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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo analisar a disseminação nos últimos anos na América 

Latina das políticas de “segurança cidadã”: um novo padrão de políticas de controle do crime e da 

violência, que se coloca como uma superação ou ruptura de um padrão puramente repressivo das 

políticas de segurança pública, buscando entender e atuar sobre as causas da criminalidade e da 

violência e os fatores de risco e vulnerabilidade associados a elas. Propomos analisar brevemente 

as medidas recentemente adotadas nas cidades de Bogotá (Colômbia) e São Paulo (Brasil), 

verificando o modo como essas novas concepções se efetivaram. Trata-se então de saber até que 

ponto e sob quais modalidades essas novas concepções de “segurança cidadã” se acomodam e se 

redefinem em sua interação com práticas persistentes de arbítrio, violência policial e limpeza 

social. 
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A “segurança cidadã”: os casos de São Paulo e Bogotá 

 

Resumo 

O presente estudo tem por objetivo analisar a disseminação nos últimos anos na América 

Latina das políticas de “segurança cidadã”: um novo padrão de políticas de controle do crime e 

da violência, que se coloca como uma superação ou ruptura de um padrão puramente repressivo 

das políticas de segurança pública, buscando entender e atuar sobre as causas da criminalidade e 

da violência e os fatores de risco e vulnerabilidade associados a elas. Propomos analisar 

brevemente as medidas recentemente adotadas nas cidades de Bogotá (Colômbia) e São Paulo 

(Brasil), verificando o modo como essas novas concepções se efetivaram. Trata-se então de saber 

até que ponto e sob quais modalidades essas novas concepções de “segurança cidadã” se 

acomodam e se redefinem em sua interação com práticas persistentes de arbítrio, violência 

policial e limpeza social. 

 

Introdução 

O presente estudo tem por objetivo lançar um olhar sobre a disseminação das políticas de 

“segurança cidadã” nos últimos anos na América Latina, em especial na Colômbia e no Brasil. O 

denominador comum deste conceito está na defesa de um novo modelo de segurança pública, a 

substituir um padrão puramente repressivo das políticas de segurança pública marcadas pelo 

endurecimento de penas e pelo aumento dos recursos e das capacidades policiais e prisionais. A 

adoção desse modelo de segurança pública busca entender e atuar sobre as causas da 

criminalidade e da violência e os fatores de risco e vulnerabilidade associados a elas. Além disso, 

traz uma nova percepção sobre a corresponsabilidade perante o fenômeno da violência, que deixa 

de ser primordialmente da polícia e passa a ser também de governos, comunidades e parcerias em 

todos os níveis sociais, especialmente local e municipal. Diversas medidas entram nesse escopo 

de atuação: a implantação de bases de polícia comunitária, o desenvolvimento de polícias 

municipais, intervenções em espaços urbanos degradados, atuações sobre população em situação 

de vulnerabilidade social, controle de fatores de risco como posse de armas de fogo e consumo de 

bebidas alcóolicas e drogas ilícitas, entre outras. 

No âmbito de análise desse trabalho, o objetivo é analisar brevemente as medidas 

recentemente adotadas nas cidades de Bogotá (Colômbia) e São Paulo (Brasil), que além de 
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terem implementado políticas em consonância com esse novo modelo de gestão da segurança 

pública, apresentaram quedas significativas nos índices de homicídio: em Bogotá essa queda se 

deu especialmente na década de 90, quando esse índice passou de 72 por 100 mil habitantes em 

1993 para 22 por 100 mil habitantes em 2004 (representando uma queda de 70%). Já em São 

Paulo esse índice caiu de 64 homicídios por 100 mil habitantes, em 2001, para cerca de 13 por 

100 mil habitantes em 2011 (80% de queda). A ideia não é discutir qual ou quais fatores afetaram 

mais essas quedas, haja vista a complexidade social das duas cidades, mas analisar os dois casos 

para tentar estabelecer uma comparação entre as políticas públicas adotadas em ambas as cidades.  

