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RESUMO 

O aumento dos índices de criminalidade violenta, sobretudo as ocorrências de homicídios 

dolosos, tem se destacado como uma pauta desafiadora à área de segurança pública, no Brasil 

e no mundo. A busca por melhor compreensão acerca do comportamento criminoso tem 

motivado um debate multidisciplinar em prol de identificar estratégias mais efetivas no 

enfrentamento da criminalidade violenta. Isso somente é possível devido a criminalidade 

violenta ser um fenômeno social que, além de pluralista, é dinâmico e não de todo conhecido, 

evidenciando sua forte característica sistêmica e, principalmente, sua complexidade. Não é de 

hoje que conceitos oriundos da Teoria da Complexidade têm sido utilizados no estudo de 

políticas públicas, em especial, por suas contribuições à melhor compreensão da dinâmica da 

mudança, do funcionamento das redes de interações e do papel do aprendizado, inerente à 

adaptação contínua desses sistemas. Similar a sistemas complexos, assume-se que políticas 

públicas de segurança também apresentam características dinâmicas, emergentes e sistêmicas, 

além de envolverem multi-agentes, multi-atores e multi-processos distribuídos em diferentes 

subsistemas. Assim sendo, também o fenômeno do homicídio pode ser considerado como 

complexo devido a sobreposição de variáveis influenciadoras e/ou explicativas do crime e a 

ambiguidade de informações – e de papéis – que o cerca, dificultando a correta identificação 

de motivações e até mascarando realidades. O principal objetivo desse artigo é explicar 

teoricamente as características de políticas públicas de segurança adotadas no enfrentamento 

da criminalidade violenta a partir de uma nova abordagem teórica, a Teoria da Complexidade. 

O estudo concentra-se na investigação de duas políticas públicas de segurança denominadas 

de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e Programa de Prevenção e Redução da 

Criminalidade (Estado Presente), implementadas no estado do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo, respectivamente. Trata-se de um estudo comparativo, de natureza qualitativa. Os dados 

foram coletados a partir entrevistas, documentos e observação participante e analisados por 

meio de técnicas de análise de conteúdo com apoio do software Atlas Ti.. Resultados 

demonstraram que ambas as políticas públicas de segurança apresentaram resultados positivos 

no enfrentamento da criminalidade violenta. As limitações encontradas, em grande parte, 

referem-se a demandas que fogem da alçada das polícias. Ainda que grande parte das 

motivações de homicídios esteja associada ao tráfico, diversas variáveis intervenientes 

potencializam os indicadores de criminalidade violenta, nos locais investigados, tornando 

pouco clara a relação entre causas e efeitos. A presença e implicações dos elementos da 

complexidade investigados (não-linearidade, autonomia dos agentes, interações – formais e 

informais, capacidade de aprendizado e de adaptação dos agentes) permitiram caracterizar, 

tanto políticas públicas de segurança como o próprio fenômeno do homicídio, como sistemas 

complexos. O olhar a partir das lentes da complexidade permitiu apontar os porquês de 

algumas situações acontecerem como aconteceram nas politicas públicas de segurança 

investigadas, assim como extrair sugestões sobre como melhor administrá-las. 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Segurança. Sistemas Complexos. Criminalidade 

Violenta. Homicídios. 
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ABSTRACT 

Increasing violent crime rates, especially murders, have been highlighted as a major 

challenge to public safety authorities in Brazil and around the world. The need for a better 

understanding of criminal behavior has motivated a multidisciplinary debate to identify more 

effective strategies to address violent crime. This is only possible because violent crime is a 

social phenomenon that, in addition to being pluralistic, is dynamic and not wholly known. 

This shows that it has a strong systemic characteristic and is a highly complex issue. For 

some time now, concepts from Complexity Theory have been used to study public policies, 

especially their contributions to a better understanding of the dynamic of change, the 

functioning of interaction networks and the role of learning that is inherent to the continuous 

adaptation of these systems. Like complex systems, it is assumed that public safety policies 

also have dynamic, emergent and systemic characteristics, involving multiple agents, actors 

and processes distributed in different subsystems. Thus, the phenomenon of murder can also 

be considered complex due to the overlapping of influencing and/or explanatory variables of 

crime and the ambiguity of the information (and roles) that surround it. This makes it difficult 

to identify motivations correctly, and even clouds reality. The main goal of this study is to 

theoretically explain the characteristics of public safety policies adopted in fighting violent 

crime from a new theoretical approach, Complexity Theory. The study concentrates on two 

public safety policies, known as Unidades de Polícia Pacificadora  (Police Pacification 

Units) and Programa de Prevenção e Redução da Criminalidade - Estado Presente (Crime 

Prevention and Reduction Program – State Presence), implemented in the states of Rio de 

Janeiro and Espírito Santo, respectively. It is a comparative study of a qualitative nature. The 

data were collected during interviews and participant observation and were analyzed using 

content analysis techniques with the aid of ATLAS.ti software. The results showed that both 

public safety policies had positive results in fighting violent crime. The limitations that were 

identified were mostly linked to demands that lie outside the scope of police work. Although 

many of the motives behind murders are linked to drug dealing, a number of intervening 

variables are potential indicators of violent crime in the locations in question, making the 

relationship between cause and effect unclear. The presence and implications of the element 

of complexity that were studied (non-linearity, autonomy of agents, formal and informal 

interactions, capacity for learning and adaptation of agents) allowed both public safety 

policies and the phenomenon of murder itself to be characterized as complex systems. An 

examination through the lens of complexity enabled the identification of the whys of some 

situations in the public safety policies in question and suggestions as to how to manage them 

better. 

Key words: Public Safety Policies. Complex Systems. Violent Crime. Murder. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento dos índices de criminalidade violenta, sobretudo as ocorrências de 

homicídios dolosos tem se destacado, nas últimas décadas, como uma pauta desafiadora na 

área de segurança pública (CERQUEIRA, 2014; RATTON; GALVÃO; FERNANDEZ, 2014). 

Todavia, enquanto que em países da Europa e América do Norte as taxas de homicídios por 

100 mil habitantes têm apresentado declínio – ou estabilidade, segundo os patamares 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – registrou-se no Brasil, nos 

últimos 30 anos, uma tendência oposta com crescimento da ordem de 300% na incidência 

desse tipo de delito. Ou seja, o índice brasileiro saltou de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes 

em 1980 para 29 homicídios por 100 mil habitantes, em 2012. Assim, com um total de 56.337 

homicídios, o Brasil chegou a concentrar 11,4% de todos os homicídios registrados no mundo 

naquele ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes1 - 

UNODC (2014). 

Diante de números tão alarmantes, têm sido diversas as frentes adotadas para melhor 

compreender as variáveis por detrás do comportamento criminoso, perpassando desde as 

ciências sociais e antropologia até a economia e a psicologia (por exemplo BECKER, 1968; 

SAMPSON; GROVES, 1989; BURTON et al., 1994; PALLONE; HENNESSY, 2000). Tal 

interdisciplinaridade é justificada pelo fato de o enfrentamento da criminalidade tratar-se de 

um fenômeno social que, além de pluralista, é dinâmico e não de todo conhecido, o que 

evidencia sua forte característica sistêmica e, principalmente, sua complexidade. 

O termo complexidade não deve ser confundido com complicado ou algo de difícil 

entendimento. Teoricamente, como se aborda nesse estudo, complexidade se refere a uma 

visão interdisciplinar que tem suas origens na Física e na Biologia e que tem ganho cada vez 

mais espaço na pesquisa científica por negar pressupostos de linearidade anteriormente 

atribuídos aos sistemas dinâmicos e indagar, mais profundamente, o seu comportamento 

                                                 

1 Tradução do inglês United Nations Office on Drugs and Crime.  

http://lattes.cnpq.br/2044604503830256
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(BAUER, 1999). O termo complexidade vem de complexus que significa o que é tecido em 

conjunto (BAUER, 1999). Portanto, sistemas complexos caracterizam-se por interações 

dinâmicas entre os elementos (agentes) que compõem o sistema, as quais ocorrem de maneira 

não linear, ou seja, há uma imprevisibilidade que emerge das interações entre as diversas 

partes envolvidas, originando padrões de difícil previsão entre causa e efeito 

(GLOUBERMAN; ZIMMERMAN, 2002; RICHARDSON, 2008). 

Em termos organizacionais, o pensamento da complexidade tem tratado acerca dos 

limites daquilo que os gestores conseguem conhecer acerca de seus contextos organizacionais 

(RICHARDSON, 2008). Ora, se há limites no que se consegue conhecer, certamente haverá 

limites nos resultados de ações baseadas em planos essencialmente racionais e predefinidos. 

Portanto, na tentativa de reduzir esta lacuna, o pensamento da complexidade tem oferecido 

explicações científicas a respeito dos porquês de tais limitações na gestão e, mais importante, 

tem fornecido alguns mecanismos para evitar ou minimizar tais limitações. 

A adoção dos conceitos e métodos oriundos da Teoria da Complexidade tem 

permitido incrementar, de maneira significativa, os métodos tradicionalmente adotados nos 

estudos voltados à ordem pública. No que se refere ao estudo de políticas públicas, por 

exemplo, eles têm contribuído à melhor compreensão da dinâmica da mudança, do 

funcionamento das redes de interações e do papel do aprendizado, inerente à adaptação 

contínua (ROON, 2011; CAIRNEY, 2012). Ozer e Seker (2013), inclusive, caracterizam 

políticas públicas como um sistema2 complexo por estas apresentarem características 

dinâmicas, emergentes e sistêmicas, além de envolverem multiagentes, multiatores e 

multiprocessos. As políticas públicas de segurança – foco deste estudo – exemplificam 

claramente a significativa sobreposição de variáveis intervenientes3, de atores e de iniciativas 

– de ordem policial, habitacional, social, educacional, dentre outras – que, atuando 

                                                 

2 Assume-se, nesse estudo, a definição apresentada por Bauer (1999), segundo o qual sistema é um complexo de 

elementos em interação ordenada e não fortuita que implica em um conjunto de partes interdependentes e em 

permanente interação que influenciam e são, ao mesmo tempo, influenciadas pelo seu meio. 
3 Refere-se àqueles fatores ou propriedades que, teoricamente, afetam o fenômeno observado, mas que, não 

podem ser manipulados ou mensurados. 
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simultaneamente, dificultam uma análise linear entre ações empreendidas e resultados 

alcançados (relação de causa-efeito).  

Em se tratando do fenômeno4 do homicídio, mais especificamente, entende-se que a 

complexidade que lhe é intrínseca desafia controles e avaliações. Tal complexidade é suposta 

devido à sobreposição de variáveis influenciadoras e/ou explicativas da criminalidade violenta 

e, ainda, devido à ambiguidade de informações – e até de papéis – por parte das áreas 

corresponsáveis por sua mitigação. Como resultado, essa ambiguidade impossibilita, na 

maioria das vezes, a correta identificação de motivações ou, ainda, mascara a realidade 

registrada.  

Portanto, questões relevantes permanecem apenas formuladas sem, contudo, serem 

respondidas. É o caso dos temas listados a seguir: 

 características e principais desafios identificados na implementação de políticas 

públicas de segurança em estados brasileiros;   

 implicações que o pensamento da complexidade tem no desenvolvimento de políticas 

públicas de segurança;  

 práticas que contribuem para maior efetividade dos resultados em termos de prevenção 

e repressão do crime, seja em termos de integração de polícias e/ou dos diferentes 

atores envolvidos;  

 desafios quanto à conciliação da adoção de ações de cunho social e policial em 

políticas públicas de segurança; e  

 implicações da adoção de um pacto interfederativo na área de segurança pública.  

As questões apresentadas ainda carecem de melhor compreensão por parte dos 

gestores públicos e também de pesquisadores, portanto, é nessa direção que esse estudo busca 

contribuir ao analisar as políticas públicas de segurança a partir das lentes da complexidade.  

                                                 

4 Considera-se, nesse estudo, a definição do termo fenômeno como algo observável e que pode ser descrito   e 

explicado cientificamente. 
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Mais especificamente, esse artigo tem como principal objetivo explicar 

teoricamente as características de políticas públicas de segurança adotadas no 

enfrentamento do homicídio a partir de uma nova abordagem teórica, a Teoria da 

Complexidade. Para tanto, serão identificados a presença e as implicações de categorias 

oriundas da complexidade no fenômeno do homicídio, sejam elas: a não linearidade entre 

decisões e respostas recebidas, as interações (formais e informais), o aprendizado (e a 

consequente capacidade de adaptação dos agentes) e auto-organização do sistema (resultado 

da autonomia dos atores). 

O estudo concentra-se na investigação de duas políticas públicas de segurança 

implantadas no Brasil. Trata-se das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), iniciadas em 

2008 no estado do Rio de Janeiro, e do Programa de Prevenção e Redução da Criminalidade 

(Estado Presente), implantado a partir de 2011 no estado do Espírito Santo. Tendo como base 

os dois pactos de segurança pública mencionados, desenvolve-se uma análise comparativa – 

pautada pelas categorias da Teoria da Complexidade – buscando, ainda, apresentar as 

principais lições dessas experiências. 

Nessas experiências, o foco recai sobre as iniciativas voltadas à redução do número 

de homicídios, a identificação das diferentes estratégias adotadas e numa análise aprofundada, 

em termos de dificuldades e características (sejam individualmente ou comparativamente). 

Trata também de lições aprendidas e desafios que tais experiências podem apresentar, em 

termos de gestão pública de segurança. Em termos teóricos, este trabalho se fundamenta em 

conceitos da Teoria da Complexidade e de Políticas Públicas e, dentro dessa última, na área 

de segurança pública.  

Assim como ocorre nos estudos relativos a políticas públicas (FIGUEIREDO; 

PASCUCI, 2015, por exemplo), os pressupostos teórico-metodológicos da teoria da 

complexidade podem ser muito contributivos à integração das diferentes perspectivas 

envolvidas no fenômeno do homicídio. Inclusive, acredita-se que o olhar ao fenômeno do 

homicídio à luz dessa abordagem possa contribuir para sua melhor compreensão e, 



 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
 

5 

 

 

 

consequentemente, para se identificar e fornecer subsídios valiosos ao desenvolvimento de 

políticas públicas nesta área ou, ainda, para novos modos de policy making (HAYNES, 2015).  

Os números alarmantes evidenciados nos indicadores de criminalidade, nos últimos 

anos, evidenciam a importância de um esforço multidisciplinar voltado à melhor compreensão 

do fenômeno do homicídio e de suas características. Tendo como base a investigação das 

experiências brasileiras a partir das lentes da complexidade, estima-se identificar pistas e 

achados que possam contribuir para o desenvolvimento de iniciativas públicas mais eficientes 

e exitosas em termos da redução dos índices de criminalidade violenta, sobretudo referentes 

aos homicídios dolosos. 

Esse estudo está organizado da seguinte maneira: além dessa introdução, na seção 

seguinte são apresentadas as abordagens teóricas que orientam a discussão proposta. Desse 

conteúdo, são selecionadas as principais categorias analíticas cujas definições constitutivas e 

operacionais são apresentadas, juntamente com as demais escolhas metodológicas adotadas 

para realização da pesquisa. Nessa seção também são apresentadas as características dos casos 

estudados, as estratégias de coleta, de análise e de validação utilizadas na pesquisa, bem como 

eventuais limitações identificadas. Os resultados, apresentados na sequência, representam o 

coração dessa pesquisa. Nessa etapa são apresentadas as principais similaridades e diferenças 

dentre as estratégias de enfrentamento à criminalidade adotadas nos estados do Rio deJaneiro 

e Espírito Santo. Explora-se, ainda, a relação entre as características identificadas na 

implementação das duas políticas públicas de segurança investigadas e os elementos da 

Teoria da Complexidade. Por fim, além das conclusões, algumas modestas sugestões a 

respeito da temática são identificadas para futuras pesquisas orienadas ao enfrentamento da 

criminalidade violenta, sobretudo do homicídio.  



 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
 

6 

 

 

 

2 DA TEORIA 

 Nessa seção, são apresentadas as abordagens teóricas que orientam esse estudo e que 

evidenciam a aproximação entre o pensamento da complexidade e os conceitos de 

administração pública – em especial, de políticas públicas de segurança. A discussão perpassa 

o entendimento do contexto do enfrentamento da criminalidade por meio de políticas públicas 

de segurança a partir de uma visão sistêmica, ou seja, de sistemas que se integram e se 

influenciam mutuamente de acordo com os diferentes níveis de complexidade que se 

apresentam. 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA E SISTEMAS COMPLEXOS: O QUE HÁ EM COMUM? 

Complexidade não é algo novo em se tratando de gestão pública. O entendimento de 

que o governo não é o principal produtor de políticas públicas e que, ao contrário, esse 

processo envolve um conjunto de múltiplos interesses e atores (DENHARDT, 2012), foi um 

importante passo no reconhecimento da característica sistêmica que lhe é inerente. Além de 

múltiplos, os atores deste sistema interagem de maneira dinâmica e contínua, ao mesmo 

tempo influenciando o processo e sendo por ele influenciados (FIGUEIREDO; PASCUCI, 

2015). 

A complexidade da gestão pública é potencializada, ainda, pela fragmentação cada 

vez maior da sociedade em subgrupos relativamente autônomos (SORENSEN; TORFING, 

2007). Tais subgrupos incluem, além de órgãos do governo, organizações comunitárias, 

cooperativas, grupos promotores de interesses ou causas especiais, organizações de serviços, 

partidos políticos, escolas, entidades de caridades e grupos profissionais, dentre outros. Tal 

pluralidade de atores, multiplicidade de interesses e demais variáveis envolvidas – estruturais, 

comportamentais e financeiras – só aumentam a imprevisibilidade das respostas ao processo 

decisório público.  
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O comportamento do sistema público encontra respaldo em conceitos da teoria da 

complexidade. Originalmente oriundos das ciências naturais e da biologia, os conceitos da 

complexidade integram conhecimentos de diferentes áreas para explicar o comportamento 

coletivo de sistemas vivos, em especial, a dinâmica por detrás do processo de mudança, 

resultado de diferentes formas de inter-relações, e cujos efeitos assumem diferentes e variadas 

escalas (BAUER, 1999; CAIRNEY, 2012; FURTADO; SAKOWSKI; TÓVOLLI, 2015). Tais 

conceitos têm conquistado cada vez mais espaço na evolução da pesquisa científica, sobretudo 

por negar os pressupostos de linearidade anteriormente atribuídos aos sistemas dinâmicos e 

indagar mais profundamente seus comportamentos. Portanto, os conceitos da complexidade 

têm sido contributivos na compreensão dos modernos processos de gestão pública e 

governança (KLIJN, 2007), já que esta teoria da complexidade reconhece a instabilidade e a 

ausência de uma lógica linear na formulação de políticas (CAIRNEY, 2012), fazendo relação 

entre estas características e o comportamento de sistemas complexos. 

Sistemas complexos são compostos por numerosas partes (agentes ou subsistemas) 

que interagem entre si, cada uma das quais atuando de acordo com suas próprias regras, 

independentes de um controle central e, ainda assim, fazendo com que o sistema como um 

todo passe a exibir padrões emergentes (propriedades e fenômenos ordenados) ao nível global 

ou coletivo (MAGUIRE; MCKELVEY, 1999). O movimento do sistema é resultado de 

interações entre agentes, onde cada um deles age em resposta ao comportamento dos demais 

agentes que compõem o sistema, o que garante uma dinâmica própria, diferenciada, a cada 

sistema (PASCUCI; MEYER, 2013). Em outras palavras, sistemas se auto-organizam e 

apresentam padrões emergentes que não podem ser identificados por meio do comportamento 

individual de seus agentes. 

As principais diferenças entre sistemas simples e sistemas complexos são 

evidenciadas por meio da análise do número de estados que assumem, do nível de interações 

entre seus componentes e do comportamento destes componentes (BATTRAM, 2001). 

Sistemas complexos possuem um número muito mais elevado de estados do que sistemas 

simples. Em sistemas simples, as interações entre os agentes são fixas enquanto que, em 

sistemas complexos, os agentes possuem liberdade de interação tanto dentro de suas estruturas 
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como também em diferentes estruturas hierárquicas. Diferente do comportamento previsível 

de sistemas simples, sistemas complexos possuem um comportamento emergente, não linear e 

com escalas de imprevisibilidade. Um sistema é considerado não linear quando ações podem 

ter mais de um resultado, ou seja, quando o sistema é mais do que a soma de suas partes e as 

redes de feedback são não lineares (STACEY, 1996). Ainda de acordo com o mesmo autor, 

essa situação é evidenciada por meio das várias e diferenciadas respostas dadas, pelos agentes 

de um sistema, a um mesmo estímulo. 

As propriedades emergentes e o caráter relativamente autônomo dos agentes faz com 

que a dinâmica dos sistemas seja imprevisível e complexa (KLIJN, 2008). Isso ocorre por 

influência das redes de feedback5, que podem ser de natureza positiva (autorreforço) ou 

negativa (autorregulantes). Numa analogia com sistemas sociais, equivale a tratar de 

processos sociais compostos por conjuntos de interações entre atores e respectivas reações. O 

nível de complexidade das interações (redes de feedback) entre os agentes do sistema pode, 

inclusive, levá-lo a um estado de estagnação (STACEY, 1996). Transportando estes conceitos 

para o contexto da gestão pública e, dentro dessa, para políticas públicas, equivaleria a um 

processo decisório completamente bloqueado pela atuação de (grupos de) atores, na medida 

em que estes empregam diferentes e conflitantes estratégias, orientadas por interesses próprios 

que impactam nas ações uns dos outros. Como resultado tem-se um impasse e a limitação do 

alcance de resultados por todas as todas as partes envolvidas. 

