mas, inicialmente, o que incentivou essa operação? A intensificação da "política
de enfrentamento” do governo Cabral e as constantes operações policiais em diversas
favelas do Rio de Janeiro, principalmente, no considerado Quartel General da facção
de tráfico de drogas, Comando Vermelho, no Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro,
provocou, consequentemente, uma perda de lucro com as vendas de drogas e a migração
de parte desses traficantes para outras comunidade. Esse fato era constantemente
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retratado nos jornais da época, que comunidades da zona sul, tais como Santa Marta,
Pavão-Pavãozinho e Ladeira dos Tabajaras passaram a ter suas rotinas alteradas com o
aumento de tiroteios e da criminalidade em seu entorno (O GLOBO, 15/02/2008;
09/05/2008; 15/08/2008).
Uma outra justificativa e principal dessa operação policial envolvia uma
motivação do próprio governador de ter acesso a comunidade. Esse fator, relatado a
seguir, tem sido contado por diversos atores políticos, sociais, da corporação e da
própria academia.
Segundo esses atores, ainda no início do governo, no topo do morro Dona Marta
foi construída a creche "Braguinha". Entretanto, após um ano e meio não havia iniciado
o seu funcionamento. A creche situava-se em um ponto estratégico e de domínio dos
traficantes de drogas locais e eles se apoderaram do prédio, porque eram contra a
utilização daquele espaço pelo Estado. O governador Cabral e a primeira-dama,
Adriana Ancelmo, por sua vez, pretendiam visitar e inaugurar a creche, mas foram
avisados que na situação que se encontrava a região colocariam suas vidas em riscos
caso fizessem isso. Consequentemente, o próprio governador exigiu que a secretaria de
segurança pública tomasse providencias em relação a isso (BELTRAME, 2014;
RIBEIRO, 2014b; RODRIGUES, 2018; PEREIRA, 2018). Segundo Beltrame (2014,
p. 108), a “questão tornou-se ponto de honra para o governador”. Os dois relatos abaixo
corroboram com essa versão,
Parece que tinha uma creche, que a Primeira Dama do Estado tinha por conta da
sua atividade de primeira dama, dessa figura de assistência social que os governos
sempre têm. Parece que ela tinha uma relação de cuidados e atenção e a violência
do Santa Marta estava inviabilizando o funcionamento dessa creche. Mas, para que
essa creche funcionasse precisava que trocasse aquelas incursões da polícia por
permanência dela. Não sei até que ponto isto é lenda e até que ponto é verdade. Eu
nunca vi isso escrito. Isto é o que diziam nos bastidores da instituição. (PEREIRA,
2018)283.
Como foi a origem da UPP? Tiveram problemas sérios no Dona Marta. Na época
teve um evento com a esposa do então governador (Cabral) que compareceu em um
evento social para trazer recursos e se deparou com a cena que em várias favelas do
Rio de Janeiro é comum você ter um elemento armado em determinados contextos
e isso causou um certo impacto e o governador encomendou ao Secretário de
Segurança Pública, que o governo já chegou com problema, que toda a transição
política (RODRIGUES, 2018)284.
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Entrevista realizada com o Cel. Robson para a tese em 18 de dezembro de 2018.
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O Cel. Ibis (2018), relata que a versão da creche "Braguinha" não era a única que
se falava nos bastidores da corporação. Segundo ele, “uma outra história, que também
se dizia é que um grupo de empresário do Rio de Janeiro havia procurado o governo do
Estado por conta dos índices criminais, a violência estava inviabilizando a economia
do Estado e muito negócios estavam fechando”.
Se a ocupação do morro Dona Marta parecia se tratar de mais um operação
policial baseada na “política de enfrentamento", do governo Cabral, o desdobrar da
história que se segue e, posteriormente, a virada para a política de pacificação não pode
ser resumida apenas a esse incidente "cotidiano" da cidade do Rio de Janeiro. Mas,
trataremos disso mais a frente.
Vale lembrar que no final do ano de 2008, que além do Santa Marta, duas outras
operações policiais nas comunidades Cidade de Deus e Jardim Batan, que
"aparentemente" faziam parte da rotina da PM de entrar nessas favelas, seja para
controlar disputas entre facções rivais, prender traficantes e drogas ou ações reativas a
morte de policiais ou outro tipo de conflito (o caso da creche "Braguinha” se encacharia
perfeitamente nisso), também, tornaram-se ocupações permanentes. Entretanto, cada
uma das três comunidades tiveram uma trajetória inicial diferente, ainda que todas elas
no ano seguinte se tornariam parte de um mesmo projeto e receberiam em seu território
uma Unidade de Polícia Pacificadora. Nesse momento, nos interessa contar como se
deu a ocupação nas três comunidades - Santa Marta, Cidade de Deus e Jardim Batan no final de 2008 e seus motivos “aparentes".
Em relação a comunidade do Santa Marta, dois dias antes da ocupação uma
extensa reportagem do jornal O Globo (16/11/2008) retratava a falência dos
policiamentos em favelas e que se baseava na análise de dois GPAEs e 15 PPCs, ainda
vigentes nesse período. Na interpretação dos repórteres esses policiamentos não eram
capazes de reprimir o tráfico de drogas locais, que atuavam à vista da polícia, como no
caso do PCC do Santa Marta. Três dias depois uma outra reportagem informava de uma
operação policial no dia 19 de novembro, que contava com policiais do 2º. BPM e do
BOPE na mesma comunidade, com objetivo de prender traficantes, drogas e armas (O
GLOBO, 20/11/2008). O assunto era retratado como se fizesse parte do cotidiano das
favelas essas operações de rotina da polícia.
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Apenas no início de dezembro que finalmente as autoridades reportaram aos
jornais que permaneceriam no Santa Marta. O governador e o secretário de segurança
pública prometiam que iriam inaugurar “um novo modelo de policiamento”, sem dizer
qual. Mas, que um efetivo policial de mais ou menos 120 homens permaneceriam no
morro Dona Marta e, justamente, instalados no alto do morro na creche "Braguinha" "autora da disputa” entre o estado e o tráfico local -, que nunca funcionou. Beltrame
deu uma declaração dizendo que “a ocupação será permanente, para sempre” e naquele
momento já prometia expansão, "nosso projeto é esse: por a polícia junto à comunidade,
seja em áreas dominadas pelo tráfico, seja em favelas dominadas pela milícia” (O
GLOBO, 03/12/2008, p.12). Da mesma forma, reafirmava o tenente-coronel Gilead
Albuquerque, comandante do 2º. BPM de Botafogo, “estamos iniciando essa ocupação
de forma permanente”. (MUNIZ e ALBERNAZ, 2017, p. 10)
Cabral, por sua vez, garantia que o projeto era manter um policiamento
permanente. Ele dizia que “dá para afirmar que no morro Dona Marta o nosso objetivo
é esse. Como numa rua qualquer do asfalto do Rio de Janeiro, você tem que ter um
policiamento permanente e garantia de ordem” (O GLOBO, 03/12/2008). Essa fala do
governador revelava que se tratava de fornecer um serviço policial tradicional para a
comunidade do Santa Marta. Além da permanência da polícia, prometia, ainda,
inauguração de casas, creches e área esportiva. Alguns dias depois a comunidade Santa
Marta recebia a visita oficial do governador ao lado do recém prefeito eleito Eduardo
Paes. Os atores políticos voltavam a dizer que a favela receberia melhorias sociais.
Cabral afirmava que tinha acabado com as duas violências: a do tráfico e da falta de
estado. Nesse momento, anunciava que uma Companhia Comunitária da PMERJ havia
se instalado no local, com 125 homens (O Globo, 10/12/2008).
Observa-se que ainda que não estivesse claro que “nova forma de policiamento
comunitário” se tratava, nesse momento, nem mesmo para o próprio secretário de
segurança pública, a ocupação e a prestação de serviço policial dentro da comunidade
do Santa Marta foi planejado. Ao contrário do observado nas outras duas comunidades,
Cidade de Deus e Jardim Batan, como veremos mais a frente. O Cel. Ibis reforça essa
ideia de que houve um planejamento do processo de ocupação e implantação de uma
"Companhia de Polícia Comunitária" na comunidade do Santa Marta. Como pode ser
observado nos longos trechos a seguir,
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Oficialmente, o chefe do Estado Maior, Davi me chamou e disse como estou
falando com você agora. Nós estamos com um projeto e vamos tomar o Santa
Marta, o Bope está lá. Mas, nós não vamos sair, vamos continuar e nós vamos criar
uma Companhia do Segundo Batalhão que vai trabalhar com a filosofia de
policiamento comunitário. Essa conversa eu tive com ele em meados de novembro
de 2008. Ninguém falou em UPP. Esse nome veio depois. Esse nome surge na
metade do ano seguinte em 2009. Ninguém falava em UPP. Era uma companhia
independente do segundo Batalhão e que ficaria subordinada ao segundo Batalhão.
Todas as vidas administrativas da vida dos policiais ficariam subordinadas ao
segundo Batalhão, a obediência seria ao Batalhão, seria uma companhia do
Batalhão. A ideia era não sair mais dali (PEREIRA, 2018285).
Em dezembro de 2008, no início do mês de dezembro, eu fui convocado pela 3a
Seção do Estado-Maior da Polícia Militar, a nossa PM3, que cuida do planejamento
operacional, para integrar um grupo que seria designado para um curso de
treinamento da 1a turma de policiais militares que o Estado-Maior da Polícia Militar
designou para ocupar aquilo que na época se chamava Companhia de Polícia
Comunitária do 2o Batalhão de Botafogo, na Favela Santa Marta. Eu participei
dessa equipe. A ideia era trabalhar com a filosofia de polícia comunitária. Todos
sabem da minha ligação e da defesa que faço dessa filosofia de trabalho. Depois,
na sequência, participamos de um curso no Santa Marta para explicar para os
moradores em que consistia essa filosofia de emprego das forças policiais.
(PEREIRA. Diário Oficial do Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2017, p. 9).

Vale reforçar que, ainda não existia uma política de pacificação ou um projeto de
instalação de UPPs em favelas, como destacado pelo Cel. Ibis. Nesse momento inicial
se tratava de um programa do 2º. BPM na comunidade do Dona Marta. Apesar de,
posteriormente, essa experiência ter passado a ser conhecida como o início do projeto
UPPs. Além disso, não existia clareza do que de fato se tratava esse novo projeto. O
diálogo entre a polícia e a comunidade se misturava ainda com o discurso de repressão
ao tráfico de drogas. Como observado na fala do próprio Comandante do 2º. BPM,
tenente-coronel Gileade Albuquerque, “queremos resgatar o apoio da comunidade e
estreitar os laços com a população, mas também trabalharemos na localização de armas
e drogas que tenham sido deixadas pelos bandidos” (O GLOBO, 04/12/2008, p. 12).
Mas, cabe aqui abrir um parênteses e relembrar que no Plano Estratégico da
PMERJ do quadriênio de 2008 – 2011 lançado em 2007 na gestão do Cel. Ubiratan
Ângelo estava previsto como um dos objetivos “incrementar a implantação do GPAE
nas comunidades de alto risco” e como justificativa a “busca de nova modalidade de
interação polícia X comunidade, calculada na utilização da polícia comunitária como
ferramental” (PMERJ, 2007, p.76). A proposta do Comando Geral da PMERJ era
implantar novos GPAEs e pretendia encaminhar essa proposta ao secretário de estado
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e segurança, segundo o documento. Como visto em seção anterior, apenas um GPAE
foi implantado em 2007 e outros foram descontinuados. Até porque a política da
secretaria de segurança pública não previa esse tipo de política, pelo menos não até a
ocupação e implantação de um “novo programa” na comunidade do Santa Marta.
O que chama atenção é que no objetivo seguinte, intitulado “Ações táticas
integradas em áreas de risco”, era a previsão da entrada do BOPE atuando na retomada
do território nessas “áreas de risco”. Como observa-se na justificativa,
a ideia é desenvolvimento de táticas integradas entre unidades distintas, como o
Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Grupamento de Policiamento de
Áreas Especiais (GPAE). Enquanto o BOPE domina o território, com uso
qualificado da força, o GPAE, com metodologia comunitária, mantém o domínio e
promove a segurança dos moradores, aliando-se às forças locais da cidadania e
desenvolvimento (PMERJ, 2007, p. 77).

Quando comparamos esses objetivos com a fala do Cel. Ibis e com o programa
implantado na comunidade Santa Marta observamos que a única diferença de fato eram
os nomes: GPAE e Companhia de Polícia Comunitária do Santa Marta.
No que diz respeito ao documento destaca-se a apresentação do Cel. Ubiratan,
que faz um resgate da memória do Cel. Nazareth Cerqueira, como um intelectual da
polícia, e do Plano Diretor de 1984-1987 lançado na gestão dele na década de 80 como
inspirador desse Plano Estratégico. É importante relembrar que o Cel. Ubiratan foi do
ATAE e fez parte da equipe do Cel. Cerqueira que elaborou programas/projetos
inspirados no policiamento comunitário, implantados pela polícia carioca no estado,
nas duas gestões do governador Brizola.
Em relação ao “novo programa” da SESEG, um outro fator de destaque foi a
nomeação de uma mulher para o comando da então Companhia de Policiamento
Comunitário do Santa Marta. A escolhida na época foi a Capitã Priscilla Oliveira
Azevedo286, que permaneceu no comando por dois anos. Segundo atores chaves, ela foi
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Atualmente Priscilla Azevedo é Tenente Coronel da PMERJ e Comandante do 6º. BPM, localizado no
bairro da Tijuca. Destaca-se que ela é a primeira mulher a assumir o comando de um Batalhão. Ela entrou para a
PMERJ em 1998. Antes de assumir o comando da Companhia de Policiamento Comunitário do Santa Marta e,
posteriormente, UPP, era ligada ao 16o BPM. Em 2010 foi coordenadora geral de Programas Estratégicos para as
UPPs da SESEG. De 2013 a 2014 foi comandante da UPP Rocinha de 2013 a 2014. Ao longo da carreira recebeu
diversos prêmios como: condecorações das Câmaras de Vereadores das cidades do Rio de Janeiro, Tanguá e Itaboraí;
Medalha de 50 Anos da Força Brasileira das Nações Unidas; Prêmio de Personalidade do Ano, com o título de
“Defensora da Cidade”, pela revista Veja em 2009. O prêmio de maior destaque recebeu nos EUA o Prêmio
Internacional Mulheres de Coragem, em 2012, pelas mãos de Hilary Clinton e a Michele Obama.
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uma das responsáveis pelo próprio sucesso do projeto na comunidade (BELTRAME,
2014; RODRIGUES, 2018).
A segunda comunidade a ser ocupada foi a Cidade de Deus, em Jacarepaguá, pelo
18º. BPM, dois dias depois do Santa Marta. Entretanto, isto não estava previsto nos
planos da Secretaria de Segurança Pública e/ou do próprio Comando Geral da PMERJ
e foi uma decisão autônoma do próprio comandante do Batalhão (PEREIRA, 2018).
Assim como, a decisão de fixar uma unidade permanente da PM dentro da comunidade.
Segundo Beltrame, o Comandante ligou para ele dizendo que ocuparia a Cidade de
Deus da mesma forma que no morro Dona Marta (BELTRAME, 2014, p. 113).
Dessa forma, a ocupação da Cidade de Deus287 se deu de forma improvisada.
Logo de início o comandante da área, ainda que pretendesse criar uma "Companhia
Independente de Polícia Militar" que se tratava de um policiamento ostensivo na área,
teve que manter na região mais crítica da favela, denominada “Karatê" o Grupo de
Apoio Tático da PMERJ. Ou seja, capacitado e armado para lidar com os traficantes
que porventura tentassem retomar o território perdido e que se encontrava, a princípio,
escondida nas matas da região. Assim, era divulgado pelo jornal O Globo (23/12/2008,
p. 17). O comando do 18º. BPM procurava manter o controle de qualquer tipo de
mercado com suspeita de ilicitude e relação com tráfico de drogas, tais como: “gatonet”,
baile funk, mototaxi, etc. Isso fica claro na própria fala com comandante tenentecoronel Luigi Gatto, “após a ocupação, o nosso segundo passo foi quebrar
financeiramente o tráfico. Aonde não há venda de drogas não tem como o traficante
manter seus outros negócios, como o mototáxi, o serviço de “gatonet”, central de gás e
baile funk” (O GLOBO, 22/12/2008, p.8).
A terceira comunidade ocupada foi o Jardim Batan, em Realengo, que era
ocupada pela milícia (O Globo, 18/12/2008). Segundo o próprio secretário foi escolhida
de forma circunstancial e não planejada. De uma certa forma, em resposta a milícia
local de ter em maio de 2008 mantido em cativeiro e torturado jornalista do jornal "O
Dia" (BELTRAME, 2014). Mas, por que isso só aconteceu apenas seis meses depois?
Beltrame afirma que após esse incidente o Draco prendeu parte da liderança da milícia
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A facção Comando Vermelho dominava a venda de drogas na Cidade de Deus. Assim como,
no Santa Marta.
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do Batan e implantar um policiamento comunitário no local lhe pareceu a melhor
alternativa (BELTRAME, 2014, p. 116). De toda forma, o secretário não deixa claro,
por que essa ocupação foi improvisada, se fazia parte de um programa desde o inicio e
qual o motivo de ter recebido menos atenção que o Santa Marta.
Vale ressaltar que as "ocupações permanente” improvisadas por parte da
secretária no final de 2008 e início de 2009 era refletida nos jornais e chama atenção
que a falta de um nome para o “projeto" do que de fato as autoridades pretendiam fazer
levou os jornais a chamá-lo de “modelo de patrulhamento comunitário” (O GLOBO,
18/12/2008; 22/12/2008; 05/01/2009; 16/01/2009; 29/01/2009).
Outro ponto importante diz respeito aos recursos alocados para esse novo
“projeto”, que até aquele momento não existia recursos previstos para esse tipo de
proposta. Isso é possível verifica no próprio PPA 2008-2011 e na LOA dos anos de
2008 e 2009. Nesse sentido, não existia nenhum recurso previsto para programas de
policiamento comunitário, UPPs ou política de pacificação ou programa de polícia
pacificadora em ambos documentos. Os gastos previstos eram direcionados para o
policiamento tradicional da polícia, que não especificavam se tratava de algum tipo de
policiamento ostensivo em favelas. Observa-se ainda, que no PPA 2008-2011 existia
um item “polícia cidadã”, mas que apesar do nome, não previa orçamento para nenhum
programa/projeto de policiamento de proximidade ou comunitário.
Apesar disso, observa-se que um orçamento da prefeitura passou a ser mobilizado
para o pagamento de policiais alocados na comunidade Santa Marta a partir de janeiro
de 2009 após a posse do prefeito Eduardo Paes. Posteriormente, isso foi estendido para
todos os policiais alocados em UPPs (O GLOBO, 05/01/2009; Decreto-lei n. 41.630 de
22/01/2009).
4.5. Rio2016.
Em 02 de outubro de 2009, o sonho olímpico virava realidade para o Rio de
Janeiro, que venceu a disputa contra concorrentes de peso como as cidades de Madrid,
Tóquio e Chicago e foi escolhida sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016
pelo Comitê Olímpico Internacional – COI, em Copenhague (Dinamarca). O Rio havia
se tornado a primeira cidade da América do Sul a receber o evento. A notícia foi
recebida pela nação com muito entusiasmo e a praia de Copacabana, um dos símbolos
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da cidade, foi escolhida para ser o palco dessa comemoração, recebendo milhares de
pessoas naquele dia.
A vitória significava que aqueles envolvidos na campanha do Rio conseguiram
de fato convencer o COI e o mundo que a cidade com as maiores debilidades,
principalmente, nas áreas de transporte e segurança pública, seria capaz de celebrar os
“jogos da transformação” (Rio 2016, live your passion, 2008d, p.3). O Rio seria curado
de suas mazelas e se transformaria na “cidade maravilhosa” que nasceu para ser. Ao
contrário de outras campanhas o discurso de integração da cidade se fez presente o
tempo todo, ainda que na prática projetos de limpeza da cidade se fazia presente com a
remoção de diversas famílias de áreas empobrecidas para execução, por exemplo, do
projeto Porto Maravilha (LIMA, 2013; SOVIK e CALADO, 2016).
De fato, existiu um investimento de marketing288 em mudar a imagem do Rio de
Janeiro, que desde a década de 90 vinha sendo associada a “cidade do caos e da
desordem” com o crescimento da criminalidade violenta, principalmente, associada a
quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território em áreas de favela somado aos
altos índices de homicídios doloso (ver dados em anexo).
O material de campanha e documentos produzidos apresentavam a imagem de
uma cidade cheia de belezas naturais e carnaval, como o trecho em destaque: “O Rio
de Janeiro é uma cidade de carnaval e descoberta. Durante séculos, visitantes viajaram
de todo o mundo para ver sua beleza e provar seu caráter e espírito únicos” (Rio 2016,
live your passion, 2008d, p.5). Como, também, de um povo receptivo, caloroso e
cordial, “é por isso que o Rio é uma das cidades mais renomadas do mundo, famosa por
suas praias quase infinitas, seus marcos emblemáticos e o espírito caloroso e acolhedor
de sua gente” (Rio 2016, live your passion, 2008d, p.5).
Além da estratégia de supervalorizar a imagem da “cidade maravilhosa”, uma
outra forma foi mostrar um Brasil em progresso socioeconômico289. Nos dossiês de

288
Observa-se que não pretendemos fazer uma análise do marketing da imagem da cidade ou uma análise
criteriosa sobre essa dicotomia “cidade maravilhosa” versus “cidade do caos e desordem”. Além de não fazer parte
do recorte dessa pesquisa outros pesquisadores já se debruçaram nesse ponto. Aos interessados ver a dissertação de
Camila Calado Lima (2013).
289
Presente no discurso do presidente Lula durante apresentação da candidatura do Rio para as olimpíadas
de 2016 em Copenhague (Dinamarca). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_pmZ1rJFslE. Acesso
em: 1º jan 2020.
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campanha tem várias referências aos projetos do governo federal em diversas áreas
como por exemplo, o bolsa-família (assistência social), o Prouni (educação), o
Programa Saúde da Família (saúde), Pronatec (emprego/renda) e o Pronasci (segurança
pública). Na parte econômica destacava as empresas brasileiras e seus principais
projetos inovadores: Petrobrás, Embrapa Solos, Embraer e outras (BRASIL, 2009d).
Apresentava um país que sabe de suas mazelas e tem buscado soluções para seus
problemas e o legado das olimpíadas ajudaria justamente nessa conquista. Dessa forma,
o problema do Rio de Janeiro na questão da segurança pública foi apresentado nos
dossiês (BRASIL, 2009acde; LEYSER, 2017; SANTORO, 2017). Esse ponto
trataremos com mais detalhes a frente.
Por meio de uma análise criteriosa dos documentos de campanha das olimpíadas
foi possível perceber o quanto desassociar a imagem do Rio de Janeiro à “cidade do
caos e desordem”290 estava intimamente ligada a segurança pública. Para convencer o
COI e o mundo que o Rio 2016 era possível não bastaria apenas marketing, sendo
preciso que projetos concretos demostrassem sua eficiência e eficácia na prática, que
de fato o Brasil e o Rio de Janeiro estavam se empenhando em mudar a realidade da
cidade. Como, também, que garantissem que os jogos ocorreriam de maneira segura e
deixaria um legado positivo, tal como se esperava em todas as campanhas de cidadesede das Olimpíadas. Nós pretendemos mostrar que é justamente nesse ponto que entra
a política de pacificação. Para isso, é importante entender como se deu a trajetória de
candidatura da cidade do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
A seguir trataremos desse assunto com mais detalhes.
A realização da 15ª. edição dos Jogos Pan-Americanos e 3ª. edição dos Jogos
Parapan-Americanos em 2007 na cidade do Rio de Janeiro foi bem-sucedida e recebeu
elogios pelas instalações esportivas, pontualidade das provas e cerimônia de abertura.
O modelo de segurança pública usado no período dos jogos funcionou e possibilitou a
tranquilidade do evento e das delegações esportivas, suas autoridade e os turistas
durante esse período. Vale reforçar que foi a primeira vez que a Força Nacional de
Segurança Pública foi usada em um grande evento desse porte no lugar das Forças

290
É possível perceber nos documentos, também, um discurso de “rompimento” com a imagem da cidade
partida - morro X asfalto (VENTURA, 1994). Tem várias passagens nos documentos que falam de integração da
favela.
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Armadas, que tradicionalmente sempre assumiam esse papel. De uma certa forma, esse
fato era bem emblemático se tratando da cidade do Rio de Janeiro. A mesma cidade
que anos antes foi “sitiada” às vésperas da ECO-92, em que blindados das Forças
Armadas apontavam os seus canhões nas entradas das favelas, que faziam parte do
percursos das autoridades que vinham para o evento. Apesar da criminalidade ter
abaixado durante esse período, voltou a crescer em seguida com o término do evento
(SILVA, 2016; CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017; O GLOBO, 11/06/1992; VEJA,
edição 1237, 03/06/1992).
Nesse sentindo, era preciso mostrar que era possível sediar os jogos no Rio de
Janeiro, primeiro sem a impressão de “intervenção militar”. Segundo, seguindo
políticas e práticas de segurança cidadã e, ainda, demostrando que o Rio seria capaz de
“vencer" a sua maior mazela, que era a criminalidade violenta. Tudo isso era
fundamental para que a cidade convencesse o COI e, sendo assim, tivesse chance de
pleitear a vaga de sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
O Comitê Olímpico do Brasil – COB oficializou em 7 de setembro de 2007 a
candidatura do Rio de Janeiro a cidade sede das olimpíadas em 2016. O presidente do
COB, Carlos Arthur Nuzman,291 enfatizou em seu discurso a integração entre os entes
federados e a importância do legado e sucesso dos jogos Pan-Americanos e ParapanAmericanos para vencer a disputa (O GLOBO, 10/09/2007). Essa se tratava ainda da
etapa de pré-candidatura. Segundo Ricardo Leyser (2017, áudio 1 292 ), o Pan tinha
deixado três importantes legados: infraestrutura esportiva, segurança e a formação de
uma equipe dentro do Ministério do Esporte, que permaneceu junta ao longo dos dez
anos seguintes.
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Em suas palavras: “É importante registrar desde já o apoio, a participação e a garantia dos três níveis de
Governo em torno deste projeto. Essa união dos Governos foi fundamental para o sucesso dos Jogos Pan-americanos
e Parapan-americanos Rio 2007 e será importantíssima para a candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016”. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/esportes/olimpiada-cob-oficializa-candidaturado-rio-2016-com-carta-de-garantia-4155341>
292
Segundo Leyser (2017, p. 30, áudio 1), das cidades candidatas aos Jogos Mundiais Militares de 2011, o
Rio era o único que podia sediar os jogos sem investimento em infraestrutura esportiva graças ao Pan. De todo modo,
com os jogos militares teve todo um investimento na região de Deodoro. Talvez isso explique, porque essa região
era um dos quatro polos dos jogos olímpicos.
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No dia 30 de outubro de 2007 a FIFA confirmou o Brasil como país-sede da
Copa293 do Mundo de Futebol de 2014. Apesar do resultado das cidades-sedes só sairia
no final de 2008, o Rio de Janeiro, antecipadamente, já tinha sido escolhido, tendo em
vista que o final dos jogos seria no estágio do Maracanã. Sendo a Copa junto com as
Olimpíadas os eventos esportivos mais importantes do planeta 294 . Nesse sentido,
esperava-se que mesmo gerando gastos e obrigações para o país-sede, que o ganho em
termos de investimento nas cidades, geração de empregos e melhorias de infraestrutura
compensasse isso. Ainda que as obrigações na seleção da Copa não sejam rigorosas
como no caso das Olimpíadas.
Após a confirmação da pré-candidatura às Olimpíadas cabia a cada uma das sete
cidades responder a um questionário de postulação da candidatura e enviar ao comitê
avaliador até janeiro de 2008. No documento enviado ao COI, logo na carta de
apresentação 295 , o COB reforçava o suporte e a integração do governo brasileiro –
federal, estadual e municipal – no compromisso de realizar os jogos no Rio.
No que diz respeito a área de segurança pública, a coordenação caberia a
SENASP – órgão do MJ. A justificativa vinha justamente do sucesso do modelo usado
nos jogos Pan-Americano e Parapan-Amerincano em 2007. O governo brasileiro, então
se comprometia em investir, tanto em equipamento e ampliar o centro de comando de
segurança, quanto a integração das polícias. Nesse sentindo, deixando claro que da
mesma forma do Pan a Força Nacional atuaria no patrulhamento das ruas e não as
Forças Armadas nos jogos olímpicos, caso o Rio de Janeiro fosse escolhido. Além
disso, prometia uma segurança integrada com a sociedade, com projetos/programas que
beneficiasse a população moradora de áreas favelizadas. Por fim, destaca-se a ênfase
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Vale ressaltar que o processo de seleção do país-sede para a Copa do Mundo de Futebol masculino, um
dos eventos esportivos de maior importância no mundo, não tem um processo de seleção tão rigorosos como das
Olimpíadas. A partir de 2006, a FIFA estabeleceu um sistema de revezamento entre as seis confederações
continentais para receber o campeonato a cada quatro anos. A seleção do país-sede da Copa de 2014 caberia a
Confederação Sul-Americana de Futebol - CONMEBOL e o Brasil foi selecionado de forma unânime como único
candidato. Posteriormente, confirmado pela FIFA. Apenas para esclarecimento, esse sistema foi iniciado em 2010
com a seleção da África do Sul, seguida o Brasil em 2014. Nesse sentido, países desses dois continentes não poderiam
se candidatar nas três seguintes rodadas de 2018 (Russia), 2022 (Qatar) e 2026 (representante da América do Norte).
294
A reportagem mostra o quanto o COI e FIFA lucraram com as Olimpíadas e Copa do Mundo de Futebol
masculino
entre
o
período
de
2002
a
2016.
Disponível
em:
<
https://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/06/os-bilhoes-de-dolares-das-olimpiadas-e-das-copas.html>
295
A cerimônia em Lausanne, na Suiça, contou com a presença de diversas autoridades, tais como o
presidente do COB, Carlos Nuzman, do governador, Sérgio Cabral, do secretário de Esportes, Eduardo Paes, e do
secretário-geral do Comitê de Candidatura Rio 2016, Carlos Roberto Osório, entre outros.
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no Rio como uma cidade preparada para grandes eventos esportivos, que tinha sediado
o Pan em 2007 e seria uma cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014
(BRASIL, 2007).
No primeiro relatório de avaliação do COI foram apresentados os avaliadores, as
sete cidades pré-candidatas e os critérios de cada item avaliado - de notas e pesos. Nessa
primeira rodada, duas das sete candidatas foram reprovadas e o Rio de Janeiro teve uma
avaliação mediana (6,4). Todavia, no item “segurança e proteção”296 recebeu a nota
mínima que era de 4,6 pontos, se tratando da sua pior avaliação. O COI inclusive exigia
garantias do Rio – seus governantes – que haveria segurança para as pessoas em
“determinadas partes” da cidade. Como revela o trecho, extraído do documento, abaixo.
O crime em algumas partes do Rio de Janeiro foi considerado um problema
para a segurança das pessoas que participavam dos Jogos Olímpicos. Caso o Rio
seja selecionado como uma cidade candidata, serão necessárias garantias quanto
à proteção e segurança das pessoas que viajam por determinadas partes da cidade
(IOC297, 2008a, p.78).