No caso de Bogotá, serão discutidas algumas medidas tomadas durante as duas 

administrações de Mockus (1995-1997 e 2000-2003) e de Enrique Panãlosa (1998-2000), que 

ficaram conhecidas como estratégias de fomento de uma “cultura cidadã” bem como de políticas 

de “segurança cidadã”, norteadas pelo princípio de que o Estado pode ter uma função pedagógica 

com o objetivo de buscar a “harmonia entre moralidade pessoal, normas sociais e a lei”.   

(Mockus, 2004, p.1). Nessa perspectiva, foram desenvolvidas estratégias como: controle de 

fatores de risco como consumo de álcool e posse de armas de fogo, investimentos na polícia 

municipal, intervenções de espaços urbanos deteriorados, tentativas de conjunção de esforços 

entre instituições municipais, polícia e comunidade, etc. 

Sobre São Paulo, será analisado um programa implementado a partir de 2005 com o nome 

de Operação Saturação, em conexão com outro, denominado Virada Social. A Operação 

Saturação é apresentada como uma política inovadora que propõe articular as políticas sociais de 

combate ao crime e promover a qualidade de vida com segurança, a partir da teoria de que a 

violência não pode ser resolvida somente com repressão policial. Já o objetivo da Virada Social 

seria de reduzir os índices de vulnerabilidade social de áreas urbanas com a participação e 

sustentabilidade local. Ambos os programas partiram do pressuposto “de que a questão da 

violência não deve ser resolvida somente com repressão policial e que a inclusão social é 

importante instrumento de segurança pública”
1
.
 

A seguir será abordada a literatura sobre o tema, especificamente sobre a sociologia da 

punição, posteriormente, os casos de Bogotá e São Paulo e ,finalmente, uma breve conclusão do 

trabalho proposto.  

                                                        
1
 
1
Cf. http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=99597, acessado em 14 de março de 2010. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=99597
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Novas práticas de controle social e do crime 

David Garland (1999, 2001), um dos principais autores contemporâneos da sociologia da 

punição, foi um dos primeiros estudiosos a identificar mudanças nas concepções e práticas de 

controle da violência na segunda metade do século XX, na Grã-Bretanha e nos EUA. Garland 

defende que a forma de enfrentamento do crescimento da criminalidade em meados do século 

XX está diretamente associada a uma nova percepção do crime e do criminoso e a uma nova 

forma de conceber as políticas de combate à criminalidade. Ele identifica nos anos 1950 e 1960 o 

que ele chama de “Estado de bem-estar penal” (“Penal Welfarism”), um conjunto de práticas de 

controle do crime que tinha como concepção básica a reforma e a intervenção social para 

prevenir e combater o crime. O Estado era visto como o ator central no controle da criminalidade 

e promotor de métodos racionais de reinserção social do criminoso.  

No entanto, a partir de 1970 passam a vigorar um conjunto de novas teorias 

criminológicas do controle social sobre um duplo registro: de um lado, o controle situacional da 

violência via gestão de riscos, sob a percepção de que o crime não é uma anomalia e que nunca 

poderá ser inteiramente eliminado. Ao contrário da utopia penal das décadas anteriores, trata-se 

então de interferir nas chamadas situações criminológicas ou, segundo as novas criminologias, no 

“mercado criminológico”, alterando as condições de oferta e procura de oportunidades de ações 

delitivas. É nesse registro que as políticas de controle passam a colonizar os programas sociais, 

cada vez mais propostos sob a égide das necessidades de segurança e controle, ao mesmo tempo 

em que são colocadas em prática programas de co-responsabilização de atores e organizações 

sociais. De outro lado, sob a lógica política do que Garland chama de populismo penal, há um 

notável endurecimento penal sobre indivíduos ou grupos sociais considerados “irrecuperáveis”; 

ao contrário da utopia reformadora do “Estado de bem-estar penal”, passa a predominar uma 

lógica exclusivamente punitiva, tendo por meta a segregação, o isolamento, o endurecimento das 

penas e a severidade nas condições de segregação, exemplificadas pelas prisões de segurança 

máxima nos EUA.  