Os sistemas são complexos por natureza e, adaptativos, à medida que apresentam 

características coevolucionárias, isto é, dependem da aprendizagem do sistema (STACEY, 

1996). Agentes de sistemas complexos possuem capacidade de aprender e de evoluir a partir 

de um comportamento adaptativo que é fundamental para sua sobrevivência, à medida que 

processa informações e constrói schemas (esquemas) com base na experiência vivida. Essa 

capacidade de aprendizado e de adaptação são extremamente caros à iniciativa pública, dado 

seu contexto pluralista, e podem ser encontradas no comportamento dos agentes condutores 

                                                 

5 Feedbacks são processos a partir dos quais as informações sobre os resultados de determinada ação são 

realimentadas para a tomada de decisão ou de forma a afetar a decisão seguinte (STACEY, 1996). 
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da grande maioria das iniciativas exitosas. Isso ocorre porque a dinamicidade intrínseca à 

gestão pública (sistema complexo) exige dos atores uma capacidade de adaptação que passa a 

ser fundamental para a promoção de mudanças. 

A linguagem da complexidade, sintetizada aqui por meio de alguns de seus principais 

conceitos, permite descrever qualquer sistema que apresente tais características em comum, 

desde colônias de insetos, sistemas imunológicos, cérebros, sistemas econômicos 

(MITCHELL, 2009) a sistemas públicos (KLIJN, 2008) e, dentro destes, políticas públicas 

(OZER; SEKER, 2013) como sendo sistemas complexos.  

A aplicação desses conceitos na gestão pública e, mais especificamente, em políticas 

públicas, evidencia com mais clareza tal proximidade. É o caso da dinâmica não linear – 

característica de sistemas complexos – que se apresenta como um estado normal dos sistemas 

de gestão pública (KLIJN, 2008). Da mesma forma, pode-se afirmar que a pluralidade de 

atores e de interesses envolvidos no desenvolvimento de uma política pública torna suas 

interações complexas, já que o resultado das interações entre as partes não apenas resulta das 

partes envolvidas, mas também do contexto específico onde tais interações acontecem. Assim 

sendo, as mudanças resultantes das interações e dos processos decisórios públicos não podem 

ser consideradas, necessariamente, lineares. Também a constância de adaptações tem sido 

uma característica premente no desenvolvimento de políticas públicas, em resposta à 

situações emergentes ao longo desse processo. 

Acrescenta-se, ainda, que há diferentes tipos de sistemas complexos, assim como 

estes também podem apresentar diferentes níveis de complexidade (MAGUIRE; 

MCKELVEY, 1999). Stacey, Griffin e Shaw (2000) destacam a existência de três diferentes 

tipos de sistemas. O primeiro deles é composto por agentes homogêneos e possui as mesmas 

regras de interação para todos (regras imutáveis). O segundo tipo de sistema é representado 

por agentes ou grupos de agentes heterogêneos, os quais são regidos por regras que evoluem 

na medida em que os agentes interagem. Neste caso, é comum a referência às partes como 

“agentes adaptativos” guiados por “modelos internos”, dando origem a um “sistema complexo 

adaptativo” (HOLAND, 1995) onde também se fazem presentes características tais como 
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coadaptação, coaprendizado e coevolução, ao invés de apenas adaptação, aprendizado e 

evolução, por exemplo (MAGUIRE; MCKELVEY, 1999; STACEY; GRIFFIN; SHAW, 

2000). O terceiro tipo trata do acoplamento de sistemas, ou seja, sistemas adaptativos 

acoplados a outros sistemas e que se influenciam mutuamente, tornando a sua dinâmica ainda 

mais complexa (STACEY; GRIFFIN; SHAW, 2000). 

Assim como os conceitos gerais das teorias da complexidade, também essa tipologia 

de sistemas pode ser contributiva para o estudo de políticas públicas. A noção de sistemas 

complexos dinâmicos é adotada por Morçöl (2012, p. 10) ao conceituar políticas públicas 

como “um todo de atividade e de relações entre atores autoconscientes, intencionados e 

interdependentes” (tradução nossa). Nesta perspectiva, sejam eles individuais ou coletivos, os 

atores envolvidos no sistema política pública fazem uso de regras ou diretrizes próprias para 

interpretar e orientar suas ações, as quais resultam tanto de uma construção social a respeito 

da realidade que os cerca, como também de autointeresses. Neste contexto, a evolução do 

sistema somente acontece por meio de adaptação e influência mútua, seja entre sistemas e/ou 

entre atores e sistemas.  

Portanto, dado o dinamismo interativo, a interdependência entre os atores, a não 

linearidade entre decisões e resultados, a capacidade de adaptação e de coevolução 

identificados na gestão pública e na política pública, mais especificamente, parece coerente 

considerá-las como sistemas complexos. Ainda que a literatura tenha reconhecido as 

similaridades entre sistemas complexos e gestão pública, enfrentar a incerteza, a ambiguidade 

e os paradoxos presentes em muitas iniciativas públicas ainda se apresenta como um desafio 

aos gestores públicos, em termos de estrutura e processos públicos atuais (EPPEL; 

MATHESON; WALTON, 2011). A seguir, este tema é abordado tratando especificamente de 

políticas públicas de segurança e de seus desdobramentos no enfrentamento da criminalidade 

violenta. 
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E O HOMICÍDIO SOB A 

PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE. 

Dentro do campo da gestão pública, os conceitos de sistemas complexos têm sido 

especialmente utilizados em estudos relacionados a políticas públicas. É o caso de ensaios 

teóricos como os desenvolvidos por Morçöl (2007), Klijn (2007), Klijn (2008), Cairney 

(2012) e Ozer e Seker (2013), dentre outros. Empiricamente, tais conceitos também têm sido 

explorados em pesquisas diversas, tais como o estudo desenvolvido por Xiao, Zhao, Bishai e 

Peters (2013) tratando da implantação de uma política pública de medicamentos na China; o 

estudo desenvolvido por Wyman, Worzala e Seldin (2013), voltado ao comportamento do 

mercado de imóveis; e, ainda, o estudo de Figueiredo e Pascuci (2015) tratando do 

desenvolvimento de uma política pública de segurança brasileira, para citar alguns exemplos.  

Tal é o alinhamento identificado entre tais arcabouços teóricos – teoria da 

complexidade e políticas públicas – que o entendimento de políticas públicas como sistema já 

ultrapassou o universo acadêmico e adentrou a própria esfera pública, fazendo parte da 

agenda de trabalho, como também de pesquisa, de gestores e de institutos governamentais. No 

Brasil, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) tem adotado os 

conceitos da teoria da complexidade para criar ambientes para experimentos computacionais 

(FURTADO, SAKOWSKI, 2014; FURTADO, SAKOWSKI, TÓVOLLI, 2015 ) visando ao 

aprimoramento de políticas em áreas diversas. Como resultado, têm-se desenvolvido 

modelagens e simulações das interações entre agentes envolvidos – atores governamentais, 

iniciativa privada, cidadãos, sociedade e ambiente – replicando as condições diversas deste 

contexto, como aspectos de ordem orçamentária, política, regulatória, dentre outros. 

Atributos de sistemas complexos podem ser concretamente encontrados nas 

características epistemológicas que sustentam a teoria política, ao considerar-se que: (1) em 

termos de políticas públicas, o todo é maior do que a soma de suas partes (indivíduos, 

instituições, interações e ideologias), mesmo quando há discordância sobre a importância 

relativa de cada uma (NELSON, 1998); (2) a dinamicidade das interações entre as partes 

(indivíduos e instituições) leva ao surgimento de uma ordem nos sistemas políticos 
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(NEWMAN, 2001), ou seja, o sistema se auto-organiza, independente do controle 

governamental; e (3) a política estrutura-se a partir de redes de feedback que reforçam sua 

natureza adaptável e evolutiva. Assim, as redes de interações estabelecidas no 

desenvolvimento de uma política pública podem reconfigurar, em termos subjacentes, as 

estruturas de poder, reposicionando os atores, remodelando identidades, entendimentos, 

interesses e preferências dos atores políticos (MOYNIHAN; SOSS, 2014). 

Assim como sistemas complexos funcionam no limite do caos, políticas públicas 

compreendidas como sistemas vivem numa contínua oscilação entre o caos e um nível 

elevado de ordem (OZER, SEKER, 2013). Esta contradição pode ser exemplificada pela tênue 

relação entre, de um lado, o caos decorrente da multiplicidade de interesses e de atores e, de 

outro, a excessiva e rígida burocracia que tenta – muitas vezes sem sucesso – ordenar o 

processo. Dada a dinamicidade do sistema e limitações diversas, os agentes interagem de 

forma autônoma e simultaneamente, cada qual buscando (por meio de aprendizado) 

alternativas e mecanismos para materializar seus interesses – individuais e/ou de seus grupos. 

Ainda que o sistema pareça estar no limite do caos (OZER, SEKER, 2013), essa situação 

passageira e limítrofe é essencial para que o sistema se auto-organize e encontre o equilíbrio 

temporário. 

A não linearidade, a adaptação constante, a autonomia dos agentes, a multiplicidade 

de interações e o aprendizado contínuo que culminam num processo de auto-organização do 

sistema – apresentados pela teoria da complexidade – ajudam a explicar a lacuna comumente 

encontrada entre formulação e implementação de políticas públicas (FIGUEIREDO; 

PASCUCI, 2015). Segundo essas autoras, isso é justificado pelo fato de a primeira dessas 

etapas (formulação da política) assumir uma característica estritamente racional, limitada a 

um grupo seleto de gestores públicos, ao passo que a implementação da política depende 

desde de um apoio e participação de uma multiplicidade de atores estratégicos à 

materialização das iniciativas cujos atores não são devidamente ouvidos ou, por vezes, sequer 

envolvidos no seu planejamento. Como resultado, é premente a constância de adaptações e 

negociações, com impacto na efetividade dos resultados. 
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Butler e Allen (2008) ajudam a explicar tal lacuna ao associarem a implementação de 

políticas públicas a um sistema auto-organizativo onde as habilidades adaptativas dos 

stakeholders – sejam eles da esfera pública ou não – passam a ser extremamente importantes 

para a efetiva materialização das ações intencionadas. Ocorre que, segundo esses autores, as 

políticas são reinterpretadas ao nível local, envolvendo cada um dos atores (individuais ou 

coletivos). Ou seja, o resultado efetivo acaba sendo uma mistura de alguns poucos aspectos 

do projeto original (de interesse nacional, por exemplo) e muitos aspectos agregados das 

características encontradas (individuais ou locais), tornando a implementação da política 

ainda mais imprevisível e “emendada”. Assim, a implementação de muitas políticas assume 

característica essencialmente emergente, por estar em constante desenvolvimento e 

fortemente influenciada por processos/situações/contextos verificados na base da operação, 

independente da autoridade central. 

Há que se supor, todavia, que assim como há diferentes tipos de sistemas, as 

diferentes políticas públicas – enquanto sistemas – também podem apresentar diferentes 

níveis de complexidade, dependendo de sua área de atuação. A título de comparação, pode-se 

tomar como base as diferentes características evidenciadas em uma política pública de 

habitação, uma de saúde e uma de segurança, por exemplo. Apesar de as três apresentarem 

características de sistemas complexos, as implicações da pluralidade de agentes, da não 

linearidade entre decisões e ações e, ainda, da imprevisibilidade, parecem ser muito mais 

intensamente presentes em políticas públicas de saúde e de segurança do que em políticas 

públicas de habitação, por exemplo.  

Um dos diferenciais da política pública de habitação é a possibilidade de muitas das 

decisões dela oriundas (do desenvolvimento até a análise de resultados) serem embasadas em 

critérios lógico-racionais. Ou seja, o simples fato de haver informações básicas objetivas e de 

ser possível associar critérios – tais como perfil, faixa de renda, dentre outros – à definição 

dos contemplados, diminui sobremaneira a não linearidade deste processo, tornando-o menos 

ambíguo e imprevisto e, consequentemente, permitindo que lhe seja inferido um menor nível 

de complexidade, quando comparado a outros sistemas. O mesmo não ocorre em políticas 

públicas de saúde e segurança, por exemplo, por estas apresentarem uma multiplicidade de 
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variáveis intervenientes cuja presença, muitas vezes, nem são conhecidas e, quando são, suas 

implicações nos resultados são difíceis de mensurar e/ou de atribuir uma clara relação causa-

efeito. 

No caso da saúde a efetividade das decisões de uma política pública pode ser muito 

influenciada – e até limitada – por fatores imprevisíveis, desconhecidos e/ou difíceis de 

mensurar. É o caso dos impactos desconhecidos do surgimento de novas doenças, da 

impossibilidade de precisão em avaliações relacionadas ao tempo de vida de pacientes e 

decorrente impacto financeiro como, também, da influência da subjetividade em decisões que 

envolvem vida, independente de regras contratuais estabelecidas. Tais situações, comuns no 

cotidiano de políticas públicas da área de saúde, potencializam a não linearidade entre 

decisões e respostas por parte de uma pluralidade de agentes com interesses distintos: 

públicos e privados, organizacionais e até mesmo individuais, permitindo a sua associação à 

um maior nível de complexidade. 

Situação semelhante à área de saúde é identificada em políticas públicas de 

segurança, decorrentes da diversidade de fatores intervenientes nos índices de criminalidade 

violenta e da limitada objetividade dela resultante. O Código Penal Brasileiro caracteriza 

crime como uma ação antijurídica e culpável – que pode ser classificada em diferentes tipos, 

desde o crime contra o respeito aos mortos até o crime contra a pessoa, por exemplo – ao qual 

é atribuída pena de reclusão, detenção ou multa, podendo ser aplicada isolada, alternativa ou 

cumulativamente (PIERANGELLI, 1980). O crime violento, por sua vez, é definido por 

Poiares (2010, p. 1) como sendo “aquele que, essencialmente, põe em causa a integridade 

física, a liberdade ou a vida das pessoas”. Por fim, o homicídio é um tipo de crime violento 

que consiste no ato de uma pessoa matar a outra e pode ser classificado como culposo (em 

que não há a intenção de matar) ou como doloso, onde há a vontade consciente de matar 

(PIERANGELLI, 1980). 

A diversidade de fatores envolvidos contribui para uma multidisciplinaridade da 

matéria que, por sua vez, denota a falta de clareza acerca das reais causas da criminalidade 

violenta e de como administrá-la.  
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As teorias sociais, por exemplo, associam o comportamento criminoso a atitudes 

emotivas, irracionais ou antissociais enquanto que, para a abordagem econômica, a ação 

criminosa se baseia em escolhas eminentemente racionais do indivíduo (BALBINOTTO, 

2003). Essa última vertente, que tem suas bases no trabalho seminal de Becker (1968) e de 

Ehrlich (1973), por exemplo, considera que o papel desencadeador de delitos criminosos está 

em variáveis econômicas. Portanto, a mensuração de variáveis tais como a desagregação 

familiar, o nível de escolaridade, a renda, a taxa de desemprego, a desigualdade de renda, a 

urbanização e pobreza, por exemplo, são foco da investigação econômica do crime 

(SANTOS; KASSOUF, 2008). Assim, estudos sobre o tema têm focalizado desde a análise do 

comportamento psicopático de jovens infratores (PECHORO; POIARES; MARÔCO; 

VIEIRA, 2012) até a correlação entre desenvolvimento econômico local/regional e a 

incidência de crimes violentos (SHIKIDA, 2012). Tamanha é a variedade de fatores e 

explicações apresentadas que Miethe e Regoeczi (2004), ao tratar especificamente sobre 

homicídios, o classificam como um fenômeno simples, porquanto considerado isoladamente 

e, ao mesmo tempo, complexo quando correlacionado. 

Como resultado, o debate público acerca de ações para o enfrentamento da 

criminalidade acaba incluindo atores de áreas e entendimentos totalmente diversos, mesclando 

preocupação policial, social, educacional, habitacional, econômica, dentre outras. Enfim, para 

lidar com a abrangência e sobreposição de fatores/áreas desencadeantes, estabelece-se uma 

rede complexa de interações onde, em geral, a responsabilidade recai sobre a área de 

segurança pública, apesar das ações intervenientes sobre os resultados serem compartilhadas. 

Nesse aspecto, alguns debates se apresentam: ao mesmo tempo em que a sociedade e 

governantes apontam a necessidade imperativa do estabelecimento de pactos interfederativos 

(ENGEL et al., 2015), por outro lado, verifica-se que a efetividade das interações entre os 

envolvidos, muitas vezes, fica aquém do necessário. Dentre os motivos pode-se destacar, a 

concorrência de recursos, interesses divergentes e, ainda, aspectos de natureza política. 

A abrangência de envolvidos e de focos de análise, associadamente à impossibilidade 

de identificação de uma clara relação de causa e efeito em inciativas adotadas nas diferentes 

https://www.amazon.com/Terance-D.-Miethe/e/B001IXO48W/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1471262418&sr=1-1
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frentes de atuação possíveis, respaldam o pressuposto desse estudo de que o próprio 

fenômeno do homicídio pode ser caracterizado como um sistema complexo. Aliás, o próprio 

fenômeno do homicídio, pela subjetividade dos fatores e motivações que muitas vezes o 

circundam, acaba por acrescentar um novo nível de complexidade à política pública, não 

sendo estranho ser considerado como um subsistema dentro do sistema maior que é a política 

pública de segurança.  

Um olhar acerca do fenômeno do homicídio a partir de elementos da complexidade 

tais como, por exemplo, a não linearidade e as interações, corrobora esse entendimento. A 

dificuldade de estabelecer relações objetivas entre decisões, ações e os resultados de 

iniciativas voltadas ao enfrentamento do homicídio, evidencia a não linearidade desse 

processo. Ora, a criminalidade envolve uma junção de motivações cujas quais são 

influenciadas por fatores diversos, que não necessariamente se restringem à alçada de 

políticas de segurança pública. São exemplos as iniciativas governamentais voltadas ao acesso 

à habitação, à saúde e educação, à redução do índice de desemprego, dentre outros. Presume-

se que a existência dessas iniciativas – ou sua ausência – influencia, significativamente, os 

índices de criminalidade. Todavia, a impossibilidade do completo desmembramento analítico 

destas informações – relações de “causa-efeito” – acaba por comprometer a acuracidade de 

decisões orientadoras das frentes atuação, distribuição de recursos e até mesmo, a 

fidedignidade dos indicadores de acompanhamento. 

Também a dinamicidade das interações, tanto no contexto da ocorrência de 

homicídios como na ação investigativa, acaba por assumir uma complexidade sistêmica. 

Similar ao que acontece em um sistema, as interações – formais e, principalmente, as 

informais – podem assumir papel significativo nos resultados por serem responsáveis pelos 

fluxos de informações, pela dinâmica das ações e pelo processo de aprendizado que orienta 

adaptações e, portanto, reduz o hiato entre intenções dos policy makers e resultados das 

políticas públicas, que Pressman e Wildavsky (1984) rotularam como déficit de 

implementação. Enfim, a complexidade do fenômeno do homicídio dificulta sobremaneira a 

análise da eficácia das iniciativas voltadas à redução da criminalidade (relação causa-efeito 

das ações), comprometendo a qualidade de decisões relativas à distribuição de investimentos e 
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frentes de atuação (policial, social, dentre outras), por exemplo, cujas bases são fundamentais 

para o desenvolvimento de políticas públicas na área de segurança. 
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3  DA METODOLOGIA 

 A seguir são apresentadas as escolhas metodológicas adotadas para o 

desenvolvimento deste estudo contemplando, ainda, o especificado no Anexo I, item II.3 do 

Edital que orienta essa pesquisa. A estrutura é apresentada segundo as seguintes subseções: 

posicionamento do estudo em relação aos paradigmas teóricos, onde são especificadas as 

definições constitutivas e definições operacionais de cada categoria de análise adotada no 

etsudo, assim como dos demais termos relevantes; delineamento da pesquisa; e, por fim, a 

apresentação dos métodos adotados para a coleta, tratamento e análise dos dados onde 

também são explicitadas as principais características do uso do software ATLAS.ti, no 

processo de análise. 

3.1  POSICIONAMENTO DO ESTUDO EM RELAÇAO A PARADIGMAS TEÓRICOS 

O estudo desenvolvido adotou como base os conceitos e métodos oriundos da teoria 

da complexidade (ROON, 2011, CAIRNEY, 2012), os quais têm permitido incrementar, de 

maneira significativa, os métodos tradicionalmente adotados nos estudos voltados à ordem 

pública. Assim como ocorre nos estudos relativos a políticas públicas (FIGUEIREDO; 

PASCUCI, 2015, por exemplo), os pressupostos teórico-metodológicos das teorias da 

complexidade podem ser muito contributivos à integração das diferentes perspectivas 

envolvidas no fenômeno do homicídio. Inclusive, acredita-se que o olhar ao fenômeno do 

homicídio à luz dessa abordagem possa contribuir para a sua melhor compreensão e, 

consequentemente, para se identificar e fornecer subsídios valiosos ao desenvolvimento de 

políticas públicas nesta área ou, ainda, para novos modos de policy-making (HAYNES, 2015).  

Com o objetivo de reproduzir e esquematizar as relações conceituais investigadas, 

esse estudo fez uso do software IHMC CmapTools. O IHMC CmapTools é um software para 

construção de mapas conceituais, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente para 

Universidades em todo o mundo pelo instituto de pesquisa sem-fins-lucrativos denominado 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) vinculado ao Florida University System 

e é afiliado a várias universidades da Flórida-USA.  
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Mapas conceituais são instrumentos gráficos para organização e representação de 

conhecimento (NOVAK; CAÑAS, 2008). Estes mapas incluem conceitos, usualmente 

apresentados dentro de círculos ou caixas, onde as relações entre conceitos são indicados por 

uma linha de conexão ligando dois conceitos. Cinco são os tipos de mapas cognitivos: mapas 

de atenção e importância, mapas conceituais, mapas causais, mapas de argumentos e mapas 

de esquemas, estruturas e códigos linguísticos. Adotou-se, neste estudo, mapas do tipo 

conceituais a fim de retratar as relações conceituais oriundas de sistemas complexos e 

investigadas ao longo do desenvolvimento das políticas públicas foco de análise. 

A seguir, são apresentadas as principais categorias analíticas derivadas do paradigma 

teórico que orientou esse estudo. Tais categorias são apresentadas a partir da descrição 

constitutiva e descrição operacional de cada conceito adotado a fim de garantir uma 

padronização de entendimento, bem como quanto à sua aplicação prática na pesquisa 

empírica. 