Na visão de Ricardo Leyser (2017, p.9, áudio 2), as notas dadas pelo COI nesse
primeiro relatório refletiam “basicamente o quanto o COI acredita que você é capaz de
entregar aquele projeto. Então, obviamente, as notas nossas eram menores na média do
que dos outros países, o que jogava um pouquinho a nossa nota técnica para baixo”. No
trecho a seguir layser se refere, especificamente, a nota do item “segurança pública e
proteção”, que compreendia ter sido baixa. Nesse ponto, ele chamou atenção para as
diversas favelas e pobreza nessas regiões como algo que poderia ter gerado insegurança
nos avaliadores a respeito da capacidade das autoridades de fato serem capazes de
manter a segurança na cidade no período do jogos298. Como observado no trecho a
seguir,
Olha, em alguns casos são compreensíveis, como segurança. Quer dizer, eles vêm
para cá, veem essa quantidade de comunidades, pobreza e tal. É muito chocante,
realmente, para eles, ver. Óbvio, nós não temos a condição de segurança que a Suíça
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Dentro do item “segurança e proteção” foram avaliados: 1) a incidência e probabilidade de terrorismo; 2)
Os níveis de crime registrado conhecido e outros problemas de segurança pública; 3) As competências técnicas e
profissionais gerais das principais forças de segurança e o comando e controle propostos; 4) O investimento existente
em segurança e tecnologia relacionada e as propostas para melhorar nesta área para atender aos requisitos de
segurança dos Jogos Olímpicos; 5) A complexidade do “teatro de operações” proposto nos Jogos Olímpicos e a
resposta de segurança necessária.
297
IOC é Comitê Olímpico Internacional – COI. Como o documento está em inglês optamos por manter a
sigla do documento no original. Assim consta na referência bibliográfica.
298
É importante reforçar que essa era a visão de Leyser e não reflete a opinião da autora dessa tese.
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tem. Mas eu acho que, por exemplo, no caso de segurança, também tem um
preconceito. Os atentados terroristas foram em Paris. Não foi no Rio de Janeiro. Eu
acho que você teria muito mais risco em uma cidade dessas de ter um problema de
segurança do que na cidade do Rio de Janeiro, que você pode ter às vezes um
assalto, pode ter às vezes um furto, alguma coisa assim, mas obviamente tem a
tradição muito grande nesses grandes eventos de você conseguir ter dois milhões
de pessoas em Copacabana e não virar um tumulto, as pessoas saírem bem desses
processos. E, obviamente, qualquer grande cidade do mundo tem suas
preocupações. Então eu acho que segurança é compreensível, apesar de eu não
concordar, obviamente, com 100% da avaliação.

Leyser era um ator muito importante nesse processo de capitanear essa agenda de
grandes eventos esportivos para o Rio, o que nos faz supor que o discurso de
“transformação” da cidade presente nos documentos de candidatura do Rio2016, no que
diz respeito a segurança, tinha como propósito mudar justamente essa imagem da favela
como local propício ao crime. Então, se a favela era o local da insegurança, dominado
pelo crime organizado era preciso mostrar que os governantes tinham projetos para
mudar essa realidade. Nesse ponto, a experiência do Santa Marta entrou como uma
vitrine solução-problema, que era possível “transformar” o Rio e projetos concretos
estavam acontecendo e, ao mesmo tempo, esse seria um legado importante que as
Olimpíadas dariam a cidade. Detalharemos esse ponto mais a frente.
No segundo relatório, de junho de 2008, a cidade do Rio foi oficializada, pela
primeira vez, entre as quatro finalistas299 - ao lado de Madrid, Tóquio e Chicago. A
entrada do Rio entre as quatro finalistas não garantia a vitória e curiosamente só tinha
alcançado essa colocação, porque a cidade de Doha, no Qatar, foi desclassificada300 (O
GLOBO, 05/06/2008; IOC, 2008b). O Brasil já tinha tentado outras vezes sediar os
jogos olímpicos, em 1936, 1960, 2000, 2004 e 2012301. No caso do Rio de Janeiro, a
proposta mais robusta foi a candidatura para 2004, mas não conseguiu convencer o COI
que seria capaz de construir praticamente do zero a infraestrutura que prometia para os
jogos e manter a segurança302 dos chefes de estados, delegações esportivas e turistas.

299
O Rio era a cidade com a menos nota (6,4). As outras cidades receberam as respectivas notas: Tóquio
(9,0); Chicago (8,2); Madrid (7,9), Doha (7,1).
300
A cidade de Doha propôs que o evento fosse sediado em outubro, período em que se faz menos calor no
país, mas não foi aceito pelo COI.
301
A cidade do Rio de Janeiro foi candidata em 1936, 2004, 2012 e 2016. Brasília foi candidata 2000 e São
Paulo em 2012, mas retirou a sua candidatura em favor do Rio de Janeiro (Guimarães, 2009, p. 3).
302
Vale recordar que estávamos em 1996 no governo Marcello Alencar que investiu fortemente em um
modelo de política de segurança publica repressivo-militar. Iniciou o seu governo dando continuação a “Operações
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Nesse sentido, acabou sendo derrotado ainda na primeira etapa (O GLOBO,
09/03/1997, GAFFNEY, 2013, CAMPOS, 2017).
Nesse segundo relatório de avaliação apresentava um resumo de cada uma das
quatro finalistas e a data de visita do COI nas cidades. No caso do Rio, ficou agendado
para 29/04 a 02/05/2009 e um dossiê muito mais robusto com trezentas questões
técnicas sobre dezessete temas, sendo um deles referente a segurança, deveria ser
entregue até fevereiro de 2009 ao comitê (IOC, 2008bc).
Nessa avaliação o comitê reconhecia que o Rio tinha apresentado as garantias
legais, uma opinião pública favorável e comprometimento financeiro das autoridades
para sediar os jogos. Tendo em vista que o governo federal se comprometia em financiar
o evento com 240 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (IOC,
2008b).
No que diz respeito a segurança, o comitê ao contrário da primeira avaliação,
reconhecia que o Rio vinha buscando meios para reduzir o crime na cidade e utilizava
outras abordagens como o policiamento comunitário para isso. Como evidenciado do
trecho a seguir: “Recentes anos o Rio vem trazendo uma outra abordagem, que inclui
programa de policiamento comunitário e programas sociais com atividades de esportes
para melhor integrar áreas em desvantagens no Rio, reduzir o crime e crescer a
participação de jovens no esporte” (IOC, 2008b, p. 58). O documento não deixava claro,
no entanto, qual(is) programa(s) especificamente. O Rio, nesse momento, vivia ainda
sobre uma “política de enfrentamento”.
Na virada de 2008/2009 o COB lançou o slogan da Campanha Rio 2016, Live
your Passion, com vídeos303 da campanha e um documento, que se tratava de uma carta
ao COI. Observa-se no documento um discurso de compromisso com o evento, técnico
e experiente. Nesse sentido, os três níveis de governo enfatizavam a integração, a união
e comprometimento no empenho de sediar as Olimpíadas. Eles afirmavam que a

Rio”, colocando militares para patrulhar as ruas e favelas do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a proposta dos
organizadores para o Rio-2004, no que se refere a segurança dos jogos, não se diferenciava da ECO-92. Ou seja,
estava previsto, se aprovado, além da polícia estadual e guarda municipal, nove mil homens das Forças Armadas, no
forte esquema de segurança que seria montado (O GLOBO, 21-23/11/1996). Sendo assim, a “garantia da paz” na
cidade duraria duas semanas. Isso ia contra até mesmo a ideia de "legado dos jogos” e de transformação da cidade
sede, que sempre esteve presente em todas as propostas de candidatura às Olimpíadas.
303
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=U3ciAv7wkJs> Acesso em: 15 jan 2020.
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economia brasileira estava em um bom momento e recursos previstos do PAC seriam
alocados para os jogos. Na parte de responsabilidade na execução informava a Criação
da Olympic Development Authority – ODA. Novamente mostrava experiência na
segurança em eventos desses tipo, como os jogos do Pan, o Carnaval e o Réveillon
(esses dois últimos são eventos anuais). Além dos recursos do PAC, a área segurança
contaria com o dinheiro do Pronasci, que se comprometia com investimento de mais de
três bilhões na redução da criminalidade no país até 2012. No entanto, não deixava claro
que outros programas, nessa linha, estavam sendo elaborados à nível local.
O principal objetivo desse documento era divulgar a cidade. Nesse sentido, tanto
o documento, quanto os vídeos de campanha mostravam a beleza dos cartões postais
da cidade (como, a praia de Copacabana, corcovado, pão de açúcar, Maracanã, Baía de
Guanabara, Lagoa Rodrigues de Freita, Copacabana Palace), sempre associado com o
esporte. Como por exemplo, grupos de pessoas correndo no calçadão da praia ou
velejando na Lagoa.
Um outro objetivo, era apresentar o conceito da campanha Olímpica: “jogos da
transformação e celebração”, que iria permear toda a campanha. Como afirmou
Gabriela Santoro (2017, áudio 1:31:00), em entrevista ao projeto memórias das
Olimpíadas, “a gente sempre falava que os jogos do Rio eram os jogos da transformação
e celebração. Esse conceito permeia todas as outras áreas”. Segundo ela, esse processo
de defesa conceitual era fundamental para convencer o COI que era o Rio que deveria
ser escolhido.
Por um lado, a palavra “celebração” mostrava uma cidade apaixonada pelo
esporte, um povo vibrante, uma combinação disso com um cenário de belezas naturais.
Por outro, a palavra “transformação” remetia ao Rio, uma grande metrópole que
enfrentava problemas (criminalidade, infraestrutura, desigualdade, etc). Mas, vinha
buscando soluções e as Olimpíadas seria, no caso, uma grande oportunidade de acelerar
esse processo de “transformar” a cidade em uma metrópole desenvolvida, moderna,
mais igualitária e segura. Esse seria o grande legado das Olimpíadas. Essa ideia se faz
fortemente presente nos documentos de candidatura. Sendo o tema da segurança
pública, por se tratar do mais crítico, onde isso se mostrar ainda mais visível (BRASIL,
2009abcde).
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Santoro (2017) observa que os consultores internacionais foram fundamentais
para trazerem o “olhar do COI” durante esse processo de elaboração conceitual do
projeto de candidatura. Leyser (2017, p.1-2, áudio 2) corrobora com esse fato, dizendo
que “a candidatura do Rio, ela se apoiou no que havia de melhor no mundo em termos
de consultoria 304 e de assessoria”, somado com uma “equipe dominava demais o
processo, porque todos saíram dos Jogos Pan-Americanos.”
Antes de tratarmos dos dossiês, cabe abrimos um parêntese no intuído de
relembrarmos que, no final do ano de 2008, três comunidades do Santa Marta, Jardim
Batan e Cidade de Deus foram ocupadas pelas forças policiais do estado e passaram a
receber um policiamento permanente. Especificamente, a comunidade do Santa Marta,
esse destacamento policial passou a ser chamado de Companhia de Policiamento
Comunitário do Santa Marta, sob o comando da então Capitã da PMERJ Priscilla de
Oliveira Azevedo, estava lançado uma nova experiência do governo estado. No início
de 2009, um mês antes na entrega do dossiê de candidatura e três meses antes de receber
a visita dos avaliadores do COI, esses “novos” policiamentos passaram a ser chamados
de Unidade de Polícia Pacificadora, por meio do Decreto-Lei nº.41.650 de 21 de janeiro
de 2009. Essa unidade, então, ficaria responsável pela “execução de ações especiais
concernentes à pacificação e manutenção da ordem pública nas comunidade carentes”.
No dia seguinte, um outro Decreto-Lei nº.41.653 de 22 de janeiro de 2009, estabelecia
que os Policiais Militares alocados nessas unidades receberiam uma gratificação, na
época no valor de quinhentos reais. Apenas no Boletim de Informação da PMERJ nº.
022 de 05 de fevereiro de 2009 há uma referência a esse tipo de policiamento como
sendo de policiamento comunitário. O projeto ficou congelado durante os seis primeiros
meses de 2009, mas ganhou força após a vitória da candidatura do Rio2016.

304
Lesery, descreve os consultores internacionais no parágrafo a seguir, mostrando que de fato se tratavam
de pessoas e empresas com alto conhecimento e envolvimento no tema. Segundo Leyser, 2017 (p.2-3 áudio 2) “Então
você tinha o Mike Lee, que era a parte de comunicação, tinha trabalhado com o Tony Blair. É realmente um cara
internacionalmente muito pesado. Um cara muito bom. Nisso nós tínhamos uma comunicação perfeita. Michael
Payne tinha uma estratégia de Brasil, uma estratégia olhando para o COI muito bacana. Ele é um Samaranch boy, o
cara que reestrutura o marketing do Comitê Olímpico Internacional, então nos ajudando. Nós tínhamos Scott Givens,
que tinha feito a cerimônia de abertura do Pan, foi vice-presidente da Disney. Então um cara também muito... Nessa
coisa da apresentação, muito bom. E a parte técnica com suporte da equipe da EKS, do Craig McLatchey, que tinha
sido secretário-geral dos Jogos de Sidney, que são os Jogos que meio que fundam essa nova lógica de organização
dos Jogos. Jogos modernos hoje, eles têm do ponto de vista operacional, mais a cara de Sidney e os australianos e o
Craig tinha sido um cara chave nisso, é um dos líderes. No Pan a gente tinha trabalhado com uma empresa chamada
MI, que eram também australianos dessa equipe, e nos jogos com a EKS5 (consultoria suíça Event Knowledge
Services) do Craig McLatchey, que trouxe muita expertise.”
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Os documentos de candidatura do Rio a sede dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016 eram compostos de três volumes de Dossiê, que tratavam de 17
temas305, sendo um deles específico sobre segurança pública (tema 13) e três cadernos
- legado Brasil, legado social e legado urbano e ambiental.
No volume 1 do dossiê (2009a), o COB e as autoridades brasileiras reafirmavam
a integração e cooperação entre os entes federados na realização dos jogos olímpicos e
paraolímpicos e o compromisso do governo federal de investir US$ 240 milhões de
dólares do PAC nos jogos. Sendo 1% desse valor seria investido em segurança (2009a,
p.128) e contaria, também, com o investimento do Pronasci, programa do governo
federal, que se comprometia em investir US$ 3,35 bilhões na redução da criminalidade
no país até 2012. Nesse sentido, as autoridades afirmavam que “a segurança dos Jogos
se beneficiará da colocação em prática de planos eficazes contra a criminalidade, antes
e durante os Jogos Rio 2016” (2009a, p.34).
Nesse volume oito temas foram tratados, entre eles a visão geral do legado que
os jogos deixariam para o avanço do esporte, da cidade e do país, que seriam abordados
nos cadernos, como também, o conceito olímpico – “jogos da celebração e
transformação.” O volume 2, focou nas instalações dos jogos e vila olímpica. No
volume 3, entre os seis temas tratados um era sobre segurança (tema 13).
Nessa seção, o governo brasileiro se comprometia em promover jogos seguros;
de baixo risco e alinhados com o serviço de inteligência; com liderança do governo
federal e integrada com o governo estadual e municipal do Rio de Janeiro e; uma
estrutura única de comando (BRASIL, 2009b, p. 25). Em geral, o documento tratava da
organização e operacionalização da segurança durante os jogos.
Dentro da ideia de associar o conceito olímpico nas diversas áreas, o documento
afirmava que os jogos seriam fundamentais nesse processo de “transformação” da

305

No primeiro volume foram abordados oito temas: 1) visão, legado e comunicação; 2) conceito geral dos
jogos olímpicos; 3) clima e estrutura da política e da economia; 4) aspectos jurídicos; 5) formalidades de alfândega
imigração; 6) meio ambiente e metodologia; 7) finanças; 8) marketing. No segundo volume foram tratados três
temas: 9) esporte e instalações; 10) jogos paraolímpicos; 11) vila olímpica. Por fim, no terceiro volume se ocupou
de seis temas: 12) serviço médico e controle doping; 13) segurança; 14) acomodações; 15) transporte; 16) tecnologia;
17) operações de mídia.
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segurança pública do Rio, que havia iniciado com o Pan, como mostra o parágrafo a
seguir:
Os Jogos irão agir como um grande catalisador de melhorias de longo prazo
nos sistemas de segurança da cidade do Rio de Janeiro, representando uma
oportunidade real de transformação, através de um processo que teve início com a
realização dos Jogos Pan-americanos de 2007 e tem evoluído com os preparativos
para a Copa do Mundo da FIFA de 2014 (BRASIL, 2009c, p. 26).

É possível observar uma estratégia sempre utilizada de ora reconhecer que o Rio
enfrentava problemas com a criminalidade e ora de dizer que soluções de redução ao
crime estavam sendo utilizadas e para acelerar esse processo de “transformação” os
jogos olímpicos seriam fundamentais para essa conquista. Ao mesmo tempo, ressaltava
as experiências em reduzir a criminalidade em grandes eventos na cidade, como nos
jogos Pan-Americanos, Réveillon e Carnaval.
No documento constava uma tabela contendo doze projetos de segurança atuais
ou previstos pelos governos federal e estadual, relacionados a compra de equipamentos,
melhorias das polícias estaduais, contratação de novos policiais, modernização do
sistema, estrutura, treinamento e capacitação das polícias. Entre os itens, um dos
programas previa o aumento das tropas da Polícia Militar “para garantir uma presença
policial permanente nas zonas de alto risco nas comunidades” (BRASIL, 2009, p. 28).
Isso se tratava de um investimento em treinamento em policiamento comunitário e
apoio a comunidade.
O caderno legado Brasil servia como uma apresentação do dossiê de candidatura
para sede das Olimpíadas e esperava-se que os jogos deixassem para a cidade três
legados: esportivo, social e urbano-ambiental (BRASIL, 2008d, p. 8). Nas páginas
seguintes mostravam um país em progresso socioeconômico, que reconhecia as suas
desigualdades sociais, que estava avançando e apresentava os diversos programas
sociais bem-sucedidos, por área, como exemplos, o bolsa-família (assistência social), o
Prouni (educação), o Programa Saúde da Família (saúde), o Pronatec (emprego/renda),
o Pronasci (segurança pública). Além de suas empresas e seus principais projetos
inovadores tais como: Petrobrás, Embrapa Solos, Embraer e outras.
Os documentos mostravam um país que reconhecia que muito ainda tinha que ser
feito, principalmente, na área de segurança pública. Ao mesmo tempo, observa-se um
claro esforço de reverter essa imagem negativa ao mostrar uma “espécie de
235

consciência” das próprias mazelas e supostas soluções para tal problema estavam sendo
implantados na cidade e no país (BRASIL, 2009de).
Segundo Juliana Carneiro (2017, p.32), tratava-se de um estratégia de campanha
de mostrar as oportunidades que as Olimpíadas trariam para o Rio. Como o trecho em
destaque:
Acho que o discurso da fortaleza é: a Olimpíada, ela vai ser uma
oportunidade do Rio de Janeiro alavancar algumas situações, que, se não fosse para
as Olimpíadas, a gente não teria esse sucesso, seja do ponto de vista econômico,
seja do ponto de vista social. E aí, nesse sentido, gerar os legados seria um dos
sucessos do processo. Quer dizer, esse viés, esse eixo legado sempre foi um eixo
muito forte no discurso do dossiê de candidatura.

Ricardo Leyser (2017, p. 5, áudio 2) confirmou que não esconder as “carências”
do Rio fazia parte dessa lógica do discurso do legado que as Olimpíadas trariam para o
Rio e isso permeia todo o material de candidatura. Como revelado no parágrafo a seguir:
Nós nunca escondemos a pobreza do Rio de Janeiro, nunca se escondeu as
favelas, nada disso foi escondido. Tudo isso está no dossiê e se mostrava como uma
oportunidade de melhorar a vida dessas pessoas. Justamente porque nós
precisávamos, que nós tínhamos que sediar os Jogos. Porque o legado nosso seria
muito maior, porque a nossa carência era maior. Então essa lógica do discurso da
candidatura sempre esteve presente. E isso se encontrou no dossiê.

Em um outro trecho da entrevista, Leyser (2017, p.39, áudio 1), revelou que a
agenda do COI foi muito marcada pela questão do legado, ao contrário, de outros
eventos esportivos.
A Copa do Mundo é muito mais dinheiro do que legado. O COI também tem essa
dimensão muito forte do negócio, mas ele tem um discurso e uma cobrança em
torno do legado que é muito mais forte. Então pode ser até que na prática, do ponto
de vista de negócios, os dois se equivalham, mas do ponto de vista da agenda, a
agenda do COI é muito mais marcada por legado.

O trecho abaixo, retirado do Caderno Legado Brasil (BRASIL, 2009d, p. 55), é
um exemplo de como essa ideia de oportunidades que os jogos trariam para o Rio estava
presente nos documentos de candidatura.
A empreitada olímpica exige de toda cidade-sede um modelo de
desenvolvimento mais ordenado, mas garante imenso retorno. Com isso, encoraja
a implantação de projetos de maior envergadura, realmente determinantes para a
vida da cidade. No Rio, a ênfase dessas intervenções se dará na reversão da
degradação ambiental e na regeneração urbana, passando pela modernização da
infraestrutura, combate à criminalidade e equacionamento da mobilidade.
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Se por um lado, reconhecer as “mazelas” e as oportunidades que as Olimpíadas
trariam para o Rio foi um estratégia de campanha importante, por outro, era preciso
convencer que as autoridades brasileiras tinham projetos concretos, já em andamento
para “curar” a cidade de tais “mazelas”. Dentro desse universo, a área de segurança
pública foi apontada, nos documentos de candidatura, como um dos maiores problemas
enfrentados pela cidade do Rio de Janeiro. Observa-se, posteriormente, sempre um
discurso de empoderamento, em que o governo vinha adotado medidas para resolver
tais problema e, em seguida, mostrava as políticas adotadas. Entretanto, o aceleramento
desse processo entrava o legado Olímpico que seria deixado para a cidade.
Nesse sentido, a violência urbana foi apresentada como um problema conectado
a desigualdade, que o país vinha enfrentado nos últimos anos, mas com a queda nos
índices. No caso do Rio de Janeiro, a redução era de 40%, segundo o documento
(BRASIL, 2008d). Todavia, não revelava a fonte dos dados, que corroborassem com
tal afirmação.
Dentro dessa estratégia de mostrar a capacidade dos governantes e suas polícias
de assegurar a segurança de grandes eventos na cidade, a ECO92 e os jogos do Panamericanos foram citados como exemplos de sucesso.
"o Rio recebeu a ECO-92 – 1ª. Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio
Ambiente – sem qualquer incidente de segurança. (…) contou com a presença de
cerca de 110 Chefes de Estado e com ausência total de desordem pública. O mesmo
se deu nos Jogos Pan-Americanos de 2007. O evento transcorreu em clima de
tranquilidade, com proteção eficiente às delegações, aos turistas e aos jornalistas.
E, claro, também ao povo carioca". (BRASIL, 2009d, p.48).

O modelo de segurança pública adotado nos jogos Pan-Americanos, novamente,
foi apresentado como experiência bem-sucedida e integrada a uma política mais ampla
da área de segurança pública. Dessa forma, o objetivo era mostrar que o governo federal
possuía uma Política Nacional de Segurança Pública em curso, que combinava ações
de repressão qualificada e prevenção ao crime, com programas de inclusão social.
Conforme mostra o trecho em destaque,
No contexto do Pan 2007, o debate sobre a segurança pública no Brasil
ganhou ainda mais força. Para os Jogos, o Governo Brasileiro adotou o modelo
apregoado na Política Nacional de Segurança Pública, que combina repressão e
prevenção ao crime, amparado em programas de inclusão social de largo alcance
em comunidades vulneráveis à violência. O plano unificou em comando único a
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ação de forças de segurança federais, estaduais e municipais, em atuação que
resultou em praticamente nenhum registro policial durante os Jogos PanAmericanos e Parapan-Americanos. Essa experiência foi um teste bem-sucedido
para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci – do
Ministério da Justiça, implantado no país a partir de 2007306 (BRASIL, 2009d,
p.49).

No parágrafo seguinte, reforça a importância do Pan como o início de um
processo de “transformação social do Rio”, em que se adotou um modelo de segurança
público inclusivo. A favela como parte integrante do evento e não apartada como foi na
ECO92.
o compromisso de deixar uma marca de transformação social no Rio ganhou
força durante os preparativos do Pan 2007, em particular nos debates sobre
segurança pública. A ideia de fazer um contraponto radical ao modelo de segurança
repressiva, até então utilizado em grandes eventos no país, deu impulso ao propósito
de legar mais do que instalações esportivas à cidade. Para isso, o Ministério do
Esporte encomendou ao Observatório de Favelas um amplo diagnóstico da
realidade social de favelas do Rio, identificando suas demandas por programas
relacionados a esporte, cultura, lazer e recreação associados à educação e cidadania.

No caso do legado Olímpico a segurança pública entraria como um dos legados
sociais que seria deixado para a cidade. Esse conceito que tinha nascido nos jogos do
Pan e significava “um conjunto de bens materiais e imateriais gerados a partir de um
ciclo virtuoso de desenvolvimento social capaz de incluir a valorização da vida e da
dignidade humana na cidade do Rio de Janeiro” (BRASIL, 2009e, p. 10). O Plano de
segurança pública adotado no Pan foi apresentado como o maior exemplo da prática
desse conceito, em que “programa de prevenção à violência utilizando projetos sociais
de alcance em comunidades mais vulneráveis (e) apoiadas nas diretrizes de Segurança
Cidadã” (BRASIL, 2009e, p. 11).
Mas, que não tinha sido encerrada com o Pan. Nessa trajetória, observa-se o
destaque dado a Comunidade do Santa Marta, como uma experiência concreta dessa
“transformação” da cidade. Onde ações do governo possibilitaram a expulsão do crime
organizado abrindo as portas para projetos sociais pudesse chegar na comunidade.
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O Pronasci foi lançado após os jogos Pan-Americanos. Não faz sentido os jogos terem sido um teste desse
programa e sim um teste da Força Nacional.
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Ainda que o nome política de pacificação ou Unidade de Polícia Pacificadora não
apareçam nesse trecho é claro a alusão dada a essa política ao ler o trecho em destaque.