Segundo Garland, esse quadro configura uma “criminologia da provisão”, que modifica 

riscos, redistribui custos, tenta enraizar controles no tecido das interações e reconstrói situações, 

o que depende de vários pequenos reajustes no cotidiano: trocar dinheiro em notas por cartão de 

crédito, colocar travas nos automóveis, usar câmeras de vigilância no centro da cidade, 

estabelecer horários para o fechamento de bares e discotecas, lembrar aos cidadãos da 
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necessidade de assegurarem suas propriedades, etc. Assim, Garland chama a atenção para a 

emergência de um novo paradigma de controle do crime: por um lado, práticas punitivas e 

repressivas que trazem em si o princípio da exclusão, uma vez que não mais importa a 

ressocialização, mas sim a segregação, a estigmatização e o controle e, por outro lado, a gestão 

dos riscos numa linguagem analítica da escolha, da probabilidade, da determinação de alvos, 

além da busca de parcerias ampliadas com comunidades e empresas e mudança nas rotinas e 

condutas de cada situação que propicia ocasiões para o crime.  

De forma semelhante, o sociólogo e criminólogo inglês Young (1998), ao estudar a 

passagem do que ele chama de modernidade (décadas de 50 a 60) para a “modernidade tardia” (a 

partir de 1970) nos países europeus e nos EUA, também identifica a transição entre uma 

sociedade inclusiva para uma excludente. Para Young, tais mudanças têm efeitos diretos sobre o 

fenômeno da criminalidade, as formas de controle do crime e até sobre a criminologia. Para o 

autor, as antigas classes perigosas da modernidade estavam determinadas pelas suas 

circunstâncias sociais e havia a concepção de que elas deveriam ser reabilitadas, socializadas e 

incluídas. Se nesse período, na criminologia neoclássica o foco estava no crime, o fato em si e 

suas provas, na modernidade tardia surge a “criminologia administrativa ou atuarial” (idem, p. 

14), cujo foco está no risco e no balanço de probabilidades de ocorrer um crime. Como se admite 

que não é mais possível eliminar a criminalidade, busca-se criar barreiras para restringir as 

oportunidades de ocorrência de um crime e construir uma política de prevenção que minimize 

riscos e danos. Essa criminologia administrativa não tem a intenção de reparar o indivíduo 

criminoso, reintegra-lo e ressocializá-lo: o objetivo é prevenir, antecipar problemas e isolar e 

excluir os desviantes. Novamente, a consequência mais visível dessa concepção de controle do 

crime foi o fenômeno de encarceramento em massa, em especial, nos EUA e Inglaterra. 

Essa nova concepção de crime e de controle reforçaria, portanto, o processo de exclusão 

da “underclass”, aqueles que sofrem com a precarização das relações de trabalho e que são os 

principais focos de uma política punitiva e repressiva do Estado frente ao aumento da 

criminalidade na virada da década de 1970. É nessa chave que a chamada gestão dos riscos entra 

como um mecanismo de controle social. 

Em meados da década de 1980, Robert Castel (1991) já tratava da mudança nos modos de 

conceber os problemas sociais pelas estratégias preventivas de administração social no contexto 

francês e norte-americano. Ao invés da noção de um sujeito mergulhado nas causalidades sociais 
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de suas possíveis anomalias, entra em cena a noção de risco, redirecionando o olhar não mais 

para um sujeito e as determinações sociais de seu comportamento, mas para diversas variáveis 

relacionadas a uma probabilidade de comportamento de risco (doença, pobreza, crime, anomalias 

psíquicas, etc.), constituindo a figura de um “indivíduo perigoso”. Ao invés de intervenções 

sociais focalizadas no indivíduo, trata-se, diz Castel, do “estabelecimento de fluxos de população 

baseados no agrupamento de vários fatores abstratos considerados sujeitos a produzir riscos em 

geral” (p.281).  