3.1.1 Definição das categoricas analíticas 

 Com o objetivo de delimitar as principais categorias analíticas utilizadas no estudo, 

foram elaboradas a seguir as Definições Constitutivas (D.C.) e as Definições Operacionais 

(D.O.). As duas formas de conceituação têm o objetivo de demonstrar não apenas o processo 

de definição formal dos conceitos adotados na pesquisa – considerada geral e ampla –, como 

também o processo de operacionalização desses conceitos – considerada restrita, voltada 

diretamente para os aspectos do objeto e a mensuração das variáveis envolvidas no fenômeno 

estudado. (RICHARDSON, 1989). 

3.1.1.1 Determinantes da criminalidade 

D.C.: Refere-se às principais causas de homicídios, tendo como referência o estudo 

desenvolvido por Engel et al. (2015). Tendo como foco na realidade brasileira, esses autores  

classificaram os homicídios segundao as seguintes macrocausas: 1) gangues e drogas; 2) 
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violência patrimonial; 3) violência interpessoal; 4) violência doméstica; 5) fatores transversais 

a todos os homicídios; 6) conflitos entre sociedade civil e policiais e 7) escassez de presença 

do Estado. A partir dessas macrocausas consegue-se identificar como cada qual influencia nos 

homicídios, bem como os seus principais fatores de risco. 

 

Figura 1 - Determinantes da criminalidade. 

Fonte: Pesquisa, com base em Engel et al. (2015). 

 

D.O.: A presença e incidência de tais macrocausas dos homicídios foi investigada por meio 

das entrevistas realizadas e análise de documentos. A preponderância de cada uma das 
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macrocausas foi investigada considerando-se a incidência com que os fatores de risco de cada 

qual foram identificados (direta ou indiretamente) na fala dos entrevistados de  cada estado 

analisado. 

3.1.1.2 Elementos de sistemas complexos 

D.C.: Nome pelo qual são conhecidos elementos característicos de Sistemas Adaptativos 

Complexos (SAC) que influenciam na evolução do sistema como, por exemplo, a 

ambiguidade, a não linearidade, a imprevisibilidade, as interações (redes de feedback), o 

aprendizado (que inclui a capacidade de adaptação dos agentes e também do sistema como 

um todo) e a auto-organização (STACEY, 1996; AXELROD; COHEN, 1999; STACEY; 

GRIFFIN; SHAW; 2000). Entendendo a política pública de segurança como um sistema 

complexo, por extensão, tais elementos também são considerados como influenciadores dos 

resultados das iniciativas adotadas no enfrentamento da criminalidade violenta, como é o caso 

do homicídio (AXELROD; COHEN, 1999; STACEY et al, 2000).  

D.O.: Os elementos da complexidade considerados no estudo foram a não linearidade, a 

imprevisibilidade, as interações (redes de feedback entre agentes), a adaptação (por meio do 

aprendizado) e a auto-organização. Pelos reflexos que o comportamento autônomo dos 

agentes possui em sistemas complexos, assumiu-se a autonomia também como um elemento 

da complexidade. Tais elementos, sua presença e influência no desenvolvimento das políticas 

públicas de segurança estudadas foram identificados, principalmente, por meio das 

entrevistas. Os elementos da complexidade considerados neste estudo, bem como sua 

descrição constitutiva e operacional são apresentados na sequência. 
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3.1.1.2.1 Autonomia  

D.C.: A autonomia é definida, para efeitos desse estudo, como sendo a faculdade do indivíduo 

orientar suas ações com base em sua própria capacidade de julgamento.   

D.O.: A existência e influência do comportamento autônomo dos atores no desenvolvimento 

das politicas públicas foco desse estudo foram verificadas por meio da análise das entrevistas. 

Buscou-se identificar evidências e implicações que o comportamento autônomo dos atores 

envolvidos teve tanto na concepção de iniciativas, como também na sua operacionalização. 

3.1.1.2.2 Não Linearidade  

D.C.: Um sistema é não linear quando ações podem ter mais de um resultado, ou seja, quando 

o sistema é mais do que a soma de suas partes (STACEY; GRIFFIN; SHAW, 2000). A não 

linearidade sobrepõe a ideia de linearidade entre causa e efeito, pelas várias e diferenciadas 

respostas que são dadas pelos agentes a um dado estímulo (AXELROD; COHEN; 1999). As 

diferentes respostas dadas pelos agentes também têm relação com a representatividade interna 

da rede legítima (ou estrutura formal ou explícita) e da rede sombra (estrutura informal ou 

shadow system). Na rede legítima ou estrutura formal, as interações obedecem a protocolos 

organizacionais, intencionalmente estabelecidos pelos centros do comando do sistema, que 

definem a respeito da natureza e a direção da autoridade e responsabilidade dos agentes em 

relação aos demais agentes e em relação a tarefas (CAPRA, 1977). A rede sombra ou 

estrutura informal apresenta uma fraca relação de causa e efeito, por apresentar características 

não lineares. Nesta rede de interações, as regras são mutáveis e têm base em emoções, 

amizades e interesses comuns. Enfim, a rede sombra representa schemas recessivos de 

comportamento que permeia as brechas do schema dominante, podendo se fortalecer ou 

enfraquecer na medida em que incorpora ou excluem agentes (STACEY, 1996).  

D.O.: A presença e implicações da não linearidade foi evidenciado neste estudo, 

especialmente, por meio das respostas dos atores aos estímulos decorrentes das políticas 

públicas em questão. A identificação da linearidade ou não das respostas e em como elas 
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impactaram o desenvolvimento das politicas públicas de segurança foram identificados a 

partir das entrevistas e documentos. A identificação dos principais esquemas existentes e 

compartilhados entre os atores pesquisados contribuiu também para evidenciar a 

representatividade do Sistema Formal e, principalmente, do Sistema Informal nesse processo. 

A identificação da presença de Não Linearidade no Sistema Formal (ou Legitimado) e de Não 

Linearidade no Sistema Informal (ou Shadow System) são apresentadas a seguir. 

Não Linearidade no Sistema Formal (ou Legitimado): A não linearidade no sistema formal 

(ou legitimado) é representada pela identificação de esquemas predominantes e presença de 

situações em que as escolhas dos agentes tenham acontecido em conformidade com as regras 

e esquemas existentes, ou seja, situações em que tenha havido cooperação. 

Não Linearidade no Sistema Informal (ou Shadow System):  A não linearidade no 

sistema informal (ou shadow system) é representada pela identificação da presença de 

situações em que as escolhas dos agentes, no processo de implementação das politicas 

públicas de segurança, tenham sido influenciadas por esquemas individuais ou grupais. Ou 

seja, situações em que tenha prevalecido o comportamento autônomo e os interesses 

individuais (ou grupais) ao invés dos esquemas predominantes (regras e normas). Considerou-

se, na identificação da intensidade do sistema informal, a presença de articulações frouxas 

(loosely coupled) evidenciadas entre agentes, entre subsistemas, entre linhas hierárquicas, 

entre ideias, entre atividades e entre intenções e ações, conforme classificação de Orton e 

Weick (1990). 

3.1.1.2.3 Imprevisibilidade 

D.C.: A imprevisibilidade é definida, neste estudo, como um conjunto de fatos e eventos 

(atratores) que não se pode prever a ocorrência, mas que, de alguma forma, afetam o 

comportamento dos agentes, de instituições e, enfim, do sistema como um todo. 

D.O.: A imprevisibilidade, neste estudo, foi representada por meio da presença de atratores. 

Por meio da análise das entrevistas e dos mapas construídos via Atlas Ti. identificou-se, para 
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cada política pública de segurança e eventos selecionados, a presença de atratores instáveis e 

atratores estranhos (não previsíveis) com implicações nos resultados esperados para as 

iniciativas programadas. Os dois tipos de atratores considerados nesse estudo, assim como a 

maneira com que foram identificados nesse estudo são apresentados a seguir. 

Atratores Instáveis: Os atratores instáveis foram evidenciados por meio da identificação de 

situações ou eventos que geraram pequenas perturbações sem grandes distúrbios no processo 

de implementação das politicas públicas pesquisadas, mas que, devido aos feedbacks positivos 

gerados nestas ocasiões, as perturbações foram amplificadas exponencialmente. 

Atratores Estranhos: Os atratores estranhos foram evidenciados por meio da identificação de 

situações perturbadoras durante o processo de implementação das politicas públicas, que se 

estenderam e tornaram-se evidentes e significativas ao longo do tempo, demandando e 

estimulando a capacidade de adaptação dos agentes. 

3.1.1.2.4 Aprendizado   

D.C.: O aprendizado é considerado, nesse estudo, como uma habilidade crítica aos agentes de 

sistemas complexos diante das circunstâncias dinâmicas e imprevisíveis comuns nesse 

contexto (McDANIEL, 2007). As organizações, instituições – assim como politicas publicas 

de segurança – se movem em torno de loops de descoberta, escolha e ação (STACEY, 1996), 

a partir das interações (feedbacks positivos e feedbacks negativos) e por meio de single loope 

learning (circuito de aprendizado simples) e double-loop learning (circuito de aprendizado 

duplo), co-criando e co-cosntruindo seu mundo. O aprendizado, em sistemas complexos, está 

intrinsecamente relacionado às interações e, como resultado, promovem um processo de 

adaptação continua por parte dos agentes. Ou seja, um agente age, descobre como outros 

agentes respondem e, se a resposta é favorável à ele, repete a ação. Se a resposta nao lhe é 

favorável, o comportamento é modificado (STACEY, 1996). O aprendizado complexo ocorre 

quando esquemas (schema) que orientam determinado comportamento é alterado em 

decorrência de respostas que o próprio comportamento provoca (STACEY, 1996).  
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D.O.: A presença e implicações do processo de aprendizado foi identificada nesse estudo por 

meio das entrevistas e de documentos que evidenciassem mudanças ao longo do processo em 

relaçao ao planejado inicialmente. Utilizou-se a estrutura definida por Stacey (1996) de 

descoberta, escolha e ação para verificar quais atores e, em quais etapas do desenvolvimento 

das políticas públicas de segurança analisadas, antecipavam a ação de maneira a provocar 

aprendizado e mudanças no comportamento dos demais atores, subsistemas.  

3.1.1.2.5 Interações (Formais e Informais) 

D.C.: As interações (ou redes de feedback) entre agentes podem ocorrer por meio de feedback 

positivo e feedback negativo. Feedbacks são interações a partir das quais as informações 

sobre os resultados de determinada ação são realimentadas, com implicações na tomada de 

decisão (STACEY, 1996). O feedback é considerado negativo quando a informação sobre 

uma lacuna entre expectativa e resultado é realimentada para atenuar os desvios da 

expectativa. Com o feedback positivo ocorre o contrário, ele realimenta informações para 

ampliar a lacuna entre expectativa e resultados. 

D.O.: As características do elemento interações (redes de feedback) foram evidenciadas por 

meio da identificação, especialmente no sistema formal (ou legítimo), mas, também no 

sistema informal (sistema sombra ou shadow system), da presença de redes de feedback 

positivo e redes de feedback negativo na implementação das politicas públicas estudadas. De 

forma geral, foram analisadas as entrevistas e, de forma mais específica, buscou-se identificar 

na análise das iniciativas adotadas, características e situações que evidenciassem redes de 

feedback positivo e negativo.  

Redes de Feedback Negativo: As redes de feedback negativo são representadas por interações 

entre agentes de mesmo ou diferentes níveis que tenham gerado adequação durante o processo 

de implementação das politicas públicas estudadas sem, contudo, implicar em inovação. 

Redes de Feedback Positivo: As redes de feedback positivo são representadas por interações 

entre agentes de mesmo ou diferentes níveis durante o processo de na implementação das 
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politicas públicas estudadas e que tenham gerado novas estratégias ou inovação por meio de 

mudança radical, substituição ou início de novo processo. 

3.1.1.2.6 Auto-organização  

D.C.: Trata-se da emergência de uma estrutura organizada a partir do movimento desordenado 

dos agentes que compõem determinado sistema. Adotou-se, snesse estudo, a definição de 

Stacey (1996, p. 290) para o qual auto-organização é “the process by which agents in a system 

interact with other according to their own local rules of behavior without any overall 

blueprint telling them what they are to accomplish or how they are to do it”. 

 D.O.: O processo espontâneo de criação de ordem no sistema foi evidenciado por meio da 

análise das narrativas e dos mapas cognitivos, a partir dos quais se identificou padrões 

individuais de comportamento (e grupais, considerando as instituições por eles representadas) 

adotados e que tenham contribuído no processo de adaptação e evolução do sistema (alcance 

de resultados das politicas públicas de segurança) como um todo, durante o período analisado. 

A capacidade de adaptação dos agentes, especificamente, foi evidenciada por meio da 

identificação de comportamentos e práticas individuais, grupais ou institucionais adotados, 

bem como, situações que tenham demonstrado improvisação individual ou conjunta. 

3.1.1.3 Outros termos relevantes 

Atrator: Atrator é um estado de comportamento potencial, uma disposição ou um arquétipo 

que está em processo de ser realizado (STACEY, 1996). Os atratores podem ser estáveis, 

instáveis ou estranhos. Atratores estáveis são comportamentos potenciais ou arquétipos que 

adotam uma forma perfeitamente regular, com padrões previsíveis. Atratores são instáveis 

quando os parâmetros de controle são definidos em níveis elevados e este potencial ou 

arquétipo de instabilidade se concretizam por meio de feedbacks positivos que amplifica 

exponencialmente pequenas perturbações do sistema. Neste caso, os agentes de um sistema 

apresentam comportamento completamente aleatório. Atrator estranho ou caótico 
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(CAMPBELL-HUNT, 2007) são paradoxais, por apresentarem comportamento estável e 

instável ao mesmo tempo. Os padrões produzidos por este tipo de atrator podem tornar-se 

evidentes ao longo do tempo, mas o caminho da atividade em todo o atrator não pode ser 

prevista além de um número limitado de movimentos. 

 

Schema (esquema): Refere-se ao conjunto de regras de conduta ou regularidades que 

orientam o comportamento e as interações dos agentes em um sistema (STACEY, 1996). Os 

schemas podem ser de dois tipos: o dominante e os recessivos. O schema dominante é aquele 

que predomina no sistema (organização). Os schemas recessivos podem ser individuais ou 

compartilhados, sendo que o primeiro é particular do indivíduo e são passíveis de mudança 

por meio do aprendizado do indivíduo, e os compartilhados são assim considerados quando 

envolvem grupos específicos, neste caso, a evolução ocorre por meio de interações. 

 

Sistemas Adaptativos Complexos (SAC): São sistemas com múltiplos componentes em 

interação cujo comportamento não pode ser inferido a partir do comportamento das partes 

(STACEY, 1996). Estes sistemas desenvolvem uma capacidade de auto-organização, 

resultado de uma interação que produz padrões emergentes de comportamento entre as partes, 

de forma coerente com o todo e mesmo na ausência de um esquema ou plano estabelecido. 

Sistemas complexos operam um uma fase intermediária entre estabilidade e instabilidade. 

 

Sistemas Complexos: Para Sistemas Complexos, adota-se a definição de Axelrod e Cohen 

(1999, p. 38) segundo os quais, sistemas complexos são “a population of agents. The agents 

are instances of various possible types. And the population has mechanisms that create, 

destroy, and transform the agents”. Sistemas podem ou não, ser compostos de subsistemas, os 

quais se influenciam e são influenciados entre si. 

 

Sistema Formal (ou Legitimado): Consiste em um conjunto de interações formalmente e 

intencionally estabelecidos pela direção de uma organização ou, ainda, tomada como certa, 

cujos princípios implícitos são amplamente aceitos por parte dos membros da organização. 
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Em resumo, refere-se ao contexto em que há uma cultura compartilhada ou ideologia aceita 

(STACEY, 1996; AXELROD; COHEN, 1999). 

 

Sistema Informal (ou Shadow System): Foi considerado, neste estudo, como uma espécie de 

sombra do Sistema Legitimado. É caracterizado por relações sociais e políticas onde os 

agentes desenvolvem suas próprias regras para interagir uns com os outros no decorrer dessa 

interação. Algumas dessas regras podem vir a ser compartilhadas em pequenos grupos, ou 

mesmo, por todo o sistema, mas, não fazem parte da cultura oficialmente sancionada no 

sistema. Há ainda, dentro deste sistema paralelo, outras regras de conduta que são específicas 

para cada agente. No shadow system, portanto, os agentes determinam o que fazer. Algumas 

vezes eles consultam um conjunto de regras culturais externas, de um outro grupo específico 

ou outro sistema, que não seja oficialmente sancionado. Em geral, eles seguem as suas 

próprias regras de conduta (STACEY, 1996, AXELROD; COHEN, 1999). 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, tratando-se de um estudo comparativo de casos 

descritivo ex-post-facto, com avaliação transversal. O estudo caracterizou-se ainda como não 

experimental (KERLINGER, 1980) uma vez que analisou relações entre categorias analíticas 

ex post facto e não, variáveis manipuláveis. 

Segundo Goldenberg (1997), o estudo de caso vem da tradição de pesquisa das áreas 

médico-psicológicas e busca o conhecimento do fenômeno por meio de sua exploração 

intensa, sendo considerada abordagem holística. O estudo de caso é opção de pesquisa quando 

se quer pesquisar em profundidade um ou mais contextos, com grande quantidade de 

informações, riqueza de detalhes, visando a apreender a totalidade da situação (BRUYNE; 

HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991). Para Bruyne et al. (1991, p. 228) “o interesse dos 

estudos comparativo de casos reside na ultrapassagem da unicidade e na evidenciação de 

regularidades ou de constantes entre várias organizações cujas semelhanças e dessemelhanças 

são analisadas”. 
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Ainda que os estudos de caso visem principalmente aprofundar conhecimento a 

respeito de grupos sociais tais como indivíduos, organizações, entidades etc., eles também 

podem ser utilizados para teorizar sobre regularidades de processos e estruturas sociais 

(BECKER, 1997). Assim, este método foi considerado apropriado para as intenções desse 

estudo no que se refere a melhor compreensão das implicações da complexidade do fenômeno do 

homicídio na gestão de políticas públicas de segurança, consideradas como sistemas complexos e 

pluralistas. 

A adoção do método qualitativo se baseou na necessidade de compreender e explicar 

o significado de determinado fenômeno social (complexidade das políticas públicas de 

segurança e do fenômeno do homicídio), e não a frequência deste (VAN MANEN, 1990). 

Tratando de abordagens qualitativas Miles e Huberman (1994, p. 10) enfatizaram que “[...] 

com sua ênfase na ‘experiência vivida’ das pessoas, são fundamentalmente adequadas para 

identificar o significado que as pessoas dão a eventos, processos e estruturas de suas próprias 

vidas”, o que corrobora muito com o foco desse estudo. 

Os dados utilizados na pesquisa têm natureza predominantemente qualitativa. Eles 

fundamentaram-se em entrevistas, documentos, além de textos escritos em diário de campo a 

partir da observação não participante de um dos pesquisadores. Da mesma forma, o 

tratamento dos dados foi baseado em procedimentos, predominantemente, descritivo-

qualitativos (RICHARDSON, 1989; MILES; HUBERMAN, 1994), com propósitos 

sugestivos ou, no máximo, preditivos, em razão das relações entre as categorias analíticas 

teoricamente construídas. Como afirmaram Bento e Ferreira (1983, p. 9), “as pesquisas que 

buscam informações sugestivas têm por objetivo sugerir perguntas, não encontrar conclusões 

definitivas”, enquanto que as informações preditivas permitem “[...] formar um quadro geral 

sobre como, na realidade, se apresenta o fenômeno, em suas múltiplas facetas”, sem afirmar 

relações causais. 

Foi adotada a análise transversal uma vez que a coleta de dados e seu estudo, por 

meio das categorias analíticas apreentadas, se concentrou num dado momento no tempo. O 

estudo compreendeu o período exatamente anterior à implementação de cada uma das 
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políticas de segurança estudadas até o ano de 2015, com o objetivo de considerar também os 

resultados por elas alcançados neste período. Portanto, considerando que a política carioca 

denominada Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) teve início no ano de 2008, a análise 

compreendeu o período de 2008 a 2015. No caso do Programa de Prevenção e Redução da 

Criminalidade (Estado Presente) iniciado no Espírito Santo no ano de 2011, a análise 

compreendeu o período de 2011 a 2015. 

A perspectiva transversal de análise adotada se justifica pelo fato de as categorias 

analíticas implicadas nesse estudo serem, temporalmente, dependentes. Outra justificativa diz 

respeito ao entendimento de que o adequado estudo sobre implementação de politicas 

públicas demanda que seja analisada toda uma série de decisões ao longo do tempo a fim de 

se identificar padrões. Nesse sentido, é de se esperar que a interpretação dada por parte dos 

atores às ações e práticas adotadas no processo analisado sofra, ao longo do tempo, influência 

de fatores intervenientes como a memória e, principalmente, eventos presentes que sempre 

afetam a significação retrospectiva, como aponta Weick (1979), por exemplo. 

Trata-se ainda de pesquisa descritiva, pois, segundo Selltiz et al. (1965, p.59), 

buscou “[...] apresentar precisamente as características de uma situação (...) verificar a 

frequência com que algo ocorre ou com que está ligado a alguma outra coisa”. Para Vergara 

(2000, p. 47), a pesquisa descritiva “pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação”.  

3.3 CASOS ESTUDADOS 

 Foram duas as políticas públicas de enfrentamento à criminalidade investigadas, 

ambas capitaneadas por governos estaduais brasileiros. Trata-se da política denominada 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), iniciada no ano de 2008, no estado do Rio de 

Janeiro e do Programa de Prevenção e Redução da Criminalidade (Estado Presente) 

implantado a partir de 2011 no estado do Espírito Santo.  
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 A seleção de tais políticas foi orientada tendo como base três principais critérios: 1) a 

posição ocupada pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo no ranking brasileiro de 

taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, cujos índices ultrapassaram o limiar 

epidêmico preestabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – 10 homicídios por 

grupo de 100 mil habitantes; 2) a sensível melhora verificada na posição destes estados no 

ranking6 brasileiro, no período recente; 3) expectativa da viabilidade do acesso dos 

pesquisadores à informações e aos atores envolvidos, para o adequado desenvolvimento da 

pesquisa.  