Essa experiência, incorporada ao projeto Rio 2016, já deu passos concretos
desde os Jogos Pan-Americanos, como as medidas adotadas no Morro Santa Marta
– chegada simultânea de diversos projetos sociais de diferentes governos e
instituições que resultaram em expulsão do crime organizado e melhoria das
condições de vida. ( BRASIL, 2009d, p.55). (imagem de uma favela no fundo).

Vale relembrar que após o fim do Pan, em meados de 2007, o Rio vivia uma
“política de enfrentamento” ao tráfico de drogas. Apenas no final de 2008 que foi
instalada uma Companhia de Policiamento Comunitário no Santa Marta e em janeiro
de 2009 virou Unidade de Polícia Pacificadora, as vésperas da entrega dos dossiês de
candidatura as Olimpíadas. Por sua vez, passou a ser apresentada como uma política do
governo estadual para área de segurança pública. Isto nos faz acreditar que não seja
verdade, apesar do discurso do governo brasileiro que essa política fazia parte de uma
trajetória de mudança na área que iniciou com o Pan. Mas sim, da pretensão de
convencer o COI que tinha projetos em andamentos, a nível local, para combater a
criminalidade violenta em áreas de favelas, claro que dentro de um discurso de legado
social, que os jogos deixariam para a Rio.
Esse não foi o único destaque dado a comunidade. No caderno legado social,
novamente, o Santa Marta e as favelas do Complexo do Alemão ganharam destaque
como beneficiários dos programas governamentais. Em seguida afirmava que “ali
foram implementadas 9 ações do projeto Território de Paz, do Ministério da Justiça, em
parceria com o Município e o Estado e, sobretudo, com engajamento da comunidade”.
Pois, se tratava de projetos sociais do Pronasci “em comunidades violentas, como
medida preventiva no enfrentamento à criminalidade” (BRASIL, 2008e, p. 13).
Todavia, não tinha sido instalado nenhum projeto do Território da Paz no Santa Marta
no período de elaboração do dossiê de candidatura. Apenas em favelas do Complexo
do Alemão (GENRO, 2010), mas sem controle da segurança da região.307
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Observa-se esse fato na fala de Beltrame, (2009, entrevista, FERREIRA e BRITTO, 2010, p. 269), “na
verdade, eu não estou no Alemão ainda, como pretendemos estar. Nós não temos nenhuma área, ainda, no Rio de
Janeiro onde nós tenhamos PAC e Pronasci na sua completude. No Alemão, nós temos Pronasci e temos PAC, mas
não temos a parte da segurança”.
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Segundo Leyser (2017, p. 6, áudio 2), o projeto olímpico foi baseado em projetos
concretos e uma grande oportunidade de colocá-los em funcionamento,
ao montar o projeto olímpico, nós não fizemos uma coisa da cabeça de um
iluminado. Nós pegamos todas as políticas públicas e alinhamos um projeto que,
tecnicamente, era muito bom, do ponto de vista do atendimento às necessidades dos
Jogos, do COI, da família olímpica, enfim, do funcionamento dos Jogos, às políticas
públicas tanto do nível municipal, estadual e federal. Você tinha as UPPs, você
tinha todo um... Tudo isso foi alinhado. Então os investimentos, eles são muito
racionais, porque grande parte desses investimentos, eles já são investimentos que
estão previstos pelo país. (...) os Jogos, o que eles fazem? Eles servem como um
catalisador para você ter uma data, para você ter uma lógica nesses investimentos.
(...) Ninguém quer que o país não cumpra seus compromissos internacionais. Então
a lógica de gerência de projeto, de acompanhar esses projetos, ela é muito mais
forte. Então essa concepção da candidatura, ela é muito importante para os custos
dos jogos e para esse alinhamento.

Observa-se o destaque que foi dado do governo a comunidade do Santa Marta,
que passou a ser referência como modelo de transformação social. Nesse sentido, em
fevereiro, mês de entrega do dossiê de candidatura ocorreu uma cerimônia de entrega
de casas populares na comunidade, com a presença das principais autoridades dos entes
federados, entre eles o próprio presidente da República, o Ministro da Justiça,
governador e prefeito do Rio de Janeiro. No evento, Lula disse que “estava convencido
de que o Dona Marta é um exemplo para o Brasil”, ressaltando a importância do modelo
de policiamento comunitário implantado na comunidade. Enquanto Cabral prometia a
expansão do modelo para outras comunidades.
O presidente afirmava que estava “vivendo um momento importante, com um
prefeito, um governador e um presidente dispostos a começar uma reversão na história
do Rio de Janeiro” e reforçando a ideia de que a cidade estava em transformação. Como,
também, promessas de investimentos do Pronasci no município feita pelo próprio
ministro Tarso Genro (O GLOBO, 04/02/2009, p.12). Nesse sentido, os governos
federal e locais davam sinalizações de integração entre eles, comprometimento com
soluções para a criminalidade violenta no estado e na melhoria das condições sociais,
principalmente, dos menos favorecidos.
Por fim, no que se refere ao dossiê é possível afirmar, também, que o documento
procurou “desmistificar" a imagem do Rio de Janeiro como cidade violenta, sem
controle em que a criminalidade tomou conta da cidade. De uma certa forma, o governo
em seu discurso reconhecia o problema da violência como fator importante e, ao fazer
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isso, mostrava-se não apenas empenhado por buscar soluções, como também, algumas
já estariam sendo “testadas” e dando certo. Nesse ponto, entraria a experiência do Santa
Marta, como uma vitrine solução-problema, exemplo que era possível transformar o
Rio e esse seria um importante legado que as olimpíadas dariam a cidade308.
Antes de tratarmos da visita do COI, vamos abrir um outro parentese para
lembramos da intenção do recém empossado prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
de murar as favelas da cidade. Uma pesquisa inclusive foi encomendada pela prefeitura
ao Datafolha intitulada “muros ao redor das favelas do Rio de Janeiro”. O objetivo era
construir muros ao redor de 11 favelas da cidade, todas situadas nos bairros da região
da zona sul. A justificativa usada pela prefeitura era conter a invasão em áreas verdes,
mas estava previsto a remoção de mais de 500 casas. Na reportagem do Globo dizia
que o morro do Dona Marta seria o primeiro a ser contemplado (DATAFOLHA, 2009;
O GLOBO, 14/04/2009). Esse projeto se distanciava e muito do discurso de legado
social pregado nos documentos de candidatura das Olimpíadas. Em resposta a esse
projeto o relatório “Os muros nas favelas e o processo de criminalização” foi
apresentado à Anistia Internacional, elaborado por vinte organizações sociais e de
defesa dos direitos humanos, que justamente abordava as violações de direitos humanos
e perseguições que a população moradora de comunidade vivenciavam (JUSTIÇA
GLOBAL, 2009; ISER, 2009). Posteriormente, o projeto de murar as favelas acabou
sendo engavetado. Mas, não a remoção de moradias em favelas e áreas empobrecidas
da cidade para as obras das Olimpíadas (LIMA, 2013; CALABRE, CABRAL
SIQUEIRA, 2017ab).
Entre 27 de abril a 02 de maio de 2009 a comissão de avaliação do COI esteve na
cidade do Rio de Janeiro. Essa visita fazia parte do processo de candidatura. O comitê
vistoriou onze instalações esportivas, visitou os principais pontos turísticos e utilizou o
transporte público, como por exemplo, o metro entre Copacabana - se hospedaram no
Copacabana palace - e o estádio do Maracanã. Além disso, foram cinco dias de sabatina
com as autoridade do país envolvidas no evento - incluindo membros de todos os entes
federados. (SANTORO, 2017, áudio 2; LEYSER, 2017, áudio 2; O GLOBO,
28/04/2009; 2/05/2009).

308

Interpretação da autora desse trabalho.
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A própria presidente do COI, ex-atleta Nawal El Moutawakel, se dizia
impressionada com a proposta do Rio de Janeiro e chegou a citar o programa de
policiamento comunitário no Santa Marta como um bom exemplo na área de segurança
pública. Enquanto o secretário da SENSP Ricardo Balestreri reforçava que por meio do
Rio o Brasil poderia mostrar que poderia ser um lugar mais seguro (O GLOBO,
28/04/2009; 2/05/2009).
O tema parecia ser de relevância para a comissão avaliadora do COI. Em
entrevista ao Mauro Ventura, a então Capitã da PMERJ e comandante da UPP do Santa
Marta, Priscila de Oliveira, revelou que durante a sabatina lhe fizeram perguntas.
Apesar de está na mesa de apoio e "só quem podia responder às perguntas do COI era
quem estava na mesa principal”. Entre as perguntas chama atenção o fato de terem lhe
perguntando "o governo está apoiando o policiamento comunitário?” Ela que ficou
surpresa com a pergunta disse que olhou para o comandante-geral da PM, Cel. Duarte
que a autorizou falar que sim (O GLOBO, 10/05/2009, p.25).
Segundo Ricardo Leyser (2017, p 18, áudio 2), “foi uma operação de guerra no
Copacabana Palace, mas todos os ministros, todo mundo foi treinado.” A segurança
pública foi apontada por ele como uma área crítica, que recebeu atenção especial. Em
suas palavras, “Henrique Meirelles, o pessoal todo de segurança que era, para nós, uma
questão ultra, supercrítica. Todo mundo sentou, ensaiou, discutiu, reviu o dossiê,
propostas, apresentações. Foi discutido com o pessoal de comunicação, de marketing,
com os estrategistas. Então foi uma megaoperação.” O que justificaria a capitã Priscila,
que não fazia parte do alto escalão da PMERJ, está presente nas sabatinas no
Copacabana Palace. Isto nos faz acreditar que de fato o novo programa implantado na
comunidade do Santa Marta era um trunfo, que as autoridades governamentais tinham
nas mãos para convencer o COI que o Rio possuía um projeto de policiamento
comunitário em áreas de favela e, que sim, algo estava sendo feito para controlar a
criminalidade nessas regiões.
O Rio venceu a disputa e no dia 02 de outubro de 2009 o sonho olímpico de
quase um século virou realidade. Dois outros fatores, segundo Leyser foram
fundamentais para essa conquista, a integração entre Lula, Cabral e Paes (LEYSER,
20017, p. 13, áudio 1) e a liderança do presidente Lula. Para ele, “quem trouxe os Jogos
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Olímpicos para o Brasil realmente foi o presidente Lula” (LEYSER, 20017, p.32, áudio
1).
No dia 19 de outubro de 2009 um helicóptero da PMERJ foi abatido quando
sobrevoava o Morro dos Macacos e dois policiais militares acabaram morrendo. Esse
acontecimento virou notícia nos principais jornais internacionais, que estampavam
dizeres como “medo olímpico” 309 , “violência na mais nova cidade olímpica” 310 ,
“violência na cidade sede”311. Esse acontecimento colocava em dúvida se o Rio de fato
conseguiria controlar a criminalidade. Segundo Santoro (2017, 16:45, áudio 2), essa
dúvida “nos acompanhou até a véspera dos jogos”.
Por fim, observa-se que até 02 de outubro de 2009 apenas cinco comunidades
tinham sido contempladas por uma Unidade de Polícia Pacificadora: Santa Marta,
Cidade de Deus, Jardim Batam, Babilônia e Chapéu Mangueira. Essa realidade mudou
no ano seguinte. Em relação a produção institucional dessa política, andou a passos
lentos. Nós trataremos desse assunto com mais detalhes na próxima seção.
O quadro a seguir sintetiza o processo de candidatura (documentos, eventos,
etc) da cidade aos jogos Olímpicos e outros acontecimentos relacionados.

309

In: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/olympic-fears-as-rio-drug-gangs-shoot-downpolice-helicopter-1805244.html
310
https://www.nytimes.com/2009/10/21/world/americas/21rio.html
311
In: https://www.theguardian.com/world/2009/oct/17/rio-favela-violence-helicopter
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Quadro 2 - Processo de Candidatura aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e
Cronograma dos Jogos do Pan-Americanos e Parapan-Americanos e Copa do Mundo de 2014.
Candidatura/Documento/outros
Comitê Olímpico Brasileiro
(COB) lança a pré-candidatura do
Rio para sediar os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de
2016.
Brasil apresenta candidatura
oficial para sediar a Copa do
Mundo de 2014.
15ª.
edição dos Jogos PanAmericanos e 3ª. ParapanAmericanos
COB oficializou a candidatura
para cidade-sede das olimpíadas
Paralímpicos de 2016.
Brasil apresenta oficialmente
proposta para sediar a Copa de
2014

Data

Destaques/Fonte

01/09/2006

COB manifesta interesse de lançar a cidade do Rio de Janeiro candidata
às Olimpíadas de 2016.
Fonte: Fundação Casa Rui Barbosa. Memória das Olimpíadas 2016.In:
<http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/1629>

13/12/2006

Brasil oficializa candidatura a sede da Copa do Mundo de 2014.
Fonte: Fundação Casa Rui Barbosa. Memória das Olimpíadas 2016. In:
<http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/2252>

13 a
29/07/2007

Período de realização dos jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos
na cidade do Rio de Janeiro.

07/09/2007

30/07/2007

30/10/2007
FIFA oficializa o Brasil como
país-sede da Copa do Mundo de
2014
Candidature Acceptance
Application for Rio de Janeiro to
host the 2016 Olympic and
Paralympic Games

12/2007

11/01/2008
Rio apresenta, na Suíça,
candidatura para sediar os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de
2016.

COI
International Olympic
Committee. Games Of the XXXI
Olympiad 2016 Working Group
Report. Lausanne, 14march 2008.

1ª. Etapa –Rio de Janeiro pré-candidata a sede das olimpíadas
Paralímpicos de 2016.
Fonte: O Globo. Agenda Placar.In:
<https://oglobo.globo.com/esportes/olimpiada-cob-oficializacandidatura-do-rio-2016-com-carta-de-garantia-4155341>
CBF entregou ao presidente da FIFA, Joseph Baltter, o Dossiê de
candidatura para a Copa do Mundo de 2014.
Fonte: Globo Online. In: <https://oglobo.globo.com/esportes/brasilapresenta-oficialmente-proposta-para-sediar-copa-de-2014-4166012>
A final dos jogos seria no estágio do Maracanã. O Rio de Janeiro
antecipadamente já tinha sido escolhido como uma das cidades-sedes
dos jogos.
Fonte O Globo. Agenda Placar.
In: https://oglobo.globo.com/esportes/brasil-oficializado-pela-fifacomo-pais-sede-da-copa-do-mundo-2014-4143993
Documento de candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos jogos
olímpicos de 2016 ao COI. Assinada pelas autoridades dos respectivos
entes e presidente do COB.
Em cerimônia em Lausanne, Rio se candidata oficialmente aos Jogos de
2016. A cerimônia contou com a presença do presidente do COB,
Carlos Nuzman, do governador, Sérgio Cabral, do secretário de
Esportes, Eduardo Paes, e do secretário-geral do Comitê de Candidatura
Rio 2016, Carlos Roberto Osório, entre outros.
Fontes: Fundação Casa Rui Barbosa. Memória das Olimpíadas 2016.
Globoesporte.com. Brasil entrega projeto do sonho olímpico. In:
<http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/0,,MUL2557754271,00.html>

14/03/2008
1ª. Relatório de avaliação do COI das cidades-candidatas.

Continuação
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Candidatura/Documento/outros

Data

Lei nº 12.035 de 01 de outubro de
2009

01/10/2009

COI
International Olympic
Committee. Report of the 2016
IOC Evaluation Commission.
Games of The XXXI Olympiad.
June, 2008

Lança slogan da Campanha Rio
2016, Live your Passion (Viva
sua Paixão), vídeo e documento.

Ocupação e permanência da
PMERJ em três comunidades do
Rio de Janeiro
Decreto-Lei no 41,650 de 21 de
janeiro de 2009
Dossiê de Candidatura do Rio de
Janeiro a Sede dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de
2016 – Vol. 1
Dossiê de Candidatura do Rio de
Janeiro a Sede dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de
2016 – Vol. 2.
Dossiê de Candidatura do Rio de
Janeiro a Sede dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de
2016 – Vol. 3

02/06/2008

Rio 2016, Jogos Olímpicos e
Legado
IOC Annual Report 2016

2ª. Relatório do COI com a divulgação das 4 finalistas para cidadesede das olimpíadas.

12/2008
12/2008

Ocupação e permanência da PMERJ no Jardim Batan

30/12/2008

19/11/2008
12/2008

21/01/2009
11/02/2009

Criação das Unidades de Polícia Pacificadora
Entrega do dossiê de candidatura das cidades-candidatas
Apresentação do dossiê da candidatura do Rio de Janeiro às
Olimpíadas de 2016 ao COI, em Lausanne, na Suíça. O dossiê foi
entregue pelo superintendente de Operações do Comitê Rio 2016,
Carlos Luiz Martins e recebido por Jacqueline Barret, chefe do
Departamento de Candidaturas do COI.
Fontes: globoesporte, 11/02/2009.
Fundação Casa Rui Barbosa. Memória das Olimpíadas 2016.
In:
http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/1730

Cadernos: Legado Brasil, Legado
Social e Legado e Legado
Urbano-Ambiental

Copa do Mundo de Futebol

Institui o Ato Olímpico.

Rio de Janeiro foi oficializada cidade-candidata ficando entre as 4
finalistas, junto com Chicago, Madrid e Tokyo.
In: <https://www.olympic.org/news/rio-de-janeiro-elected-as-the2016-host-city>
Fonte: Rio-2016 lança slogan 'Viva Sua Paixão' no Réveillon de
2009. Disponível em:
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas/2008/12/30/ult58u1329.jhtm.
Acesso em: 15 de dezembro de 2019.
BRASIL. Rio 2016, Live Your Passion. 2008.
Vídeo da Campanha:
https://www.youtube.com/watch?v=U3ciAv7wkJs
Operação do BOPE no Santa Marta
Implantação da Companhia de Policiamento Comunitário do Santa
Marta.
Ocupação e permanência da PMERJ na Cidade de Deus

11/02/2009

Comitiva do Comitê de avaliação
do COI

Destaques/Fonte

27/04 a
02/05/2009
12/06 a
13/07/2014
2015
2016

Juntamente com os Dossiês de candidatura às Olimpíadas foi
produzido pelo Ministério dos Esportes três cadernos em que os
governos federal, estadual e municipal do Rio de janeiro se
comprometiam com melhorias para a cidade e o país, tendo em vistas
dois eixos norteadores: inclusão social, juventude, esporte e
educação; e regeneração urbana e meio ambiente.
Rio de Janeiro recebe a visita do comitê de avaliação do COI.
Período de realização da Copa do Mundo de Futebol
Apresentação dos motivos por que o Rio ganhou o direito de sediar
as olimpíadas e legados deixado para a cidade. Produzido um ano
antes do evento pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Documento produzido pelo COI. Balanço dos jogos – Rio 2016.

Fonte: Elaboração própria.
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O quadro é uma lista com os principais eventos internacionais ocorridos na cidade
do Rio de Janeiro entre 2007, ano em que foi realizado os jogos Pan-Americanos, até
2016, ano em o Rio sediou os jogos Olímpicos.

Quadro 3 - Lista dos Eventos Internacionais de Grande Impacto na Cidade do Rio de Janeiro
(2007-2016)
Eventos
15ª. edição dos jogos PanAmericanos e 3ª Jogos
Parapan-Americanos.
5ª. Jogos Militares
Mundiais no Rio de
Janeiro (JMM)
A Conferência das
Nações Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável, Rio+20

Ano

Descrição

13 a 29/07/2007

Período de realização dos Jogos Pan-Americanos e
Parapan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro.

16-24/07/2011
13-22/06/2012

15-30/062013
Copa das Confederações
Brasil 2013
28ª. Jornada Mundial da
Juventude (JMJ)
Copa do Mundo de
Futebol
Rio 2016 – 31ª. Jogos
Olímpicos de verão
Rio 2016 – 15ª. Jogos
Paraolímpicos de Verão

23-28/07/2013
12/06 a 13/07/2014
3-21/08/2016
07-18/09/2016

Período de realização dos Jogos Militares Mundiais
no Rio de Janeiro.
O evento foi denominado Rio+20, porque foi
realizado vinte anos depois da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a ECO-92.
Período de realização da Copa das confederações,
que ocorre sempre um ano antes da Copa do Mundo
de Futebol nas cidades-sedes, que incluía o
Maracanã no Rio de Janeiro.
A JMJ foi realizada no Rio de Janeiro e se trata de
um evento da Igreja Católica.
Período de realização da Copa do Mundo de Futebol
Período de realização Jogos Olímpicos de verão
Período de realização Jogos Paraolímpicos de Verão

Fonte: Elaboração própria.

4.6. Da contingência à solução política: mudança política, pontos de vetos e
dependência de trajetória.
O problema da criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro, como
mostramos em capítulos anteriores, é um tema que ocupa a agenda governamental há
mais de 30 anos e é objetivo de disputa eleitoral desde as eleições para o cargo de
governador em 1986. A década de 1980 foi marcada, coincidentemente, pela ascensão
do narcotráfico no estado, que passou a representar um ponto de escoamento
privilegiado da cocaína e um mercado interno em expansão. Isto, provocou uma corrida
armamentista pelas quadrilhas de tráfico de drogas para proteger os seus negócios uns
dos outros, em áreas de favelas. Como, também, de uma maior organização desse
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próprio mercado ilegal312 (MISSE, 1999, CANO et al, 2004; SOARES e SENTO-SÉ,
2000; SILVA, 2016).
Em geral, a criminalidade do estado acabou sendo identificada, principalmente,
como uma problema gerado pelo tráfico de drogas e a sua solução passou a ser discutida
em relação a melhor forma de combatê-la, se uma política mais repressiva ou
preventiva. Essas soluções distintas entraram para o debate político, dividindo atores e
a opinião pública em geral.
Na literatura, tradicionalmente, a adoção de uma solução para esse problema se
uma linha de política mais repressiva ou preventiva pode está relacionada a mudança
de governo, que acontece em períodos eleitorais ou mudanças dentro do próprio
governo, com trocas de atores em cargos chaves e/ou até mesmo por “crise” da
segurança

pública,

que

pode

impulsionar

respostas

das

autoridades

e,

consequentemente, mudanças de direções (BURLAMAQUI, 2017; BIRKLAND, 2013
e 1998; MEDEIROS, 2007; KINGDON, 2003; SOARES e SENTO-SÉ, 2000; BEATO,
1999).
A partir disso, duas hipóteses rivais foram identificadas, nesse trabalho, e seriam
elas: se a mudança de governo e alianças partidárias foram importantes para a escolha
da política de pacificação? Ou/e se a escalada da criminalidade violenta no estado
iniciada no final do ano 2006, após o resultado das eleições para o cargo executivo do
estado impulsionaram o governo Cabral a formular essa polícia?
Verificamos que o ciclo eleitoral e o resultado das eleições de 2006 foi importante
para a entrada de um novo governador, Sérgio Cabral Filho, e, consequentemente,
trocas dentro da equipe da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de janeiro, que
ocorreram com a mudança de governo. Sérgio Cabral que era filiado ao PMDB e no
segundo turno das eleições costurou uma aliança partidária com o presidente Lula. O
PMDB estadual liderado por Anthony Garotinho, marido da governadora antecessora
Rosinha Garotinho, era responsável por um movimento dentro do partido de oposição

312
Observa-se que, a estrutura de poder é muito fragmentada e que a violência é o mecanismo utilizado por
essas quadrilhas para resolução de conflitos. Nesse sentido, cada chefe local comanda as operações e decide como
deve ser defendido o seu “território”. O resultado disso é o elevado nível de confronto armado na cidade e,
consequentemente, o investimento em armamento com “alto poder destrutivo” para a própria sobrevivência do grupo
(MONTEIRO, 2013).
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ao PT. Posteriormente, com ascensão de Cabral e aliados, enfraquecidos eles acabam
saído do partido.
O resultado da eleição, então, permitiu a entrada de um governador aliado do
Governo Federal. Isto definiu o apoio efetivo do Governo Federal ao Governo Estadual,
pelo menos era o que se esperava, que a partir disso um alinhamento de políticas na
área de segurança pública e até mesmo no financiamento das políticas estaduais pela
União.
O apoio do Governo Federal ao Governo Estadual foi importante na definição do
tipo de política de segurança criada – mesmo sendo um assunto de competência dos
estados? O Governo Estadual acabou incorporando proposições do Governo Federal?
Mostramos a falta de sintonia entre os governos nos dois primeiros anos em
relação as políticas adotadas e abordagens na área de segurança pública. Enquanto o
Ministério da Justiça lançava o Pronasci, um programa alinhado aos princípios de
segurança cidadã, no caminho oposto o Governo Estadual manteve uma “política de
enfrentamento” de “guerra às drogas” (MUGGAH, 2019; CORRÊA, DUARTE e
BORRI, 2017; ADORNO, 1993, 1999).
O governo estadual enfrentou pressões para mudar o seu direcionamento, fato
revelado nas falas de atores relevantes do Governo Federal, principalmente, ao se
recusarem a financiar armas de “guerra” ou veículos blindados (apelidado de Caveirão)
para o estado (ABRAMOVAY, 2018; KOPITKKE, 2018; BALESTRERI, 2009).
Entretanto, os investimentos via PAC não foram cortados, porque existia um interesse
político do próprio presidente Lula de dar andamento nas obras de urbanização nas
favelas. De todo modo, a “menina dos olhos” do Governo Federal, o Complexo do
Alemão, apenas recebeu o teleférico e outras obras de infraestrutura quase três anos
depois do surgimento da primeira UPP e o próprio programa foi instalado nesse período
nas comunidades do complexo. Esse último ponto será tratado mais a frente.
Assim como, os investimentos na segurança por conta dos jogos do PanAmericano na cidade do Rio de Janeiro, que ocorreram em meados de 2007, que
ficaram para o estado, como compra de equipamentos e viaturas. A segurança desse
evento foi coordenada pela SENASP, alinhada aos princípios de segurança cidadã, pela
primeira vez um evento desse porte foi realizado com ajuda da Força Nacional de

248

Segurança Pública no lugar das Forças Armadas e anunciava um marco de virada, de
mudança na área (ABRAMOVAY, 2018; KOPITKKE, 2018). Mas, como
repetidamente tratado aqui nesse trabalho, o Governo Estadual estava a pleno vapor
defendendo uma política de mano dura (MUGGAH, 2019; CORRÊA, DUARTE e
BORRI, 2017; ADORNO, 1993, 1999).
Outro ponto, que revelamos foi a indicação, provável, de José Mariano Beltrame
para o cargo de Secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro pelo então
secretário da SENASP, Luiz Fernando Corrêa. Essa indicação não refletiu, também, em
alinhamento entre os governos na área. Beltrame ao assumir a secretária conduziu por
dois anos uma “política de enfrentamento” ao narcotráfico no estado. Como veremos
mais a frente, quando tratarmos da configuração da política de pacificação, o secretário
tinha uma “visão de mundo” sobre como resolver o problema da criminalidade violenta
no estado divergente do Governo Federal, ainda que tivesse sido indicado por eles. No
caso, uma vez no cargo, defendeu e configurou políticas alinhada a sua própria “visão
de mundo”.
É importante chamar a atenção para a prominência que o secretário passou a
exercer no governo Cabral. Beltrame foi quem formulou tanto a “política de
enfretamento” quando a política de pacificação e se mostrou um empresário político ao
defendê-la aos governos e opinião pública em geral.
Nesse ponto, observa-se que após as eleições e a formação de governo, os atores
chaves não foram alterados, Beltrame e sua equipe permaneceram juntos durante os
dois mandatos do governo Sérgio Cabral. A alteração de comando ocorreu dentro da
Polícia Militar, no início de 2009, após divergências por conta da greve dos oficiais da
PMERJ, que levou a saída do Cel. Ubiratan Ângelo e para o seu lugar foi nomeado o
Cel. Gilson Pitta Lopes. Como veremos mais a frente, eles faziam parte do mesmo
grupo dentro da corporação que defendiam o policiamento comunitário (PEREIRA,
2011). Mas, a troca, novamente, do comando da polícia em 2009, após o surgimento
das primeiras UPPs, impactou na configuração da própria política. Nesse momento,
Beltrame nomeou o ex-comandante do BOPE Cel. Mário Sérgio Duarte para o cargo.
Da mesma forma, no Governo Federal, dentro do Ministério da Justiça não
ocorreu nenhuma mudança significativa. A saída do Luiz Fernando Corrêa (2003-2007)
da SENASP para a direção da PF após os jogos do Pan-Americano, em 2007, já estava
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programada (ABRAMOVAY, 2018) e, com a sua saída durante um curto período
Antônio Biscaia (09/2007-03/2008) assumiu a secretaria. Biscaia era um político do
PT e aliado de Tarso Genro. Com a sua saída Ricardo Balestreri (2008-2010), que tinha
sido levado para a secretaria pelo Corrêa para trabalhar na área de ensino313 foi quem
assumiu o cargo e permaneceu nele até o final do segundo mandato do governo Lula.
Ainda que Balestreri (2008) tenha feito pressão no Governo Estadual para mudar a sua
política e tenha afirmado que cortou financiamento para compra de armamentos com
“alto poder destrutivo” para o estado, isto fazia parte da própria diretriz do ministro
(CORRÊA, DUARTE e BORRI, 2017; GENRO, 2008; BALESTRERI, 2009). Como
afirmado por Abramovay (2018), em entrevista, o Tarso Genro tinha determinado que
o Ministério não iria mais financiar a compra de “Caveirão” para o estado do Rio de
Janeiro.
Um outro fator que poderia ter alterado o curso da política teria sido provocado
pela própria dinâmica da agenda de segurança pública. A escalada da criminalidade
violenta no estado era percebida pelas autoridades e opinião pública como um problema
de grande gravidade e que necessitava de solução (indicadores de altas taxas de
homicídios dolosos mostram isso. Ver anexo). No final de 2006 - após o resultado das
eleições - e início de 2007, verificamos que de fato teve um aumento da escalada da
criminalidade violenta na cidade do Rio de Janeiro, como queima de ônibus, assassinato
de policiais e civis, entre outros.
A literatura de políticas públicas chama esses incidente de focusing events, que
são eventos raros que “explodem” na mídia e chamam atenção pública seja por sua
magnitude ou dano causado ou até mesmo pelo aspecto simbólico (atos de violência,
crise econômica, etc), mas que podem reforçar a percepção que um dado problema deve
merecer atenção das autoridades públicas. No entanto, ainda que esses eventos possam
chamar atenção para o problema seria necessário que outros fatores associados juntos
como a mobilização de atores pró-mudança conseguissem, com tais incidentes, superar
barreiras e ganhassem vantagens na arena política para defenderem mudanças na
agenda política.