São outras formas de controle que, na avaliação de Castel, podem se desdobrar na prática 

de uma suspeita generalizada, baseada na ideia de que basta qualquer indivíduo apresentar 

algumas das variáveis de situação de risco para ele ser colocado sob suspeita. Assim, o risco é um 

cálculo de probabilidades que entra na mira das novas formas de intervenção em matéria de 

políticas sociais, tal como o autor pôde identificar no início da década de 1980 nos EUA e na 

França. Uma consequência importante dessa mudança do perigo para o risco é que ela possibilita 

a multiplicação de possibilidades de intervenção, de forma a maximizar os retornos: como diz 

Castel, uma mudança de foco da disciplina para a eficiência.  

Já Frederic Gros (2006) chama a atenção para o fato de que a gestão dos riscos e das 

populações significa uma outra racionalidade política regida pelo imperativo da “intervenção”. 

Diferente da política, com seus protocolos de discussão, negociação e deliberação, a intervenção 

é gerida por critérios técnicos de especialistas e é acionada para restaurar uma ordem ameaçada, 

reparar disfunções e encontrar soluções. Os exemplos são diversos: intervenção social, cultural, 

sanitária, humanitária, policial, militar. Mesmo com as peculiaridades de cada campo de atuação, 

a lógica é a mesma - gestão dos riscos, sempre pontual, territorialmente definida, mas que 

também se desloca, conforme se redefinem os alvos, os focos, os problemas. Configuram-se, 

assim, modos de gestão das populações, de seus fluxos, de seus movimentos, diz Gros. Nessa 

configuração, o indivíduo não aparece mais como sujeito de direitos, mas como um indivíduo 

marcado por situações de “vulnerabilidade”, associadas a “riscos” (pobreza, doença, crime, 

violência, etc.), que exige uma vigilância contínua e que aciona a lógica da intervenção. 

Analisando essa literatura, é possível identificar elementos de controle social, como 

situações e análises de riscos, baseadas em indicadores, cálculos de probabilidade e avaliações de 

especialistas que possibilitam a formulação das “intervenções”, cada vez mais focalizadas, 

territorializadas e que buscam principalmente a eficiência.  
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Tais elementos são característicos, na esfera da segurança pública, da abordagem que 

ficou conhecida na América Latina como “segurança cidadã”. De acordo com estudo realizado 

pela CEPAL (Arraiagada e Godoy, 1999), trata-se de um enfoque que visa integrar diversos 

aspectos para entender e combater a violência, indo além da perspectiva de adoção apenas de 

políticas de controle e repressão policial. A proposta seria a de tomar medidas que atuem sobre 

fatores de risco com mais incidência no fenômeno da violência de forma conjunta com ações de 

controle policial, preventivas e sociais. 

Ainda de acordo com esse estudo, houve um crescente reconhecimento da importância 

dessa abordagem da segurança cidadã por países da América Latina a partir da década de 1990, o 

que permitiu identificar programas em diferentes cidades que compartilham os elementos acima 

descritos (idem, p. 29). A fim de identificar e descrever tais políticas, serão analisados, nesse 

trabalho, medidas recentemente adotadas em duas importantes metrópoles sul americanas: 

Bogotá e São Paulo. 

 

O caso de Bogotá 

Até o início da década de 1990, Bogotá passou por um período de escalada de violência 

expressa especialmente pelo aumento do número de homicídios - 72 por 100 mil habitantes em 

1993 -, mas também por outros indicadores, como crimes contra a propriedade, com aumento de 

67% entre 1990 e 1991 (Velásquez e Pinzón, 2008). É nesse contexto que Bogotá se tornou 

conhecida como uma das cidades mais violentas do mundo.  

 No entanto, a partir de 1994 os números de homicídio começam a cair consideravelmente 

e de forma constante, chegando a 22 homicídios por 100 mil habitantes em 2004. Além disso, 

diminuíram as mortes em acidentes de trânsito, as lesões corporais e crimes contra a propriedade, 

paralelamente à melhora na percepção de segurança e na diminuição dos níveis de vitimização 

entre os cidadãos bogotanos (Llorente, 2005). Esse processo deu início a um grande debate sobre 

as possíveis causas para a queda dos índices de violência na capital colombiana, e o principal 

motivo levantado, especialmente pela administração pública, foi a mudança na forma de abordar 

a questão da segurança pública por parte dos órgãos do Estado, em especial o poder municipal.  