 A seguir são apresentadas as características da política pública de segurança carioca 

denominada de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Na sequencia é apresentada a 

política pública de segurança capixaba denominada de Programa de Prevenção e Redução da 

Criminalidade (Estado Presente). 

3.3.1 Rio de Janeiro: Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) 

 A associação entre o tráfico de drogas ilícitas e a violência letal na cidade do Rio de 

Janeiro, estabelecida desde o início dos anos 1980, permitiu o surgimento de um verdadeiro 

conjunto de estados paralelos, cujo poder era exercido por facções criminosas que 

controlavam diversas comunidades de baixa renda. Fortemente armados, esses grupos 

criminosos utilizavam-se da violência e do medo para intimidar a população, dificultando a 

presença e os esforços governamentais de urbanização, oferta de serviços públicos e melhoria 

da qualidade de vida da população desses territórios.  

 Para reverter essa tendência, o Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou no ano 

de 2008 a implantação de ações voltadas à ampliação da presença policial e para o 

estabelecimento de parcerias com a comunidade. Nesse intuito, foram instaladas as Unidades 

                                                 

6 A taxa de homicídios no estado do Espírito Santo caiu de 56,2 para 39,4 por 100 mil habitantes, no período 

entre 2007 e 2014. No estado do Rio de Janeiro essa mesma taxa caiu de 40,9 para 30,0 por 100 mil habitantes 

no mesmo período, segundo dados do SIM/DATASUS (2015). 
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de Polícia Pacificadora (UPP), acompanhadas de um conjunto de iniciativas estratégicas de 

longo prazo visando ampliar a oferta de serviços básicos e a melhoria da infraestrutura das 

regiões atendidas.  

 Um dos objetivos das UPPs foi a retomada dos territórios por meio da permanência 

da polícia militar nas comunidades atendidas. A partir disso, foi possível a entrada e inserção 

de agentes do Estado e de serviços públicos essenciais nessas comunidades (tais como 

serviços de saneamento básico, distribuição de água e iluminação pública, por exemplo) e 

melhoria na acessibilidade (tanto para moradores quanto para visitantes). Buscava-se, ainda, 

desarticular a economia informal nas comunidades (internet, TV a cabo, fornecimento de gás, 

entre outros), ampliando a inclusão e o desenvolvimento econômico local a partir da 

ampliação do registro e regularização de negócios.  

 A experiência carioca caracterizou-se, sobretudo, por forte ação policial, em razão 

das especificidades da dinâmica do crime no Rio de Janeiro. Também fazem parte do 

programa, iniciativas de natureza social (UPP Social), que incluem ações de promoção da 

cidadania nos territórios pacificados e de desenvolvimento urbano, social e econômico (RIO 

DE JANEIRO, 2008; 2013). O programa de implantação das UPPs no Rio de Janeiro 

compreende, entre outras medidas: 

 Instalação de bases de policiamento comunitário em áreas de alta criminalidade;  

 Contratação e treinamento de novos policiais; e 

 Estabelecimento de focos prioritários de atuação. 

 É possível identificar quatro principais fases no processo de implantação de cada 

unidade pacificadora: 

 Intervenção tática (retomada do território desenvolvida por grupos de operações 

especiais); 

 Estabilização (ações táticas e de cerco para preparar o terreno);  
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 Implantação da UPP (atuação de policiais especificamente designados e treinados para 

ocupar o território em questão); e   

 Avaliação e monitoramento. 

 A coordenação do Programa fica sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do estado (SESEG). Também participam do Programa diversas secretarias 

e órgãos governamentais, assim como as prefeituras municipais da cidade do Rio de Janeiro 

(com maior protagonismo) e de Duque de Caxias, além de organizações do setor privado e 

sociedade civil. Até o ano de 2015 foram implantadas 38 Unidades de Polícia Pacificadora, 

sendo oito na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 23 na zona norte, três na zona oeste, três 

no centro da cidade (RIO DE JANEIRO, 2008; 2013). De acodo com a mesma fonte, também 

foi implantada uma UPP na Baixada Fluminense, na cidade de Duque de Caxias. 

3.3.2 Espírito Santo: Programa de Prevenção e Redução da Criminalidade (Estado Presente) 

 A velocidade do crescimento econômico e populacional ocorrido a partir da década 

de 1980 no estado do Espírito Santo se fez acompanhar da expansão da violência letal, na 

mesma intensidade7. Para enfrentar a proliferação de atos criminosos, em especial, os crimes 

letais intencionais o poder público iniciou, em meados de 2009, o desenvolvimento de um 

Plano de Enfrentamento da Violência. O principal objetivo do Plano foi o estabelecimento de 

rotinas de controle e acompanhamento de ações e resultados estratégicos, estruturado em três 

vertentes:  

 Enfrentamento da Violência (ações preventivas integradas, de repressão qualificada e 

de adequação estratégica); 

                                                 

7 Entre o período de 1979 e 2009 houve um crescimento de cerca de 1.423% no número de registros de 

homicídios na Região Metropolitana da Grande Vitória. Ou seja, a taxa de homicídios saltou de 12,7 para 81,2 

homicídios por 100 mil habitantes (FUNDAÇÃO JOÃO MANGABEIRA, 2015). 
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 Reestruturação e Modernização dos Órgãos de Segurança Pública (reorganização 

institucional, modernização e reaparelhamento das polícias e incentivo à participação 

popular); e 

 Valorização Profissional (capacitação e qualificação dos profissionais do sistema de 

segurança pública). 

 A redução de cerca de 10% no número de homicídios entre 2009 e 2010 serviram de 

base para o lançamento, em março de 2011, do Programa Estado Presente. Tal programa tinha 

como principal objetivo promover o enfrentamento da violência letal a partir do 

desenvolvimento de ações de natureza policial combinadas com ações de prevenção primária. 

Tais ações contemplavam desde a ampliação do acesso à educação, esporte, cultura, geração 

de emprego e renda, até a promoção da cidadania em regiões caracterizadas por altos índices 

de vulnerabilidade social. Outro foco de atuação do programa foi a redução das oportunidades 

para a ocorrência de crimes, combinado com ações de prevenção situacional, como a 

implantação de câmeras de videomonitoramento em locais estratégicos e o uso de 

tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de presos em regime diferenciado. O programa 

estava estruturado em três linhas de ações prioritárias:  

 Infraestrutura (unidades policiais e prisionais padronizadas); 

 Proteção Policial (foco na prisão de homicidas e traficantes, cumprimento de 

mandados judiciais, patrulhamento de locais de risco e monitoramento de indivíduos 

de alto risco); e 

 Proteção Social (geração de oportunidades para população em situação de 

vulnerabilidade). 

 O modelo de gestão adotado estruturou-se sobre um conjunto de indicadores e metas, 

além de um rigoroso e sistemático processo de monitoramento. As metas eram acompanhadas 

mensalmente em reuniões presididas pelo Governador do Estado e reunia Secretários de 

Estado, representantes das agências policiais, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A 

Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas (SEAE) foi especialmente criada 
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para coordenar o programa. Entre outras atividades, a SEAE assumiu a articulação e 

integração entre os diversos atores envolvidos, além do desenvolvimento e efetivação dos 

mecanismos de governança utilizados no programa.  

 

3.4 MÉTODO DE COLETA DOS DADOS  

Os dados foram coletados a partir de três principais fontes: entrevista em 

profundidade e observação participante em um dos casos (considerados dados primários) e 

análise de documentos (dados secundários). Estas fontes foram definidas para evitar possíveis 

vieses, especialmente, por tratar-se de análise retrospectiva.  

Como ressalta Gaskell (2002, p. 65), o principal objetivo de entrevistas qualitativas 

para estudos sociais diz respeito à “[...] compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos”, o 

que justifica o seu uso neste estudo. Para seleção dos entrevistados adotou-se amostra não 

probabilística ou intencional (RICHARDSON, 1989), haja vista o interesse da pesquisa em 

pessoas conhecedoras do desenvolvimento das políticas de segurança em questão. Buscou-se, 

ainda, que as três principais partes envolvidas (policy makers, polícias e comunidade) 

pudessem ser ouvidas a fim de evitar eventuais vieses de grupos específicos. 

A identificaçao dos entrevistados aconteceu de duas maneiras: o apoio dois atores 

chave (um para contatos no Rio de Janeiro e outro para contatos no Espírito Santo) e também 

por meio da identificaçao de nomes adicionais durante a realização das entrevistas. Os atores 

chave não foram entrevistados, todavia, por terem atuado em alguma etapa ao longo do 

desenvolvimento das politicas públicas em questão, podiam identificar atores relevantes, bem 

como seus contatos. A relação de potenciais entrevistados incluia desde funcionários e 

gestores públicos administrativos até policiais civis e militares (sendo um deles recém 

aposentado), até membros de comunidade. Para evitar eventual vies por parte do ator chave, a 

relação inicial de entrevistados foi complementada a partir da sugestão de novos nomes 
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identificados ao longo das entrevistas no estado do Espírito Santo.  

A coleta de dados primários somou 24 entrevistas, sendo 12 relativas à política de 

segurança pública carioca (Rio de Janeiro) e 12 relativas à política de segurança pública 

capixaba (Espírito Santo). Visando abarcar percepções das diferentes partes envolvidas no 

contexto analisado foram entrevistados servidores da esfera estadual e municipal (Secretaria 

de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Educação e Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA/RJ), policiais civis e militares de diferentes níveis 

hierárquicos, guardas civis municipais, além de atores da iniciativa privada parceiros na 

condução dos projetos contemplados nas politicas públicas investigadas, bem como 

moradores de comunidades participantes das iniciativas. O perfil dos entrevistados é 

apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Perfil dos Entrevistados. 

Tipo 
Número de entrevistados Total por 

tipo RJ ES 

Servidores Administrativos RJ06, RJ07 e RJ10 ES08 e ES09 05 

Da Polícia Civil RJ04 e RJ05 ES05  e ES06 04 

Da Polícia Militar RJ01, RJ02 e RJ03 
ES01, ES02, ES03, 

ES04, ES13 

08 

De Parcerias 

Público/Privadas 
RJ08 ES10 

02 

Da Comunidade RJ09, RJ11 e RJ12 ES11 e ES12 05 

Total de Entrevistados 12 12 24 

Fonte: Pesquisa. 

 

 Para preservação das identidades dos entrevistados eles são identificados, ao longo 

desse documento, por meio dos códigos RJ01 a RJ12 (para entrevistados relativos às UPPs) e 

de ES01 a ES12 (para entrevistados relativos ao Estado Presente). 

As entrevistas foram realizadas no período de março à maio de 2016, com apoio de 

dois tipos de roteiros de entrevistas. O primeiro deles (APENDICE A), adotado junto aos 

líderes comunitários teve como objetivo coletar dados a respeito de suas percepções acerca 

das iniciativas desenvolvidos nas comunidades onde vivem, bem como do impacto destas 
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iniciativas na redução da criminalidade local e bem estar social. O segundo roteiro de 

entrevistas (APENDICE B) foi aplicado aos demais entrevistados e visou coletar informações 

para melhor compreensão do contexto, das características da gestão e das ações desenvolvidas 

ao longo da implementação das iniciativas de segurança pública, assim como eventuais 

adequações ao longo do processo, suas motivações e impacto nos resultados. Dentre as 

diferentes técnicas de roteiros disponíveis, adotou-se a entrevista guiada que embora 

apresente questões, permite ao entrevistador o seu uso como um “guia” de temas a serem 

explorados sem, contudo, a necessidade de as perguntas obedecerem a uma ordem pré-

estabelecida. Este tipo de entrevista, em especial, “procura saber o que, como e por que algo 

ocorre” (RICHARDSON, 1989, p. 208, grifos acrescentados).  

A verificação da adequação dos roteiros utilizados ocorreu por meio da aplicação de 

um pré-teste junto a ator diretamente envolvido na area de segurança pública capixaba por 

conveniencia do acesso para os pesquisadores, pois, em concordância com Selltiz et al. (1975, 

p. 618), “as pessoas entrevistadas no pré-teste devem ser semelhantes, quanto às suas 

características, às pessoas que serão entrevistadas no estudo final”.  

Dentre os entrevistados, três deles – sendo dois deles, membros de comunidades 

atendidas pela política publica de segurança capixaba – solicitaram que a entrevista não fosse 

gravada, solicitações estas que foram atendidas pelos pesquisadores, que fez o registro manual 

das observações e relatos. As entrevistas dos demais entrevistados foram gravadas e 

transcritas ipsis litteris de maneira que todo o material coletado resultasse significativo e 

válido para a análise (MANNING; CULLUM-SWAN, 1994).   

A coleta de dados por meio de entrevistas obedeceu rigorosamente os critérios étivos 

estabelecidos pela legislação vigente que regulamenta pesquisa com seres humanos.  Ou seja, 

foram as entrevistas seguiram técnica padrão cientificamente reconhecida e foram aplicadas 

em local escolhido pelos entrevistados. Também foram presenrvadas as identidades dos 

participantes, bem como das informações coletadas. Tais cuidados foram apresentados aos 

entrevistados antes do início de cada entrevista, quando os mesmos foram convidados a 
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assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE C).  

A observação participante foi possibilitada pelo fato de um dos membros da equipe 

de pesquisa ser servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo 

(SESP) e, portanto, com acesso irrestrito a dados, informações e contatos. A fim de evitar 

possíveis vieses na coleta de dados relativas a política pública de segurança do Espírito Santo, 

essa atividade foi realizada por diferentes pesquisadores e isentos, em termos de envolvimento 

e/ou atividades profissionais relativas à politica publica pesquisada naquele estado. Esse 

cuidado não foi necessário na coleta de dados do Rio de Janeiro dada a inexistência de 

envolvimento dos pesquisadores em atividades profissionais na gestão da segurança pública 

daquele estado. As impressões colhidas durante as entrevistas e observação participante 

também foram registradas em um diário de campo. Ao todo, as transcrições das entrevistas e 

das anotações do diário de campo somaram, aproximadamente, 590 páginas.  

Os dados secundários relativos ao contexto local – em termos de criminalidade 

violenta e caracteristicas do desenvolvimento da respective politica pública – foram obtidos 

por meio da consulta a documentos (BRUYNE et al., 1991) e tiveram o objetivo de contribuir 

para a construção da evolução histórica desses contextos, identificação dos objetivos traçados 

e resultados alcançados, iniciativas encaminhadas ou abortadas, atividades desenvolvidas e 

situações ocorridas, bem como o momento temporal em que ocorreram. A obtenção dos dados 

ocorreu por meio de busca por parte dos pesquisadores, bem como foram fornecidos pelos 

próprios entrevistados, na ocasião das entrevistas. 

As principais bases acessadas foram: Sistema Nacional de Informações de Segurança 

Pública (SINESP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema de 

Informação sobre Mortalidade do Departamento de Informática do SUS (SIM/DATASUS), 

IPEA, textos jornalísticos, livros e materiais desenvolvidos, especificamente, tratando das 

duas políticas públicas analisadas. As principais bases de dados secundários acessadas e 

utilizadas são listadas no Anexo 1 e Anexo 2. A coleta dos dados secundários ocorreu, em 

grande parte, antes da aplicação dos demais instrumentos de coleta com o objetivo de apoiar a 
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elaboração e orientar a aplicação do roteiro de entrevistas. Novos documentos foram 

acrescidos ao estudo durante a pesquisa. 

A variedade de métodos utilizados na obtenção de dados permitiu a triangulação 

desses. Estratégias de triangulação de dados são altamente recomendadas para garantir a 

validade das informações obtidas (MILES; HUBERMAN, 1994; STAKE, 1996; 

EISENHARDT, 1989). Desta forma, a natureza variada dos dados utilizados na pesquisa 

(dados impressos, dados expressos por meio de linguagem oral e observados) foi aqui 

inserida, neste sentido. Buscou-se ainda, a triangulação de fontes por meio de vários tipos de 

publicações, a realizaçao de entrevistas e a estratégia de observação. 

 

3.5 MÉTODO DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

  Os dados foram tratados por meio procedimentos, predominantemente, descritivo-

qualitativos (MANNING; CULLUM-SWAN, 1994), com propósitos sugestivos ou, no 

máximo, preditivos, devido às relações entre categorias analíticas teoricamente construídas, a 

partir de conceitos da Teoria da Complexidade, e Políticas Públicas. Os dados secundários 

foram analisados mediante análise documental enquanto que os dados primários (entrevistas e 

diário de campo) foram analisados por meio de técnicas de análise de conteúdo (BARDIN, 

2011). A análise de conteúdo foi desenvolvida com apoio do software ATLAS.ti, tendo como 

base categorias analíticas previamente definidas a partir das abordagens teóricas que 

orientaram esse estudo e que são sumariamente apresentadas na Figura 2. A estrutura 

completa (desmembrada) das categorias de análise pode ser observada no Apêndice D. 
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Figura 2 - Estrutura Sintética das Categorias Analíticas. 

Fonte: Própria autoria. 

 

3.5.1 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2011) como sendo uma técnica de 

análise das comunicações por meio da adoção de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descriçao do conteúdo das mensagens. É muito utilizada em estudos qualitativos que buscam 

reinterpretar o conteúdo das mensagens e desenvolver a compreensão além do texto, ou seja, a 

percepção das mensagens nas entrelinhas permitindo uma interação entre teoria e prática. 

A tecnica de análise de conteúdo é caracteizada como uma abordagem qualitativa por 

permitir a subjetividade da análise, embora também aceite a objetividade dos numeros, desde 

que esses não se apresentem como objetivo principal. Permite, ainda, a aplicação da indução e 

intuição como subterfúgios para possibilitar o esgotamento das possibilidades do fenômeno 

investigado (BARDIN, 2011). O processo de análise de conteúdo adotado nessa pesquisa 

seguiu as cinco etapas propostas por Moraes (1999), sejam elas:  

1) Preparação das informações; 

2) Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

3) Categorização ou classificação das unidades em categorias; 
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4) Descrição; 

5) Interpretação. 

A etapa de preparação das informações equivale a identificar os diferentes 

documentos que representam as informações a serem analisadas. Na análise, as transcrições 

das 24 entrevistas foram consideradas como documentos representativos e pertinentes à 

análise. Também as transcrições do Diário de Campo foi caracterizado como um documento 

para efeitos da análise de conteúdo. Ainda como parte do preparo dos dados, os documentos 

foram codificados para que pudessem ser identificados e diferenciados entre si, para garantir o 

anonimato dos entrevistados. 

A etapa de Unitarização equivale a transformar o conteúdo dos documentos em 

unidades de análise. Ainda que seja desejavel que essas, segundo Moraes (1999), apresentem 

um significado completo nelas mesmas, adotou-se também a unidade de contexto como 

mecanismo de apoio. Unidade de contexto equivale à um outro tipo de unidade de conteúdo 

mais ampla do que a unidade de análise, todavia, fixando limites contextuais para interpretá-

la. Nesse estudo, as unidades de contexto adotadas estão apresentadas por meio das 

Definições Constitutivas (D.C.).  

Concluída a Unitarização, os elementos das mensagens foram categorizados, ou seja, 

agrupados considerando suas características comuns. Adotou-se, nessa etapa, categorias 

estabelecidas a priori, com base na problemática teórica e prática que orientaram o estudo. 

Todavia, visando o aprimoramento das categorias, esse processo aconteceu de maneira cíclica 

e circular durante o desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, para se conseguir o adequado 

refinamento das categorias, retornou-se repetidamente aos dados, de maneira a ter categorias 

válidas, exaustivas e homogêneas e seus significados cada vez melhor explicitados. Como 

resultado, o número de categorias estabelecido a priori foi complementado, assim como o seu 

desdobramento por meio de novas sub-categorias.  

O critério de classificação adotado para as categorias foi o semântico, originando 

categorias temáticas. De acordo com Moraes (1999), a quantidade de categorias é um 
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indicador da amplitude e precisão da análise. Ou seja, quanto mais subdivididos os dados e 

quanto maior o número de categorias adotadas, entende-se como maior a probabilidade de 

precisão da classificação. 

Uma vez definidas as categorias de análise e identificado o conteudo (material) 

constituinte de cada uma delas procedeu-se a etapa de Descrição que representa a maneira 

pela qual os resultados serão comunicados. Uma das práticas adotadas foi a utilização 

intensiva de citações diretas dos dados originais. Além disso, foram desenvolvidos 

documentos síntese e quadros, com objetivo de sumarizar as características e melhor 

comparar as duas experiências investigadas. 

A ultima etapa foi a busca de compreensão dos resultados, ou seja, a etapa de 

Interpretação. Essa etapa compreendeu a busca da interpretação não apenas dos conteúdos 

manifestos pelos entrevistados, como também os conteúdos latentes. Nessa pesquisa, a 

principal vertente de análise e interpretação adotada foi a fundamentação teórica explicitada a 

priori. Assim sendo, a interpretação aconteceu por meio da exploração dos significados 

expressos nas categorias de análise em relaçao aos conceitos que orientaram o estudo. De 

maneira complementar, buscou-se produzir um movimento circular relacionando a 

interpretação das políticas públicas investigadas e a teorização aberta, de maneira a deixar 

emergir novas suposições e/ou respostas, diferentes daquelas estabelecidas teoricamente a 

priori. 

A operacionalização das cinco etapas sucintamente apresentadas aconteceu por meio 

do software ATLAS.ti como ferramenta de apoio à análise de conteúdo. O ATLAS.ti é uma 

plataforma que viabiliza a análise de conteúdo de maneira  digital (SALDAÑHA, 2009). Esse 

software apresenta um conjunto de ferramentas cuja finalidade é contribuir para a análise 

qualitativa de dados oriundos de fontes textual, gráfica e vídeo. Dentre os benefícios do uso 

desse software destaca-se a organização, o gerenciamento e o agrupamento do material a ser 

analisado de maneira muito mais sistemática e criativa. 
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A adoção do ATLAS.ti contribui, ainda, para a maior profundidade na análise dos 

dados e o não desvio do seu objetivo, além de facilitar a codificação, a categorização dos 

dados e permitir a geração de redes que facilitam a visualização e a interpretação do material. 