313
Diretor do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em
Segurança Pública da SENASP. Balestreri foi responsável pela criação do Renaesp – Rede Nacional de
Especialização em Segurança Pública.
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De uma certa forma, mudanças de governo e mudanças dentro do governo, com
alterações de posições de atores em cargos chaves são importantes para que o
monopólio político seja quebrado e, desse modo, sendo possível, que novas propostas
de políticas públicas possam ser formuladas, com objetivo de resolver um dado
“problema”. Essa porta de mudança aconteceu no início do governo Cabral.
A crise “habitual” na área de segurança pública não gerou a política de
pacificação. A resposta do recém-empossado governador Sérgio Cabral, na época, foi
adotar uma “política de enfrentamento” ao tráfico de drogas e uma declarada “guerra”
ao Complexo do Alemão, por representar o símbolo do comando e “território” que se
queria derrotar nessa suposta “guerra”, tal assunto foi detalhado em seção anterior. Essa
“guerra” que deixou diversos feridos e vítimas do confronto foi justificada, apesar
disso, durante os primeiros dois anos de governo como política de estado para área de
segurança pública e até mesma como bem-sucedida e caminho certo a ser seguido.
Dessa forma, apresentamos a partir da literatura as possíveis explicações
alternativas para a escolha da política de pacificação. Nós fizemos uma reconstrução
história dos fatos, mostramos a sequência dos eventos e analisamos e apresentamos
evidências que ambas hipóteses não se sustentam (BEACH, 2017; ROHLFING, 2014).
Mas, foi o governo de Sérgio Cabral inicialmente orientado para uma agenda
repressiva na área de segurança pública que formulou propostas nomeadas de política
de pacificação, mais conhecida como UPP. Nesse sentido, senão foi mudança de
governo e aliança partidária e crise “habitual” da segurança pública do estado o que
levou esse mesmo governo a formular essa política?
É fato que os atores, as instituições e o problema se mantiveram constantes.
Entretanto, a preferência política anunciada mudou. Se as variáveis continuam as
mesmas, como explicar o que aconteceu? Nós defendemos que a contingência teve um
papel importante na escolha da solução: política de pacificação para o problema já
identificado.
A hipótese central do trabalho é que eventos contingências modificaram as
preferências anunciadas pelos atores relevantes (governador, secretário de segurança
pública), influenciando o processo decisório e impactando na escolha por uma política
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de pacificação, no período analisado (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009;
TSEBELIS, 1997, 2002; ELSTER, 1994; 2005, 2010).
Para responder essa pergunta dialogamos com a literatura sobre políticas
públicas, abordagem institucional e contingência. Isto foi importante para definirmos
por quais mecanismos a contingência atuou na interação entre os atores relevantes
dentro do arcabouço político institucional vigente e influenciou o processo decisório da
política de pacificação. A partir da analise da literatura sobre contingência
identificamos dois mecanismos pelos quais ela pode ser importante na tomada de
decisão: primeiro, pode alterar as crenças sobre os objetivos e meios para os atores
alcançarem seus objetivos; segundo, pode alterar a posição relativa dos atores nas
instâncias institucionais, modificando seus poderes de agenda e de veto no processo
decisório (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; TSEBELIS, 1997, 2002;
ELSTER, 2010, 2005 e 1994).
Dado o contexto de agenda de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro e a
necessidade das autoridades de apresentar garantias que tais eventos ocorreriam de
maneira segura e dentro de uma ordem que seguisse políticas e práticas de segurança
cidadã, identificamos que a contingência (causa), entendida aqui como o sucesso dos
jogos Pan-Americanos e a possibilidade do estado do Rio de Janeiro de virar sede das
Olimpíadas de 2016, mudou as crenças iniciais dos atores relevantes (governador,
secretário de segurança) na melhor forma de encaminhar a solução, de “política de
enfrentamento” para uma política de pacificação (resultado). (ELSTER, 2010, 1994;
SHAPIRO e BERI, 2009; GERRING, 2007). Em relação ao segundo mecanismo
averiguamos que ele não esteve presente. Isto, porque os atores chaves permaneceram
na mesma posição de poder e foram os mesmos que formularam ambas políticas.
Nas três seções, anteriores, mostramos detalhadamente como então o sucesso da
segurança dos jogos do Pan-Americano levou a uma expectativa que a cidade do Rio
de Janeiro teria chances de virar sede das Olimpíadas de 2016. Para isso, era preciso
desassociar a imagem da cidade do “caos e da desordem”, que estava intimamente
ligada a segurança pública, especificamente, a criminalidade violenta provocada por
disputas entre quadrilhas de tráfico de drogas e milícia presente nas favelas do Rio de
Janeiro, e reconstruir a imagem da cidade maravilhosa.
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Ao mesmo tempo que as autoridades supervalorizavam a imagem da “cidade
maravilha” e do país em progresso socioeconômico utilizavam a estratégia de
reconhecimento de suas mazelas e que vinham buscando soluções para tais problemas
e que o legado das olimpíadas ajudaria justamente nessa conquista. Nesse discurso,
verificamos nos documentos oficiais, nas falas de atores chaves e fontes secundárias
como essa estratégia era fundamental para convencer o público e, principalmente, o
COI que o Rio estava pronto para sediar as Olimpíadas. Sendo a segurança pública o
melhor exemplo disso, por se tratar do tema mais crítico, que além de ter recebido a
pior nota na primeira rodada da candidatura era visto com desconfiança a capacidade
das autoridades estaduais de garantir a segurança dos jogos na cidade.
Nesse cenário, era necessário que projetos concretos fossem de fato apresentados
pelos governos, não bastando apenas o discurso. A partir disso, verificamos que a
recente, então, Companhia de Policiamento Comunitário do Santa Marta - um mês após
a sua instalação passou a ser chamada de Unidade de Polícia Pacificadora - foi citada
nesses documentos como um novo modelo de policiamento instalado na comunidade
que permitiu tanto a expulsão do crime organizado, quanto melhorias nas condições de
vida local (BRASIL, 2009d). Assim como, nas falas dos atores chaves. Um outro
exemplo disso, foi o fato da então comandante da UPP do Santa Marta, Capitã Priscila
de Oliveira, ter sido questionada durante a visita e sabatina da comissão avaliadora do
COI na cidade se de fato o governo estadual estava apoiando o policiamento
comunitário (O GLOBO, 10/05/2009, p. 25).
Outros dois pontos reforçam a nossa hipótese, que serão apresentados a seguir. O
primeiro, se refere aos dois mapas, abaixo, um representa as quatro regiões (e bairros)
onde ocorreram os jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro e o segundo mapa as
regiões onde as Unidades de Polícia Pacificadora foram instaladas na cidade. Observase que essas ilustrações deixam claro que de fato as UPPs foram instaladas, em sua
maioria, nos locais de competição dos jogos Olímpicos, hotelarias e vias expressas da
cidade, por onde os atletas, autoridades e turistas circulariam durante o evento. Isto,
levou a conclusão de vários estudiosos na área que as UPPs serviram como cinturão de
segurança nos locais que receberiam os jogos (RIBEIRO e GRIJÓ, 2018; FERREIRA,
2017; COUTO, 2016; NUNES, 2013; PALERMO, 2013; SILVA, 2012).
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Figura 3 – Mapa dos Locais dos Jogos Rio2016

Fonte: BRASIL, 2009c, p. 9-10.

Figura 4 – Mapa das UPPs do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Mapa recortado da reportagem do G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2014/03/policia-prende-mais-de-100-pessoas-desde-o-inicio-do-cerco-mare-rio.html
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Legenda do Mapa das UPPs do Estado do Rio de Janeiro

Outro ponto é em relação a queda das taxas de homicídios dolosos (ver gráficos
5 e 6 em anexo), que era uma das bandeiras do projeto. Verificou-se que, ainda que
durante meia década do programa essa taxa tenha caído, principalmente, na capital, a
maioria das UPPs foram instaladas fora das áreas com maior ocorrência de homicídios
dolosos no estado.
O gráfico de barras, abaixo, ordena as frequências das ocorrências por Áreas
Integradas de Segurança Pública (AISP), da maior para a menor, permitindo a
identificação das áreas com mais casos. A curva de linha vermelha – apresenta a
porcentagem acumulada do número de homicídios dolosos nas AISPs, no período de
novembro de 2008 a julho de 2014.
Observa-se que, as dez primeiras AISPs que acumulam 58,6% dos homicídios
dolosos, nesse período, no estado apenas duas foram contempladas com o programa de
polícia pacificadora. Mesmo assim, a UPP do Complexo de Manguinhos, no Município
de Duque de Caxias, localizada na AISP 15, apenas foi instalada em fevereiro de 2014.
A outra que nos referimos é a AISP 14, onde foram instalada duas UPPs, do Jardim
Batan inaugurada ainda no início do programa em 2009 e a da Vila Kennedy, também,
em 2014. O Complexo do Alemão (AISP 16), a comunidade Santa Marta (AISP 2) e a
comunidade Cidade de Deus (AISP 18), por exemplo, não estavam entre as vinte AISP
com o maior homicídio doloso no estado. A descrição das Unidades Territoriais em
relação a cada AISP encontra-se em anexo.
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Gráfico 3 – Homicídios dolosos na AISP (distribuição por AISP e frequência acumulada).

Fonte: ISP Dados (http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Monitoramento.html)
Legenda do Gráfico Homicídios dolosos na AISP com ou sem UPP.
AISP20

Sem UPP

AISP22

UPP Manguinhos; Arará e Mandela;

AISP15

UPP Complexo de Mangueirinha

AISP18

UPP Cidade de Deus

AISP07

Sem UPP

AISP37

Sem UPP

AISP09

Sem UPP

AISP11

Sem UPP

AISP39

Sem UPP

AISP10

Sem UPP

AISP25

Sem UPP

AISP31

Sem UPP

AISP14

UPPs Jardim Batan e Vila Kennedy

AISP05

UPP Providência; Escondidinho e Prazeres;

AISP24

Sem UPP

AISP17

Sem UPP

AISP27

Sem UPP

AISP29

Sem UPP

AISP21

Sem UPP

AISP06

UPP Borel; Formiga; Andaraí; Salgueiro; Macacos; Turano; Mangueira

AISP12

Sem UPP

AISP04

UPP Coroa, Fallet e Fogueteiro; Complexo do Caju; Barreira do Vasco e Tuiuti; Mangueira; São Carlos

AISP40

Sem UPP

AISP38

Sem UPP

AISP32

Sem UPP

AISP26

Sem UPP

AISP41

Sem UPP

AISP23

UPP Vidigal; Rocinha

AISP03

UPP Lins de Vasconcelos; São João, Matriz e Quieto; Jacarezinho; Camarista Méier

AISP30

Sem UPP

AISP28

Sem UPP

AISP02

UPP Santa Marta; Cerro-Corá

AISP33

Sem UPP

AISP36

Sem UPP

AISP35

Sem UPP

AISP19

UPP Babilônia e Chapeu Mangueira,; Tabajaras e Cabritos; Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.

AISP34

Sem UPP

AISP16

UPPs Fazendinha; Nova Brasília; Adeus; Baiana; Fé e Sereno; Chatuba; Parque Proletário; Vila Cruzeiro

Fonte: Elaboração própria.

O gráfico abaixo ilustra, ainda, o aumento gradativo das despesas com segurança
pública em relação aos gastos totais do estado, principalmente, a partir de 2013.
Contudo, não é possível afirmar que esse aumento da despesa tenha ocorrido por conta
do programa de polícia pacificadora. Mas, chama atenção que isto tenha ocorrido,
justamente, no ano de 2013 quando a principal financiadora das UPPs a empresa EBX
suspendeu o convênio alegando estar enfrentando uma crise financeira (TERRA
ONLINE, 24/08/2010; FOLHA DE SÃO PAULO, 28/11/2010; BELTRAME, 2014).
Voltaremos nesse tema com mais detalhes nas próximas seções.
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Gráfico 4 – Despesas com Segurança Pública em relação ao gasto total do estado
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Fonte: Gráfico construído a partir dos dados extraídos de FERREIRA, 2017, p. 72-74.

A contingência foi uma condição necessária para inserir o discurso da pacificação
como solução, mas não foi suficiente para determinar o conteúdo final da política
adotada. A partir da abordagem institucional trataremos de como os atores relevantes
reagiram a contingência elaborando a política de pacificação. Mas, antes discutiremos
o papel do legislativo no processo decisório dessa política.
4.6.1. Legislativo
A política de pacificação, basicamente, não passou pelo processo legislativo e o
executivo estadual conduziu a criação do arcabouço legal. Ou seja, a normatização da
política foi feita por decretos do executivo e sem contestação por parte do legislativo.
A normatização dessa política, por sua vez, se tratou de um longo processo,
como observado no quadro resumo abaixo, que teve início em 2009 com a criação das
Unidades de Polícia Pacificadora - UPP. O Decreto nº. 41.650/2009 somente informava
que essas unidades executariam “ações especiais concernentes à pacificação e
manutenção da ordem pública nas comunidades carentes”. Dois anos depois, um outro
Decreto n° 42.787/2011 definiu os objetivos, público-alvo, estrutura de organização e
como deveriam ser a implantadas às UPPs. Assim como, esclareceu que essas unidades
faziam parte de um Programa de Polícia Pacificadora. Apenas em 2015, o Decreto n°
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45.146/2015 institui a Política de Pacificação e o Decreto n° 45.186/2015 regulamentou
o Programa de Polícia Pacificadora.
Todavia, o marco legal da política poderia ter acontecido em 2010. O deputado
estadual Alessandro Molon314 elaborou um Projeto de Lei n° 2966/2010 que estabelecia
os critérios para a implementação das UPPs no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Observa-se na justificativa desse projeto que a UPP era vista pelo deputado como um
novo modelo de segurança pública do estado, que promoveria a aproximação da
população moradora de comunidade e a polícia, além do fortalecimento de políticas
sociais nessas áreas. Isto, porque, segundo o documento, as UPPs “trabalham com os
princípios da Polícia Comunitária”. Essas unidades representavam uma forma do
Estado recuperar essas áreas do crime organizado - narcotráfico e milícia.
O objetivo desse projeto de lei era justamente garantir a continuidade dessa
política. Nesse sentido, no art. 2° estabelecia que a suspensão de uma UPP só poderia
ocorrer após 25 anos da sua implementação e a redução do seu efetivo, se necessário,
deveria ser temporário e do máximo de 20% do total. Como, ainda, previa constantes
avaliações do projeto e treinamento dos policiais alocados nessas unidades, compatíveis
com as “normas da Organização das Nações Unidades para policiamento comunitário
e uso da Força”.
O Projeto de Lei n° 2966/2010 foi distribuído em sete comissões e aprovado
integralmente em todas elas, seguindo para o Poder Executivo, onde sofreu veto parcial.
O relator da proposta, Rafael Picciani, filho do presidente da Alerj e de mesmo partido
do governador, deu parecer favorável a manutenção do veto. Na votação em plenária o
veto parcial foi mantido. A lei n° 5890/2011 foi aprovada, porém completamente
esvaziada, 4 dos 7 artigos foram vetados.
Segundo Graça (2016, p.240), o veto do governador “funciona como forma de
moldar os resultados legislativos, de forma a não afetar nem o orçamento e nem as

314

O Deputado Federal Alessandro Molon não concedeu entrevista para a tese. Da mesma forma, o deputado
Estadual Luiz Paulo Correa da Rocha também não. Achei que seria interessante conversar com o Molon por ser o
autor desse projeto de lei. No caso do Luiz Paulo Correa, por se tratar de um deputado estadual antigo da Alerj, que
estava presente durante todo o processo do surgimento da política de pacificação à decadência.
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políticas públicas que o Executivo fluminense tem mantido insuladas da influência do
plenário da Assembleia”.
A política de pacificação se tornou a principal política da área de segurança
pública do governo Cabral, o que nos causa estranheza que o próprio governo tenha
vetado artigos da lei n° 5890/2011 que poderiam fortalecer a continuidade da mesma,
posteriormente, em governos futuros.
De todo modo, é possível supor que a causa tenha sido orçamentária. As UPPs
não estavam previstas no PPA de 2008 – 2011. Na LOA de 2010 tratava vagamente de
uma previsão orçamentária para a implantação das UPPs. Apenas no PPA 2012-2015 e
a partir da LOA 2011 que a previsão orçamentária para a implantação de UPPs
passaram a vigorar nesses documentos, ainda, que não fosse suficiente para arcar com
as despesas totais do programa.
No segundo semestre de 2010, a secretaria de segurança passou a contar com um
fundo de investimento privado para o programa, com a participação da Coca-Cola,
Souza Cruz, Bradesco Seguros, o grupo EBX, Confederação Brasileira de Futebol,
Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), a Fecomércio e Sesi comunidade.
Sendo o maior investidor no programa a empresa EBX, do empresário Eike Batista, que
se comprometeu em investir R$ 80 milhões de reais, entre 2011 a 2014. Entretanto,
suspendeu o convênio em 2013, alegando estar passando por uma crise financeira.
Segundo Beltrame, esse dinheiro não era transferido diretamente para a secretaria, e a
compra do que era necessário para implantação e manutenção do programa era feito
diretamente pelas empresas (TERRA ONLINE, 24/08/2010; FOLHA DE SÃO
PAULO, 28/11/2010; BELTRAME, 2014).
De todo modo, o controle das secretarias estaduais sob a formulação de políticas
públicas do governo, na maioria dos casos, não é necessário passar pelo processo
legislativo. Graça (2016, p. 193), mostrou ao analisar os dados da produção legislativa
com origem do Poder Executivo, que este consegue aprovar a maior parte da agenda
que propõe. Mas, que em sua maioria está voltada para as áreas administrativa e

259

econômica315. Quando se trata de política públicas, o governador tende a insular a sua
agenda da influência dos deputados estaduais. Nesse sentido, “a atuação sobre essas se
dá principalmente pelas secretarias” (GRAÇA, 2016; NEVES, 2019).
Entretanto, durante o governo de Sérgio Cabral foi observado uma alteração
desse comportamento. O Poder Executivo teve uma forte atuação legislativa e passou
medidas relacionada a diversas áreas, como por exemplo, a criação do ICMS verde316;
Instituição do Bilhete Único 317 e a proposta de aumentar o número efetivo de
policiais318. De certa forma, isso era esperado, tendo em vista que Cabral entendia muito
bem como a máquina funcionava, foi presidente da Alerj (1994-2002), tinha apoio da
maioria dos deputados estaduais, inclusive do presidente da casa, Jorge Picciani, de
mesmo partido (GRAÇA, 2016; NEVES, 2019).
Entretanto, justamente as duas principais políticas públicas do seu governo, a
Unidade de pronto Atendimento (UPA), área de saúde, e a UPP foram insuladas da
influência dos deputados estaduais (GRAÇA, 2016). Como dito acima, um marco
regulatório desse programa poderia ter vindo via legislativo, mas foi vetado justamente
pelo Poder Executivo.
De todo modo, podemos afirmar que apesar da insegurança jurídica, porque
decretos não tem força de lei, consequentemente, isso fragiliza a continuidade e
estabilidade da própria política, não houve fragmentação decisória entre o legislativo e
o executivo. Nesse sentido, o legislativo não atuou como um veto player no processo
decisório da política de pacificação (TSEBELIS, 1997, 2002).

315
Graça (2016, p. 193), mostrou uma dinâmica de vetos fortes. De 6.606 projetos de lei analisados por ele,
de 1983 a 2010, 2.297 (34,8%) sofreram alguma forma de veto por parte do Executivo (total ou parcial). Entretanto,
desses 505 (22%) foram derrubados pelo legislativo.
Graça (2016, p. 227-228), diz que com o Cabral foi possível ver um equilíbrio entre os poderes, ainda que
Cabral tenha sido presidente da Alerj e tinha maioria e apoio do Presidente da República, mas “teve derrubados, no
geral mais de um terço dos vetos que apôs”. Para ele, isso não demonstrava fraqueza e sim equilíbrio entre os poderes.
Ou seja, que o legislativo estava conseguindo “aprovar e manter a sua agenda” (GRAÇA, 2016, p.229). Nesse
sentido, não sendo dominada pelos governadores. Esse fenômeno acontece, segundo ele, porque os governadores
perderam recursos, depois da privatização de bancos e empresas estaduais, que o ajudava influir nos deputados
estaduais. Mas, isso não quer dizer que foi totalmente, de todo modo, os governadores ainda são personagens centrais
nos estados. Um exemplo disso, é o poder de veto governamental.
316
Lei n° 5100 de 04 de outubro de 2007. Disponível em: https://govrj.jusbrasil.com.br/legislacao/87878/lei-5100-07 Acesso em: 21 jan 2020.
317
Lei n° 5628 de 29 de dezembro de 2009. Disponível em: https://govrj.jusbrasil.com.br/legislacao/820940/lei-5628-09 Acesso em: 21 jan 2020.
318
Lei
n°
5467
de
08
de
junho
de
2009.
Disponível
em:
<
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/89e653ec7f079f72832575d6005
fd589?OpenDocument> Acesso em 21 jan 2020.
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Uma outra forma que o legislativo poderia influir, apontado pela literatura, seria
no financiamento da política durante a votação do orçamento. Entretanto, como
mostrado acima, o financiamento privado nos primeiros anos do projeto possibilitou
que o secretário Beltrame não precisasse negociar um orçamento próprio para o
programa de polícia pacificadora (GRAÇA, 2016).
No entanto, esse cenário mudou a partir de 2014, porque sem a verba do grupo
EBX, Beltrame teve que passar a pedir recursos a ALERJ para manter as UPPs. Nesse
sentido, em 2014 foi liberado do fundo da Alerj ao governo do estado R$ 70 milhões
de reais e a maior parte desse dinheiro foi destinado a políticas de segurança pública,
especialmente, a política de pacificação.319 (ALERJ NOTÍCIAS, 05/06/2016).
Beltrame em audiência pública na Alerj, em maio de 2016, afirmou que os
recursos enviados pela Assembleia estavam sendo fundamentais para manter o
programa. Em suas palavras,
Graças à Alerj, e à Comissão de Segurança da Alerj, a UPP é a única coisa
para a qual ainda temos recurso. Então, estamos terminando as bases novas de
concreto e alvenaria, conseguimos oferecer aos policiais novos armamentos e
estamos fazendo novamente a requalificação de todo esse pessoal, que está
passando por cursos. A UPP é algo que ainda tem muito a dar, que me motiva
(ALERJ NOTÍCIAS, 03/05/2016).

Em pesquisa no site da Alerj, um outro dado que nos chamou atenção foi que até
2011 somente o projeto de Lei n° 2966/2010 tinha sido debatido na ALERJ. Esse
cenário mudou a partir de 2011, os deputados passaram a se interessar mais pela política
de pacificação. De meados de 2011 a 2017 foram identificados mais de duzentos
discursos dos deputados estaduais relacionados ao tema, que se dividiam entre aqueles
que criticavam o programa e os que pediam a instalação de novas UPPs320. Além disso,
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As últimas UPPs instaladas foram em 2014, na Vila Kennedy e no Complexo da Mangueinha.
De 2011 a 2013 os discursos dos deputados estaduais geravam em torno dos seguintes temas: a) pedido
de colocar UPP em áreas que não tinha; b) explicação, por que só havia UPP na Tijuca e entorno (Maracanã, Vila
Isabel) e na zona sul da cidade do Rio de Janeiro; c) explicação, porque só tinha UPP em áreas dominadas pelo
tráfico de drogas e ausência em áreas de milícia; d) Outros, chamavam atenção para a possibilidade de fuga de
bandidos de áreas pacificadas para outras comunidades e para o aumento do número de roubos no asfalto; e)
cobranças de politicas sociais em áreas com UPP; f) outros ainda, afirmavam que esse tipo de política era trabalho
de polícia e não de exército. Eles faziam referência a ocupação do complexo do Alemão para a implantação do
programa de polícia pacificadora. Após 2014 alguns deputados já pediam reformas na política de pacificação. Após
2015 alguns deputados já apontavam para o fracasso e a falência da política.
320
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a aprovação de duas lei, uma que tinha o objetivo de criar um microcrédito321 para
empreendedores em áreas pacificadas e a outra de incentivar o consumo consciente de
energia322 nessas áreas.
Por fim, vale reforçar que a consequência desse insulamento da agenda é que
iniciativas de caráter reformistas sem caráter regulatório acabam não tendo
continuidade em governos posteriores. Ou seja, sem uma lei que de fato regule
impedindo o esvaziamento da política pública no próximo governo. Segundo Graça
(2016, p. 260), tem sido uma “falta de tradição de marcos regulatórios definidos por
legislação estadual”.
O quadro a seguir é uma síntese dos decretos323 que definiram, regulamentaram
e instituíram a política de pacificação, o programa de pacificação e a Unidade de Polícia
Pacificadora.

321
Lei n° 6139 de 28 de dezembro de 2011. Disponível em: < https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei6139-2011-rj_158832.html> Acesso em: 27 set 2017.
322
Lei n° 6096 de 28 de novembro de 2011. Disponível em: < https://govrj.jusbrasil.com.br/legislacao/1030108/lei-6096-11> Acesso em: 27 set 2017.
323
A figura 4, em anexo, mostra o grau de frequência das palavras nos documentos oficiais da política de
pacificação ao longo dos anos, quanto maior a palavra maior a sua frequência. Observa-se nos gráficos que a palavra
“pacificação” foi aumentando a cada novo decreto lançado e a política sendo melhor definida.
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Quadro 4 - Síntese do Processo Legal de Institucionalização da Política de Pacificação
Nome
e
Atos
administrativos e
Principais definições
outros
UPP
Decreto n°41.650 de
21 de janeiro de
2009.

Programa
de
Polícia
Pacificadora
Decreto n° 42.787
de 06 de janeiro de
2011.