 Para Velásquez e Pinzón (2008) e Llorente (2005), as gestões municipais de Bogotá entre 

1995 e 2003 foram marcadas pela liderança da administração local na esfera da segurança pública 

(antes majoritariamente um assunto tratado pelas forças militares); pela continuidade em termos 
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de políticas públicas durante as diferentes gestões municipais; pelo aumento significativo dos 

recursos gastos nessa área, e pela mudança na própria concepção de segurança, que ficou 

conhecida como a “segurança cidadã”. 

 Apesar da diversidade de medidas tomadas pelas administrações municipais no período, 

houve um consenso de que a questão da segurança pública não poderia mais ser exclusividade da 

polícia e nem focada apenas na adoção de políticas de controle e repressão, sem sucesso em 

diminuir a criminalidade até então. Essa nova abordagem da segurança cidadã buscou tratar a 

violência como um fenômeno multidimensional, que demanda estratégias que incidam sobre 

diversos fatores de risco, não apenas individuais, mas também sociais, familiares, culturais e 

socioespaciais. 

 A gestão municipal de Antanas Mockus (1995-1997) representou a primeira tentativa 

dessa ruptura conceitual no esfera da segurança. O seu plano de governo “Formar Ciudad” tinha 

como principal eixo foi o conceito de “cultura cidadã”, entendida como “o conjunto de costumes, 

ações e regras mínimas compartilhadas que gerem o sentido de pertencimento, facilitem a 

convivência urbana e conduzam ao respeito do patrimônio comum e ao reconhecimento dos 

direitos e deveres do cidadão” (Alcadía Mayor de Bogotá, 1995, p. 3). A estratégia propostas 

para o desenvolvimento dessa cultura consistia em: 

 [...] desencadear e coordenar ações públicas e privadas que incidam diretamente sobre a 

maneira como os cidadãos percebem, reconhecem e usam os entornos sociais e urbanos e 

como se relacionam entre eles em cada entorno. Pertencer a uma cidade é reconhecer 

contextos e em cada um respeitar as regras correspondentes. Apropriar-se da cidade é 

aprender a usá-la valorizando e respeitando seu ordenamento e suas características de 

patrimônio comum. (idem, p. 3) 

 

O desenvolvimento dessa cultura estaria baseado num exercício de responsabilidade 

compartilhada entre governo e cidadãos no sentido de harmonizar a moralidade pessoal, as 

normas sociais e a lei (Sáenz, 2003). Tal harmonia consistiria na “recusa moral e cultural de 

ações ilegais, e a aprovação moral e cultural de obrigações legais” (Mockus, 2004, p. 1). 

Difundida como marca do governo Mockus, há aqui uma promoção de um papel pedagógico do 

Estado que vai para além das instituições educacionais formais, com uma proposta de mudança 

de comportamento dos cidadãos, a introdução de formas de regulação individual e coletiva e o 
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estímulo ao sentimento de corresponsabilidade, a fim de aumentar a aprovação moral e cultural 

do cumprimento das obrigações legais. Seguindo essa proposta central, foram elaboradas 

campanhas como o dia de “vacinação contra a violência”, para alertar sobre problemas como a 

violência doméstica e o abuso infantil, e as “jornadas de resistência civil”, de conscientização 

popular sobre o respeito ao espaço público (Llorente, e Rivas, 2005).  

Além da perspectiva pedagógica, as iniciativas dessa gestão tinham também como 

fundamento o tratamento epidemiológico de combate à violência. Tal abordagem, ao conceber a 

violência como um problema de saúde pública, busca identificar, com a ajuda de dados sobre a 

ocorrência de crimes, fatores de risco que podem desencadear situações violentas e definir 

medidas preventivas de combate a tais fatores. 

A administração de Mockus fez um diagnóstico sobre as causas da violência e fatores de 

risco, segundo o qual muitas das mortes que ocorriam em Bogotá envolviam cidadãos comuns 

que entravam em brigas triviais e que acabavam em mortes devido à mistura de álcool, porte de 

arma e intolerância. Do mesmo modo, de acordo com tal diagnóstico, a violência doméstica 

cumpria um papel importante no fenômeno da violência, ao reproduzir no ambiente familiar uma 

“cultura da violência” (Acero, et AL, 1998). 