Enfim, a adoção desse software teve como objetivo a obtenção de resultados mais precisos, 

mais válidos, em termos de pesquisa científica. Para o uso do ATLAS.ti utilizou-se como 

referência os trabalhos de Friese (2013) e de Saldañha (2009), o que justifica eventuais 

diferenças de terminologia apresentadas a seguir, quando comparado a terminologia adotada 

na apresentação conceitual das cinco etapas de análise, a partir de Moraes (1999). 

Algumas características da utilização do ATLAS.ti são apresentadas a seguir, a fim 

de elucidar o processo adotado. O conjunto de transcrições de entrevistas, mais o Diário de 

Campo foram tratadas como sendo um Projeto, dentro do qual foram utilizados os seguintes 

recursos: 

 Unidades Hermenêuticas (Hermeneutic Unit – HU); 

 Documentos Primários (Primary Documents – PD ou PDoc); 

 Citações (Quotes); 

 Códigos (Codes), que recebendo prefixos podem significar Categorias e Temas; 

 Notas (Memos); 

 Famílias (Families); 

 Redes (Networks); e 

 Ferramentas de Análise. 

 Um panorama geral da estrutura de funcionalidades do ATLAS.ti utilizadas nesse 

estudo é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Panorama geral de funcionalidades do software Atlas.Ti exploradas no estudo. 

Fonte: Própria autoria. 

  

 Inicialmente, foram inseridos no software os Documentos Primários, ou seja, as 

transcrições de entrevistas, as quais foram trabalhadas como Unidade Hermenêutica, parte 

constitutiva do Projeto. O termo Projeto refere-e à pesquisa em andamento, ou seja, a análise 

das políticas públicas de segurança implementadas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo voltadas ao enfrentamento da criminalidade violenta. Na Figura 4 é apresentada a janela 

do Gerenciador de Documentos Primários (Primary Doc Manager) referente à Unidade 

Hermenêutica do Projeto em questão. Como pode ser observado, ali constam as 24 entrevistas 
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e, adicionalmente, o Diário de Campo com as anotações dos pesquisadores ao longo da coleta 

de dados. 

 

 

 

Figura 4 - Análise de conteúdo no ATLAS.ti: Gerenciador de Documentos Primários referente a  

Unidade Hermenêutica do Projeto. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Cada Documento Primário foi analisado de acordo com suas características, 

utilizando-se as ferramentas do software para trabalhar o formato de texto. Após uma leitura e 

análise preliminar de cada entrevista, tendo como base os objetivos e categorias de análise 

que orientaram o estudo, procedeu-se com a marcação de palavras ou segmentos de texto cuja 

representatividade relacionava-se às categorias de análise adotadas. O processo de  

codificação se baseou nas etapas apresentadas por Moraes (1999), com base nas orientações 

processuais de uso do ATLAS.ti apresentadas nos estudos de Saldaña (2009) e de Friese 

(2013). 
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 A partir da identificação e marcação de palavras, frases e sentenças que 

simbolicamente representam e destacavam a essência de um conjunto de dados relacionados 

às categorias, os registros foram associados a códigos que representassem, na forma de 

linguagem escrita, de modo sintético, os elementos textuais cuja relação pretendeu-se 

estabelecer com os elementos teóricos. Utilizou-se o recurso de citação, que é a marcação dos 

elementos textuais e que se caracteriza como livre quando não possui um código associado à 

mesma, ou codificada, quando códigos são associados a uma palavra ou segmento de texto 

com vários parágrafos, dependendo da necessidade de codificação do pesquisador  

(SALDAÑA, 2009). 

  O fundamento do trabalho de codificação se baseou na redução de dados, tomando-se 

o cuidado de que não se produzisse perda de significado preservando, portanto, ideias e 

características significativas entre códigos e segmentos de texto. Acrescentou-se a estes 

resultados outros esforços de compreensão do fenômeno estudado, durante o qual foram 

delineadas novas categorias e temas que, em análise qualitativa, constituem-se como parte do 

desenvolvimento de uma teoria (SALDAÑA, 2009). 

 O processo de codificação se baseou no fenômeno particular e concreto das duas 

experiências de políticas públicas investigadas, sob a perspectiva dos entrevistados e 

registrado na forma de transcrições de entrevistas para a compreensão do fenômeno no plano 

teórico mais geral e abstrato. Saldaña (2009) destaca que o processo de codificação pressupõe 

um estágio inicial de pré-codificação, no âmbito de fatores que influenciam o pesquisador: 

arcabouço teórico, crenças e influências, interesses e paradigmas filosóficos. A pesquisa foi 

realizada tendo-se em consideração também estes fatores e buscando-se, a partir desta tomada 

de consciência, suspender – ou minimizar – influências que, porventura, pudessem 

comprometer a análise. 

 O trabalho de codificação desenvolvido no software é exemplificado por meio da 

Figura 5, que apresenta uma janela do ATLAS.ti com um Documento Primário aberto na área 

central e dados de codificação em destaque, onde os códigos criados a partir da análise 

preliminar estão exemplificados (região esquerda da Figura 5). A lista dos códigos gerados 

pela análise de conteúdo é apresentada no painel à direita (denominado de margem), onde 
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também se evidenciam traços de identificação dos segmentos de texto que estão relacionados 

aos códigos criados. 

 

 

Figura 5 - Análise de conteúdo no ATLAS.ti: processo de codificação em Documento Primário. 

Fonte: Pesquisa. 

 

 Conhecendo-se o conteúdo do texto e assumindo a base teórica a partir da qual os 

dados foram investigados, houve um trabalho inicial de mapear as categorias analíticas 

identificando-as, por meio de códigos, ao longo do texto. Como evidenciado na Figura 6, a 

estrutura de categorias analíticas adotada partiu de três dimensões de análise: 1) elementos da 

complexidade; 2) criminalidade violenta/homicídios; e 3) políticas públicas de segurança. 

Tais dimensões são representadas por oito categorias chave que, por sua vez, foram 

desdobradas em sub-categorias. Um exemplo do desdobramento da categoria Interações é 

apresentado por meio da Figura 7. A estrutura completa das categorias de análise e seus 

desdobramentos podem ser observados no Apêndice D. 
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Figura 6 - Estrutura Sintética das Categorias Analíticas. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 

Figura 7 - Categorias Analíticas: Desdobramento da Sub-Categoria Interações. 

Fonte: Própria autoria. 
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 Utilizou-se a estrutura de categorias analíticas como ponto de partida para a criação 

de códigos descritivos, cuja característica é referir-se ao texto na forma de uma única palavra. 

Durante a codificação outros tipos de código também foram introduzidos, como os de 

processamento, representados por palavras ou frases, os códigos “in vivo”, que utilizam a 

linguagem do próprio participante, os códigos por padrões, que se baseiam em repetições de 

dados, além de códigos simultâneos, que são citações às quais são atribuídas mais de um 

código. 

 Assumiu-se códigos como unidades básicas de análise no ATLAS.ti e, ainda, que 

uma citação corresponda à unidade de significado à qual foi atribuída um ou mais códigos. 

Ao longo da análise utilizou-se no ATLAS.ti o recurso de famílias, que se refere a conjuntos 

de códigos. Para efeitos dessa análise, assumiu-se que as famílias não agrupam códigos de 

modo hierárquico, mas sim, de modo simbólico. Assim, um código pôde fazer parte de uma 

ou mais famílias. As ligações entre os códigos são construções realizadas em redes com 

atributos lógicos específicos, portanto, as famílias se tornam importantes soluções quando 

relatórios precisam ser eladorados considerando-se um conjuntos de dados. 

 Na Figura 8 é apresentado um exemplo da elaboração de uma rede de relações do 

código Autonomia. Foram destacados os códigos Comunicação, Conflito e Controle, 

presentes no contexto, mas, na referida instância de trabalho ainda não associados por links 

(linhas de ligação). Tal recurso é parte do procedimento adotado para criação de famílias a 

partir da seleção de códigos. 
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Figura 8 - Rede de relações do código Autonomia. 

Fonte: Pesquisa. 

 

 Na Figura 9, por sua vez, observa-se uma janela do Gerenciador de Códigos (Code 

Manager) com os códigos Comunicação, Conflito e Controle criados a partir da seleção em 

rede. Tomando-se este conjunto de códigos como relevante ao propósito da pesquisa, 

procedeu-se com a seleção dos mesmos e definiu-se o formato de saída (output) de exportação 

de citações (podendo ser inclusas notas do pesquisador), conforme Figura 10. 
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Figura 9 - Janela do Gerenciador de Códigos: códigos Comunicação, Conflito e Controle. 

Fonte: Própria autoria. 

 

.  

Figura 10 - Relatório de citações definido a partir da escolha de códigos em uma rede. 

Fonte: Própria autoria. 
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 Durante o processo de codificação constatou-se que os códigos gerados em um 

primeiro ciclo de análise, na terminologia de Saldaña (2009), apresentavam variações. 

Portanto, a partir da releitura do trabalho analítico verificou-se a necessidade de se agrupar em 

um único código os diferentes códigos criados cujo sentido era único, eliminando 

redundâncias inerentes ao processo de codificação. 

 Para Saldaña (2009), entre a teoria e os códigos existem subdivisões entre categorias 

e temas, conforme apresentado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Estrutura hierárquica da teoria aos códigos. 

Fonte: Própria autoria, com base em Saldaña (2009). 

 

 Como o ATLAS.ti não possui um recurso específico para classificação deste tipo 

hierárquico, utilizaram-se códigos com prefixos, de modo que fosse possível uma 

identificação da posição hierárquica do código. Os prefixos limitam-se a uma representação 

por símbolos, números ou letras.  

 Como exemplo, cita-se os códigos comunidade e criminoso que foram associados à 

categoria #Autonomia que, por sua vez, foi associada ao tema!Auto-organização, 

caracterizado no estudo como um conceito teórico (elemento da complexidade) criando-se, 

assim, uma estrutura hierárquica necessária à análise de conteúdo.  

O mesmo encaminhamento foi adotado em todo o processo de codificação, seguido 

da criação de diagramas de redes e sua posterior interpretação, como orienta o uso da técnica 

de análise de conteúdo, segundo Bardin (2011).  
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3.6 DAS LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS 

Foram várias as limitações encontradas ao longo do desenvolvimento do estudo e 

que implicaram ajustes ou alteração das escolhas metodológicas intencionadas inicialmente. 

Cada uma delas é explicitada a seguir, assim como os mecanismos adotados pelos 

pesquisadores a fim de evitar ou, ainda, minimizar seus efeitos sobre o estudo desenvolvido. 

Uma primeira limitação do estudo esteve relacionada ao prazo. Decorrente de 

repasse de fomento para operacionalização, cuja espera resultou na postergação do início do 

projeto em alguns meses, ainda que inicialmente mantendo-se o prazo para a conclusão do 

projeto, houve uma espera para início de execução que implicou na necessidade de redução do 

número de técnicas de coleta de dados que, inicialmente, previa contemplar também a coleta 

de dados utilizando-se questionário, além das entrevistas que foram realizadas. Todavia, 

entende-se que a supressão desse material não comprometeu a análise efetuada, uma vez que 

estudos qualitativos aprofundados comumente precedem uma investigação quantitativa. O 

fato de essa pesquisa apresentar uma vertente teórica diferenciada daquelas comumente 

adotadas para a temática permitiu avanços à medida que aprofundou conhecimentos sobre o 

assunto de modo que, posteriormente, possam ser utilizados por outros pesquisadores em 

estudos quantitativos. 

Uma segunda limitação encontrada trata-se do acesso aos entrevistados. Foram várias 

as dificuldades encontradas a esse respeito e que demandariam estratégias diferenciadas e 

maior prazo para a pesquisa empírica em estudos futuros. Dentre tais dificuldades, pode ser 

destacada a realização das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro e a concentração de atores 

da área de segurança pública no planejamento desse evento. Ainda que os contatos e 

entrevistas tenham sido realizados com êxito, a coincidência de prazos e atividades paralelas 

de atores públicos de diferentes níveis organizacionais daquele estado impediu a ampliação do 

número de entrevistados.  

Ainda em relação aos entrevistados, destaca-se a significativa dificuldade encontrada 

para acesso aos moradores das comunidades atendidas pelas políticas foco de estudo, assim 
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como o receio demonstrado por alguns moradores em participar de entrevistas. Tamanha é a 

relevância deste receio por parte deles que as entrevistas realizadas com moradores de 

territórios capixabas não puderam ser gravadas a pedido dos entrevistados, sendo que um 

deles, inclusive, solicitou que a entrevista fosse realizada via contato telefônico, mudando de 

ideia posteriormente. O resultado desse comportamento se mostrou limitador ao estudo, pois a 

intenção era que a proporção de entrevistados moradores de comunidades atendidas pelas 

políticas públicas fosse similar aos demais grupos de entrevistados, a fim de se obter a 

percepção de cada grande frente de envolvidos (excetuando-se a frente representada pelos 

criminosos e não contemplada no escopo desse estudo), em relação ao fenômeno estudado. 

Neste sentido e, resgatando o apresentado anteriormente quanto ao interesse inicial na 

aplicação de questionário estruturado, verifica-se que a eventual adoção dessa estratégia de 

coleta de dados, ainda que muito relevante para este tipo de estudo, demandaria um esforço 

não apenas de pesquisadores, mas de autoridades públicas e, principalmente, da comunidade 

local para que o acesso às comunidades pudesse ser viabilizado.  

Também se constatou como limitação a impossibilidade de manter a proposta inicial 

de investigar comunidades específicas selecionadas por meio de critérios relacionados a 

índices de criminalidade, dentre outros. Esta tentativa foi frustrada diante de uma rotatividade 

por parte de policiais – como também dos criminosos – nos territórios atendidos, inclusive por 

meio da participação em operações policiais. Ainda que não investigar um rol de  

comunidades especificas, como planejado inicialmente, tenha se apresentado como uma 

potencial limitação, por outro lado, o conhecimento das diferentes realidades locais por parte 

dos policiais se mostrou muito relevante, em termos comparativos, para identificação das 

diferentes estratégias e iniciativas adotadas em cada local.  
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4  DOS RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados desse estudo está estruturada em três subseções. A 

primeira delas trata da apresentação das principais características dos casos estudados, 

destacando-se as similaridades e diferenças identificadas. Na subseção seguinte, são 

apresentadas e discutidas as evidências da complexidade de políticas públicas de segurança. 

Por fim, na terceira subseção são exploradas as evidências da complexidade do fenômeno do 

homicídio.  

 

4.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CASOS ESTUDADOS: SIMILARIDADES E 

DIFERENÇAS 

A análise das experiências investigadas evidenciou que as principais 

causas/motivações para crimes violentos (em especial o homicídio) nessas regiões podem ser 

relacionados a: 1) violência doméstica e familiar contra a mulher; e 2) tráfico de drogas, deste 

derivando a maioria dos demais crimes. Como homicídios relacionados ao tráfico podem ser 

destacados, por exemplo, aqueles decorrentes de “disputa pelo ponto, do não pagamento de 

uma dívida que vai ser cobrada com a vida do devedor” (relato ES02) e complementou, ainda, 

“conflitos dentro da própria organização criminosa, uma traição, o chamado ‘X9’. Outro 

motivo é o caso da delação, de confundir alguém com delator” (relato RJ05).  

No caso do Espírito Santo, também foram representativos os relatos de motivações 

relacionadas ao que um militar denominou de “cultura de violência” a qual, segundo ele, 

“vem com grilagem, com gente brigando com quem invadia, quem não invadia, o indivíduo já 

nasceu com essa cultura como referência” (relato ES02). A esse respeito, um ex-comandante 

complementou, fazendo referência a alguns bairros violentos da Região Metropolitana de 

Vitória (RMV), que “a violência começou meio gratuita, até passional, né? Muito machismo, 

matar a mulher porque acha que ela está traindo, ou porque um homem mexeu com a mulher, 
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briga por causa de discussão em bar” (relato ES01). Tais relatos relativos ao contexto 

Capixaba reforçam a existência de motivações de homicídios que independem do tráfico 

podendo ser, no entanto, potencializados por esse último já que, como afirmou um 

entrevistado “hoje nós estamos falando de crack e cocaína, mas, naquela época não existia 

isso. O que impulsionava a criminalidade violenta era o álcool” (relato ES02). Tais evidências 

corroboram o entendimento de que são várias e diferentes as motivações da criminalidade 

(CERQUEIRA; LOBÃO, 2004; ENGEL et. al, 2015) e, portanto, uma análise local para 

identificação das reais motivações é tarefa que precede a definição de estratégias de 

enfrentamento à criminalidade.  

Tratando-se do tráfico, ainda que as duas experiências investigadas o tenham como 

causa comum, tal motivação demonstrou assumir proporções muito diferenciadas nos dois 

estados. Em geral, os territórios com índices mais elevados de criminalidade nos estados 

investigados têm como características a origem por invasão, alta vulnerabilidade social e 

pouca ou nenhuma presença do poder público, confirmando a correlação entre 

desenvolvimento econômico local/regional e a incidência de crimes violentos proposta por 

Shikida (2012).  

Uma clara diferença entre os casos analisados diz respeito ao contexto vivenciado em 

cada estado e suas implicações quando da implementação das políticas públicas em questão. 

A respeito das diferentes realidades da criminalidade violenta nesses dois estados, um 

entrevistado assim se manifestou: “aqui [no Espírito Santo], nossa situação não era tão grave 

como nas comunidades do Rio. É claro, tinha mortalidade elevada, mas, não chegava a ser tão 

enraizado como lá” (relato ES01) e, comparando com as estratégias adotadas localmente, 

complementou “nós não precisamos adotar medidas drásticas, começamos com trabalho de 

formiguinha mesmo” (relato ES01). As medidas denominadas de drásticas fazem alusão à 

necessidade de pacificação (UPP), de fato, e foram explicitadas por um entrevistado como o 

“resgate de territórios, anteriormente sob domínio armado de grupos criminosos” (relato 

RJ05).  
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Tais diferenças podem ser justificadas pelo fato de o tráfico, na RMV ser 

representado, na sua maioria, por grupos de criminosos isolados e, em geral, compostos por 

poucos integrantes. Nos territórios do Rio de Janeiro investigados, por sua vez, verificou-se 

ser comum a presença de organizações criminosas altamente organizadas que, por meio da 

violência, impõem à população das comunidades locais regras de convivência social. Como 

destacou um policial, 

Você vê quão enraizados são os tentáculos dessas organizações criminosas [...] eles 

atuam no controle de vendas de gás em botijão, de TV a cabo, de sinal de internet, 

de circulação de veículos. [...] mototáxis, vans e Kombis também pagam ou 

pagavam taxas para exercer a atividade. (relato RJ01).  

 

Portanto, um dificultador da implantação de UPP em territórios da cidade do Rio de 

Janeiro foi a exigência inicial de retomada do espaço via confronto o que, por sua vez, exaltou 

muitas demandas reprimidas (de infraestrutura básica, saúde, educação etc.), haja vista que as 

polícias e, menos ainda o Estado, tinham pouco acesso àquele território até então. O 

reconhecimento de tais características é essencial para a compreensão das diferentes 

estratégias adotadas e também dos resultados alcançados pelas políticas públicas investigadas. 

Um aspecto a ser destacado na implementação das políticas públicas em questão foi 

o uso intensivo de informações de inteligência no apoio à tomada de decisão. Ou seja, apesar 

da consideração de experiências nacionais e internacionais de sucesso, evitou-se a replicação 

simplista de modelos, mesmo dentro das próprias políticas públicas implementadas em cada 

estado. As experiências demonstraram que, a cada novo território atendido pela política 

pública, nova análise era desenvolvida a fim de considerar as especificidades locais e 

promover adequações na estratégia de implementação, evidenciando a forte presença de 

elementos tais como aprendizado e adaptação, alinhado ao entendimento de política pública 

como sistema complexo (ROON, 2011). 

O reconhecimento da necessidade de flexibilidade e de adequações nas estratégias 

adotadas se mostrou importante para os resultados alcançados, segundo gestores públicos 
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cariocas e capixabas. A esse respeito, um delegado capixaba destacou que “ninguém aqui 

inventou a roda, nós fomos pegar experiências em outros estados que foram exitosos” (relato 

ES06), e complementou: “a necessidade de uma área era diferente de outra área.  Por 

exemplo, um crime de homicídio praticado no norte do estado é diferente do crime de 

homicídio praticado no sul do estado. As características são diferentes e a gente foi adequando 

isso” (relato ES06). Fazendo referência ao modelo de implementação adotado nas UPPs, um 

capitão ressaltou que “os comandantes tiveram bastante liberdade para poder criar, inovar, 

fazer as suas adequações de acordo com a localidade [...] isso é o principal, a flexibilização, é 

você ter o dinamismo e criatividade para você poder fazer essas adequações” (relato RJ01). A 

autonomia delegada aos gestores responsáveis pelas UPPs destaca a importância do equilíbrio 

entre flexibilidade e ordem central na evolução de sistemas complexos (OZER, SEKER, 

2013). 

Outra característica a ser destacada no processo de elaboração das políticas públicas 

foi a preocupação dos policy makers em contemplar também a vertente social, além da 

policial, no escopo do plano de atuação. Tal iniciativa destaca o reconhecimento da existência 

de variáveis intervenientes para o adequado enfrentamento à criminalidade. Ainda que o 

impacto da vulnerabilidade social nos índices de criminalidade geral e da criminalidade 

violenta seja algo ainda difícil de se mensurar, os resultados encontrados permitem supor que 

esta última seja também potencializada por fatores de natureza econômica, social, educacional 

etc. 