UPP
Lei n° 5890 de 14 de
janeiro de 2011

• Cria as Unidades de Polícia Pacificadora – UPP
• Objetivo: Executar “ações especiais concernentes à pacificação e
manutenção da ordem pública nas comunidades carentes”.
• Órgãos envolvidos: Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar
do Rio de Janeiro.
• Regulamenta a implantação das UPPs.
• Objetivo Geral: Executar “ações especiais concernentes à pacificação
e a preservação da ordem pública, destinam-se a aplicar a filosofia de
polícia de proximidade nas áreas designadas para sua atuação”.
• Público-alvo: “Comunidades pobres com baixa institucionalidade e
alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos
criminosos ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de
Direitos”.
• Objetivos específicos: 1) Retorno do controle estatal sobre
comunidades influenciadas por criminosos ostensivamente armados; 2)
Paz, tranquilidade e exercício de cidadania plena nessas localidades.
• O Programa de Polícia Pacificadora é desenvolvido a partir de 4
etapas. 1) intervenção tática que consiste, por meio de operações das
forças especiais da policiai militar - Bope e Choque, na recuperação do
controle pelo estado de áreas dominadas por criminosos armados; 2)
Estabilização após a intervenção, intercalando ações de intervenção
táticas e delimitação de área; 3) Implantação da UPP que seria a alocação
de policiais para essas áreas e o exercício de polícia de proximidade; 4)
Avaliação e monitoramento do programa.
• Órgãos envolvidos: Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar
do Rio de Janeiro; Instituto de Segurança Pública.
• As UPPs passam a ser coordenado pela Coordenadoria de Polícia
pacificadora – CPP e este é subordinado ao Comando Geral da PMERJ. O
CPP é responsável por coordenar, preparar doutrinalmente e
operacionalmente a UPP. Assim como, padronizar procedimentos dos
policiais nas unidades e implantar e Planejar novas UPPs.
• Definições de quantos policiais devem ser alocados, a hierarquia do
comando e gratificações. Especifica que os soldados alocados devem ser
recém-formados.
• Definição que os policiais militares devem receber uma formação em
Direitos Humanos e polícia comunitária.
• Estabelece critérios para a implementação das UPPs.
• UPP vinculadas a PMERJ. Objetivo principal é a retomada de
territórios dominados pelo crime organizado – narcotráfico e milícia,
garantindo a segurança e direitos humanos da população local e
permitindo a ocupação social desses espaços (Art1°).
• Vetado os Art° 2, 3, 4 e 5.
• Após a instalação de uma UPP, o poder público deve, no prazo de 120
dias, articular com suas secretarias e Prefeituras, visando a disponibilidade
de serviços públicos à população local (tais como: creches e escolas;
acesso e saneamento básicos, energia elétrica e internet).
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Continuação
Nome
e
Atos
administrativos e
outros
Programa
de
Polícia
Pacificadora
Decreto n° 44.177
de 26 de abril de
2013.

Principais definições

• Dá nova redação ao Decreto de n° 42.787 de 06 de janeiro de 2011.
O novo decreto não muda em essência o entendimento do decreto anterior.

•
•

•

Política de
Pacificação
Decreto n° 45.146
de 05 de fevereiro de
2015

•

•
•
•

Institui a Política de Pacificação no Estado do Rio de Janeiro.
Definição da Política de Pacificação: “é um processo de reintegração
política, econômica e social de territórios conflagrados previamente
definidos por critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de
Estado de Segurança (SESEG). ”
Objetivo: O objetivo da política é garantir a inclusão social e a
igualdade de oportunidades, através de ações de prevenção da
violência e da criminalidade, por meio de ações que envolvem
diversos órgãos, secretarias e entes federativos. No decreto enumera
cinco tipos de prevenção: primária (ações voltadas para reduzir os
riscos do meio ambiente físico ou social mais suscetíveis ao risco de
crime e violência), secundária (ações voltadas para reduzir os riscos
de pessoas mais propícias a se envolverem com o crime), terciária
(ações voltadas para reabilitar e reintegrar à sociedade pessoas que já
praticaram crimes), situacional (ações dirigidas para reduzir as
oportunidades para cometer crime e violência) e social (ações
voltadas a grupos com pré-disposição de cometer crime e violência).
Público-Alvo: “Entende-se por territórios conflagrados a delimitação
espacial de comunidades socialmente vulneráveis, com baixa
institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação
oportunista de grupos criminosos ostensivamente armados afronta o
Estado Democrático de Direito, prejudicando o desenvolvimento
político social e econômico de suas comunidades”.
Órgãos envolvidos: a SESEG é responsável pelo planejamento,
coordenação e implementação do Programa de Polícia Pacificadora.
As polícias civil e militar pela execução do programa.
Criação da comissão executiva de monitoramento e avaliação da
política de pacificação – CEMAPP.
Alinhamento em relação ao conceito de Segurança Cidadã
propugnado pelo programa das Nações Unidades para o
desenvolvimento – PNUD, vinculado a ONU. Assim como, dialogar
e seguir diretrizes comuns do Grupo de Trabalho Especializado
Segurança Cidadã do Mercosul e países associados e, ainda, dar
efetividade ao conceito de segurança cidadã proposto pela União e
discutida no congresso Nacional.
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•
•

•

•
•

Programa de
Polícia Pacificadora
Decreto n° 45.186 de
17 de março de 2015.

•

•
•

Regulamenta o Programa de Polícia Pacificadora.
Programa de Polícia Pacificadora faz parte da Política de Pacificação e conjuga
ações de prevenção e repressão qualificada das polícias estaduais com o objetivo
de “(1) recuperação de territórios sob o controle de grupos ilegais armados, (2)
a restauração do monopólio legal e legítimo da força pelo Estado e (3) a
diminuição da criminalidade violenta, sobretudo a letal”.
Objetivos específicos: 1) Retomada de territórios sob o controle de grupos
criminosos armados pelo estado, buscando acabar com a coação ilegal de
moradores; 2) reduzir a violência armada e letal; 3) recuperar a confiança e a
credibilidade dos moradores na polícia; 4) “contribuir para uma cultura de paz,
regulando, de forma pacífica, os conflitos no interior das áreas atendidas, sob a
orientação de padrões não-violentos de sociabilidade”.
Público-Alvo: não define o público a ser atendido e sim áreas.
O Programa de Polícia Pacificadora é desenvolvido a partir de 5 etapas. 1)
Análise estratégica, a SESEG seleciona a partir de critérios técnicos e objetivos
a área que será contemplada pelo programa; 2) Intervenção tática consiste em
ações policiais táticas com objetivo de recuperar o controle estatal e implantar
o programa na área selecionada. A ação é realizada por forças do Comando de
Operações Especiais (COE) da PMERJ com participação da Polícia Civil,
visando a operacionalização das investigações em curso referentes ao local; 3)
Estabilização da área selecionada é o momento em que são intercaladas tanto
ações de intervenção tática, quanto de delimitações de áreas. Esse processo é
anterior as ações da polícia pacificadora; 4) Implantação da Polícia Pacificadora
efetivamente acontece após a estabilização da área e no momento em que os
fatores de risco à integridade física das pessoas estão relativamente controlados
pelas forças de segurança. A partir disso, é possível o exercício da Polícia
Pacificadora; 5) Avaliação e monitoramento do programa é previsto após a
implantação da polícia pacificadora. O objetivo é tanto orientar possíveis
correções futuras da política, quanto para acompanhar a evolução dos riscos à
integridade física das pessoas envolvidas no processo, para a adoção das ações
de polícia mais adequadas.
Órgão envolvidos: SESEG é responsável pela coordenação do Programa de
Polícia Pacificadora e as polícias civil e militar por sua execução. Sendo a
PMERJ é responsável pela execução das UPPs e a as atribuições da PCERJ serão
executadas por Unidades de Polícia Judiciária – a serem instaladas. O CPP é
responsável por coordenar as UPPs e está ligado ao Comando Geral da PMERJ.
O ISP é responsável por monitorar a política de pacificação por meio de índices
e indicadores.
O Conselho Permanente de Avaliação e Deliberação (CPAD) é responsável por
semestralmente avaliar a eficácia e efetividade das ações do Programa de Polícia
Pacificadora.
Definições de quantos policiais devem ser alocados, a hierarquia do comando e
gratificações.

As UPPs passam a ser classificadas operacionalmente a partir do grau do risco. Sendo
o CPP responsável por essa avaliação, com base no Índice de Risco Operacional
(IROp) a ser modelado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) a partir de
indicadores de violência sugeridos por aquele Instituto. Nesse sentido, é adotado três
níveis de riscos operacionais: verde, quando o nível é baixo; amarelo quando é
moderado; e vermelho quando o risco é alto.
Fonte: Elaboração Própria

4.6.2. Configuração da política de pacificação
Mostramos, anteriormente, que o legislativo estadual não atuou como vetor
player e a normatização da política de pacificação foi feita por decretos do executivo
estadual e sem contestação por parte do legislativo. Se por um lado, isso traz
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insegurança jurídica, porque decretos não tem força de Lei, o que poderia fragilizar a
continuidade da própria política com a troca, posteriormente, de governo, por exemplo.
Por outro lado, esperaria que isso evitaria a fragmentação decisória no processo de
tomada de decisão (TSEBELIS, 1997, 2002).
A política de pacificação foi configurada pela secretaria de segurança pública
em conjunto com uma das suas agências, a polícia militar 324 . Acreditamos que a
fragmentação decisória foi gerada internamente dentro do próprio executivo e da polícia
militar, que elevou os pontos de veto e limitou a possibilidade de inovação da política
institucional.
Desse modo, procuraremos mostrar a seguir que os atores relevantes reagiram a
contingência elaborando uma política pública que foi representada como uma mudança
de ideia na área de segurança pública - no discurso - mas substantivamente não
significou uma grande mudança de fato. A hipótese complementar desse trabalho é que
os atores pró-continuidade limitaram o escopo da própria política de pacificação. A
seguir deixaremos esse argumento mais claro.
Para tratarmos da configuração da política de pacificação analisamos quatro
pontos que julgamos fundamental para compreender os contornos dessa política. 1)
apresentamos o que chamamos de “visão de mundo” do secretário Beltrame, que
apontamos como o “empresário político” dessa política; 2) a visão da polícia militar
sobre o política de pacificação e a respeito de diferenças e/ou semelhanças dessa
política em relação a programa/projeto anteriores do tipo policiamento comunitário
implantados pela própria PMERJ325. Como também, analisamos o Plano Estratégico da
corporação, no período estudado, e mostramos que a própria polícia tinha planos de dar
continuidade a projetos semelhantes as UPPs. Além disso, a configuração da política
pode ter sido influenciada pelos atores que participaram do processo de formulação da
mesma, sendo assim, julgamos importante destacar informações a respeito dos
comandantes da PMERJ da época; 3) reforçaremos, a partir de evidências, que essa
política foi sendo construída de forma improvisada e institucionalizada de forma

324
A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro ficou fora do processo de formulação e implementação da
política de pacificação.
325
A respeito desses programas/projetos do tipo policiamento comunitário implantados no Rio de Janeiro
foram objeto de análise no capítulo 3. Nesse sentido, não iremos aprofundar sobre esse assunto nessa seção, tendo
em vista que já fizemos isso.
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precária; 4) por último, mas não menos relevantes, defendemos que as UPPs é um
projeto com “raízes” na polícia militar do Rio de Janeiro. Sendo assim, pretendemos
deixar isso claro, a partir de evidências, que serão apresentadas ao longa dessa seção.
O Gaúcho, policial federal José Mariano Beltrame 326 assumiu a Secretaria de
Estado de Segurança do Rio de Janeiro – SESEG em 2007 e renunciou ao cargo em
2016. Até o momento foi o secretário que mais tempo ocupou essa cadeira no estado.
Ao entrar na secretaria, Beltrame compôs uma equipe327 de policias federais, três deles
de extrema confiança dele, como: Marcelo Montanha na Chefe de Gabinete; Roberto
de Sá328 na Subsecretário de Planejamento e integração Operacional e Edval Novaes na
Subsecretário de Modernização e Tecnologia.
Apenas em 2010, já com as UPPs em funcionamento que Beltrame preocupado
em reformar o currículo dos policiais militares, que iriam atuar nessas unidades,
convidou a civil e socióloga Juliana Márcia Barbosa 329 para a Subsecretaria de
Educação, Valorização e Prevenção. Com exceção de Barbosa, essa equipe com perfil
policialesca permaneceu ao lado de Beltrame durante toda a sua gestão na secretaria e
foi essa mesma equipe 330 que defendeu por quase dois anos uma “política de
enfrentamento” ao tráfico de drogas e que formulou a política de pacificação.
Ao tratarmos da configuração da política de pacificação se faz necessário
compreender a “visão de mundo” de Beltrame. Isto, porque ele foi o empreendedor
político, aquele que acreditamos, nesse trabalho, que ao reagir a contingência formulou
uma propostas de solução 331 , ainda que com a participação de outros atores, e a
defendeu como importante mudança na área. Nesse sentido, compreender suas crenças

326
Nascido em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aluno dos ex-ministros Nelson Jobim e Tarso Genro e
estudou e trabalhou com o ex-secretário Luiz Fernando Corrêa (BELTRAME, 2009 e 2014).
327
Rivaldo Barbosa para a Subsecretaria de Inteligência, Jéssica Oliveira Almeida na Subsecretaria de
Educação, Valorização e Prevenção. Em 2009, Hélio Pacheco Leão, também da PF, assumiu a subsecretário de
Gestão e Estratégica.
Um outro PF de confiança de Beltrame e Roberto de Sá era o Roberto Alzir Dias Chaves que foi
superintendente de Planejamento Operacional da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional da SESEG
de 2007 a 2012. Em 2012, assumiu a recém-criada Subsecretário Extraordinário de Grandes Eventos.
328
Dois de seus subsecretários antes de entrarem na PF foram da PMERJ são eles: Roberto de Sá e o Hélio
Leão.
329
Barbosa foi funcionária SENASP de 2001 a 2010 e atuou na área de currículo de profissionais de
segurança pública.
330
Em anexo, o Grafo 1 ilustra as relações e indicações dos atores relevantes.
331
Lembrando que o problema continuava o mesmo, combater a criminalidade violenta provocada por
quadrilhas de tráfico de drogas por controle de território.
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e ideias são fundamentais para entender até que ponto isso pode ter influenciado ou
mesmo definido os contornos da política de pacificação que foi desenhada.
A partir de trechos de entrevistas e da própria biografia desse ator – disponíveis
- foi possível perceber que existiam três pré-concepções presentes na fala de Beltrame:
1) o imaginário dele a respeito da sociedade carioca; 2) o local, que para ele o crime era
produzido e; 3) a questão do território do crime e concepções relacionadas à atuação do
estado no controle dessas regiões, que perpassam por estratégias de guerra e paz –
invadir, ocupar e permanecer.
A sociedade carioca, para Beltrame, vivia uma “cultura da corrupção” e
desrespeito às leis. Sendo a polícia, então, reflexo dela. Até certo ponto, também,
permissiva com o avanço de áreas favelizadas e com o consumo de drogas ilícitas. Isto
é possível perceber nos trechos em destaque abaixo,
(..) A polícia fluminense era muito complicada. Mas o policial não vem de marte,
ele pertence a uma sociedade e é influenciada pelos valores transmitidos por essa
cultura. A transgressão não ocorre só do lado do policial. Ela está impregnada no
ambiente, nas hierarquias. No Rio, a promiscuidade se alastrou sob a leniência das
autoridades e, de certa forma, foi aceita pela população (da grande à pequena
transgressão), (BELTRAME, 2014, p. 76-77).
(...) Metrópoles tendem a ser vibrantes e caóticas, mas o Rio tem uma peculiaridade:
sua permissividade com o crônico desrespeito às regras. O ex-chefe de Polícia Civil
Hélio Luz fez o alerta de que Ipanema brilhava à noite, numa referência ao consumo
de cocaína em um dos bairros mais valorizados da cidade. É um ciclo cruel. O cara
cheira pó, desce de casa e vê que roubaram seu carro, provavelmente para trocá-lo
por drogas ou armas. Sua reação é instantânea: fica revoltado, veste uma camisa
branca e vai para a caminha contra a violência na praia ou abraçar a Lagoa Rodrigo
de Freitas (BELTRAME, 2014, p. 76-77).
(...) As pessoas vêm me dizer: “O senhor tem que fazer uma ocupação lá na Tijuca!”
Eu sei que eu tenho que fazer uma ocupação lá. Mas só que lá eu tenho que fazer
19 ocupações simultaneamente. O Rio tem isso. E aí eu acho que entra a conta dos
governos, que foram lenientes, permitiram que isso acontecesse. A sociedade
também foi muito tolerante, também, permitiu que isso acontecesse. E aí também
tem todo um contexto eleitoral por trás disso tudo (BELTRAME, 2009, p.265-266).

O Rio de Janeiro, para o secretário, era marcado por uma divisão clara entre o
asfalto e o morro. A favela, vista por ele, como o local onde o crime era produzido,
reflexo da degradação, da pobreza, do caos urbano e da terra sem lei. O asfalto, formado
por uma sociedade e autoridades permissivas e corruptas. Destacamos os trechos a
seguir.
(...) A cidade assistiu à violência crescer como chaga e nada fez para detê-la. As
favelas se expandiram a olhos vistos, com barracos construídos sobre encostas e
córregos, ante a apatia da população, da Justiça e dos governos municipal e
estadual”. O descaso teve como consequência a insegurança. O caos urbano fertiliza
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as ações criminosas. Foi desse vácuo legislativo e do poder público que se
aproveitaram as quadrilhas para tomar conta da região.
Todo esse problema do Rio passa pela desordem pública. É o que pavimenta o
caminho para o crime, para a insegurança dos cidadãos (BELTRAME, 2014, p.77).
(...) Nós, infelizmente, temos aqui no Rio de Janeiro, criminosos nenhum enfrenta
a polícia como aqui. Isso é um conteúdo histórico que o bandido tem, até porque
nós temos áreas aqui que durante muito tempo foram praticamente inexpugnável,
áreas onde as pessoas não sabem o que é lei, o que é Constituição, o que é código
do processo. Não sabem. Porque o Estado nunca foi lá. Nem polícia, nem educação,
nada (BELTRAME, 2009, p.263).

Beltrame (2014, p. 81) acreditava que não existia no Rio de Janeiro “um senhor
das drogas (e) quem mais se aproxima desse título é um sujeito que não circula pelas
ruas da cidade, mas no mundo dele, naquele morro onde tem poder”. Para ele, o poder
do traficante se fazia presente no “território” que o mesmo dominava. Sendo assim,
uma vez que esse “território” fosse “retornado pelo estado” o mesmo se enfraqueceria.
Segundo Beltrame (2014, p. 81), a partir de um diagnóstico dele e de sua equipe
chegaram a conclusão disso, que a falta de controle das autoridades sob às favelas
permitiu que esses “territórios” fossem controlados por quadrilhas de tráfico de drogas
e milícias.
De fato, nenhuma ideia esteve tão presente em suas políticas na secretaria do
que da necessidade de “retorno de território” pelo estado de áreas dominadas por
quadrilhas de tráfico de drogas e milícia. Essa estratégia esteve presente nos dois
primeiros anos de governo Cabral, quando invadiu o Complexo do Alemão, por
diversas vezes, com o objetivo de enfraquecer a facção de drogas Comando Vermelho
– dita como maior e mais violenta do estado - ou como objetivo da própria política de
pacificação.
Nos trechos abaixo, extraídos de entrevistas e da própria biografia do Beltrame,
verifica-se uma alusão a espaços em guerra, a necessidade de olhar para esses
“territórios” como diferentes do resto da cidade, onde a guerra acontece. A ausência do
Estado levou a criminalidade e a exclusão social e era preciso, então, no imaginário de
Beltrame, dominar esses “territórios” perdidos pelo Estado. Um espécie de aceitação
que só a guerra levaria a paz.
(...) o que nós queremos é quebrar a territorialidade da violência. Aquela coisa do
território do fuzil na mão, da ostensividade da arma. Quando eu crio um ambiente
de paz, esse ambiente serve para todos, serve para as pessoas que moram lá e serve
para os serviços também (BELTRAME, 2009, p. 259).
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(...) O Rio tem uma outra característica que é geográfica. (...) Aqui, ele desce o
morro, faz o que tem que fazer e sobe. Então, as outras cidades não assistem à
violência, ela não é tão evidente como aqui no Rio de janeiro. Essa questão
geográfica, para mim, é muito importante. As pessoas se preocupam com o
episódico. É o tiro na rua, é o sangue no asfalto, é a buzina, é a sirene, o vidro
quebrado... “Roubaram a minha bolsa! Pega ladrão!” Mas as pessoas se esquecem
que, em determinados lugares do Rio de Janeiro, tem um morro com uma favela,
onde você vê uma casa sendo construída em cima da outra (BELTRAME, 2009, p.
265).
(...) Desde muito cedo, eu pensava que a lógica para implodir o poder do traficante
era abalar a estrutura do território. Se a droga é apreendida, o bandido compra mais.
Se ele vai preso, em segundos já tem um substituto. Por outro lado, se perde o
território, que é protegido por armas, fica vulnerável. Era o que me vinha à cabeça:
acabar com aquilo que sustentava as facções e seus negócios – domínio do território
imposto por armas de guerra. (...) Com base nessa lógica, tínhamos de desalojar o
traficante do lugar simbólico de “chefe do morro”. Em vez de prometer atacar o
crime, prender pessoas e acabar com as drogas, nosso compromisso era retomar o
território (BELTRAME, 2014, p.81).
(...) Nós vimos o que já tinha sido feito, mas a inspiração para as UPPs não foi a
experiência de Medellín (Colômbia). A inspiração foi o tabuleiro de xadrez. O Rio
de Janeiro é o tabuleiro de xadrez. Eu tenho os quadrinhos pretos e os quadrinhos
brancos. A minha ideia era deixar tudo de uma cor só. Nem tudo preto, nem tudo
branco, mas misturar as cores. Então eu e minha equipe tínhamos que responder
uma pergunta: “como é que a gente faz para misturar as cores?”; a ideia não era
acabar com a favela, mas acabar com a tirania que tinha ali dentro, imposta pela
arma do comando do tráfico e das milícias. Era uma zona de guerra onde traficantes
e milícias determinavam quem podia subir o morro e até que horas. Em plena cidade
do Rio de Janeiro havia áreas onde o Estado não entrava e a população mais pobre
da cidade era refém de traficantes e milícias fortemente armadas (BELTRAME
(apud Moraes, Marinho e Franco, 2015, p. 505).
(...)No começo, colocar o nome UPP foi uma briga. Colocar a palavra “pacificação”
foi um grande problema porque ia parecer que o Rio estava em guerra. Daí eu disse:
gente, se vocês não se convencerem que estas ilhas de violência fazem parte do
estado do Rio de Janeiro, nós não vamos resolver isso. Nós estamos em guerra, sim.
Primeiro é preciso reconhecer isso. Não é para agir como se aquelas áreas não
fossem o Rio de Janeiro. Aquela é uma área que é de guerra e é o Rio de Janeiro.
Isso, vocês (governador e demais secretários do Estado do Rio de Janeiro, em
reunião) têm que assimilar e têm que tratar isso como guerra. Só reconhecendo o
que está acontecendo, reconhecendo que há uma guerra no Rio de Janeiro que
vamos poder começar a tratar do problema (BELTRAME (apud Moraes, Marinho
e Franco, 2015, p. 505-506).
(...) Agora, o que se planejou foi o seguinte: como entrar e ficar? Como é que você
vai fazer isso? Então, foi o que a gente fez: pensou em como ia entrar para ficar.
Nos primeiros meses, a gente (equipe de segurança pública) analisou a cidade como
um todo e via que ela era manchada, ela era tipo um tabuleiro de xadrez. Tinha
lugares no Rio de Janeiro que eram ilhas de pura violência, de exclusão. Uma
ditadura imposta pelo crime, tráfico ou milícia e que não tinham a presença do
Estado. Quanto maior a ausência do Estado maior a criminalidade, a violência e a
exclusão social (BELTRAME (apud Moraes, Marinho e Franco, 2015, p. 505-506).

O segundo ponto, que julgamos importante para tratarmos da configuração da
política de pacificação, é a “visão de mundo” da polícia militar do Rio de Janeiro. O
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principal documento da corporação, o Plano Estratégico da PMERJ do quadriênio de
2008 – 2011, foi lançado em 2007 e elaborado durante a gestão do então Comandante
Geral Cel. Ubiratan de Oliveira Ângelo. Na apresentação desse documento, Cel.
Ubiratan fez um resgate da memória do Cel. Nazareth Cerqueira, como um intelectual
da polícia e do Plano Diretor (1984 -1987) lançado na gestão dele, na década de 80,
como inspirador desse Plano Estratégico. É importante relembrar que o Cel. Ubiratan
foi da ATAE e fez parte da equipe do Cel. Cerqueira que elaborou programas/projetos
inspirados no policiamento comunitário, implantados pela polícia carioca no estado nas
duas gestões do governador Brizola.
Outros membros que merecem destaque, que fizeram parte da elaboração desse
documento, foram os coronéis Gilson Pitta Lopes e o Antônio Carlos Suarez David,
que assumiram, em 2008, respectivamente, o Comando Geral da PMERJ e a Chefia do
Estado Maior, no período em que a PMERJ e a secretaria implantaram o policiamento
comunitário do Santa Marta.
Segundo o documento, a PMERJ seguia dois pressupostos teóricos: 1) se tratava
de uma organização prestadora de serviço público de segurança, que tinha como diretriz
servir e proteger a população do Rio de Janeiro; 2) uma instituição com papel
organizacional definido, que seguia a hierarquia e a disciplina, “numa perspectiva
funcional onde o homem treinado e bem preparado para a missão constitui o seu
principal produto” (PMERJ, 2007, p.2).
O plano apresentava seis objetivos que deveriam ser seguidos: 1) melhoria da
qualidade de vida do policial e de seus dependentes; 2) revisão e atualização aplicada a
PMERJ; 3) mudanças nas estruturas organizacionais, nos processos de trabalhos e de
comunicação institucional; 4) mudanças nas dinâmicas de capacitação profissional,
incluindo o apoio e ao ensino e pesquisa; 5) aprimoramento dos procedimentos
orçamentários e financeiros para custeio e investimento da Corporação; 6)
desenvolvimento de ações integradas com outros entes do poder público e segmento da
sociedade.
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No objetivo 3, do Plano Estratégico, estavam previstos: 1) a reavaliação dos
destacamentos e postos de policiamento em “áreas de riscos”332, um diagnóstico da
viabilidade desses serviços nesses locais (PMERJ, 2007, p. 69); 2) a aquisição por parte
da corporação de veículos blindados para serem utilizados em “áreas de alto risco”, no
policiamento repressivo (PMERJ, 2007, p. 73); 3) a “reformulação das táticas das
Unidades Operacionais Especiais”, ou seja, emprego de forças especiais da polícia
militar como BOPE e Choque em “áreas de alto risco” (PMERJ, 2007, p. 75); 4)
“incrementar a implantação do GPAE nas comunidades de alto risco” e como
justificativa a “busca de nova modalidade de interação polícia X comunidade, calculada
na utilização da polícia comunitária como ferramental” (PMERJ, 2007, p.76). A
proposta do Comando Geral da PMERJ era implantar novos GPAEs e pretendia
encaminhar essa proposta ao secretário de estado e segurança, segundo o documento.
Como mostrado, anteriormente, apenas um GPAE foi implantado em 2007 e pelo Cel.
Ubiratan e os outros foram descontinuados, posteriormente, a partir de 2009 com o
surgimento das UPPs. De todo modo, não fazia parte da agenda da SESEG implantar
GPAEs ou qualquer outro tipo de política com essa diretriz, até a ocupação e
implantação do policiamento comunitário do Santa Marta em 2008.
Além disso, estava previsto, no documento, “ações táticas integradas em áreas de
risco”. Ou seja, para que fossem implantados novos GPAEs, antes era preciso que o
“território” que receberia tal programa fosse “retomado” por ações do Batalhão de
Operações Especiais. Isto fica claro na justificativa que se segue,
a ideia é o desenvolvimento de táticas integradas entre unidades distintas, como o
Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Grupamento de Policiamento de
Áreas Especiais (GPAE). Enquanto o BOPE domina o território, com uso
qualificado da força, o GPAE, com metodologia comunitária, mantém o domínio e
promove a segurança dos moradores, aliando-se às forças locais da cidadania e
desenvolvimento (PMERJ, 2007, p. 77).