Partindo dessas premissas, o governo municipal buscou atuar, principalmente, sobre 

fatores de risco como o porte de armas de fogo, o consumo de álcool e a violência doméstica. Foi 

desenvolvido um Plano de Desarmamento, que previa a restrição ao porte de armas aos finais de 

semana e feriados e a oferta de recompensas à entrega de armas ao governo. Sobre o consumo de 

álcool, a iniciativa adotada ficou conhecida como “Hora Zanahoria”, que restringia a venda de 

bebidas alcóolicas após à 1h da manhã (horário posteriormente estendido até às 3h da manhã). 

Vale ressaltar que essas medidas foram acompanhadas de campanhas educativas, como cursos de 

conscientização de adolescentes sobre o consumo de álcool, campanhas para que os cidadãos não 

dirigissem embriagados, entre outras (Llorente e Rivas, 2005). No âmbito da violência doméstica, 

foram criadas as “Comisarías de família”, que tinham como missão a disponibilização de espaços 

para orientar famílias em termos de resolução de conflitos, prevenção à violência doméstica e 

abuso infantil, contando com uma equipe interdisciplinar de médicos, psicólogos, assistentes 

sociais e advogados. 

 Por último, vale ressaltar as iniciativas de construção de espaços e instituições para 

criação e coordenação de políticas em matéria de segurança pública (Velásquez e Pinzón, 2008), 
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como: a Subsecretaria para Assuntos de Convivência e Segurança Cidadã; o Conselho Distrital 

de Segurança, reuniões com autoridades públicas para analisar o cenário de violência e 

criminalidade na cidade e coordenar esforços para o combate a esses fenômenos; o Observatório 

de Violência e Delinquência, o Sistema Unificado de Informação de Violência e Delinquência 

(SUIVD) e o Comitê de Vigilância Epidemiológica de Lesões de Causa Externa, que geram 

relatórios com informações detalhadas sobre a criminalidade urbana. 

 Dando continuidade ao modelo de segurança cidadã, Enrique Peñalosa (1997-2000) 

enfatizou em sua gestão o plano de desenvolvimento “Por la Bogotá que queremos”, cuja 

proposta era aumentar a quantidade e qualidade de espaços públicos desenvolvendo um modelo 

de cidade em “escala humana” (Alcadía Mayor de Bogotá, 1998). Este modelo estaria baseado no 

fortalecimento dos laços de convivência e do sentimento de pertencimento à cidade, de forma a 

combater o desrespeito ao o que é de domínio público e divulgar a noção de que o respeito ao 

patrimônio público é um dever e um direito dos cidadãos. Dessa forma, sua administração foi 

marcada pela defesa do espaço público e a recuperação de ambientes deteriorados, criando, 

assim, os chamados “espaços de ordem” (Llorente e Rivas, 2005). O marco principal dessa 

plataforma de governo foi a criação, em 1999, do Departamento Administrativo da Defensoria do 

Espaço Público, com o objetivo de: 

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Bogotá, por meio de uma eficaz 

defesa do espaço público, de uma ótima administração do patrimônio imobiliário da 

cidade e da construção de uma nova cultura do espaço público, que garanta seu uso e 

desfrute coletivo e estimule a participação comunitária
2
.  

 

 Este modelo se baseou na teoria da “janela quebrada” e no princípio da “tolerância zero”, 

a partir da conhecida experiência de Nova York durante os anos 1990 (Alcadía Mayor de Bogotá, 

2000).  A teoria da janela quebrada, desenvolvida pelos criminólogos norte-americanos Wilson e 

Kelling, defende a importância do espaço público ordenado e seu impacto sobre a questão da 

segurança e sua percepção pela comunidade. Para tais autores, espaços urbanos abandonados e 

deteriorados evidenciam o declínio da ordem pública e disseminação da insegurança, tornando-se 

espaços propensos a concentrarem crimes e transgressões.  