Nos Quadros 1 e 2 são apresentadas as principais iniciativas e dificuldades 

encontradas ao longo da implementação das políticas públicas foco de estudo, observadas a 

partir das vertentes Policial, Social e de Gestão.  
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Foco Principais iniciativas Principais dificuldades 

Policial 

- Retomada de territórios via UPPs. 

- Fomento à interlocução efetiva entre atores 

(polícias Civil, Militar e outros órgãos).  

- Polícia de Proximidade (conceito para além da 

Polícia Comunitária). 

- Novo perfil de delegacias de polícia: 

inteligência, operação e integração. 

- Investimento (delegacias, armamento, efetivo 

etc.). 

- Histórico de truculência da polícia como 

dificultador da integração com comunidade. 

- Escassez de recursos (efetivo e 

armamento). 

- Delegacias de Polícia insuficientes nas 

UPPs. 

- Capacidade de adaptação dos criminosos. 

Social 

- Reuniões periódicas com a comunidade. 

- Oferta de atividades voltadas às crianças 

(Natação, Boxe, Futebol, Taekwondo etc.). 

- Criação de horta comunitária. 

- Atendimento à necessidade de infraestrutura 

básica. 

- Parcerias com ONGs e iniciativa privada (em 

infraestrutura, atividades de lazer, cursos 

profissionalizantes etc.). 

- Ociosidade de vagas (desinteresse de 

públicos locais). 

- Investimento social aquém do necessário. 

- Benfeitorias sociais dependentes de 

benfeitorias estruturais (moradia, sistema de 

esgoto, coleta de lixo etc.). 

- Desvio de função da polícia (assumindo 

tarefas da responsabilidade de outros atores). 

- Envolvimento incipiente de atores 

corresponsáveis. 

- Lideranças comunitárias: interesses 

políticos superiores aos interesses coletivos. 

Gestão 

- Estudos piloto antes da implementação. 

- Gestão por resultados (metas, acompanhamento e 

bonificações). 

- Investimento na criação de Sistema de 

Inteligência. 

- Estratégia da polícia de entrar e ficar nos 

territórios. 

- Adoção de padrões nas UPPs, respeitando 

especificidades locais. 

- Escassez de recursos (financeiros; 

humanos e de infraestrutura). 

- Limitação de alçada: causas que 

extrapolam a alçada estadual (ex.: 

fronteiras). 

- Aproximação dos moradores inibida pela 

localização da UPP. 

 

Quadro 1 - UPPs: principais estratégias versus dificuldades encontradas. 

Fonte: Pesquisa 

 

Alguns aspectos contributivos e limitadores merecem destaque, especialmente, por 

serem similares nas duas experiências analisadas. É o caso dos benefícios encontrados a partir 

da utilização de uma gestão por resultados, com o estabelecimento de metas e de 

responsabilidades, assim como reuniões sistematizadas de acompanhamento. No caso do 

Espírito Santo, a presença do governador nessas reuniões foi destacada pela ampla maioria 

dos entrevistados como essencial à condução das ações. A este respeito, um delegado 

capixaba afirmou que “não dá para você fazer um projeto dessa envergadura sem ‘botar’ o 

dedo na ferida [...] quando o governador assume a posição de presidir uma reunião, ele está se 
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expondo e isso não é uma prática” (relato ES06). A este respeito e considerando a experiência 

das UPPs, um entrevistado assim se manifestou “a gente também adotou como estratégia a 

gestão por resultado. Foi aplicado em todo o território do estado do Rio de Janeiro, 

aproximando as polícias, colocando foco, fazendo reuniões de monitoramento e de cobrança, 

e de estímulo” (relato RJ06). Portanto, além de boas estratégias, o monitoramento de 

indicadores e do desempenho das iniciativas implementadas em reuniões específicas de 

acompanhamento demonstraram ser primordiais ao alcance de resultados mais efetivos. 

Por outro lado, tal acompanhamento e controle dos resultados remete à 

disponibilidade de um sistema de informações confiável e criterioso, e isso demonstrou ser 

uma dificuldade não apenas local mas nacional. Quanto a este aspecto, relatos evidenciaram o 

problema gerado pela ausência de critérios e de um padrão adequados por parte dos estados na 

alimentação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP). Ainda que 

esta seja uma importante inciativa federal voltada à construção de uma base de dados 

comparativa sobre número de homicídios, o preenchimento parcial dos dados no sistema por 

parte de alguns estados em comparação ao preenchimento acurado por parte de outros tem 

desmotivado esses últimos. A esse respeito, um entrevistado afirmou que “tem estado 

que simplesmente não preenche, e aí quando você vai fazer uma comparação nacional, os seus 

dados estão 100% lá, já outros mandaram 30%, distorcendo a informação” (relato ES08). 

Assim, uma iniciativa que os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo têm assumido é o 

desenvolvimento de bancos de dados confiáveis, já que muitas iniciativas aparentemente boas 

tornam-se ineficazes por desconsiderarem a realidade local ou, ainda, por falta de informação 

fidedigna respaldando o apoio à decisão. 
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Foco Principais iniciativas Principais dificuldades  encontradas 

Policial 

- Integração das polícias Civil e Militar. 

- Redução da rotatividade de policiais nos 

bairros (criação de vínculos). 

- Incentivo à comunicação entre polícias, por 

meio da entrega de smartphones a policiais. 

- Papel essencial da polícia investigativa. 

- Reuniões periódicas na comunidade. 

- Sensação de impunidade incentivando 

reincidência (legislação, sistema judiciário etc.). 

- Descontinuidade ou deslocamento de 

iniciativas devido à escassez de recursos. 

 

Social 

- Trazer/manter a criança na escola (Ex. 

Comunidade de Pais). 

- Integração de ações de proteção social entre 

governo e parceiros privados. 

- Atuação incipiente de parceiros 

corresponsáveis (estado e município). 

- Lideranças comunitárias: interesses políticos 

superior aos interesses coletivos. 

- Preconceito de profissionais (professores, 

médicos etc.) em atuarem em comunidades. 

Gestão 

- Gestão por resultados, com metas. 

- Reuniões de acompanhamento presididas pelo 

governador. 

- Revisão de processos (rigor dos controles e 

dados estatísticos). 

- Substituição do modelo de cima para baixo.  

- Busca por integração entre polícias e demais 

atores governamentais. 

- Busca de apoio em experiências de sucesso 

- Investimento (novas delegacias, armamento, 

aumento do efetivo, formação etc.). 

- Investimento social aquém do necessário. 

- Extinção da Secretaria de Estado 

Extraordinária de Ações Estratégicas 

(responsável pela integração dos atores 

envolvidos). 

- Dados estatísticos SINESP: rigor do controle 

local versus flexibilidade do controle de outros 

estados. 

- Carências locais que fogem à alçada da 

segurança pública (infraestrutura, alcoolismo, 

desemprego desestrutura familiar etc.). 

 

Quadro 2 - Estado Presente: principais estratégias versus dificuldades encontradas. 

Fonte: Pesquisa 

 

Outro desafio identificado na implementação das duas políticas públicas, em ambos 

os estados, esteve relacionado à pluralidade e multiplicidade de atores corresponsáveis por 

esse processo (BUTLER; ALLEN, 2008), onde a ambiguidade de papéis e responsabilidades 

culminou na não execução de iniciativas cuja responsabilidade era compartilhada por mais de 

um ator. Isso evidencia a não linearidade entre decisões tomadas (policy makers) e as 

respostas recebidas dos atores corresponsáveis (externos à área de segurança), considerando 

tratar-se de um sistema frouxamente articulado (ORTON; WEICK, 1990), onde as interações 

políticas, mais do que a hierarquia, orientam as iniciativas de cooperação. Como resultado, os 

avanços das políticas públicas de segurança investigadas estiveram relacionados, 
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essencialmente, às iniciativas de cunho policial. O relato de um ex-comandante Capixaba 

destacou essa lacuna, ao afirmar que “quando a gente falava de ‘Estado Presente’, se falava 

que o único representante do estado em determinada comunidade era a polícia militar” (relato 

ES03). Um delegado corroborou essa percepção ao mencionar que “internamente, a gente 

dizia ‘PM Presente’ [...] As ações de retaguarda sociais, de infraestrutura, de investimento, de 

obras e tal, isso não acontecia, ou acontecia numa proporção aquém do desejável” (relato 

ES01). Realidade similar foi identificada na experiência das UPPs. Para um capitão “só entrou 

[nas UPPs] um braço do estado, que é o braço para reprimir, ou seja, a polícia” (relato RJ03), 

o que foi corroborado por um morador de comunidade que, quando questionado acerca das 

melhorias que ele tem visto, afirmou “eu vejo a polícia, que antes eu não via. Mas, o poder 

público não está lá em sua totalidade, falta muita coisa” (relato RJ09).  

Se, por um lado houve o esforço da polícia militar em tentar cobrir lacunas relativas 

a serviços não prestados por outros atores públicos, por outro lado, as lacunas apresentadas 

pareceram fortalecer uma descrença, na visão das comunidades afetadas, em relação à 

perspectiva de mudança proposta pelas políticas públicas em questão. Essa característica 

demonstrou ser mais presente na realidade carioca considerando-se que, em alguns casos, a 

chegada das UPPs representou a chegada do Estado naquele local. Ou seja, serviços que até 

então eram fornecidos e/ou facilitados pelo tráfico, depois da UPP, passaram a ser esperados – 

e cobrados – do Estado. Entretanto, a não reposição desses serviços – ou sua oferta muito 

limitada – tem se tornado motivo de insatisfação, de revolta e de resistência, como se pode 

observar nos relatos seguintes. 

[...] reunião comunitária aqui é 90% de problemas que não têm a ver, diretamente, 

com a UPP. Quando falta água aqui no morro, onde eles vêm? Na UPP. O lixeiro 

não está passando, vem aqui na UPP. O que eu tento fazer é conversar, mediar ou 

encaminhar para algum órgão competente, mas, isso não é bom [...] porque eles 

saem daqui dizendo ‘poxa, o meu lixo ainda está lá na porta, não adiantou nada a 

UPP, não funciona para porcaria nenhuma’. (relato RJ03). 

 

Nas reuniões das UPPs, os comandantes dizem que mais de 80% [das demandas] são 

de outras atividades: é esgoto, é iluminação, é água que não chega, é barulho [...] e 

em segurança, propriamente dito, às vezes, é 20%. Por outro lado, o Rio de Janeiro 

apreende uma arma de fogo por hora, um fuzil por dia, 1,2 fuzis por dia. Isso já 

mostra que a polícia do Rio, sozinha, não vai conseguir resolver. (relato RJ06). 
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Essas manifestações dão a dimensão da pluralidade de envolvidos e ambiguidade de 

papéis (EPPEL; MATHESON; WALTON, 2011) dos atores corresponsáveis, das esferas 

municipal, estadual e até federal. A exemplo dos avanços alcançados na intensificação da 

cooperação entre policiais civis e militares no Rio de Janeiro e Espírito Santo, também 

apontou-se a necessidade de integração dos demais atores governamentais para o alcance de 

resultados mais efetivos no enfrentamento ao fenômeno do homicídio. Como destacou um 

entrevistado, “nesse cenário, as forças de segurança pública são coadjuvantes. Quem tem que 

se responsabilizar [...] é o governo, no sentido de levar para aquela comunidade tudo aquilo 

que ela precisa, para ela se desenvolver como bairro, com o ordenamento urbano” (relato 

RJ07).  

Nesse contexto, ressalta-se a constante menção dos entrevistados ao papel do Estado 

– especialmente, na sua esfera federal –, em geral, questionando até onde o enfrentamento da 

criminalidade violenta terá resultado sem que a esfera federal assuma o protagonismo desta 

pauta. Como manifestou um delegado carioca, “Hoje você não combate a criminalidade. 

Enquanto você não fechar essas entradas de materiais [drogas e armas], você vai ficar o tempo 

todo ‘enxugando gelo’” (relato RJ01). A respeito desse assunto, também um militar assim se 

manifestou: 

Tem que haver uma coalizão, nos três entes federativos, os três têm 

responsabilidade. Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, 

prevenção situacional. Nós temos que fazer um novo pacto [...] se cada polícia de 

cada estado atuar sem trocar informação com o estado ao lado, não se otimizar 

recursos e isso é muito caro para a sociedade. (relato RJ06).  

 

A mesma opinião foi corroborada pelos implementadores da política pública de 

segurança Capixaba. A esse respeito, um militar ressaltou que “está faltando que as demais 

forças de segurança – seja nas fronteiras da Polícia Federal, seja o Exército ou até mesmo a 

Marinha, em algumas áreas, ou a Aeronáutica – e a área de Inteligência de todo esse sistema 

de justiça criminal trabalhem realmente integradas” (relato ES04). Um delegado sugeriu, 

ainda, que “o Brasil [governo federal] tinha que aprovar um fundo nacional de segurança 
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pública, porque não dá para jogar apenas ‘no colo’ dos estados o ‘dever de casa’” (relato 

ES06). 

Um resumo das principais similaridades e especificidades identificadas entre as duas 

políticas públicas de segurança e suas estratégias no enfrentamento da criminalidade violenta 

é apresentado no Quadro 3. 

 

Dimensões de 

análise 
Principais Similaridades Principais Especificidades 

Contexto local  

- Relevância do tráfico no elevado índice de 

homicídios. 

- Alta representatividade de causas 

transversais.  

- RJ: reintegração de territórios como pré-

requisito primordial. 

- RJ: característica altamente organizada 

do crime, inclusive com grande poder e 

domínio de territórios, em detrimento do 

Estado. 

Principais 

características 

das iniciativas  

- Gestão por resultados (metas, indicadores e 

reuniões de acompanhamento). 

- Investimento em contingente policial e 

armamento. 

- Objetivo inicial composto por ações de 

cunho policial e de cunho social. 

- Implantação de bases de policiamento 

comunitário. 

- Investimento em ações sociais insipiente 

em relação ao investimento em ações 

policias. 

- Forte incentivo à integração das polícias. 

-RJ: Retomada de territórios e presença 

permanente das polícias nos 

territórios/comunidades pacificados. 

-ES: Entrada nas comunidades, aos 

poucos. 

- No RJ as ações sociais e de cidadania 

assumiram formato de UPP Social, 

enquanto no ES ações não tiveram um 

determinado agrupamento. 

 

Envolvimento 

de atores 

- Participação de lideranças em reuniões de 

monitoramento do programa. 

- Dificuldade de articulação entre as diversas 

instâncias envolvidas. 

- Preponderância da presença e atuação das 

polícias, em detrimento dos demais atores. 

 

- ES: criação de uma secretaria de estado 

específica para integração dos envolvidos, 

todavia, foi extinta. 

Principais 

desafios 

encontrados 

- Dificuldade de mensuração do impacto de 

iniciativas sociais. 

- Maior parte das demandas foge da alçada 

das polícias. 

- Dinamicidade e capacidade de adaptação 

do tráfico maior do que das polícias. 

- Ausência de ações integradas de nível 

federal, estadual e municipal. 

 

RJ: Atuação do estado dependente de 

invasão e retomada dos territórios, 

situação diferente do contexto capixaba.  

RJ: Característica organizada do tráfico 

com poder de autoridade na comunidade. 

RJ: Dificuldades à participação 

comunitária (repressão pelo tráfico). 

Quadro 3 - Políticas Públicas de Segurança analisadas: similaridades versus especificidades. 

Fonte: Pesquisa. 
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As evidências apresentadas exaltam, portanto, a complexidade decorrente da 

pluralidade de atores e da multiplicidade de frentes de atuação envolvidas no adequado 

enfrentamento da criminalidade violenta. Portanto, parece sensato esperar que qualquer 

mudança nesse cenário perpasse o reconhecimento das características sistêmica e complexa 

que representam o contexto das políticas públicas (ROON, 2011; MORÇÖL, 2012) e, em 

especial daquelas relacionadas à segurança pública. 

 

4.2 EVIDÊNCIAS DA COMPLEXIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA 

A analogia – políticas públicas enquanto sistemas complexos – pode ser facilmente 

identificada no contexto vivenciado pelas duas experiências investigadas. Tomando como 

exemplo8 a política pública criadora das UPPs como um sistema complexo tem-se, a partir 

dela, um conjunto de ações estruturantes (de natureza habitacional, econômica, educacional, 

social, dentre outras) cuja implementação fica sob a alçada de uma pluralidade de atores, 

embora seja capitaneada pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro.  

Considerada a política pública de segurança como um sistema, pode-se identificar os 

vários subsistemas, nos termos de Maguire e McKelvey (1999), que a compõem. Além do 

poder público estadual (Subsistema 1), a adequada implementação das UPPs depende, ainda, 

de ações estratégicas promovidas pelo poder público municipal (Subsistema 2). Ocorre que os 

Subsistemas 1 e 2 também se desmembram em tantos subsistemas quantas forem as 

secretarias que os representam na condução da política pública de segurança estadual. Assim, 

o Subsistema 1 (poder público estadual) passaria a ser desmembrado em Subsistema 1.1 

(Secretaria de Estado da Educação), Subsistema 1.2 (Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão), Subsistema 1.3 (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos), 

Subsistema 1.4 (Secretaria Estadual de Habitação) e assim por diante. A mesma lógica se 

aplica ao poder público municipal tendo-se, portanto, um vasto rol de subsistemas diretamente 

                                                 

8 O mesmo raciocínio aplica-se à política pública Estado Presente. 
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envolvidos e corresponsáveis pela implementação das estratégias sob sua alçada, as quais 

também apresentam desdobramentos similares. 

Se os níveis de desdobramento de subsistemas dentro da esfera pública já se 

apresentam como múltiplos e desafiadores, para além da esfera pública estão outros 

importantes subsistemas onde o poder de alçada dos gestores do Sistema Política Pública de 

Segurança tem seu alcance ainda menos provável. Dentre esses subsistemas destacam-se a 

própria comunidade (Subsistema 3 – podendo ser desmembrado em subsistemas específicos 

no caso de um complexo com várias comunidades) e a organização criminosa (Subsistema 4 – 

podendo ser desmembrado em subsistemas específicos, se compostos por diferentes facções) 

afetados pela política pública em questão. Ressalta-se que esse número de subsistemas tende a 

crescer substancialmente na medida em que uma UPP, muitas vezes, possui diferentes 

comunidades e diferentes facções a elas pertencentes. 

A dinâmica promovida (e sofrida) por parte dos muitos agentes dentro e entre tais 

subsistemas ressalta a forte presença e influência de elementos que tornam o contexto de uma 

politica pública de segurança significativamente complexo (MORÇÖL, 2012). Trata-se de 

elementos tais como: a não linearidade entre decisões tomadas e respostas recebidas dos 

envolvidos, as implicações das interações (formais e informais, contributivas ou inexistentes, 

dinâmicas ou insuficientes) que promovem novos padrões de comportamento para o sistema, 

o papel do aprendizado dos agentes em decorrência da dinamicidade do sistema e a 

consequente capacidade de adaptação por eles desenvolvida e que permite a evolução dos 

sistemas (STACEY; GRIFFIN; SHAW, 2000). Nesse processo, a não linearidade fica muito 

clara quando se verifica a existência de um plano inicialmente traçado pelos policy makers 

que, ao invés de ações efetivas, encontrou respostas diversas por parte dos demais atores. 

Na condução do Programa Estado Presente, até mesmo uma secretaria de estado 

específica foi criada com a intenção de viabilizar as ações por parte de áreas corresponsáveis. 

Embora tenha contribuído no papel que lhe foi designado, sua existência acabou sendo 

descontinuada e muitas iniciativas de pastas diferentes das de segurança pública deixaram de 
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ser implementadas. A mesma não linearidade é identificada nas respostas diferentes às 

esperadas, ou seja, no pouco comprometimento de atores da esfera pública – estadual e 

municipal – com as iniciativas sob sua alçada durante a implementação de UPPs. Seja devido 

à ambiguidade de papéis ou devido aos aspectos políticos que envolvem o compartilhamento 

de poder nesse contexto, o fato é que as iniciativas implementadas foram predominantemente 

aquelas de cunho policial. 

As implicações das interações no desenvolvimento de políticas públicas de 

segurança também foram muito representativas, especialmente se considerada a pluralidade 

de atores e a autonomia que eles detêm na esfera pública. Como caracterizou um entrevistado, 

“essas relações, tudo é muito matricial” (relato RJ06). O compartilhamento de poder, 

representado pela relação de dependência entre os atores corresponsáveis por determinada 

política pública de segurança permite caracterizar as relações estabelecidas como sendo  

frouxamente articuladas, nos termos de Orton e Weick (1990). Ou seja, embora se trate de 

agentes autônomos agindo independente de um poder central (autoridade pública), a relação 

de dependência de cada um com os demais faz com que, em algumas situações, um ou outro 

mude seu comportamento, assumindo uma postura mais contributiva ou não, dependendo de 

seus interesses/necessidades individuais naquele determinado contexto/situação. Portanto, a 

materialização de iniciativas dessa natureza passa a ser fortemente influenciada por um 

aspecto político (DENHARDT, 2012; MOYNIHAN, 2014), justificando o porquê de as 

interações informais – desenvolvidas no shadow system (STACEY, 1996) – serem muito mais 

representativas, neste contexto, do que as interações formais.  

A efetividade das interações – entre áreas corresponsáveis e mesmo entre as polícias 

– ainda pareceu representar uma substantiva lacuna para a adequada implementação das 

políticas públicas em questão (MOYNIHAN, 2014). Um dos exemplos exitosos a ser 

destacado é o caso da iniciativa capixaba de explorar a informalidade – inclusive por meio de 

grupos de WhatsApp – para a potencializar a integração entre as polícias. No Rio de Janeiro, 

outra ação que contribuiu para a aproximação desses profissionais foi a vinculação de 

metas/bonificações aos resultados da atuação conjunta, obrigando policiais civis e militares a 
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cooperarem entre si. Um desafio ainda não superado, todavia, tem sido a aproximação entre 

policiais e comunidades, como se observa no relato de uma moradora de comunidade: “a 

UPP, em si, sempre tentou se aproximar, mas a comunidade sempre se recuou por questão de 

medo, de você se sentir coagida, ameaçada [pelo Tráfico], do tipo ‘eu não posso falar com o 

policial, porque eu vou morrer’” (relato RJ11). Esses exemplos exaltam como a utilização 

efetiva das interações no desenvolvimento de políticas públicas de segurança – assim como 

ocorre em sistemas complexos – pode ser um dos principais promotores (ou limitadores) da 

evolução do sistema. 