Como mostrado no capítulo três, o policiamento comunitário tal como definido pela
literatura nunca foi implementado no Rio de Janeiro. Mas, estava presente no discurso
da polícia militar desde a década de 1980 (RIBEIRO e MONTANDON, 2014) e nas
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Observa-se que, no documento, o emprego das palavras “áreas de risco” ou “áreas de alto risco” são
usadas como sinônimo de favela.
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ações, com a implementação de diversos programa, malsucedidos e/ou durabilidade
muito curta, que se diziam ter como objetivo e/ou filosofia o policiamento comunitário,
como o CIPOC, GAPE, o Mutirão pela Paz, o GPAE, entre outros. (BURLAMAQUI,
2017; GOMES e BURLAMAQUI, 2016). Todos esses programas tinham como
objetivo comum a prestação de serviço policial (respeito às leis) para moradores de
comunidades, especificamente, áreas dominadas por disputas violentas provocada por
quadrilhas de tráfico de drogas, consequentemente, uma mudança de relação entre a
polícia e a comunidade e controle dessas áreas pelo Estado e não por facções
criminosas. O próprio significado de policiamento comunitário foi descaracterizado e
ganhou outro conteúdo.
A política de pacificação tem pressupostos práticos dessas políticas anteriores,
como a obrigatoriedade de policiais militares recém-formados fossem trabalhar nas
UPPs333. Isto era algo desejado no programa CIPOC, ainda que não obrigatório, naquela
época não foi possível por falta de verba para contratação de novos policiais. Da mesma
forma, o pressuposto de que antes da implantação de uma UPP era preciso recuperar o
controle pelo estado de áreas dominadas por quadrilhas de tráfico de drogas (quadro 4).
Isto, também, estava presente em programas como o GAPE e o GPAE. Como visto
acima, estava previsto a expansão dos GPAEs no Plano Estatrégico da PMERJ do
quadriênio de 2008 – 2011. Assim como, a atuação do BOPE antes na “retomada de
territórios” pelo estado ocupados por quadrilhas de tráfico de drogas e milícias
(BURLAMAQUI, 2017; GOMES e BURLAMAQUI, 2016; RIBEIRO e AGUIAR,
2013).
Esses programas criados em gestões anteriores, estavam presentes a preocupação
de substituir o policiamento de “blitz” nas favelas e fornecer prestação de serviço de
policiamento vinte quatro horas nessas áreas. Entretanto, o GAPE e o GPAE não foram
bem-sucedidos em acabar com as “blitz”334. A UPP conseguiu durante um período ser
bem-sucedida nisso. Os conflitos nessas áreas voltaram e se intensificaram a partir de
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Ver Decreto nº. 42787/2011, Art. 6, II inc.
Assunto tratado no capítulo 3.
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2016, até mesmo na primeira comunidade a receber o programa, Santa Marta, passou a
enfrentar a volta dos “tiroteios” (ANISTIA INTERNACIONAL335; G1, 05/03/2016).
É recorrente na interpretação dos atores de dentro da polícia, que participaram da
construção de algum programa/projeto de tipo policiamento comunitário da PMERJ,
apontar semelhança entre esses modelos de gestões anteriores e as UPPs. Nesse sentido,
primeiro eles reconheceram que o processo de construção dessa política não seguiu um
percurso linear. Ao contrário, a política foi sendo construída durante a implantação das
UPPs e as diretrizes do programa, por sua vez, somente saiu depois via decreto. Na
visão desses atores, isto foi possível devido a expertise dos policiais que estavam no
comando da PMERJ, naquele momento, tinham a respeito de projetos/programas de
policiamento comunitário. Ao mesmo tempo, criticavam as constantes mudanças de
nomes dos programas, que eles revelaram ser um problema de todos os governos
estaduais a necessidade deles de deixarem a sua “marca” na política. Para eles, a UPP
tratava-se de uma releitura de programas anteriores, pois substantivamente não tinha
grandes diferenças entre ela e os modelos anteriores, como por exemplo, o GPAE336. A
seguir nas palavras deles,337
(O que é que distingue a experiência do GPAE e da UPP?) Nada. Porque isso é
característica de governo. Não é desse governo, não. Isso aí é... Se no próximo
governo for outro governador, possivelmente, vai querer mudar o nome. O GPAE
foi criado no governo Garotinho. Não dava para mudar naquela transição da
Benedita, o nome; muito menos ia mudar no governo Rosinha (ÂNGELO, 2010a).
(...) Você tem o GPAE - que o modelo é exatamente o mesmo das UPPs - que está
lá nas comunidades, mas você sabe que tem traficante por ali. Só que os traficantes
não estão mais exibindo armas ostensivamente como era o caso. (...) as UPPs, como
eu já disse, a minha tese de doutorado foi sobre o GPAE PavãoPavãozinho/Cantagalo, que, se você for lá hoje, vai ver que hoje você tem o nome
de UPP e é, mais ou menos, o que já existia lá antes. Quer dizer, não há grandes
diferenças. Mudou nome e a cobertura também da imprensa e a, vamos dizer assim,
legitimação de determinados setores da sociedade mudou (SILVA, 2011).
(...) Na minha avaliação recebeu uma denominação por conta de uma questão
política. Por que UPP? Por que não Gpae, se o Gpae em tese é UPP do ponto de
vista conceitual? Porque o Gpae foi criado na época do Garotinho e o governador
agora é o Sérgio Cabral (BLANCO, 2011).
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Disponível
em:
https://anistia.org.br/noticias/chacina-na-baixada-e-tiroteios-em-comunidadespacificadas- marcam-semana/ [consultado em 10/11/2016].
336
Após a institucionalização da política de pacificação, conforme previsto no Decreto nº. 42.787/2011, Art.
8º, os GPAEs foram descontinuados e/ou absorvidos pelas UPPs.
337
Trechos de entrevistas retirados do “Projeto História do Policiamento Comunitário da Cidade do Rio de
janeiro”.
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Se você pegar a UPP é implementada no Dona Marta, é implementado na Cidade
de Deus logo depois, mas você não tem uma linha explicando o que era UPP. Muito
recentemente, este ano, é que saiu a diretriz falando o que é UPP, não é? E antes
dessa diretriz falando o que era UPP, a diretriz instalando as UPPs em outros
lugares. Ou seja, você não tem nenhuma explicação sobre... Mas a estratégia que
foi passada para a gente, porque teve uma reunião e o subsecretário Roberto Sá,
com os comandantes das unidades, teria passado quais eram as estratégias das
UPPs. A estratégia foi passada como uma estratégia, para mim, muito legal do
modo como ele falou. Por que, o que ele passou para os comandantes e a minha
comandante passou para nós, oficiais, no Centro de Recrutamento? Que a ideia era
ocupar uma área e a ocupação dessa área você trabalharia com a comunidade, você
identificaria todos os problemas de organização social e tudo mais. Você
transformaria aquela comunidade em um bairro, aquela favela viraria um bairro.
(...) No primeiro momento não tem nem criação do Comando, não é? Isso fica por
conta do oficial da unidade e diretamente ligado à Secretária de Segurança
(VIANNA, 2011).
Essa filosofia já era uma coisa que muita gente já conhecia, já tinha pelo menos
lido, ouvido falar e alguns acreditavam, como o próprio Coronel Pita, que sempre
defendeu esse modelo, o próprio Coronel Ubiratan. Em um determinado momento
resolveu aplicar isso e retomar toda aquela experiência anterior em outras bases
(PEREIRA, 2011).
Ela foi uma coisa que não foi fruto de uma reflexão. Nós não nos unimos em uma
sala: “agora, vamos pensar em uma....”. Não, ela aconteceu. A polícia entrou,
permaneceu, nós trouxemos essas teorias que nós já tínhamos e começamos a
construir. Eu participei da primeira, no Santa Marta (PEREIRA, 2011).

A UPP, por sua vez, se diferenciava das outras experiências, para esses policiais,
por três motivos interligados: a) legitimidade, porque a aceitação de qualquer programa
na área sempre dependeu da aceitação do mesmo pela cúpula da polícia, por aqueles
que receberiam os serviços e pela própria opinião pública em geral; b) liderança
política. O programa se diferenciava justamente por ter tido uma liderança política no
processo, no caso o Secretário de Segurança Pública e; c) política de estado. Para os
oficiais, a UPP virou uma política de estado e esta foi a grande diferença em relação as
outras iniciativas na área. Destacamos a seguir algumas passagens338 que tratam desses
três temas:
E um fato que para mim foi um divisor de águas, que fez com que o governo e a
polícia assumissem como política de Estado o projeto da UPP. (...) E o mérito da
UPP foi justamente ter conseguido angariar não só perante os mecanismos de
governo, mas perante a sociedade civil um apoio que pode se consolidar e acho que
já está se consolidando. (...)E a opinião pública também de uma forma geral está
convencida da necessidade de aplicação desse modelo (BLANCO, 2011).
Há mais chance de dar certo porque politicamente existe uma liderança no processo,
que não existia no caso do Gpae, não havia liderança política. E essa liderança
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Idem.
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política é de certa forma avalizada pelo próprio Governo Federal. Acho que isso é
importante. Na corporação, na instituição, as vozes não são tão destoantes em
relação à unidade de pensamento em torno do modelo proposto, são muito mais
convergentes (BLANCO, 2011).
as UPPs, como eu já disse, a minha tese de doutorado foi sobre o GPAE PavãoPavãozinho/Cantagalo, que, se você for lá hoje, vai ver que hoje você tem o nome
de UPP e é, mais ou menos, o que já existia lá antes. Quer dizer, não há grandes
diferenças. Mudou nome e a cobertura também da imprensa e a, vamos dizer assim,
legitimação de determinados setores da sociedade mudou (SILVA, 2011).
E há, um apoio estadual. Porque a UPP virou um projeto de governo. Então, vem
junto a light, vem junto a Cedae, saneamento, asfaltando, consertando as luzes dos
postes, vem junto uma estrutura bem grande (ZUMA 2010).
A primeira UPP foi na comunidade do Santa Marta, em Botafogo. Depois isso foi
designado para as outras comunidades. Eu estou na Polícia há quase 12 anos, e
nunca vi um interesse da Secretaria Estadual de Segurança em fazer esse
policiamento comunitário (PINTO, 2010, p, 362).

Observa-se, ainda, que o discurso desses atores reforça a ideia de que o conteúdo
original do policiamento comunitário foi esvaziado e, passou a ser associado a prestação
de serviço policial em área de comunidades e mudança de relação entre os moradores
dessa localidade e a polícia.
Eu vejo as UPPs como uma mudança de atitude, já falei aqui. Quer dizer, hoje, pelo
menos em algumas comunidades – não em todas –, você concebe o emprego da
polícia para proteger os moradores e não para guerrear com os moradores. Essa é
uma diferença muito importante em relação à atitude do poder público e da
sociedade de uma maneira geral. Então, desde ponto de vista eu acho que é positivo
(SILVA, 201).
Polícia comunitária passa muito por negociação, não é? Inclusive, quando a gente
começou lá no Santa Marta, a proposta era essa. Tanto que ela começou antes da
instalação da UPP, a gente explicou à comunidade o projeto. Isso é uma coisa que,
eu creio, é fundamental. A comunidade que vai receber o serviço precisa entender
o serviço, entender o que ela tem a ver com o serviço e como ela pode construir
aquele serviço. Ela tem que se sentir parte daquilo. Se ela não se sentir parte
daquilo, ela não vai se sentir responsável pelo sucesso, ou insucesso, daquilo
(PEREIRA, 2011 ).
Então, a Secretaria Estadual de Segurança implementou no local o policiamento
comunitário, as Unidades de Polícia “Pacificadora”. Daí em diante a interação da
comunidade com a Polícia foi de suma importância. A gente sabe quem é o
morador, sabe quem mora na rua, sabe quem são as pessoas, interage com os
comerciantes, então, isso foi muito bom. Eu também trouxe a experiência do
policiamento comunitário de Copacabana para a UPP (PINTO, 2010, p. 361).
Então a UPP, o policiamento comunitário, veio para aproximar a Polícia da
sociedade. O primeiro momento foi um pouco complicado, mas hoje a interação
está muito boa. A gente, realmente, tem uma aproximação muito grande com a
comunidade (PINTO, 2010, p. 363).
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Após a saída do Cel. Ubiratan (01/2007-01/2008), o Cel. Gilson Pitta Gomes
(01/2008 – 06/2009) foi nomeado, por Beltrame, para ocupar o Comando Geral da
PMERJ. O Cel. Pitta foi da mesma turma do Cel. Ubiratan (2010a), na antiga Escola de
Formação de Oficiais339 e, também, fez parte da equipe da ATAE na época do Cel.
Cerqueira. Como dito, anteriormente, ele fazia parte do grupo da PMERJ que defendia
que o policiamento comunitário fosse adotado pela corporação (PEREIRA, 2011340).
As primeiras UPPs foram implantadas durante a sua gestão, assim como, o primeiro
decreto (nº. 41.650/2009), que apenas informava os objetivos dessas unidades (quadro
4). Segundo o Cel. Ibis (2018), inicialmente, o projeto teve uma preocupação de
resgatar as ideias do Cel. Cerqueira. Em suas palavras,
Então, em um determinado momento se pensou em retorna essas experiências
anteriores. A experiência do Cavalão. As experiências dos governos Brizola com
policiamento comunitário. Foi nesse momento inicial que eu entrei. Eu chefiava a
folha de pagamento da polícia e o Coronel Davi, que é o Chefe do Estado Maior
me convocou para que? Eles queriam tomar o Santa Marta e queriam reproduzir o
experimentalmente de policiamento comunitário e decisões anteriores. Mas, ele
precisava de gente que tivesse experiência com isso e pudesse treinar policias que
tivesse acabado o período de formação no CFAP e também conversar com a
comunidade. (...) O Cel. Davi e o Cel.Pitta me pediram para que ajudasse com a
UPP. Eu estava lá na folha de pagamento, no QG mesmo. Por isso, eles lembraram
dessa minha trajetória como alguém que foi sempre muito inspirado nessas ideias
do Nazareth Cerqueira e governo Brizola (PEREIRA, 2018)

O Cel. Pitta, também, permaneceu pouco tempo no cargo. A justificativa dada
por Beltrame (2014, p. 84) foi que o Cel. Pitta tinha dificuldades de se dirigir a
sociedade e dá entrevista. Mas, é de se estranhar que ele tenha demitido um outro
coronel em pouco mais de um ano no cargo e que estava implementando uma política
elogiada pelo grande público apenas por esse motivo. De todo modo, Dirceu Viana,
chefe de assessoria de comunicação da SESEG, passou a investir na imagem favorável
da UPP e em aproximar a opinião pública e os jornalistas de Beltrame. Nesse sentido,
em todos os eventos oficiais em que o Beltrame participava ele falava com a mídia e,
também, por isso, ele passou a comunicar a mídia dias antes da “chegada das UPPs” na
comunidade que a receberia (BELTRAME, 2014; PIAUI, edição 47, 2010).

339
340

Atualmente se chama Academia de Polícia Militar Dom João VI.
Op.cit.
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Com a saída dele, para o seu lugar foi nomeado o Cel. Mário Sérgio Duarte341
(07/2009 – 09/2011), com um perfil bem diferente dos outros dois comandantes. O Cel.
Duarte já tinha ocupado cargos importantes dentro da corporação, como a presidência
do Instituto de Segurança Pública – ISP, o Comando do BOPE e do 22º.BPM da Maré.
De todos os comandantes que ocuparam essa cadeira, durante a gestão de Beltrame, ele
era o que mais se enquadrava com as diretrizes do secretário. Isto, foi afirmado pelo
próprio secretário (2014, p. 84-85), “Mário Sérgio Duarte, um nome que sempre me
agradara e que estava ciente das ideias que circulavam na Secretaria, onde já havia
ocupado um cargo antes de ser nomeado, por mim, presidente do Instituto de Segurança
Pública, o ISP”. O Cel. Duarte, também, defendia que algumas área do Rio de Janeiro
estavam em guerra e que cabia ao estado “retornar esses território” e trazer a paz social
(DUARTE, 2016342). Para a chefia operacional do Estado Maior Geral foi nomeado o
Cel. Álvaro Rodrigues Garcia, envolvido nos anos 90 com escândalo de violência
policial343.
Segundo o Cel. Ibis, a entrada do Cel. Duarte coincidiu com mudanças dentro da
própria política de pacificação. Para ele, o BOPE passou a ter o seu papel ampliado para
além da fase do “retorno de território” 344 no projeto e levando a política para uma
militarização que inicialmente não tinha345. Em suas palavras,
Em um determinado momento o Bope começa a ter o protagonismo disso. (Mas,
não acontece nessas três primeiras?) Não.

341
Ele pediu demissão após a prisão do tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, que havia sido indicado
por ele para comandar o Batalhão de São Gonçalo e que foi acusado de envolvimento na morte da juíza Patricia
Acioli. Em 2014, o tenente-coronel Oliveira foi condenado a 36 anos de prisão, sendo acusado de ter sido o mandante
do assassinato da magistrada (BELTRAME, 2014).
342
Ele deixa isso claro, em entrevista, que acreditava que o tráfico com seu poderio armado dominava a
estrutura de poder local, a economia, a cultura da favela. Ele disse que isso aconteceu com a entrada do fuzil no Rio
de Janeiro. Para ele, “o fuzil empoderou, ele trouxe uma representação sexual, tensão da sexualidade daqueles
meninos que vivem nas favelas, eles são donos do território, das meninas, das garotas, a estética é aquela que
conquista” (áudio 6:68-7:25). O Cel. Duarte, ainda, chamou atenção para a necessidade do Estado assumir a
responsabilidade e responder a isso, que para ele deveria ser indo a guerra, o tempo que fosse preciso para chegar a
paz (DUARTE, 2016).
343
Cel. Garcia foi acusado de agredir moradores da comunidade da Cidade de Deus, quando era do 18º.BPM,
em 1997 no governo Marcello Alencar, chegou a ser preso, solto e absorvido em seguida. Apesar das diversas
testemunhas de acusação, das imagens da câmara que provava que ele agrediu os moradores e do próprio comandante
do 18º.BPM tê-lo reconhecido nas imagens (SALLES, 2009; FOLHA DE SÃO PAULO, 01/05/1997). Em 2014, ele
foi acusado de crime de improbidade administrativa por conta dos contratos de aluguel e manutenção de carros da
PMERJ (O Dia, 10/06/2014).
344
O sentido de militarização aqui tratado pelo Cel. Ibis é diferente de Valente (2016). A questão não é o
uso das Forças Armadas no processo de “retomada de território” e, sim, se o BOPE estava sendo usado para além
do seu papel e comprometendo a própria política, no sentido para qual ela foi criada.
345
A nossa interpretação é que parece que havia um consenso entre esses atores da PMERJ que defendiam
o legado do Cel. Cerqueria, que antes da implantação do policiamento comunitário em áreas de favelas, era preciso
o controle do estado nessas áreas. Mas, o papel das forças especiais da PMERJ, como o BOPE, se encerraria nisso.
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(Você está dizendo que nesse início não tinha atuação do Bope e depois passou
atuar?)
O Bope atuava na tomada de território. O Bope, por exemplo, ele não ia para a
comunidade para falar com as pessoas. No início não era assim. Ele tomava o local,
ocupava e depois passava para o Batalhão. Em um determinado momento o
(Coronel) Paulo Henrique que estava comandando o Bope passa a ter um
protagonismo no sentido de chamar a comunidade, a sociedade e dizer o que vai
acontecer. A pacificação passa a ser de alguma maneira inspirada e conduzida pelo
Bope.
Não apenas no sentido policial da questão, mas no sentido ideológico, eu quero
dizer. O Bope começa a ganhar um protagonismo para além da simples ocupação e
devolução de território por outras forças. Ele passa a ter diálogo com a comunidade.
Ele ganha uma centralidade maior. Isso coincide também com a Ascenção de
Comandantes Ligados ao Batalhão de Operações Especiais. (Coronel) Mário Sérgio
que dá um protagonismo maior, porque ele é do Batalhão de operações Especiais
(Bope). Eu penso que essa visão começa a contaminar a própria ideia que as pessoas
tinham do programa. Essa militarização, vamos dizer assim do programa
(PEREIRA, 2018).

Mas, antes de falarmos da institucionalização da política de pacificação, vale
abrirmos um parentese para relembramos que até meados de 2008 a ideia de implantar
um policiamento do tipo comunitário em áreas de favelas não estava nos planos do
próprio secretário. Isto muda no final desse mesmo ano. O trecho em destaque evidência
isso,
A polícia comunitária para mim é o programa ideal, é a polícia de proximidade.
Mas não podemos hoje colocar a polícia em um lugar onde ela vai estar exposta,
onde a área está muito conflagrada. Eu não posso colocar policiais hoje
caminhando, fazendo policiamento comunitário, no Complexo do Alemão. É um
requisito fundamental para o policiamento comunitário que ele esteja em uma
região que esteja – usando uma expressão que não gosto muito – pacificada. Ou
seja, que não tenha atuação criminosa nenhuma, nem milícia, nem tráfico, nem
nada, por que aí o que acontece? Aí a polícia comunitária pode fazer o seu
fundamento. E qual é o seu fundamento? É a troca. O morador vai poder chegar ao
policial e dizer para ele alguma coisa, orientá-lo, e também o contrário
(BELTRAME, 2008, p. 228).

O processo de construção da política de pacificação não foi linear, pelo contrário,
o programa foi sendo implementado antes mesmo que a definição do que de fato se
tratava essa política fosse escrita. A normatização dessa política se tratou de um longo
processo, como observado no quadro 4, que teve início em 2009 com a criação das
UPPs, pelo Decreto nº. 41.650/2009, dois anos depois, um outro Decreto n°
42.787/2011 definiu os objetivos, público-alvo, estrutura de organização e como
deveriam ser a implantadas às UPPs e esclareceu que essas unidades faziam parte de
um Programa de Polícia Pacificadora. Apenas em 2015, o Decreto n° 45.146/2015
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institui a Política de Pacificação e o Decreto n° 45.186/2015 regulamentou o Programa
de Polícia Pacificadora.
De acordo com o secretário, a UPP foi formulada a partir de longas conversas
entre ele e a sua equipe. Em entrevista para a FGV projetos, em 2012, Beltrame chegou
a afirmar que o fato da UPP ter sido implementada primeiro e depois veio a
sistematização do próprio programa foi uma escolha dele, por acreditar que perderia o
time do processo se antes tivesse parado para desenhá-lo e defendê-lo perante o
governador e a sociedade. Além disso, quando perguntado se o projeto teve alguma
inspiração no modelo adotado contra a violência em Bogotá (Colômbia), ele foi
categórico e disse que não. Em suas palavras,
(É verdade que as UPPs foram criadas a partir do modelo adotado contra a violência
em Bogotá)
Não. A UPP é um produto “made in Rio de Janeiro”. Nasceu na nossa sala de
refeição, com todos os subsecretários juntos. Conversar de maneira descontraída é
uma prática comum na Secretaria, e acredito que as grandes soluções são pensadas
quando estamos descontraídos. Este foi o caso das UPPs. Estavámos conversando,
e pensamos: “e se nós ocuparmos o território?”; alguém respondia: “ah, isso é
impossível”. Mas outra pessoa respondia: “Ah, mas espere aí. E se nós fizermos
isso?”. E assim a UPP foi sendo criada. Então, decidimos iniciar com uma pequena
UPP, pois não se pode errar quando o assunto é segurança pública. Nós não
tínhamos nenhum conteúdo teórico para isso, mas achávamos que deveríamos
mostrar para a sociedade que a gente sabia fazer e que era possível. Antes era muita
teoria, muita estatística, muito estudo, muita gente dando palestra, dizendo e
escrevendo, mas não fazendo. Então, decidimos fazer o contrário. Primeiro
implantamos o projeto e, em seguida, vamos escrever sobre a experiência. É claro
que ainda temos muito o que aprender, mas eu garanto que se a gente ficasse aqui
desenhando, escrevendo e explicando, nós não teríamos nem seis meses nessa
cadeira, porque a sociedade precisava enxergar algo substancial. (BELTRAME,
2012, p.16)

Dois anos depois, em seu livro, Beltrame (2014, p. 104), afirmou que a “urgência
da situação” fez com que as UPPs fossem implementadas “precariamente” antes e após
isso veio os contornos do programa e a própria política de pacificação foi sendo de fato
estruturada. Nessa nova versão dos fatos, ele disse que tinha conhecimento que outras
tentativas parecidas ao programa de polícia pacificadora tinham sido tentadas na cidade
do Rio de Janeiro. Segundo ele, “a nossa ocupação não seria a primeira tentativa do
governo do Rio entrar para ficar nos territórios do tráfico. A questão era que todas as
outra tinha fracassado” (BELTRAME, 2014, p. 105). Essa de fato parece ter sido uma
grande preocupação para o secretário em como permanecer nesses “territórios”
ocupados, sempre presente em suas falas.
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Em um outro momento, Beltrame (apud Moraes, Marinho e Franco, 2015, p. 513)
deixa claro quando de fato pensou, então, em escrever do que se tratava a política de
pacificação. Em suas palavras, “tenho que admitir, no início, a gente não fez o projeto,
a gente não fez um plano, nem treinou novas lideranças, nem deu tempo. Nós fizemos
tentativas. Um “plano”, mesmo, um plano escrito, só foi elaborado quando começamos
a pensar em criar uma UPP na Rocinha”.
Vale relembrar que, em agosto de 2010, cerca de 10 bandidos invadiram o
luxuoso Hotel Sheraton, no bairro de São Conrado, e mantiveram 35 reféns, entre
hóspedes e funcionários. Mas, ninguém ficou ferido e os bandidos acabaram se
entregando e, entre os presos, estava o segundo homem da hierarquia do tráfico de
drogas da Rocinha (O GLOBO, 21/08/2010). Em janeiro, o Decreto n° 42.787/2011 foi
publicado. Nesse mesmo ano, o secretário decidiu ocupar a Rocinha e em 2012 a UPP
foi instalada na comunidade.
Em relação ao Decreto n° 42.787/2011, de acordo com o Cel. Robson, ele
participou da elaboração do mesmo. Ele nos descreve um contexto em que as UPPs
estavam sendo implementadas de forma até então acelerada, com inaugurações de uma
por mês, sem que até então o próprio projeto tivesse sido sistematizado. Isto, demostra
a precariedade com que o programa foi sendo institucionalizado.
Mas, o Beltrame foi, a equipe me chamou. Eu fui e apresentei mais ou menos um
plano sobre o que eu entendi que poderia ser feito. Algumas críticas inclusive, no
sentido se necessário criar um programa. Algo concreto, para te guiar, para você
poder avaliar, para te monitorar. Um plano de prospecção de médio e longo prazo.
Você iria precisar. Fui em uma coisa ainda muito precária. Ainda continuou. Mas
era demais a precariedade. Nós fizemos de formas provisória um decreto, pelo
menos amarrar algumas coisas, dá um estímulo pelo menos da forma que de deveria
ser feita. Uma formatação mínima e provisória, básica.
(Então foi de 2011, o que tem um pouco mais de extensão. Então foi esse).
(...) Nós pegamos o que já estava na secretaria, já estava fazendo e nós trouxemos
para explicar para as pessoas, principalmente, as que queriam avaliar aquilo. A
gente colocou alí algumas coisas que deveriam ser feitas depois, um programa com
indicadores. Alguma coisa já estava posta. Uma fase de avaliação. Só que isso não
é feito. Era provisório, para depois aperfeiçoar. Até porque nós estávamos em uma
pilha muito grande, em um ritmo muito frenético de inauguração, de UPP. Era uma
inauguração ao mês em média. Eu criei o protocolo interno para a minha equipe
poder trabalhar. Sabendo o que vai fazer para não ter batessão de cabeça. Mas,
também não podia ficar parando para criar decreto, criar programa. Na cabeça do
Secretário era simples a gente ia parar para ficar escrevendo. Ou a gente para pra
escrever, ou para pra fazer. Então, eu disse é preferível encomendar com pessoas
que possam nos ajudar no sentido de criar um projeto, a gente precisa de
indicadores, de tecnologia. Precisa de tudo isso. Então, vou aqui trabalhar na
operacionalização, na prática, na execução.
(...) então, nós encomendamos isso. Surgiram dois nomes, da Jaqueline Muniz, foi
muito bem recebido, e do Ignácio Cano. O cara é crítico. Mas, um crítico
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construtivo. O Secretário aceitou. Eles fizeram. Iniciaram. Mas, acabaram não
terminado. Teve problema de pagamento (RODRIGUES, 2018).