Ainda como resultado das interações emergem, continuamente, novos padrões 

comportamentais e situacionais no sistema (STACEY, 1996). Assim, a realidade de hoje 

enfrentada pela política pública de segurança já não representa a mesma realidade de ontem e 

nem será a mesma de amanhã para nenhum dos subsistemas que a compõem e, portanto, nem 

para sistema que os abarca. Para lidar com essa dinâmica de mudanças, os agentes – tanto do 

poder público como dos criminosos – acabam desenvolvendo uma capacidade diferenciada de 

adaptação que resulta de um processo de aprendizado individual e coletivo. Trata-se de um 

processo onde podem ser percebidas três diferentes fases de atuação dos atores: percepção, 

escolha e ação (STACEY, 1996). Na prática, equivale a cada ator (atores públicos e 

criminosos) analisar o contexto do sistema identificando os demais atores que o compõem, os 

papéis desenvolvidos e comportamentos adotados (percepção) por cada qual para, a partir daí, 

identificar como melhor agir de maneira a atender seus interesses individuais e/ou grupais 

(escolha). Esse comportamento simultâneo por parte de forças contrárias que compõem o 

sistema (política pública) exige que as estratégias adotadas pelo poder público sejam 

dinâmicas e sistematicamente revistas.  

Portanto, tal contexto assume uma característica sistêmica – e bem representada pelo 

termo no limite do caos (OZER; SEKER, 2013) – impedindo que a gestão por parte dos 

implementadores da política pública ocorra conforme planejado. Ao contrário, nesse contexto, 

a evolução somente é possível devido a um processo de auto-organização que surge do 

próprio sistema, de maneira natural e espontânea, independente da autoridade central. 
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Referindo-se ao comportamento da comunidade mas, principalmente, à movimentação dos 

criminosos, um entrevistado assim se manifestou: “tinha um planejamento. Mas, as coisas 

foram mudando conforme dava ou não resultado. Então, conforme acontecia lá na 

comunidade, a gente precisava ir ajustando também” (relato RJ10). 

Assim, iniciativas mais efetivas por parte das políticas públicas de segurança 

dependerão de uma atuação flexível e dinâmica, de maneira a conseguirem se antecipar ou, no 

mínimo, acompanhar a dinamicidade do crime. Contudo, tem-se aí uma desvantagem por 

parte da esfera pública. Como destacou um entrevistado, “o crime é dinâmico, porque não 

obedece a nenhuma regra, enquanto que a dinâmica da polícia e da ordem pública, da 

segurança pública é diferente [...]com a sua estrutura burocrática, apesar de ser amarrada aos 

ditames legais” (relato RJ06). Essa opinião foi compartilhada por implementadores da política 

pública capixaba, como evidenciado no relato de um delegado: “embora ela [organização 

criminosa] tenha uma constante adaptação, seus movimentos são capturados, lidos e 

desfeitos” (relato ES06). Apesar do desafio que as características burocráticas da esfera 

pública têm apresentado no enfrentamento da criminalidade violenta – às quais também são 

agregadas dificuldades relacionadas à legislação, ao sistema judiciário, à escassez de recursos 

etc. – a exaltação dos méritos da adoção de um sistema de inteligência sugere uma estratégia a 

ser cada vez mais explorada e aprimorada nesse contexto. Como ressaltou um entrevistado “o 

legislador está num outro planeta, ele não é do Brasil” (relato ES04) e, a respeito do mesmo 

assunto, outro entrevistado complementou que 

Você tem o problema da legislação: você [polícia] prende, ele [criminoso] sai, você 

prende, ele sai. É um trabalho de enxugar gelo, mas as polícias são especialistas em 

enxugar gelo. Então quanto mais ele [criminoso] sair, eles [policias] vão 

prender. Pode soltar 10 vezes, que nós vamos prender 10 vezes. (relato ES08). 

 

Enfim, reconhecendo políticas públicas de segurança como sistemas complexos 

(STACEY, 1996; MITCHELL, 2009) faz-se necessário rever o modelo de decisões e ações 

adotadas pelo Estado, considerando muito mais as minudências de suas especificidades do 

que uma abordagem ampla, comumente encontrada na literatura. O desafio da gestão desse 
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tipo de sistema torna-se exponencial, pois os subsistemas da esfera pública e também aqueles 

fora da esfera pública – como é o caso do tráfico – também estão se adaptando e buscando 

evoluir, simultaneamente. Dessa forma, as mesmas estratégias adotadas hoje pelos 

implementadores de determinada política pública de segurança, possivelmente, não 

apresentarão os mesmos resultados satisfatórios em situação futuras, mesmo que em contexto 

similar. Essa constatação ressalta a importância de políticas públicas de segurança rigorosas 

em termos de metas, todavia, flexíveis tanto em termos de conteúdo como, também, de 

gestores públicos capazes de perceberem, de anteciparem e/ou de adaptarem as estratégias 

conforme a dinâmica do crime. 

4.3 EVIDÊNCIAS DA COMPLEXIDADE DO FENÔMENO DO HOMICÍDIO 

Assim como políticas públicas de segurança são sistemas complexos, a criminalidade 

violenta e, mais especificamente, o fenômeno do homicídio, também devem ser assim 

considerados. Abordar a criminalidade e, consequentemente, o fenômeno do homicídio como 

complexo, equivale a reconhecer as especificidades de um dos principais subsistemas que 

compõem o grande sistema complexo que é a política pública de segurança.  

A complexidade desse subsistema fica destacada ao considerar os impactos que o seu 

comportamento gera em todos os demais subsistemas. Assim como as políticas públicas de 

segurança, também o subsistema representado pelas forças de poder paralelo são 

caracterizados pela presença de elementos da complexidade como a não linearidade, as 

interações, o aprendizado e a capacidade de adaptação. Todavia, diferente do que acontece 

na esfera pública, essas características pareceram não prejudicar o comportamento da 

organização criminosa, ao contrário, elas lhes têm sido muito benéficas. 

Tal diferença de resultados pode ser justificada pelo modelo assumido na gestão do 

crime (MIETHE; REGOECZI, 2004) e que, inconscientemente, acaba atendendo uma das 

principais premissas ao bom funcionamento de um sistema complexo que é a informalidade 

(MOYNIHAN, 2004). Por outro lado, na inexistência de leis e regras formais regendo esse 
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subsistema, a confiança passa a ser uma das principais cobranças, e sua ausência faz com que 

a causa de grande parte dos homicídios dolosos ocorridos nesses territórios seja de membros 

da própria organização criminosa ou, ainda, moradores da comunidade, confundidos pelos 

criminosos.  

A informalidade também potencializa uma outra característica que pareceu ser muito 

favorável à atuação das organizações criminosas, a dinamicidade, por permitir uma rapidez de 

mobilização e de resposta a todo o grupo. Tal dinamicidade e o esforço para lidar com ela é 

reconhecida por parte dos implementadores das políticas públicas de segurança, como se 

observa no relato de um entrevistado: “a dinâmica da criminalidade é diferente daquela da  

polícia, mas, ela não é, graças à Deus, tão inteligente” (relato ES06). A significativa 

capacidade de adaptação do crime também foi destacada por um delegado que, fazendo 

referência à UPP, afirmou “eles [os criminosos] se adaptam [...] aí a gente entende, muda, eles 

vão e se adaptam” (relato RJ04). Esse aspecto é corroborado por outro entrevistado ao afirmar 

que “se fosse resumir a pacificação hoje, basicamente, o problema que nós temos enfrentado é 

a adaptação. No primeiro momento não se sabia que eles [criminosos] iriam sair. Na verdade 

eles saíram num primeiro momento, mas se adaptaram e voltaram” (relato RJ04). Observa-se 

em tais relatos como o aprendizado (KLIJN, 2008) – por parte das polícias e também dos 

criminosos – deve alimentar uma adaptação contínua também das iniciativas e estratégias de 

atuação que compõem os planos desenvolvidos por implementadores das políticas.  

Outro aspecto a ser ressaltado quanto à complexidade do fenômeno do homicídio é 

que, conforme afirmou um entrevistado, “a dinâmica do crime é muito complicada” (relato 

ES06). Em se tratando da identificação das reais motivações de homicídios dolosos, um 

delegado destacou que “uma das coisas que mais se fala é a questão do envolvimento [causa 

do homicídio] com tráfico. Mas, muito do que as pessoas falam não tem um estudo científico” 

(relato ES05). A questão por detrás dessa manifestação pode ser percebida pela dificuldade 

encontrada pelas polícias a fim de manterem atualizado o conhecimento acerca da dinâmica 

do crime, e do esforço contínuo despendido para atualização deste conhecimento. A 

capacidade de adaptação dos criminosos e o fato de que sua atuação acontece no denominado 
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shadow system (STACEY, 1996) torna esse contexto nebuloso, sendo comum a adoção de 

iniciativas genéricas por puro desconhecimento da dinâmica do crime, ou ainda, pela 

ambiguidade de informações que é própria de sistemas complexos. Assim, além da constante 

inovação das estratégias de ação por parte do poder público, estas somente poderão ser mais 

assertivas se houver confiabilidade dos dados. 

Um exemplo da ambiguidade de informações relacionada ao homicídio foi 

apresentado por um entrevistado, destacando como a informação incorreta comprometia a 

base de informações e, consequentemente, as investigações relacionadas a essa ocorrência. 

A pessoa tomou um tiro e morreu, tem ali um homicídio. Se a pessoa tomou um tiro 

e foi socorrida, opa, esse não entra na estatística de alguns estados. Nós 

desenvolvemos aqui uma metodologia onde o Rabecão, o carro de transporte de 

cadáveres da Polícia Civil, só sai para buscar um corpo depois que ele abre uma 

ocorrência [...] o policial abre uma ocorrência e registra a saída daquele carro para ir 

no hospital tal ou para ir no local tal buscar uma vítima e dá o nome da 

vítima. Ocorreu uma tentativa de homicídio, foi para o hospital? Três dias depois 

morreu no hospital? Entra como homicídio. (relato ES08). 

Se o próprio registro das ocorrências já se apresenta como um desafio aos gestores de 

políticas públicas de segurança, tanto mais complexa é a identificação das motivações de um 

homicídio, quando um corpo é encontrado. Em se tratando da interpretação de motivações de 

crimes violentos – como é o caso do homicídio – um militar assim manifestou: “a gente tem 

uma ideia, uma hipótese, melhor dizendo, de que normalmente algumas atividades estão 

ligadas à outras atividades criminosas” (relato RJ01). Entretanto, ele mesmo apontou a 

necessidade de investimento em inteligência, para melhor prestação desse serviço, ao afirmar 

que “a autoridade pública deveria desenvolver ou criar mecanismos, ou proporcionar, 

principalmente à polícia judiciária recursos, treinamentos e ferramentas que pudessem os 

auxiliar” (relato RJ01).  

Tais situações e relatos ressaltam quão importante é o incentivo à eficácia do papel 

investigativo desenvolvido pela polícia judiciária para o mais adequado enfrentamento da 

criminalidade violenta. Todavia, apenas o fator investimento demonstrou não ser suficiente se 

não houver a superação de dois outros desafios por parte dos implementadores das políticas 
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públicas: 1) fazer com que as informações cheguem a quem precisa se utilizar delas, ou seja, 

quem formula as políticas em questão (policy makers) e quem atua na sua implementação, de 

fato (polícia militar); e 2) garantir que as informações sejam, de fato, orientadoras das 

estratégias de ação implementadas. Caso contrário, corre-se o risco de repetir o 

comportamento apontado por um entrevistado, segundo o qual “a política pública no Brasil, 

sobretudo na área de segurança pública, muitas vezes cai num achismo, na improvisação” 

(relato RJ08). 
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5  CONCLUSÃO 

Esse artigo teve como objetivo explicar teoricamente as características de políticas 

públicas de segurança adotadas no enfrentamento do homicídio a partir de uma nova 

abordagem teórica, a Teoria da Complexidade. Para tanto, investigou-se duas políticas 

públicas de segurança implantadas no Brasil: a política denominada Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP), adotada no estado do Rio de Janeiro, e o Programa de Prevenção e 

Redução da Criminalidade (Estado Presente), adotado no estado do Espírito Santo. Em 

relação às perguntas que ainda carecem de respostas e, para as quais este estudo buscou 

contribuir, apresenta-se as principais constatações.  

No que se refere às implicações que o pensamento da complexidade tem no 

desenvolvimento de políticas públicas de segurança, esta demonstrou ser uma abordagem 

explicativa e contributiva, em termos das características da gestão desse processo, na medida 

que tornam claras as implicações de sua característica sistêmica. Em especial, investigou-se as 

implicações dos seguintes elementos da complexidade no desenvolvimento das políticas 

públicas de segurança: a não-linearidade, a autonomia dos agentes, as interações, o 

aprendizado e a capacidade de adaptação. Além de ajudarem na compreensão dos porquês de 

algumas situações acontecerem como aconteceram, as características assumidas por tais 

elementos no contexto estudado também permitiu extrair lições sobre como melhor 

administrá-las. 

A identificação da presença e da influência das categorias advindas da Teoria da 

Complexidade no fenômeno do homicídio permitiram que ele seja caracterizado como um 

sistema complexo. Ou seja, a natureza do fenômeno do homicídio é dinâmica e mutável 

fazendo com que o sistema coevolua autonomamente em decorrência da contínua atuação dos 

atores que o compõem. A contínua disputa entre forças múltiplas e contrárias (aqui 

representadas pelo Estado e responsáveis pela criminalidade violenta) faz com que novos 

padrões de comportamento surjam, continuamente, em resposta à atuação paralela dessas 

forças. Nesse contexto, a sobrevivência de cada uma das partes envolvidas dependerá da 
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capacidade de como cada qual aprende e se adapta ao comportamento dos demais atores. 

Portanto, parece razoável supor que a gestão de um fenômeno mutável e cíclico, como o 

fenômeno do homicídio, demanda que também as estratégias de ação por parte dos gestores 

públicos sejam sistematicamente revistas e adequadas.  

Outro aspecto que ressaltou a complexidade desse fenômeno é a própria ambiguidade 

das causas e motivações associadas ao homicídio, tamanha é a sobreposição de variáveis 

intervenientes. Como demonstraram as experiências investigadas, ainda que parte 

significativa das motivações de homicídios – em especial o doloso – esteja associada ao 

tráfico, ele não é a raiz do problema. Há uma infinidade de outras variáveis (de natureza 

social, habitacional, econômica, educacional etc.) as quais potencializam os indicadores de 

criminalidade violenta tornando nebulosas as informações sobre motivações e limitando, 

sobremaneira, a identificação de relações de causa e efeito para fins de tomada de decisão. 

A constatação da característica complexa do fenômeno do homicídio garante às 

políticas públicas de segurança uma dimensão ainda maior de complexidade, pelo fato de que 

este representa apenas um dos vários subsistemas que a compõem. Exalta-se, portanto, as 

implicações que a pluralidade de instituições autônomas – subsistemas e/ou atores – têm no 

desenvolvimento das políticas públicas de segurança, na medida em que potencializaram, nos 

casos estudados, uma clara não linearidade entre decisões (Estado) e respostas recebidas 

(corresponsáveis).  

As implicações dos elementos da complexidade puderam ser percebidas nos 

resultados positivos, mas, principalmente, nas limitações encontradas ao desenvolvimento das 

políticas públicas foco de análise. No que se refere ao papel do Estado, o uso do aprendizado 

na revisão e também a adaptação promovida nas estratégias de ação se mostraram relevantes 

em resposta à evolução do crime. Tal resultado ficou mais bem representado na experiência 

capixaba, o que pode ser justificado pelo modelo mais flexível adotado na gestão da 

criminalidade violenta naquele estado que, por sua vez, está diretamente relacionado à menor 

dimensão que o poder do tráfico assume localmente. As interações, por sua vez, assumiram 
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diferentes perspectivas: uma positiva, se considerados os avanços quanto às interações 

informais e impactos na dinamicidade de resposta das polícias, por exemplo; e uma negativa, 

representada pela burocracia e morosidade que é inerente às interações formais e que 

impactam, significativamente, na capacidade de adaptação do Estado. Esse último aspecto 

representou uma significativa desvantagem para o Estado, quando comparado ao 

comportamento criminoso, uma vez que este possui como regra a informalidade das 

interações que potencializam, significativamente, sua capacidade de adaptação e evolução. 

A autonomia identificada por parte dos agentes/atores públicos apresentou tanto 

aspectos positivos como também negativos. Positivos, na medida em que permitiu que as  

policias buscassem novos mecanismos de atuação em prol do alcance de melhores resultados, 

mesmo em atividades que não eram de sua alçada. A atuação de policiais de UPPs do Rio de 

Janeiro exemplificam esta constatação. Os aspectos negativos da autonomia foram, contudo, 

mais representativos em termos das experiências estudadas, considerando que limitou 

significativamente o alcance de resultados que dependiam de atores corresponsáveis. Esse 

comportamento autônomo dos corresponsáveis pode ser evidenciado por meio da não 

linearidade de respostas das áreas corresponsáveis à implementação das políticas públicas 

estudadas, ao focarem objetivos diferentes daqueles estabelecidos na ordem central. 

No que se refere aos desafios e às práticas de sucesso adotadas nas experiências 

investigadas em termos de prevenção e repressão do crime, destacam-se algumas 

constatações tanto em termos de integração de polícias, como também dentre os diferentes 

atores envolvidos. Ressalta-se, entretanto, que elas podem assumir uma dimensão 

diferenciada em decorrência da realidade e de características locais, assim como quanto à 

dimensão assumida pelo poder paralelo e modus operandi das organizações criminosas em 

cada estado. A investigação das duas experiências, por exemplo, evidenciou que o modelo de 

atuação adotado em cada estado apresenta características diametralmente diferentes e, 

portanto, os reflexos desta ressalva também devem ser considerados na análise comparativa 

de resultados. 
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Apesar das dificuldades encontradas, as mudanças promovidas pelas políticas 

públicas de segurança demonstraram apresentar impactos positivos no enfrentamento da 

criminalidade, em ambos os casos. Essa constatação é respaldada pelos números: redução9 de 

25,2% na taxa de homicídios entre os anos de 2007 e 2014 no estado do Rio de Janeiro, e de 

23,5% no estado do Espírito Santo, no período entre 2010 e 2014. A análise comparativa 

permitiu constatar que, tão importante quanto as estratégias adotadas, é a maneira como elas 

são conduzidas. Neste sentido, três práticas semelhantes merecem destaque nos casos 

investigados: 1) evitar replicações simplistas; 2) estabelecer uma gestão por resultados; 3) 

promover adaptação contínua, ao invés de se prender à racionalidade do plano estabelecido. 

Também o  investimento em Inteligência, a flexibilidade para mudanças e o incentivo às 

interações entre grupos – especialmente, as informais – se apresentaram como práticas 

essenciais à rapidez de resposta do poder público para com a dinâmica do crime. 

Das experiências investigadas também foi possível identificar desafios diversos que 

limitaram o alcance de resultados mais efetivos. Dentre esses, destaca-se a dificuldade de 

integração de esforços entre grupos (por exemplo: polícias, secretarias de governo 

corresponsáveis, instancia municipal e estadual, entre outras). A superação de alguns desses 

desafios parece ser possível com significativo aporte de recursos (humanos, financeiros e 

estruturais) e uma gestão mais integrada, que se apresentou como condição sine qua non para 

o alcance de resultados mais efetivos. Entretanto, outra representativa parcela de dificuldades 

aparentou ter a sua resolução mais complexa, já que envolve mudanças na legislação e na 

atuação do sistema judiciário.  

A maior efetividade dos esforços voltados ao enfrentamento da criminalidade 

violenta demonstrou depender, ainda, da resolução de conflitos de interesses entre grupos e de 

maior dinamicidade do setor público. Como resultado das características apresentadas 

constata-se que uma das maiores lacunas nas experiências investigadas está na dificuldade de 

                                                 

9 Relativo a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Dados do SIM/DATASUS (2015) e do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP). 
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conciliação entre ações de cunho social e policial. Ou seja, resultados efetivos e duradouros 

carecem, essencialmente, de um esforço integrado entre atores corresponsáveis ao nível local 

(de cunho educacional, habitacional, social e econômico, por exemplo) como também 

institucional (ao nível municipal, estadual e federal).  

Assim sendo, as evidências identificadas permitiram caracterizar a criminalidade 

violenta como um problema muito além da alçada das polícias. A característica sistêmica e 

complexa apresentada nas duas experiências sugere que, delegar à uma política pública de 

segurança estadual a resolução de todos os aspectos motivadores da criminalidade violenta, se 

apresenta como uma solução por demais simplista. Um dos aspectos que demonstraram 

potencializar a complexidade da área de segurança pública é justamente a tentativa de abarcar 

e assumir a gestão de uma imensidão de variáveis que, não necessariamente, têm origem – ou 

resolução – sob sua alçada de gestão. Ao contrário, tais medidas são dependentes da atuação 

de uma rede de atores – múltipla e pluralista – que atuam como pares, ao invés de 

subordinados hierarquicamente.  

O contexto apresentado ressalta a necessidade imperativa de um pacto interfederativo 

voltado ao efetivo combate à criminalidade violenta. Tal demanda enseja, mais do que um 

acordo político ou verba financeira, a presença efetiva do poder federal como um 

fomentador para com os entes federativos. Não se trata de se apresentar como um núcleo 

duro, responsável pela articulação do diálogo entre estados, mas sim, de ser um instrumento 

voltado à coesão (não hierárquica), com estruturas mais flexíveis e foco, prioritariamente, na 

comunicação. Pode parecer paradoxal considerar um pacto que tenha como algo subjacente a 

flexibilidade. No entanto, o alcance de resultados mais efetivos no enfrentamento da 

criminalidade violenta permeia o reconhecimento da característica sistêmica inerente à esse 

contexto e, como centro desse sistema, o poder público assumir seu papel de canal, no sentido 

de potencializar a troca e a disseminação de informações (seja de banco de dados, inteligência 

central, experiências etc.) de estado para estado, entre estado e municípios e assim por diante. 
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Por fim, a partir das relações que puderam ser estabelecidas entre sistemas 

complexos e o contexto das experiências investigadas, alguns aspectos merecem destaque 

devido às lições que sugerem. São eles: 

 A solução de parte significativa das motivações e causas da criminalidade violenta 

foge à alçada policial. Portanto, o reconhecimento da natureza sistêmica e 

consequente ambiguidade de papéis e de envolvidos na implementação de políticas 

públicas de segurança é o primeiro passo para o alcance de resultados mais efetivos. 

 Não basta identificar necessidades e incluir no plano iniciativas atreladas a uma rede 

de atores corresponsáveis se estes assim não se perceberem. Integração e 

coordenação de ações por parte das áreas envolvidas implica, essencialmente, em 

estimular um sentimento de pertença e de fomentar interações formais e, 

principalmente, informais. 

 Em se tratando de políticas públicas, planos são importantes desde que sejam flexíveis 

e sistematicamente revistos e readequados. As estratégias de ação, por sua vez, 

devem ser atreladas a metas, ao invés de planos. Metas, em geral, se mantêm, 

enquanto que as estratégias devem ser continuamente alteradas para melhor lidar 

com a imprevisibilidade e a dinamicidade do crime. Em resumo, o êxito está em 

metas mais rigorosas e planos de ação mais flexíveis, mais dinâmicos e, 

principalmente, que possam ser (e o sejam) adequados às especificidades de cada 

território. 

 A evolução de políticas públicas de segurança – assim como de sistemas – está 

essencialmente relacionada à capacidade de aprendizado dos agentes que, por sua 

vez, permite a adaptação destes e do sistema como um todo. Todavia, também as 

organizações criminosas – como membros do mesmo sistema – têm aprendido e se 

adaptado, continuamente, às estratégias adotadas pelo poder público. Nesse sentido, 

tem sido identificar as polícias precisando promover mudanças em suas condutas 

para melhor acompanhar a evolução do comportamento criminoso, enquanto que o 

inverso seria o ideal. 
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 Pouco ou nada adianta dinamicidade e inovação nas estratégias de ação adotadas se 

não houver continuidade. A falta de fôlego das polícias tem incentivado o retorno por 

parte das organizações criminosas, à medida que permite o aprendizado e a 

adaptação do crime à nova realidade.  

 Comunicação é primordial. O desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência tem 

se mostrado muito contributivos no processo de tomada de decisão. Todavia, isso 

também implica num esforço integrado entre policias civil e militar – mas, também 

ao nível federal, estadual e municipal – para produzir e trocar dados e que esses 

sejam cada vez mais confiáveis e comparáveis. Quanto mais aprofundado e fidedigno 

o conhecimento do fenômeno do homicídio, maior será o êxito no seu enfrentamento.  

 Experiências de sucesso devem ser fonte de inspiração, não de replicação. Boas 

soluções podem tornar-se ineficazes quando adotadas indistintamente, com base na 

pressuposição. Exemplo disso é o entendimento equivocado de que muitas crianças 

de comunidades não frequentam escolas devido ao número insuficiente destas 

quando, muitas vezes, o problema real está na ausência de mecanismos para 

manutenção das crianças estudando.  

 Muitas mudanças na área de segurança demandam mudança cultural e isso leva tempo. 

Trata-se da quebra de paradigmas muito enraizados como, por exemplo, o 

preconceito entre moradores de comunidades versus pessoas do asfalto, a 

desconfiança da comunidade em relação às polícias e, principalmente, a descrença 

quanto ao papel do Estado. 

 Muitas estratégias estaduais, ainda que relevantes, correm o risco de se mostrarem 

apenas paliativas enquanto não forem abordadas as reais causas do problema. 

Soluções mais efetivas, tais com uma forte atuação para inibir a entrada de armas e 

de drogas no país, implicariam um esforço integrado envolvendo as forças 

municipais, estaduais e, principalmente, federais. 

Por fim, mas não menos importante, este estudo seguiu determinado rumo teórico-

metodológico num contexto dentre muitos outros possíveis. Destarte, como agenda de 



 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
 

81 

 

 

 

pesquisa, sugere-se que novas investigações possam examinar outros aspectos ou, ainda, 

diferentes contextualizações e perspectivas cujo presente estudo não possibilitou conclusões.  

A mensuração dos impactos de ações de natureza social, educacional, habitacional 

etc. na redução da criminalidade violenta se apresenta como uma temática que carece de 

maior atenção tanto de governantes como também de estudiosos. Em se tratando desse tipo de 

análise, estudos a partir da Teoria de Redes poderiam ser contributivos para melhor 

compreensão dos tipos e características dos laços a serem desenvolvidos entre atores em prol 

do alcance de metas compartilhadas. 

Outro aspecto que pode ser melhor explorado e aprimorado, em termos tanto de 

gestão como da operacionalização de ações no enfrentamento da criminalidade violenta, diz 

respeito à disponibilidade de informações confiáveis, padronizadas e integradas. Frente à 

dinamicidade do crime, quais mudanças estruturais seriam necessárias – ao nível municipal, 

estadual e, principalmente federal – para garantir a adequada evolução do sistema de 

inteligência? E, ainda, identificadas as implicações chave de elementos da complexidade na 

implementação de políticas públicas de segurança, entende-se que estudos explorando, 

individualmente, os elementos aqui considerados trariam contribuições adicionais a respeito 

de como agem e sobre como poderiam ser explorados contributivamente no enfrentamento da 

criminalidade violenta. 
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APÊNDICE A –  ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADO À COMUNIDADE 

 

Foco da pesquisa: lideranças e membros de comunidades atendidas pelas politicas públicas 

Estado Presente (Espírito Santo) e UPP (Rio de Janeiro) 

INFORMAÇOES INICIAIS  

1. Objetivo do estudo: Investigar a percepção de moradores de comunidades atendidas por 

politicas publicas de segurança (PPS) quanto a criminalidade violenta (complementar a 

informação mencionando a qual PPS se refere: UPP ou Estado Presente) 

2. Confidencialidade: Informar aos entrevistados que seus nomes não serão divulgados em 

hipótese nenhuma. 

3. Termo de Consentimento: Apresentá-lo e coletar a assinatura do entrevistado. 

4. Gravação da entrevista: Solicitar permissão do entrevistado, para otimizar o tempo e 

garantir a fidedignidade das informações. 

 

 

1. Perfil do Entrevistado 

1.1. Gênero: (      ) Masculino   (      ) Feminino 

1.2. Idade: ______ anos 

1.3. Escolaridade: (   ) Sem instrução; (   ) Ensino fundamental ou fundamental incompleto; 

(    ) Ensino Médio; (   ) Ensino Superior  

1.4. Área de atuação/profissão  : ______________________________________________ 

1.5. Local de residência: ____________________________________________________ 

1.6. Tempo de residência na comunidade:    _____________________________________ 
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2. Questões 

 

1.  Quais as características positivas e quais as dificuldades em viver na sua Comunidade? 

(explorar acessibilidade, disponibilidade de serviços públicos, escolas, lazer e 

segurança, violência etc.) 

2. Quais ações têm sido desenvolvidas pelo poder público e também pelas lideranças da 

Comunidade na administração de conflitos em sua comunidade? (brigas, criminalidade 

violenta, homicídios, outros.) 

3. Como a violência e a criminalidade afetam a sua vida e de sua família na Comunidade? 

4. Na sua percepção, quais têm sido os principais fatores geradores da criminalidade 

violenta (homicídios) na sua comunidade? Como esses fatores tem evoluído ao longo dos 

últimos cinco anos? 

5. Você tem conhecimento do NOME DO PROGRAMA implantado em sua comunidade? 

Como era a comunidade antes da implantação desse PROGRAMA e quais foram as 

mudanças após a sua implantação? 

6. Na sua percepção, quais os resultados positivos e negativos destas mudanças e quais 

impactos eles tiveram na sua vida? E dos moradores em geral? (explorar a percepção de 

segurança e risco, se houve participação mais ativa da população, quais melhorias 

sociais etc.) 

7. Na sua percepção, quais ações ainda precisam ser desenvolvidas para o alcance de 

melhores resultados no enfrentamento da criminalidade e violência em sua Comunidade? 

(especificar por frente de atuação: governo, comunidade, outros etc.) 

8. No seu entendimento, qual tem sido o papel dos moradores da comunidade (interações, 

participação social), da polícia e de outras esferas de governo (iniciativas de melhoria da 

qualidade de vida) no controle da criminalidade e da violência? 
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APÊNDICE B –  ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADO AOS DEMAIS 

ENTREVISTADOS 

 

Foco da pesquisa: atores (setor público e privado) envolvidos na elaboração e/ou 

implementação das politicas públicas de segurança Estado Presente (Espírito Santo) e UPP 

(Rio de Janeiro). 

INFORMAÇOES INICIAIS  

1. Objetivo do estudo: Investigar a percepção moradores de comunidades atendidas por 

politicas publicas de segurança (PPS) estado Presente e/ou UPP, bem como de seus 

desenvolvedores, quanto aos impactos dessas na criminalidade violenta  

2. Confidencialidade: Informar aos entrevistados que seus nomes não serão divulgados em 

hipótese nenhuma. 

3. Termo de Consentimento: Apresentá-lo e coletar a assinatura do entrevistado. 

4. Gravação da entrevista: Solicitar permissão do entrevistado, para otimizar o tempo e 

garantir a fidedignidade das informações. 

 

 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO 

1.1 Gênero: (      ) Masculino   (      ) Feminino 

1.2 Idade: ______ anos 

1.3 Escolaridade: (       ) Graduação (       ) Especialização (       ) Mestrado  (       ) 

Doutorado 

1.4 Área de formação: ______________________________________________________ 

1.5 Área de atuação/ Cargo ou função: _________________________________________ 

1.6 Tempo de vinculação com a instituição/atividade:   ____________________________ 
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2. QUESTÕES 

 

1. Na sua percepção, quais têm sido os principais fatores geradores da criminalidade 

(homicídios) nas comunidades/localidades atendidas pela PPS _____? (causas da 

criminalidade; consumo e tráfico de drogas; disputas entre gangues; conflitos 

interpessoais; falta de oportunidade de emprego e geração de renda; desigualdade 

social; disponibilidade de acesso a armas de fogo)  

 

2. Considerando a realidade de criminalidade do seu estado, na sua opinião, como as 

autoridades de segurança poderiam aprimorar a identificação das reais causas de 

homicídio a fim de respaldar ações mais efetivas ao seu enfrentamento? 

 

3. Quais estratégias/ações adotadas têm sido determinantes para redução da criminalidade 

nas comunidades/territórios atendidos pela PPS e quais não têm apresentado os 

resultados desejados? Por que do sucesso ou insucesso delas, na sua opinião? 

(estratégias/ações promovidas pelas Polícias Civil e Militar e estratégias sociais 

promovidas pelo Poder Público e atores parceiros) 

 

4. Na sua percepção, quais aspectos você entende que poderiam ser aprimorados 

(internamente, em conjunto ou por parte de outras esferas públicas) para o alcance de 

melhores resultados no enfrentamento do fenômeno do homicídio (em geral e na 

comunidade/localidade___)? (base de dados, integração de áreas e/ou instâncias 

decisórias, investimento social, investimento em armamento, policiamento, caract. de 

políticas públicas etc, participação comunitária no planejamento, execução e 

monitoramento das iniciativas)  

 

5. Tendo como base a experiência da comunidade/localidade ______, quais lições você 

apontaria como fundamentais para serem consideradas em outras iniciativas do Estado 

ou fora dele, em se tratando de segurança pública? (explorar lições a serem replicadas e 

também aquelas a serem evitadas) 

 

6. As estratégias de enfrentamento à criminalidade desenvolvidas no Estado tem focado 

tanto em ações de natureza policial quanto de natureza social. Considerando a 

diversidade de ações implementadas simultaneamente, como vocês tem trabalhado para 

desmembrar e analisar o impacto gerado por cada ação nos resultados? (adoção de 

indicadores e metas de natureza policial/criminal e indicadores de natureza social; 

instrumentos de acompanhamento e avaliação das iniciativas)  
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a. Quais aspectos (locais ou não) poderiam contribuir para maior clareza desta informação, 

na sua opinião? (foco: não-linearidade; relação causa-efeito; quais ações têm mais 

efeito do que outras;) 

 

7. Considerando as estratégias adotadas até então no combate à criminalidade e redução do 

índice de homicídios derivadas da PPS ____, quais práticas precisaram ser alteradas na 

condução dos trabalhos para a sua efetiva implementação? (foco: processo de 

aprendizado) 

 

8. Tendo como base as iniciativas locais no enfrentamento da violência letal, quais 

aspectos relativos a interações entre atores públicos/privados você apontaria como 

contributivos e/ou como limitadores na condução das ações desenvolvidas?  

 

9. Para você, quais os aspectos positivos e quais poderiam ser aprimorados (conteúdo, 

foco, estrutura/organograma, interações, recursos, outros) nas politicas públicas de 

segurança voltadas à redução da violência letal? (Foco da questão: policy makers) 

 

10.  Qual o feedback (positivo e negativo) que vocês têm recebido das comunidades 

atendidas pelas PPS, em resposta às ações de enfrentamento à violência letal 

implementadas naquela região? 
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APENDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: Políticas públicas de segurança no Brasil: uma análise da criminalidade violenta a 

partir das ciências da complexidade 
 

Pesquisador: _______________________ (nome do entrevistador e contato telefônico) 
 

Coordenadora da pesquisa: Profa. Dra. Lucilaine Pascuci (lucilaine.pascuci@ufes.br) 
 

Instituição: UFES – Universidade Federal do Espírito Santo / PPGADM – Programa de Pós-

Graduação em Administração. Campus Goiabeiras – Vitória-ES - CEP: 29075-910.   
 

Objetivo da Pesquisa: analisar as implicações das iniciativas decorrentes de politicas publicas de 

segurança (Estado Presente e/ou UPP) nos índices de criminalidade das comunidades/yterritórios 

atendidas. 
 

Descrição do Procedimento: Serão realizadas entrevistas individuais, com perguntas abertas. 
 

Resultados: Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir para o aprimoramento das 

politicas publicas de segurança estudadas como, tmbém, para apoio no desenvolvimento de políticas 

publicas mais eficazes.  
 

Análise de risco e sigilo: Todo o procedimento de pesquisa descrito obedecerá rigorosamente aos 

critérios éticos estabelecidos pela legislação vigente que regulamenta pesquisa com seres humanos. As 

entrevistas seguirão técnica padrão cientificamente reconhecida e serão aplicadas em local escolhido 

pelo entrevistado. Serão preservados o sigilo das informações e a identidade dos participantes, sendo 

que os registros das informações serão utilizados, exclusivamente, para fins científicos e divulgação 

em conferência nacional de segurança pública e eventuais publicações científicas, resguardando-se 

sempre o anonimato dos participantes. O participante terá a liberdade de interromper ou desistir de sua 

participação em qualquer fase da pesquisa. 
 

Dúvidas, informações complementares e esclarecimentos serão fornecidos a qualquer momento aos 

entrevistados, pelo pesquisador. As transcrições com os dados produzidos serão mantidos por cinco 

anos e depois serão inutilizados. 
 

Identificação do Participante (entrevistado) 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

RG: _______________________ Órgão Emissor: ______________ Data de Nascimento: ___/___/___ 
 

Estando de acordo, assinam o presente termo de consentimento em 02 (duas) vias. 
 

_______________________________                        _________________________________ 

           Assinatura do Entrevistado                                          Nome assinatura do 

Entrevistador 
 

_____________________, _____/_____/2016 
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APENDICE D – CATEGORIAS ANALÍTICAS (DESDOBRAMENTO) 
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ANEXO I – PRINCIPAIS BASES OFICIAIS ACESSADAS 

 Portal da Presidência da República (http://www2.planalto.gov.br/) 

 Portal do Ministério da Justiça do Governo Federal (https://www.justica.gov.br/) 

 Portal do Governo do Estado do Espírito Santo 

(http://www.es.gov.br/Home/default.aspx) 

 Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (https://dio.es.gov.br) 

 Portal da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(http://www.al.es.gov.br/novo_portal/) 

 Portal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito 

Santo (http://www.sesp.es.gov.br/sitesesp/index.jsp#home.jsp) 

 Portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro (http://www.rj.gov.br) 

 Portal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(http://www.alerj.rj.gov.br/) 

 Portal da Secretaria de Estado da Segurança do Rio de Janeiro 

(http://www.rj.gov.br/web/seseg) 

 Portal da Unidade de Polícia Pacificadora (http://www.upprj.com/) 

 Portal do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(http://www.isp.rj.gov.br/) 

 Portal da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (http://www.rio.rj.gov.br/) 

 Portal do Governo do Estado de Pernambuco (http://www.pe.gov.br/) 

 Portal da Secretaria de Estado da Defesa Social de Pernambuco 

(http://www.sds.pe.gov.br/) 

 Portal da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco 

(http://www.alepe.pe.gov.br/) 

 Portal da Prefeitura Municipal de Recife (http://www2.recife.pe.gov.br/) 

 Portal do Governo do Estado do Paraná (http://www.cidadao.pr.gov.br/) 

http://www2.planalto.gov.br/
https://www.justica.gov.br/
http://www.es.gov.br/Home/default.aspx
https://dio.es.gov.br/
http://www.al.es.gov.br/novo_portal/
http://www.sesp.es.gov.br/sitesesp/index.jsp#home.jsp
http://www.rj.gov.br/
http://www.alerj.rj.gov.br/
http://www.rj.gov.br/web/seseg
http://www.upprj.com/
http://www.isp.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.pe.gov.br/
http://www.sds.pe.gov.br/
http://www.alepe.pe.gov.br/
http://www2.recife.pe.gov.br/
http://www.cidadao.pr.gov.br/
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 Portal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 

Penitenciária (http://www.seguranca.pr.gov.br/) 

 Portal da Unidade Paraná Seguro Cidadania (http://www.ups.pr.gov.br/) 

 Portal da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 

(http://www.alep.pr.gov.br/) 

 Sistema de Informação sobre Mortalidade do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (SIM/DATASUS) 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS) 

 Censo Demográfico e Estimativas da População, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) (http://ibge.gov.br/home/) 

 Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e Sobre 

Drogas do Mistério da Justiça (SINESP/MJ) (https://www.sinesp.gov.br/) 

 

http://www.seguranca.pr.gov.br/
http://www.ups.pr.gov.br/
http://www.alep.pr.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060701
http://ibge.gov.br/home/
https://www.sinesp.gov.br/
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ANEXO II – PRINCIPAIS DOCUMENTOS ACESSADOS 

 

 Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, do Governo Federal – Institui o Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI. 

 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Ministério da Justiça, 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2007. 

 Publicação do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária, Ministério 

da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2010.  

 Nota Técnica “Vitória, Contagem e Lauro de Freitas são as cidades escolhidas para 

ações de segurança”, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2010. 

 Relatório “Segurança Pública e Cidadania: uma análise orçamentária do 

PRONASCI”, Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2010. 

 Relatório “PRONASCI: o abandono sem revisão”, Instituto de Estudos 

Socioeconômicos, 2012. 

 Brasil Mais Seguro: Câmara de Monitoramento Local, Ministério da Justiça, Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, 2013.  

 Relatório Avaliativo do Programa Brasil Mais Seguro, Comissão de 

Acompanhamento do Programa Brasil Mais Seguro, Assembleia Legislativa do Estado de 

Alagoas, 2014. 

 Diagnóstico dos homicídios no Brasil: subsídios para o Pacto Nacional pela Redução 

de Homicídios, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2015. 

Autoria: Cíntia Liara Engel [et al.]. 

 Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Governo do Estado do Espírito Santo, 

Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas, 2012. 

 Decreto nº 8.306, de 24 de maio de 2013, do Estado do Paraná – Institui no âmbito das 

Unidades Paraná Seguro, o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e 

Cidadania – UPS  Cidadania, cria o seu Comitê Gestor e o Grupo Técnico de Execução. 
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 Lei nº Lei 18.377, de 15 de dezembro de 2013, do Estado do Paraná – Institui no 

âmbito do Estado do Paraná, o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e 

Cidadania. 

 Decreto nº 11.824, de 11 de agosto de 2014, do Estado do Paraná – Instituí o 

Programa Paraná Seguro. 

 Plano Estadual de Segurança Pública: Pacto pela Vida, Governo do Estado de 

Pernambuco, Secretaria de Estado da Defesa Social de Pernambuco, 2007.  

 Lei nº 14.357, de 14 de julho de 2011, do Estado de Pernambuco – Institui o Programa 

Governo Presente de Ações Integradas para Cidadania. 

 Pacto pela Vida Recife – Plano Municipal de Segurança Urbana e Prevenção da 

Violência, Prefeitura Municipal de Recife, 2013. 

 Artigo Estratégico “Pacto pela Vida e a Redução de Homicídios em Pernambuco”, 

Instituto Igarapé, 2014. Autoria: José Luiz Ratton, Clarissa Galvão e Michelle Fernandez. 

 Unidade de Polícia Pacificadora: Veio para Ficar, Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Secretaria de Estado da Segurança do Rio de Janeiro, 2008. 

 UPP Social, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Instituto Municipal de Urbanismo 

Pereira Passos, 2013. 

 Livro “Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas”, Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, 2009. 

 Mapa da Violência 2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil, Instituto 

Sangari, 2011. Autoria: Júlio Jacobo Waiselfisz 

 

 

Vitória, 10 de outubro de 2016. 

 

 

   __________________________________         ___________________________ 

        Prof. Dra. Ethel Leonor Noia Maciel             Prof. Dra. Lucilaine Pascuci     

               Vice-Reitora                                                 Coordenadora do Projeto 