Apenas em 2015, que finalmente um manual sistematizando a trajetória,
conceitos, diretrizes, critérios e etapas da própria política de pacificação foi editado e
lançado pela SESEG, intitulado: “Da Origem do Programa à Política de Pacificação:
um guia para compartilhar experiências e reflexões”. A elaboração desse documento
contou com a consultoria da professora Dra. Jaqueline de Oliveira Muniz (RIO DE
JANEIRO, 2015).
Nesse manual, a secretaria disse que pretendia quebrar com a lógica de “guerra
às drogas”, persistente na trajetória institucional do estado – área de segurança pública
- e focar na dimensão do território. A mesma secretaria que manteve durante quase dois
anos uma “polícia de enfrentamento” ao tráfico de drogas. Além disso, afirmou que
essa política foi inspirada nas experiências de policiamento comunitário implantados
no Rio de Janeiro, pela primeira vez na década de 80, pelo Cel. Cerqueira. Entretanto,
deixando claro que essas experiências acabaram falhando, porque nunca conseguiram
de fato controlar esses territórios. Na visão dos gestores do programa de polícia
pacificadora “era preciso desalojar os grupos armados ilegais e permanecer no
território, desestabilizando assim, suas bases materiais, econômicas e políticas de
operação” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 20-21). Nesse sentido, a mudança do programa
de pacificação, em relação aos anteriores, estava justamente na categoria de “controle
do território”, pelo estado, de área que antes eram dominadas por quadrilhas de tráfico
de drogas e milícia.
De fato, o programa de polícia pacificadora expandiu e chegou a ter 38 UPPs
antes da publicação desse manual em 2015. Mas, não somente isso. O Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP, de acordo com o Cel. Ibis (2018),
que tinha que formar policiais militares para atuarem nessas unidades não possuía, em
2012, quando ele era o comandante da escola, nenhum manual que sistematizasse o que
de fato significava ser um policial de UPP, como deveria atuar nessas unidades. Ainda
que, previsto no Decreto n° 42.787/2011 (Art 6º, Inc. III) que os oficiais e praças
deveriam ter seus currículos alterados para atuarem nas UPPs. Nas palavras do Cel.
Ibis,
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Quando eu assumi o comando da academia militar em 2012 o CFAP- Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, ele tinha 4 mil alunos. Uma unidade que
foi dimensionada para ter 1.200 alunos. Ele tinha 4 mil. Eu comandava a academia
e nós tínhamos mais de 300 alunos, sem infraestrutura para isso. O programa de
polícia de proximidade foi publicado em março de 2015.
(...) Então, veja o programa cresce demasiadamente, necessitando formar, preparar
policiais dentro de uma metodologia, de uma doutrina e nada disso foi feito.
(...) Tanto que o programa como eu estou te dizendo foi publicado em março de
2015 quando a gente já tinha 38 Unidades de Polícia Pacificadora inauguradas.
(...) Programa Estadual de Polícia de Comunidade só é publicado em dezembro de
2015, quando já tinha 38 UPPs instaladas. Quando ele deveria ser a primeira coisa
a ser publicado. O que é isto, em que consistente exatamente isso. Manualizar isso.
Essa teoria, para que isso pudesse ir para um banco escolar para a gente pudesse
formar as pessoas.
(...) O programa cresceu sem institucionalidade. Isso que quero dizer. Atingiu 38
UPPs no Estado com baixa institucionalidade. Isso que determinou a ruina do
programa. Nós chegamos a contratar a Jaqueline Muniz. Mas bem depois, para que
ela e outros pesquisadores nos disse o que nós tínhamos na mão. Que isso que a
gente tem e já tem 38. Cresceu e a gente não sabe o que é. Se você não sabe o que
é, se não tem teoria não pode multiplicar aquilo. Porque você tem que sentar o
garoto em uma sala de aula e dizer para ele o que ele deve fazer, o que espera dele.
O programa que ele está mergulhado é diferente dos outros. Isso criou uma
tremenda crise de identidade nos policiais e de proximidade (PEREIRA, 2018).

Beltrame, quando perguntado sobre quais seriam os planos para a formação dos
profissionais de segurança pública, em entrevista para a FGV Projetos em 2012, deixou
claro que até aquele momento, isto ainda não tinha sido executado. Mas, que fazia parte
dos planos do segundo mandato do governo Cabral.
Este segundo mandato está baseado em educação, tecnologia e combate à
corrupção. Não fizemos isso antes porque são muitos e são grandes os problemas.
Se você usar sua energia aqui, e depois começar a colocar um pouquinho em cada
lugar, não dá em nada. Então, primeiro era preciso mostrar para as pessoas o que a
gente veio fazer aqui e mostrar alguns eixos como as UPPs e a região integrada de
segurança pública. (...)Em relação à educação, trouxe de Brasília a equipe do antigo
secretário Ricardo Balestreri, que é um dos grandes teóricos nesta área, tendo em
vista a qualidade de sua equipe. (BELTRAME, 2012, p.18-19)

A Subsecretária de Educação, Valorização e Prevenção, Juliana Barroso, que
entrou no governo em 2010 justamente para reformular o currículo dos profissionais de
segurança púbica, em entrevista a FGV Projetos em 2012, confirmou que essa
reformulação ainda estava em processo de acontecer. Isto, confirma a fala do Cel. Ibis,
qua faltava um manual de sistematização do programa de polícia pacificadora, quando
ele era comandante da CFAP, em 2012, para ser ensinado aos praças e cadetes da
PMERJ.
A primeira coisa que fizemos foi realizar um diagnóstico (...)As malhas curriculares
não traduzem essa política que vivenciamos hoje no estado; da formação do policial
à prestação de serviço à comunidade, ela não reflete a questão de polícia como
auxiliadora, pacificadora; ela ainda tem resquícios da formação de um policial de
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combate. (....)estamos redesenhando as competências do profissional de segurança
pública. É justamente na atitude onde vamos trabalhar muito a questão dos direitos
humanos da ética e da transversalização do currículo propriamente dito. Vamos
desenhar o marco político-pedagógico das academias, e esse marco irá se
desmembrar em um currículo, em um plano de ensino anual, e é justamente nesse
currículo que verificaremos o perfil e as ementas das disciplinas que terão de
responder a essas competências desenhadas. Esse processo já teve início pelo
Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Praças (CFAP), e estamos
vislumbrando o ingresso de 7.000 homens e mulheres na Polícia Militar até 2014.
(BARROSO, 2012, p.76)

A precariedade da institucionalização da política, também, pode ser percebida no
que se refere a própria filosofia de policiamento que o programa de polícia pacificadora
estava inserido. Primeiramente, na primeira comunidade ocupada a secretaria
implantou um policiamento comunitário da comunidade do Santa Marta. Naquele
momento, inicial, as três comunidade que receberam as UPPs faziam policiamento
comunitário, segundo, a própria secretaria e a PMERJ, conforme já tratado isso
anteriormente. Entretanto, após o Decreto n° 42.787/2011, as UPPs passaram a executar
“ações especiais concernentes à pacificação e a preservação da ordem pública,
destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de proximidade nas áreas designadas para
sua atuação” (Art 1º). Os policiais lotados nessas unidades seriam capacitados para
atuarem em tal programa (Art 2º). Mas, os policiais que fossem lotados em tais unidades
deveriam ter “formação especial, com ênfase em Direitos Humanos e na doutrina de
Polícia Comunitária e os soldados deverão, obrigatoriamente, ser policiais militares
recém-formados” (Art 6º, inc. II).
A explicação afinal do que é “policiamento de proximidade” e “policiamento
comunitário” para a secretaria e a PMERJ, assim como, porque as UPPs fazem
policiamento de proximidade isto só veio acontecer, também, em 2015. Nesse ano,
foram publicadas, no Boletim de informação da PMERJ, a Instrução Normativa
PMERJ/EMG-PM3 Nº 22, que definiu o que era filosofia de policiamento de
proximidade e estabeleceu parâmetros de uso pela PMERJ e policiamento comunitário,
conforme destacado abaixo, e a; a Instrução Normativa PMERJ/EMG-PM3 Nº 23, que
aprovou normas gerais de policiamento e operações da PMERJ (DGPO), definindo as
formas e modalidades de policiamento. Da mesma forma, no manual “Da Origem do
Programa à Política de Pacificação”, também, encontrava-se tais definições.
Polícia de Proximidade é uma filosofia na qual policias e cidadãos, dos mais
diversos segmentos societários, trabalham em parceria, desenvolvendo ações em
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regiões territoriais específicas, promovendo o controle das questões relacionadas
ao fenômeno criminal. Está alicerçada sob os seguintes princípios: Prevenção,
Descentralização, Proatividade e Resolução Pacífica de conflitos. Sua
operacionalização consiste nas ações de polícia baseadas na aproximação, presença,
permanência, envolvimento e comprometimento do policial no seu ambiente de
trabalho, objetivando a redução dos indicadores de violência e criminalidade e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas naqueles locais (PMERJ, 2016, p. 20).
Polícia Comunitária é uma filosofia e estratégia organizacional que proporcionam
uma nova parceria entre polícia e comunidade. Baseia-se na premissa de que tanto
a polícia quanto comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e
resolver problemas, tais como crimes graves, medo do crime e, em geral, a
decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na área.
Observa-se que tanto a polícia de comunidade quanto a polícia de proximidade, em
essência, estão sob um mesmo feixe de significado (PMERJ, 2015, p.20).

O Cel. Ibis (2018), ainda que discordasse que de fato existia uma diferença entre
“policiamento de proximidade” e “policiamento comunitário”, procurou explicar, em
entrevista, porque a corporação adotou o policiamento de proximidade e quais seriam,
então, essas diferenças apontadas por eles.
existe certas comunidades onde o estado conflamado da violência, o baixo nível de
politização da comunidade, de consciência política das pessoas, de organização
comunitária não permitiria ainda um grau de envolvimento que a polícia
comunitária pede. Porque a polícia comunitária nasce nos países do Norte, Estado
Unidos, Canadá e Japão. Que são países onde a consciência política, a cultura, o
nível de envolvimento das pessoas é muito diferente do nosso. Então, baseado nesse
nível de consciência e organização, as pessoas entendem que o policiamento de
proximidade seria um estágio anterior, em que a polícia tem que se aproximar,
conquistar, convencer, para depois sentar com a comunidade para ver o que vai ser
(PEREIRA, 2018).

Na versão do Cel. Robson, a política de pacificação era uma oportunidade de
modernizar as instituições, de democratizar a polícia, ao se referir que a questão não
era se as UPPs faziam policiamento comunitário e/ou policiamento de proximidade.
Nesse ponto, ele afirmou que a PMERJ passou a dizer que a UPP fazia policiamento de
proximidade, dada uma disputa com então secretário da SENASP, Ricardo Balestreli,
que teria condicionado o financiamento federal do programa caso o estado aceitasse o
“selo do governo federal” que fazia policiamento comunitário. Segundo o Cel. Robson,
a PMERJ não aceitou, eles não queriam intervenção no modelo do programa. Observase nessa longa fala do coronel como a PMERJ impediu que certas ingerências externas
fossem feitas no programa. Ainda que não tenham conseguido impedir que adaptações
nas estruturas das UPPs fossem feitas, porque dependiam do dinheiro do PAC para isso.
Como por exemplo, as bases das UPPs, eram na maioria em container.
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O Balestreli andou falando algumas coisas no sentido assim. Claro, a polícia errou
muito. Ele andou falando assim: que não ia mais nenhum financiamento quanto
tiver troca de tiro, fuzil346. Quando as UPPs começaram a levantar ai todos queriam
financiar. O Governo Federal quis vir. Trazer para colocar o selo do Governo
Federal. Ai eu fui contra. Eu comecei também e disse não quero esse financiamento.
Tanto é que vou te falar uma coisa de primeira mão, quem mudou o termo polícia
comunitária para polícia de proximidade fomos nós. Porque na verdade não é uma
coisa, nem outra o que estava se fazendo. O que nós queríamos fazer era modernizar
as instituições. Era ter um retorno para as instituições. O termo não fazia a menor
diferença. É mudar uma postura para modernizar as instituições. O que é
modernizar? É uma polícia de ordem democrática, cidadã. Aqui a gente não
consegue. No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, a gente não consegue fazer,
porque nós não reformulamos o sistema policial até hoje. Desde a transição. A
transição política em 1988, apesar da Constituição Cidadã você tem ainda, é quase
uma réplica do que foi no governo da ditadura. Então havia essa necessidade. Nós
vimos essa oportunidade com as UPPs. Quando o governo federal vinha já tinha
uma série de ações de polícia comunitária no Brasil inteiro. Se eles viessem aqui
com esses investimentos de polícia comunitária, já tinha um programa de trabalho
de polícia comunitária. Só que o selo seria do governo federal. Só que dissemos
não. Nós vamos fazer polícia... só um nome que mudou para polícia de
proximidade.
(Por causa do selo?)
(...) Foi nesse sentido o que aconteceu. Isso foi uma coisa. Não foi vaidade. Foi uma
coisa única. Já tinha muita ingerência política. Precisava trazer isso aqui como uma
experiência para fazer disso o melhor possível e não vir aqui com coisas que já
estão formatadas ai fora e em outros contextos, que é feito com toda polícia
comunitária com contextos completamente diferente do nosso. Sem uma avaliação
crítica, um diagnóstico para entender. Nós queríamos colocar algo que fosse
adequado para essa realidade. Uma realidade completamente singular. Os
investimentos só poderiam vir se fosse experiência de polícia comunitária.
Poderiam investir. Mas, davam uma condição tinha que fazer polícia que eles
quisessem. Então, eu disse, não vai. (...) Foram essas pessoas que já te falei
Jaqueline (Muniz), Ignácio (Cano), academia, CESEC e vários outros atores daqui
para poder construir algo aqui que fosse adequado a realidade nossa, nossas
demandas, nossas peculiaridades, nossas deficiências, nossas fragilidades. Não de
modelos que vinham de contextos inclusive. Você tem assim uma diferença
abrupta. Tem contextos que a polícia faz ciclo completo. Onde a polícia tem
responsabilidade, tem autonomia local e não aqui. A polícia não é municipal, é
estadual. Então, a gente precisava de alguma coisa desenhada para essa realidade
brasileira. Teve umas crisezinhas com o governo federal.
(...) Claro que isso causava um problema, porque o Beltrame e a equipe dele
queriam que fosse para receber os recursos. Mas, eu falava que isso poderia
atropelar o processo. Claro quando vinha os investimentos do PAC aproveitavam
para fazer construção de UPP. Eu te falo essas construções não eram nada
adequadas para a realidade que você ia encontrar. Então, você adaptava,
improvisava. Eu achava assim muito pouca sensibilidade adaptar e deixava os
policiais em uma fragilidade muito grande com aqueles desenhos. Mas, você tinha
que adaptar com que já vinha de fora para pegar carona nessas coisas. Ai não. Se
isso que está trazendo dividendos políticos, você tem que ter uma coisa muito
melhor. As instituições merecem. Elas estão se dedicando. A população merece
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De fato, Ricardo Balestreri (2008, p.298-299), em entrevista, afirmou que não poderia impor uma política
de segurança pública ao Rio de Janeiro e que o limite legal do governo federal seria de não financiar certas políticas.
Sendo assim, ele afirmou que, “nós do governo federal não vamos mais financiar armas de guerra para os estados”.
Ao se referir ao governo Cabral disse que teria trocado “um pedido de fuzis por 1,5 mil carbinas calibre 40. Não sei
se ele vai aceitar e aplicar no Rio ou não”. Além disso, que teria recebido um pedido para compra de carros blindados,
mas que “nos dissemos “não”. O dinheiro federal não será usado para comprar Caveirão”. Apelido dado aos carros
blindados do BOPE usados em operações policiais nas favelas.
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também. E não ficar se adaptando, porque já tinha um modelo de construção. Não
tinha nada a ver com a demanda da situação da segurança pública, mas tinha que
adaptar, porque era aquilo que estava vindo (RODRIGUES, 2018).

Ainda em relação a configuração da política de pacificação, é importante
ressaltar que a polícia civil foi excluída do processo de formulação e implementação da
mesma. Apenas no Decreto nº. 45.186/2015, que a PCERJ passou a fazer parte do
programa. No entanto, na prática isso nunca aconteceu. De uma certa forma, o
policiamento comunitário no Rio de Janeiro acabou sendo interpretado como
policiamento da polícia militar (RODRIGUES, 2018).
Por fim, defendemos, nesse trabalho, que a UPP é um projeto com “raízes” na
Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Ela faz parte, por um lado, de um forte
legado institucional de um modelo repressivo persistente da segurança pública do
estado e, por outro, de um esforço de atores de dentro da corporação que buscaram
modernizar e democratizar a polícia e viram no policiamento comunitário como uma
forma de alcançar esse objetivo (RODRIGUES, 2018). Entretanto, os arranjos
institucionais uma vez estabelecidos são de difícil modificação e acabam influenciando
decisões posteriores, como vimos no capítulo anterior, e de fato influenciou a
capacidade de mudança da própria política de pacificação. Esse objetivo de modernizar
a polícia nunca foi alcançado (MAHONEY e SCHENSUL, 2006; PIERSON, 2004).
Observou-se sim, uma alternativa para a mudança de relação entre a polícia e a
população moradora de comunidades, sempre que se buscou alterar a lógica da guerra
e do confronto, nesses espaços, a alternativa encontrada foi implantar nessas áreas um
policiamento do tipo comunitário. Como dito antes, policiamento comunitário tal como
na literatura nunca foi implantado no Rio de Janeiro. De certa forma, o seu conteúdo
original foi esvaziado e passou a ser associado a prestação de serviço policial em área
de comunidades e mudança de relação entre os moradores dessa localidade e a polícia
(RIBEIRO e MONTANDON, 2014).
Vale relembrar que a UPP tem pressupostos práticos de políticas anteriores,
conforme mostramos no capítulo 3, se olharmos para o primeiro policiamento
comunitário em áreas de comunidade, o CIPOC, veremos que a ideia de contratar
recém-ingressados na polícia como forma de mudança de cultura foi uma diretriz
proposta em todos os programas posteriores, ainda que as circunstâncias só tenha
permitido que isso de fato tenha se concretizado com no programa de polícia
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pacificadora, porque teve um financiamento para contratação de novos policiais, que
esses programas/projetos anteriores não conseguiu, seja por falta de verba ou de
interesse político. Assim como, a ideia de treinar e capacitar os policias na filosofia de
policiamento comunitário, a presença do Estado nessas comunidades (a polícia como
ator governamental capaz de mostrar essa presença) para controlar a criminalidade
violenta provocada por quadrilhas de tráficos de drogas nesses espaços.
A política de pacificação, ao contrário, ganhou força política e legitimidade como
nenhuma outra experiência do tipo policiamento comunitário, dentro do cenário
político e da própria sociedade. De certa forma, parece ter formado uma coalizão que
tinha como objetivo diminuir a criminalidade violenta da cidade, ainda que não
podemos dizer que a mesma possuía interesses, valores e crenças iguais ou pressupostos
sobre o melhor meio para alcançar esse fim. Mas, chama atenção o envolvimento de
empresários e organizações empresarias
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, políticos
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, apoio financeiro de

governos 349 , mídia 350 , intelectuais 351 , intelectuais orgânicos 352 e da sociedade
defendendo essa política. Isto não quer dizer que não teve conflitos ou “moedas de
troca” na coalizão, uma delas parece ter sido a remuneração diferenciada para policiais
alocados nas UPPs (Decreto nº. 41.653 de 22/01/2009) pago pela Prefeitura do Rio de
Janeiro.
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Como, o Grupo EBX, Coca-cola, Souza Cruz, Bradesco, Firjan, Sebrae (BELTRAME, 2014; TERRA
ONLINE, 24/08/2010; FOLHA DE SÃO PAULO, 28/11/2010).
348
Políticos passaram a querer subir em palanques de inaugurações de UPPs e até tirar fotos com os policiais
(PEREIRA, 2018; REVISTA PIAUI, EDIÇÃO 47, 2010. Os deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro
passaram a pedir a instalação de UPPs (Op. cit. nota 311).
349
Apoio financeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro no complemento salarial de policiais militares lotados
nas UPPs (Decreto nº. 41.653 de 22/01/2009). Do governo federal, mais de 60 milhões do Pronasci transferidos para
o estado para compra de viaturas e equipamentos para a política estadual, por exemplo e dinheiro do PAC para
estrutura
das
bases
das
UPPs.
Disponível
em:
<http://pgi.gov.br/pgi/indicador/dashboard/iniciar?id=167&nome=Valor%20de%20repasse%20(sem%20contr
apartida)%20-%20PRONASCI>. Acesso em: 01 ago 2016.
350
Esse apoio da mídia a política de pacificação foi tratado na literatura. Alguns autores defenderam que a
mídia teve um papel de legitimar essa política (MELLO, 2010) e até mesmo de refundar a cidade maravilhosa para
os Megaeventos e a UPP, como parte disso, passou a ser exaltada na mídia como a solução para o problema da
segurança pública no estado (PEREIRA, 2017).
Para Tristão (2017, p. 252), que analisou as reportagens sobre o tema segurança pública dos governos
Benedita, Rosinha Garotinho e Cabral, não ocorreu uma ruptura do discurso jornalístico entre esses governos, mas
sim uma ressignificação da guerra ao tráfico, que passou a ser apresentada pela mídia como a única forma da favela
ser libertar do tráfico, primeiro a guerra depois a pacificação.
351
De centros de pesquisas, universidades, Think Tank, ONGs, alguns citados por entrevistados como
CESEC, professora Jaqueline Muniz da UFF, etc. (RODRIGUES, 2018; PEREIRA, 2018).
352
Atores de dentro da polícia.
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Para Carneiro (2012), a adesão da opinião pública se deu devido a estratégia de
comunicação adotada, em que as autoridades do estado passaram a se preocupar em
informar a sociedade, tanto dos objetivos do programa, quanto das intervenções
territoriais, ou seja, avisando quando entrariam nas comunidades, que posteriormente,
receberia uma UPP. De fato, conforme tratado, anteriormente, isto virou estratégica da
secretaria (BELTRAME, 2014; REVISTA PIAUI, edição 47, 2010).
Observamos na literatura, alguns autores que buscaram associar o modelo das
UPPs com as operações da paz no Haiti (MINUSTAH) ou com as transformações
recentes em Medellín (Colômbia) ou/e, ainda, com o programa Território da Paz
(Pronasci) do governo federal (ABRAMOVAY, 2018; VALETE, 2016; MATHIAS,
2016; NUNES, 2013; GAFFNEY, 2013). Mas, discordamos desses autores e, além das
evidências apresentadas, nesse trabalho, que reforçam que a UPP tem “raízes” na
polícia militar do Rio de Janeiro, iremos contrapor alguns argumentos utilizados pela
literatura que defende tais semelhanças de projetos externos a esse modelo.
O Conselho de Segurança da ONU autorizou a Missão das Nações Unidas para
Estabilização no Haiti – MINUSTAH353, em 2004, em resposta a crise institucional no
Haiti, que resultou na deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, conflitos civis,
violação dos direitos humanos e falência do Estado (United Nations Security Council
Resolutions, 2004ab). Os objetivos da missão eram estabilizar o país; restaurar e manter
o Estado de direito; promover eleições livres e informadas; desmobilizar e desarmar
grupos guerrilheiros e rebeldes; reestruturar a polícia nacional haitiana e; proteger a
sociedade civil, garantindo os direitos fundamentais. As forças da paz no Haiti foram
comandas por generais de divisão do exército brasileiro, com a participação de efetivo
de tropas de 15 países. Segundo Bracey (2011), a motivação do Brasil de assumir essa
liderança se deu devido ao desejo do país de obter um assento permanente no Conselho
de Segurança da ONU. Essa missão deveria durar alguns meses, mas após o terremoto
que devastou a capital haitiana de Porto Príncipe em 2010, a mesma foi prorrogada e se
encerrou somente em 2017. A missão sofreu diversas críticas, também, como: sendo
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(United Nations Security Council Resolutions, Resolution 1542, p. 2)“Decides to establish the United
Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), the stabilization force called for in resolution 1529 (2004),
for an initial period of six months, with the intention to renew for further periods; and requests that authority be
transferred from the MIF to MINUSTAH on 1 June 2004”.
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classificadas por alguns uma missão utópica e ingênua na capacidade de estabilizar o
Haiti; os militares brasileiros foram acusados de despreparados e violentos e; o volume
de dinheiro brasileiro gasto foi visto como dispendioso (GEDES, 2017; BRACEY,
2011).
Para Júlia Valente (2016, p. 140), o modelo MINUSTAH serviu como laboratório
para a militarização das UPPs nas favelas. Valente (2016), utilizou como única
evidência a operação policial de “retomada” do Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro,
em 2010, na qual a ocupação dessas áreas foram feitas com o apoio as Forças Armadas.
A partir disso, ela iguala as missões de paz no Haiti ao programa de polícia pacificadora
nas favelas como se todo o programa tivesse sido montado com mesmo propósito e
com a direção das Forças Armadas nas ocupações de todas as favelas em que as UPPs
foram implantadas. Ainda que, um dos objetivos era o controle pelo estado de
comunidades controladas por quadrilhas de tráfico de drogas e milícias, a complexidade
das operações de Paz do Haiti não se compara em proporção com a política de
pacificação, tal como descrito acima.
Mathias (2016), por sua vez, chegou a afirmar que as Forças Armadas aprenderam
a atuar como as forças de paz no Haiti354 e foram usadas com esse propósito nas UPPs.
Da mesma forma, ele utilizou as operações do Complexo do Alemão e, também, no
Complexo da Maré para evidenciar o seu ponto. Entretanto, essas não eram as primeiras
operações em favelas no Rio de Janeiro em que foi utilizado as Forças Armadas como
forças auxiliares. Como mostramos no capítulo três, elas datam dos anos 90, com a
ECO92 e a Operação Rio de 1994 e 1995. De todo modo, no caso do programa de
polícia pacificadora as operações de “retomada de território” eram controladas pelo
estado, pelo comando da Secretaria de Estado de Segurança e com uso da força de
segurança pública estadual e, não comandada pelas Forças Armadas.
É fato que o emprego das Forças Armadas em questões de segurança pública no
país voltou a se intensificar no governo de Dilma Rousseff. Isto não quer dizer, por sua
vez, que o emprego delas, posteriormente, na “retomada” do Alemão e da Maré tenham
sido previstos originalmente no programa de polícia pacificadora. Acreditamos que fez
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Para Schuberth (2019), o MINUSTAH e as UPPs utilizam táticas de contra insurgência (COIN) que foram
empregadas durante a guerra colonial francesa na Argélia.
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parte de um contexto de fortalecimento do Ministério da Defesa em detrimento do
Ministério das Justiça. Esse assunto foi tratado no capítulo dois desse trabalho
(MATHIAS, 2016; HARIG, 2015ab)
Um outro programa que, como dito acima, que alguns autores buscaram encontrar
semelhanças no modelo das UPPs foi o programa Território da Paz (Pronasci) do
governo federal (ABRAMOVAY, 2018; NUNES, 2013). Pedro Abramovay (2018),
destacou, em entrevista, que o projeto UPP era igual ao Território da Paz (Pronasci).
Mas, que o Rio chamou de UPP. Em suas palavras, “Era o modelo. Eles dizendo para
gente: voltem a falar a gente, voltem a dar dinheiro para gente, que a gente está fazendo
o território da paz aqui e vai se chamar UPP. E, para gente está bom. Chama do que
quiser, mas façam. Façam isso”.
O Territórios da Paz era um programa que envolvia a articulação de políticas de
segurança pública e de inclusão social no município, por meio de ações e estratégias
que buscavam diminuir a vulnerabilidade do território, criando territórios socialmente
mais justos e com qualidade de vida. O enfoque do programa era direcionado a atender
mulheres em situação de vulnerabilidade e violência e jovens de 15 a 29 anos em áreas
de elevado risco social, vítimas da criminalidade violenta e situação de precariedade
social (MADEIRA e RODRIGUES, 2015; IPEA, 2009; Lei nº. 11.707/2008).
Para aderir o programa, o município deveria antes assinar um convênio com o
governo federal. A partir disso, se dava a instalação de um Gabinete de Gestão Integrada
Municipal que funcionava como um fórum de autoridades, onde se fazia o diagnóstico
dos problemas enfrentados pelo município, as ações e estratégias de prevenção a
violência e inclusão social, que seriam adotadas. Como, por exemplo, a instalação de
projetos como Mulheres da Paz e Protejo355 em áreas definidas como mais vulneráveis
dentro do município (MADEIRA e RODRIGUES, 2015; IPEA, 2009; Lei nº.
11.707/2008).
O Território da Paz tinha caraterísticas completamente diferente da política de
pacificação. Como já vimos, o programa de polícia pacificadora era focado na
segurança pública, que previa o retorno do controle estatal sob comunidade, com uso
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A respeito dos projetos Mulheres da Paz e Protejo rever capítulo dois, governo Lula.
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da força policial, dominadas por quadrilhas de tráfico de drogas e milícias. Após a
intervenção e estabilização dessa área o passo seguinte era a instalação de uma UPP,
que previa alocação de policiais para essas áreas e o exercício de polícia de
proximidade. Dois anos depois o governo lançou a UPP Social, que previa incluir
nessas áreas ocupadas reformas na área de infraestrutura e urbana e projetos sociais
(NUNES, 2013). Entretanto, o projeto foi descontinuado em 2014.
Nesse sentido, a parte social com políticas de inclusão social não estavam
previstas originalmente no programa, ainda que no discurso do Beltrame que sempre
dizia que não adiantava somente a segurança era preciso entrar o estado com
saneamento básico, urbanização, etc (BELTRAME, 2009 e 2014). Da mesma forma, a
ideia de “retorno de território”, com o uso da força policial para isso, não fazia parte
dos objetivos do Território da Paz. Os programas, na verdade, não eram concorrentes e
sim complementares.
Além disso, vale ressaltar que o recurso do Pronasci entrou no estado para compra
de equipamentos, viaturas e bolsa formação para os policiais de baixa renda e os
recursos do Território da Paz foram direcionados aos municípios e geridos por eles
(KOPITTKE, 2018).
As transformações geradas em Medellín (Colômbia), entre os três, foi a mais
associada a política de pacificação na literatura. De alguma forma, nós acreditamos que
essa associação tenha acontecido por conta dos projetos de urbanização nas favelas,
especificamente, devido aos teleféricos instalados no Complexo do Alemão e no morro
da Providência, que passaram a ser associados como projetos da política de pacificação
(VALENTE, 2016; NUNES, 2013).
O Plano Plurianual (PPA) 2008 – 2011 do estado do Rio de Janeiro constava a
continuidade de obras de infraestrutura e urbanização na Rocinha, Complexo do
Alemão e Complexo de Manguinhos, iniciadas em 2002 com o término para dezembro
de 2011. No Alemão estava previsto para melhorar o acesso dos moradores as favelas
do complexo a construção de um teleférico356 para ser usado como transporte público

356

Segundo Oliveira (2011), o teleférico não era uma demanda da comunidade, que já se beneficiava do
transporte informal da área.
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de massa (RIO DE JANEIRO, 2007, p. 42) e recursos do PAC seriam direcionados para
essas obras357(OLIVEIRA, 2011; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007).
De todo modo, obras de urbanização nas favelas como a construção de teleféricos
foram inspirados no modelo do Metrocable de Medellín358 (Colômbia), que inaugurou
a sua primeira linha em 2004 na cidade, e era um projeto previsto no estado do Rio de
Janeiro anos antes do surgimento da política de pacificação, quando o governo ainda
adotava a “política de enfrentamento”. Isto, pode ser constatado no próprio PPA 2008
– 2011, que abordava a construção de um teleférico no Complexo do Alemão, mas não
previa nenhum projeto de polícia pacificadora ou UPP, ou qualquer tipo de programa
nessa linha. Mas, era do ponto de vista estratégico para o governo a construção desse
teleférico no Alemão, segundo Oliveira (2011, p. 84).
As obras do PAC nas favelas era um projeto importante para o governo Lula e,
como mostramos, anteriormente, desde 2007, o governo federal vinha pressionando o
estado para que as obras de infraestrutura do Complexo do Alemão fossem iniciadas
(OLIVEIRA, 2011). Mas, a falta de garantia de segurança na região impedia o seu
andamento. O governo federal, também, pressionava o estado para mudar a sua postura
no que tange a abordagem de segurança pública, mas durante quase dois anos o estado
continuou com uma “política de enfrentamento” ao tráfico de drogas. Apesar da pressão
e incentivos financeiros da União (ABRAMOVAY, 2018; KOPITTKE, 2018;
TEXEIRA, 2010; GENRO, 2010). Como mostramos, essa mudança de postura apenas
aconteceu após a contingência.
No final de 2010, o governo estadual iniciou o processo de “retomada da Vila
Cruzeiro e do Complexo do Alemão” (BELTRAME, 2014, p.16) e as UPPs nas favelas

357

Vale lembrar que em janeiro de 2007 o PAC foi lançado pelo governo federal e verbas desse programa
foram direcionadas para obras de infraestrutura e urbanização nas favelas do Rio de Janeiro. Depois ficou conhecido
como PAC das favelas (OLIVEIRA, 2011). Ver: o discurso do presidente Lula na cerimônia de lançamento do PAC
em
22
de
janeiro
de
2007
no
Palácio
do
Planalto.
Disponível
em:
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/leia-o-discurso-de-lula-no-lancamento-do-pac/ Acesso em: 22
abr 2020.
358
Isto é comprovado por Oliveira (2011, p. 60), “Realizada em parceria com a POMAGALSKI S.A.
(POMA), empresa especializada em transporte por cabo, com 7.700 intervenções em 73 países de cinco continentes,
entre elas o teleférico na Cordilheira dos Alpes e o Metrocable das comunidades colombianas de San Domingo e
Comuna 13 (em construção), a Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro (EMOP), o projeto do teleférico no
Complexo do Alemão seguiu o mesmo modelo implantado na comunidade de San Domingo, em Medellín, na
Colômbia, por apresentar as mesmas características territoriais, tanto no que diz respeito a geografia local, quanto
nas condições de vida precárias da população local. O objetivo, segundo a EMOP fazer dessas estações locais
integrados a equipamentos sociais, como escolas, creches, bibliotecas e áreas de lazer”.
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da região foram instaladas em 2012. O Teleférico do Alemão somente ficou pronto em
2011 e foi desativado em 2016, com a crise financeira do estado, sem data para voltar
a funcionar (EXTRA ONLINE, 2019).
Em 2002, o presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez em acordo com o prefeito
de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, iniciaram uma série de operações das forças de
segurança e militares na Comuna 13, que era formada por 19 bairros, com uma
população entorno de 152 mil pessoas, pobres, muitos provenientes do campo que
chegaram na cidade na década de 70. (SANCHEZ et al, 2011).
Naquele ano foram ao todo onze operações sendo a maior e mais violenta ficou
conhecida como Operación Orión. O propósito dessas operações era desmobilizar o
narcotráfico, guerrilhas e paramilitares que ocupavam a região. Segundo Sanchez et al
(2011), essas operações continuaram ao longo da década até os anos 2010, e, também,
um processo de deslocamento forçado de pessoas da Comuna 13. Em resposta a isso,
surgiu um forte associativismo civil, mobilização social e exacerbação da cultura local.
A sociedade se organizou mobilizando diversos protestos contra essas operações e
deslocamentos forçados de pessoas da região, e passou a denunciar as torturas,
extorsões, morte de inocentes e violações de direitos humanos por parte das
autoridades. Posteriormente, foram feitas várias denúncias de acordos entre os
paramilitares e as forças militares e policiais para tomar a Comuna 13. Isto, forçou as
autoridades responder com investimentos de melhorias das condições socioeconômica
da população local, além de melhorias urbanas na região359 (JARAMILLO, 2008).
O Programa Polícia Pacificadora não foi desenhado como um projeto social e de
urbanização nas favelas. É um projeto de “retomada de território” pelo estado,
estabilização da área e prestação de serviço policial nessas áreas. Esse objetivo, ainda
que lembre as intervenções na Comuna 13, em Medellín, nos anos 2000, isto já estava
presente em diversas experiências semelhantes a UPP aplicadas pela PMERJ e governo
estadual nas favelas do Rio de Janeiro, que se iniciaram na cidade nos anos 80. A ideia
de ter projetos sociais nas favelas ocupadas não faz parte da política de pacificação,

359

O Proyectos Urbanos Integrales (PUI) previsto no Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Plan de
Desarrollo Municipal 2004-2007 Medellín e Plan de Desarrollo Municipal 2008- 2011 de Medellín, previam obras
de urbanização e infraestrutura na Comuna 13 com previsão de início no ano de 2006. Ver: https://www.uclgcisdp.org/sites/default/files/Medell%C3%ADn_2010_es_FINAL.pdf
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ainda que estava no discurso do secretário Beltrame e, posteriormente, dois anos depois
ao surgimento do programa foi criada a UPP social para cobrir essa falta (NUNES,
2013).
Por fim, depois da experiência piloto foram implantadas 37 UPPs na cidade do
Rio de Janeiro e uma na baixada fluminense, entre os anos de 2008 a 2014,
contemplando 196 comunidades, com efetivo policial de 9 mil homens, que
corresponde a 18% do efetivo da PMERJ (ISP, 2015). Entretanto, não teve expansão
do programa desde o anuncio do ex-governando Luiz Fernando Pezão sobre cortes na
área de segurança pública (O GLOBO, 26/01/2015). Em 2012, a primeira morte de uma
policial360 em serviço em área de UPP. Em 2013, os policiais da UPP da Rocinha foram
acusados de sequestrar, matar e sumir com o pedreiro Amarildo. Esse fato ganhou
visibilidade nas grandes manifestações de rua que ocorreram no país naquele ano,
“dando origem ao bordão ‘Cadê o Amarildo’” (MUSUMECI, 2017, p.10). Os tiroteios
voltaram a ser recorrentes em comunidades com UPP (ANISTIA INTERNACIONAL,
2016361). Em 2016, o secretário José Mariano Beltrame pediu demissão do cargo e seu
subsecretário Roberto de Sá assumiu a SESEG. Em 2018, o Rio de Janeiro sofreu uma
intervenção federal na segurança pública (DECRETO, Nº. 9288 de 16/02/2018 362 ),
devido ao suposto agravamento da ordem pública na cidade. A política de pacificação
sofreu mudanças e o número de UPPs foi reduzido363. Em setembro 2018, o Projeto de
Lei Nº 4395364, de autoria do Deputado Rosenverg Reis, pedia a extinção das UPPs. No
entanto, apesar da troca de governo em 2019, as UPPs não foram descontinuadas, ainda
que estejam agonizando, sem o mesmo glamour e investimento.

360
A policial falecida se chamava Fabiana Aparecida de Souza, locada na UPP de Nova Brasília (PODER
LEGISLATIVO, 2017, p.9).
361
Ver:
https://anistia.org.br/noticias/chacina-na-baixada-e-tiroteios-em-comunidades-pacificadasmarcam-semana/
362
Dizia o decreto, “Decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo
ao grave comprometimento da ordem pública”, até 31/12/2018. Apesar de se tratar de uma intervenção civil foi
nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército Walter Souza Braga Netto.
363
Segundo o ISPDados, em 2018 as seguintes UPPs foram extintas: Cidade de Deus; Jardim Batam; Coroa,
Fallet e Fogueteiro; São Carlos; Caju; Cerro-Corá; Camarista Méier; Complexo da Mangueirinha e Vila Kennedy.
364
Esse projeto encontra-se desde fevereiro de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça da ALERJ.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, investigamos como e quais eventos contingenciais influenciaram
o processo decisório da Política de Pacificação365, inserida na agenda governamental
da área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro como solução ao problema
da criminalidade violenta provocada por quadrilhas de tráfico de drogas por controle
de território em áreas de favelas366. A pergunta de fundo que orientou o trabalho foi:
quais eventos foram necessários e/ou suficientes para o resultado final da política de
pacificação que foi elaborado? Isto se justificou porque a política proposta foi
apresentada como uma inovação em relação às práticas de segurança pública adotadas
no passado (CARNEIRO, 2012). Especificamente, analisamos em que medida o
discurso da pacificação na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro foi
sendo construído e colocado em prática a partir desses eventos contingenciais.
Para responder essa pergunta dialogamos com a literatura sobre políticas
públicas, abordagem institucional e contingência. Isto foi importante para definirmos
por quais mecanismos a contingência atuou na interação entre os atores relevantes
dentro do arcabouço político institucional vigente e influenciou o processo decisório da
política de pacificação. A partir da análise da literatura sobre contingência
identificamos dois mecanismos pelos quais ela pode ser importante na tomada de
decisão: primeiro, pode alterar as crenças sobre os objetivos e meios para os atores
alcançarem seus objetivos; segundo, pode alterar a posição relativa dos atores nas
instâncias institucionais, modificando seus poderes de agenda e de veto no processo
decisório (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; TSEBELIS, 1997, 2002;
ELSTER, 2010, 2005 e 1994).
Dado o contexto de agenda de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro e a
necessidade das autoridades de apresentar garantias que tais eventos ocorreriam de
maneira segura e dentro de uma ordem que seguisse políticas e práticas de segurança
cidadã, identificamos que a contingência (causa), entendida aqui como o sucesso dos

365

Legislação relacionada a institucionalização dessa política: Decreto-Lei n° 45.146 de 05 de fevereiro de
2015; Decreto-Lei n° 45.186 de 17 de março de 2015; Decreto-Lei n° 42.787 de 06 de janeiro de 2011; Decreto-Lei
n° 41.650 de 21 de janeiro de 2009.
366
As palavras “favela” e “comunidade” serão usadas como sinônimos. Quando nos referirmos a população
que vive em áreas de favelas estaremos sempre nos referindo a comunidade, que no IBGE é classificado como
aglomerados subnormais. No caso de “bairro” nos referirmos a população que vive em áreas normais.
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jogos Pan-Americanos e a possibilidade do estado do Rio de Janeiro de virar sede das
Olimpíadas de 2016, mudou as crenças iniciais dos atores relevantes (governador,
secretário de segurança) na melhor forma de encaminhar a solução, de uma “política
de enfrentamento” por uma política de pacificação (resultado) (ELSTER, 2010, 1994;
SHAPIRO e BERI, 2009; GERRING, 2007). Em relação ao segundo mecanismo
averiguamos que ele não esteve presente. Isto, porque os atores chaves permaneceram
na mesma posição de poder e foram os mesmos que formularam ambas políticas.
Esse trabalho revelou a importância de eventos contingenciais na orientação da
ação dos atores envolvidos na escolha de uma solução para o problema da criminalidade
violenta provocada por disputas entre quadrilhas de tráfico de drogas por controle de
territórios (SHAPIRO e BERI, 2009; SCHEDLER, 2009; SCHMIDT, 2011; GOERTZ
e MAHONEY, 2012; BURLAMAQUI, 2017). Desse modo, mostramos que a literatura
de políticas públicas falha ao não considerar a influencia de eventos não danosos
(catastróficos) na tomada de decisão. No caso, defendemos, neste trabalho, que tais
eventos contingenciais também são relevantes para explicar a produção de políticas
públicas, pois como dito acima podem influenciar o cálculo e a formação de
preferências dos atores relevantes, como também, podem alterar as posições de poder
dos atores políticos. Uma política pública pode, então, ser vista como o resultado de um
conjunto de interações que emerge a partir de uma ou uma série de eventos
contingentes, sejam eles catastróficos ou não.
O sucesso dos jogos Pan-Americanos e a possibilidade do estado do Rio de
Janeiro de virar sede das Olimpíadas de 2016 levaram os atores relevantes a mobilizar
as próprias instituições (SESEG e PMERJ) como recurso para apresentar uma nova
proposta-solução para o problema da criminalidade violenta provocada por disputas
entre quadrilhas de tráfico de drogas por controle de territórios. Nesse ponto, chamamos
atenção para o fato de que as instituições não devem ser concebidas apenas como
restrições a ações de atores relevantes, mas, também, como recursos estratégicos
mobilizados por eles como respostas a mudanças no contexto social, econômico ou
político.
A contingência foi uma condição necessária para inserir o discurso da pacificação
como solução, mas não foi suficiente para determinar o conteúdo final da política
adotada. Nesse sentido, os atores relevantes reagiram a contingência elaborando uma
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política que é representada como uma mudança de ideia na área de segurança pública no discurso - mas substantivamente não significou uma mudança concreta no conteúdo
da política. Isto, porque os atores pró-continuidade limitaram o escopo da própria
política pública. A partir da abordagem institucionalista mostramos que a fragmentação
decisória gerado dentro do próprio executivo junto com as suas agências (órgãos
policiais) elevou os pontos de veto e limitou a possibilidade de inovação da própria
política (EMMERGUT, 1996 e 1998; TSEBELIS, 1997, 2002). O resultado foi uma
política que mescla atuação repressiva – de retorno de território – e atuação preventiva
como policiamento do tipo comunitário (BURLAMAQUI, 2017; RIBEIRO e
MONTANDON, 2014).
Por fim, chamamos atenção para o fato que precisamos entender melhor como
nossas políticas públicas são formuladas. No caso da política de pacificação,
procuramos preencher uma lacuna nos estudos sobre processo decisório e chamar a
atenção para o fato de, apesar de ter vários estudos sobre tema, a literatura se debruçou
muito pouco em entender como essa política virou solução para o problema
identificado. O estudo mostrou também o quanto a solução apresentada foi formulada
de forma improvisada, gerando impactos na sua própria continuidade. Esperamos que
a contribuição apresentada neste trabalho seja importante para subsidiar explicações
mais detalhadas de por que a política de pacificação entrou em decadência.
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ANEXO – QUADROS, GRÁFICOS E TABELAS
Quadro 5 - Governos Estaduais analisados/Secretário de Segurança Pública e Comandante Geral
da PMERJ de acordo com as características da Política de Segurança Pública e policiamento realizado
pela PMERJ

Governador do Estado do
Rio de Janeiro/Partido/
Período governamental

Secretário
de Segurança Pública /
Comandante Geral da PMERJ

Modelo de
Políticas de
Segurança Pública

Modelo de
Policiamento
predominante

Preventivo

Comunitário

Repressivo

Tradicional

Preventivo/
Repressivo

Tradicional/
Comunitário

Preventivo

Comunitário

Repressivo

Tradicional/Militarista

Marcello Alencar
PSDB
(1995-1999)

General Euclimar Lima da Silva
(01/1995 – 05/1995)
Coronel Nilton de Albuquerque
Cerqueira (SSP – 05/199512/1999)
Coronel Dorasil Castilho Corval
(Com. PMERJ
– 1995-1999)

Preventivo/
Repressivo

Tradicional/
Comunitário

Anthony Garotinho
PDT/PSB
(01/1999- 04/2002)

José Siqueira Silva (SSP –
01/01/1999 - 07/04/ 1999)
Josias Quintal de Oliveira
(04/1999 – 04/2002)
Coronel Sérgio da Cruz para o
cargo de (Com. PMERJ, 1999 2000)
Coronel Wilton Soares Ribeiro
(Com. PMERJ, 2000-2002)

Benedita da Silva
PT
(04/2002)

Roberto Armando Ramos de
Aguiar – (SSP, 4/2002 - 1/2003)
Coronel Francisco José Braz
(Com. PMERJ, 04/2002)

Preventivo/
Repressivo

Tradicional/
Comunitário

Leonel Brizola
PDT
(1983-1987)

Coronel Nazareth Cerqueira
(1983-1987)

Moreira Franco
PMDB
(1987-1991)

Coronel Manoel Elysio

Leonel Brizola
PDT
(1991-1994)

Coronel Nazareth Cerqueira
(1991-1994)

Nilo Batista
PDT
(1994-1995)

Coronel Nazareth Cerqueira
(1994-1995)

Continuação
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Modelo de Policiamento
Governador do Estado do
Modelo de Políticas predominante
Rio de Janeiro/Partido/
Secretário de Segurança Pública de Segurança
Período governamental
/ Comandante Geral da PMERJ Pública
Preventivo/
Repressivo

Rosinha Garotinho
PSB/PMDB
(2003-2006)

Josias Quintal de Oliveira (SPP,
até 4/2003)
Anthony William Garotinho
Matheus de Oliveira (SPP, até
09/2004) Marcelo Zaturansky
Nogueira Itagiba (SPP, até
3/2006)
Roberto Precioso Júnior (SPP, até
01/2007).
Coronel Renato Silva Hottz
(Com. PMERJ,
2002-2004) Coronel Hudson de
Aguiar Miranda
(Com. PMERJ,
2004-2006)

Sérgio Cabral
PMDB
(01/2007-03/2014)

José Mariano Beltrame* (SESEG, Preventivo/
2007- 2014)
Repressivo
Coronel Ubiratan de Oliveira
Ângelo (Com. PMERJ, 01/200701/2008)
Coronel Gilson Pita Gomes (Com.
PMERJ, (01/2008 – 06/2009)
Coronel Mário Sérgio Duarte
(Com. PMERJ, 07/2009 –
09/2011)
Coronel Erir Ribeiro da Costa
Filho (Com. PMERJ, 09/2011 –
08/2013)
Coronel José Luiz Castro
Menezes (Com. PMERJ, 09/2013
– 11/2014)
Coronel Íbis Silva Pereira
(Com.PMERJ, 11/2014 –
12/2014)

Tradicional/
Comunitário

Tradicional/militarista/
Comunitário

Fonte: RIBEIRO (2014) com ajustes.
*Permaneceu no cargo até 17 de outubro de 2016 durante a gestão do governador Luiz Fernando Pezão.

Quadro 6 – Lista de Comandantes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora
Comandante de CPP
Cel. José Vieira de Carvalho
Cel. Robson Rodrigues da Silva
Cel. Rogério Seabra Martins
Cel. Paulo Henrique de Moraes
Cel. Frederico Caldas
Cel. Luis Claudio Laviano
Cel. André Silva de Mendonça
Cel. André Luiz Belloni Gomes
Cel. Samir Vaz Lima
Cel. Rogério Figueiredo de Lacerda

Data da posse
06/07/2009
24/06/2010
01/10/2011
18/12/2012
08/08/2013
29/12/2014
26/02/2016
10/11/2016
06/10/2017
20/03/2018

Fonte: Elaboração própria. Informação disponíveis no ISP.
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Quadro 7 – Lista dos constituintes que participaram da Subcomissão da Defesa do Estado, da
Sociedade e de sua Segurança
Nome do Constituinte

Partido filiado em 1987-

Partido anterior

José Tavares - Presidente

PMDB-PR

MDB

Raimundo Lira - 1° Vice
-Presidente

PMDB-PB

PDS

Daso Coimbra - 2° Vice
Presidente

PMDB-RJ

Arena

Ricardo Fiuza - Relator

PFL-PE

Arena

Antônio Perosa

PMDB-SP

PMDB

Arnaldo Martins

PMDB-RO

PDS

Asdrubal Bentes

PMDB-PA

Arena

Carlos Benevides

PMDB-CE

MDB

César Maia

PDT-RJ

PC do B

Ézio Ferreira

PFL-AM

PDS

Hélio Rosas

PMDB-SP

MDB

Iran Saraiva

PMDB-GO

MDB

José Genoíno

PT-SP

PC do B

Ottomar Pinto

PTB-RR

Arena

Ralph Biasi

PMDB-SP

MDB

Ricardo Izar

PFL-SP

Arena

Roberto Brant

PMDB-MG

PP

Sadie Hauache

PFL-AM

PDS

1988

Telmo Kirst
PDS-RS
Fonte: Ribeiro e Burlamaqui, 2018, p. 410.

Arena
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Quadro 8 – Lista dos convidados para as Audiências Públicas na Subcomissão de Defesa do
Estado e da Sociedade e se sua Segurança (Subcomissão IVb)
Audiência Pública (No. e Data) Convidado(s)
Cargo
1ª
Professores: Ubiratan Borges de Professores da Escola Superior
22/04/1987
Macedo; Pedro Figueiredo; de Guerra.
Paulo César Milani Guimarães;
Roberto
Cavalcante
de
Albuquerque.
2ª
Doutor Márcio Thomas Bastos. Presidente da Ordem dos
23/04/1987
Advogados do Brasil.
3ª.
Professor
Geraldo
Lesbat Diretor-Adjunto do Núcleo de
28/04/1987
Cavagnari Filho.
Estudos
Estratégicos
da
Universidade Campinas.

4ª.
29/04/1987

Doutor Cyro Vidal.

Presidente da Associação dos
Delegados do Brasil – Adepol.

Coronel PM Mário Nazareno
Lopes Rocha.

Assessor
Especial
do
Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Pará.
Comandante da Brigada do
Estado do Rio Grande do Sul.

Coronel Sílvio Ferreira.
Coronel PM Waltervan Luiz
Vieira.

Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

Tenente-Coronel Nelson Freire
Terra.

Comandante da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

Coronel PM José Braga Júnior.

Comandante-Geral de Polícia
Militar do Estado de Minas
Gerais.
Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.

Coronel Paulo José Martins dos
Santos.
5ª
30/04/1987

Coronel Luiz Antônio Mendes
Ribeiro Valente.

6ª.
05/05/1987

Generais Euler Bentes
Antônio Carlos Serpas.

7ª.
06/05/1987

Oswaldo Pereira Gomes

e

Roberto Pacífico Barbosa
Sérgio Tasso
Aquino

Vasquez

de

José Elislande Bayer de Barros
Sidney Obino Azambuja
Romeu Tuma
Wilson Alfredo Perpétuo

Coronel e chefe do Gabinete da
Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional.
Generais da Reserva.
General e representante do
Ministério do Exército.
General
de
brigada
e
representante do Estado Maior
das Forças Armadas.
Contra-almirante
e
representante do Estado Maior
das Forças Armadas.
Brigadeiro-do-ar
e
representante do Ministério da
Aeronáutica.
Brigadeiro-do-ar
e
representante do Emfa.
Diretor-geral do Departamento
de Polícia Federal.
Presidente da Associação dos
Delegados da Polícia Federal.
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Vicente Chelotti

Presidente
da
Associação
Nacional dos Servidores do
Departamento
de
Polícia
Federal.

Fonte: Ribeiro e Burlamaqui, 2018, p. 408.

Gráfico 5 – Taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes no Município do Rio de Janeiro
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Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP/RJ

Gráfico 6 – Taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro
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Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP/RJ
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Tabela 4 – Repasse do Pronasci aos Estados
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

2008
2009
2010
2011
2012
2013 Total
14.733.006,96 3.324.415,37 5.368.739,17 3.500.000,00
599.320,51
878.968,34 28.404.450,35
19.587.150,67
6.150.531,72
40.406.815,21 11.496.624,90 77.641.122,50
98.505,00
203.864,50
620.000,00 3.499.650,00 1.413.501,20
5.835.520,70
100.000,00
496.000,00 5.000.000,00 1.603.356,88
600.000,00 1.578.054,72
9.377.411,60
37.004.319,02 9.900.000,00 4.950.000,00
990.000,00 1.898.504,58 3.543.090,00 58.285.913,60
9.225.474,00
817.745,36
845.107,49
562.820,95 2.613.884,40 14.065.032,20
37.991.624,16 7.158.888,89 2.914.575,85 1.350.220,06 16.225.762,28 3.121.607,82 68.762.679,06
6.913.879,04
382.317,60
1.391.588,55
261.949,89
8.949.735,08
56.010.947,55 1.180.045,35 2.391.260,38
1.979.981,15 44.681.906,34 106.244.140,77
18.781.172,00
608.695,36 1.050.000,00 1.333.204,61
394.440,00 22.167.511,97
3.104.268,60 8.348.640,41 10.288.236,49 2.113.244,72 1.248.664,71 2.002.282,43 27.105.337,36
100.000,00
4.745.780,75 4.481.533,92
599.929,65 1.353.923,25 11.281.167,57
100.000,00
8.227.824,89 5.408.520,11 1.583.684,43 2.738.111,46 18.058.140,89
3.409.645,03
3.140.622,87 1.949.820,90
533.435,76 1.020.109,05 10.053.633,61
150.000,00
494.386,63
588.409,83 54.222.326,60 55.455.123,06
30.247.325,98
8.109.638,66
997.540,51
413.820,00 2.392.038,11 42.160.363,26
100.000,00
650.000,00 1.258.054,47
600.000,00 1.374.140,30
3.982.194,77
7.356.503,00 8.107.011,86 1.480.584,25 5.089.473,73 1.553.984,75 1.155.294,22 24.742.851,81
16.354.275,64 27.262.884,88
489.930,82 12.000.000,00 2.370.305,44 2.405.259,00 60.882.655,78
3.100.000,00
5.649.719,06
593.230,43 27.331.949,92 36.674.899,41
100.000,00
277.200,00 1.652.958,40 3.500.000,00
583.393,35 1.567.687,00
7.681.238,75
99.000,00
170.116,00
800.000,00 2.376.952,40
599.400,00 1.595.296,30
5.640.764,70
27.034.260,06 8.917.267,26
466.793,33 6.193.473,76 1.504.325,31 4.493.237,73 48.609.357,45
149.939,10
300.000,00 3.000.000,00 4.360.270,48 1.560.954,06 1.938.408,30 11.309.571,94
100.000,00
2.901.460,32
1.462.505,61 7.545.516,55 12.009.482,48
42.883.725,47 1.931.707,20 4.264.295,48
585.198,94 5.040.840,60 54.705.767,69
100.000,00
299.970,00 2.094.529,37
631.449,72 2.942.401,43 2.569.332,57
8.637.683,09

Fonte: SIAFI.

Grafo 1 – Sociograma Relação e Indicação entre os atores dos Governos Estadual do Rio de
Janeiro e Federal

Fonte: Elaboração própria utilizando o programa R.
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Figura 5 – Distribuição das RISPs, AISPs, BPM e DPs do Estado do RJ

Fonte: ISP Dados.
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Figura 6 – Nuvens de Palavras dos decretos/lei da Política de Pacificação

UPP. Decreto nº.41.650/2009.

UPP. Lei. nº.5890/2011

Programa Polícia Pacificadora Decreto nº. 42.787/2011 Política Pacificadora Decreto nº. 45.146/2015

Programa Polícia Pacificadora Decreto nº 45.186/2015.
Fonte: Elaboração própria utilizando o programa R.
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