                                                        
2
 Cf. <https://www.dadep.gov.co/quienes_somos.php#qs>, acessado em 20 de julho de 2012. 

https://www.dadep.gov.co/quienes_somos.php#qs
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Nesse sentido, a administração Peñalosa iniciou intervenções urbanas em locais 

identificados como “zonas rojas”, considerados de alta periculosidade, especialmente no centro 

da cidade. As medidas tomadas envolveram o desalojamento de áreas invadidas, reconstrução de 

vias, pavimentação, iluminação pública e operações policias de combate a atividades ilegais. 

Exemplos delas foi a reconstrução da Avenida Caracas, conhecida pelo alto índice de assaltos; e a 

intervenção na região de “El Cartucho”, local considerado perigoso e onde se concentravam 

pessoas que trabalhavam com reciclagem, moradores de rua, usuários de drogas e organizações 

criminosas envolvidas com a comercialização de drogas ilícitas, armas de fogo e mercadorias 

roubadas (Llorente, 2005). O Programa de Renovação Urbana do El Cartucho previa a demolição 

completa da área para construção do Parque “Tercer Milênio”, a realização de intervenções 

urbanísticas na vizinhança e operações policiais de combate a grupos criminosos lá presentes.  

O princípio da tolerância zero, também posto em prática em Bogotá, era o de que a ação 

policial deveria responder de forma eficiente aos menores delitos, como forma a prevenir crimes 

mais sérios. A partir disso, a prefeitura fez investimentos importantes para aumentar e modernizar 

a Polícia Metropolitana, criar novos espaços de detenção e reformar os já existentes, fortalecendo 

a capacidade de punição e de controle do Estado sobre a criminalidade (Llorente e Rivas, 2005). 

O programa mais conhecido da administração Peñalosa foi o “Misión Bogotá”, que tinha 

como objetivo integrar a comunidade em ações de recuperação da ordem social e física de 

espaços específicos da cidade, onde se concentravam problemas de convivência, uso inadequado 

do espaço público e alta percepção de insegurança. O programa tinha três frentes principais de 

atuação: vigilância comunitária, geração de espaços de ordem e programa de convivência 

(Velásquez e Pinzón, 2008). 

Dentre as medidas adotadas está a criação dos Conselhos Locais de Segurança, com o 

objetivo de aproximar a comunidade das forças policiais, reunindo autoridades civis e policiais 

para analisar a situação de regiões urbanas e propor medidas para a diminuição dos índices de 

criminalidade. A comunidade era orientada a vigiar o seu entorno imediato e chamar a polícia ao 

se defrontar com situações anormais ou suspeitas. Como definido pela própria prefeitura (Alcadía 

Mayor de Bogotá, 2000, p. 15), a participação dos cidadãos, além de preventiva, também se 

tornou um mecanismo de controle social. 

Em termos de criação de espaços públicos seguros, além das intervenções descritas, 

buscou-se também divulgar normas de coexistência presentes no código de policiamento urbano, 
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através dos chamados “guias cívicos”. Tais guias, provenientes de grupos de situação de risco – 

como jovens, moradores de rua, pessoas que trabalhavam com reciclagem - eram contratados 

para desenvolver trabalhos de orientação social em temas como trânsito, segurança, 

solidariedade, convivência urbana, reciclagem, etc. (Sáenz, 2003).  

A segunda administração de Mockus (2000-2003) manteve o enfoque de desenvolvimento 

da cultura cidadã e, em continuidade com as propostas de Peñalosa, da defesa do espaço público 

urbano e do poder de controle estatal sobre a violência. Nesse sentido, Mockus lançou o 

programa “Vida Sagrada”, que tinha como objetivo “fomentar modos de vida saudáveis e gerar 

confiança, segurança e tranquilidade para que as pessoas exerçam seus direitos e liberdades, 

desfrutem da cidade, cumpram seus deveres e confiem na justiça e no bom uso da força por parte 

do Estado” (Alcadía Mayor de Bogotá, 2001, p. 6). Como divulgado pela própria prefeitura 

(Sáenz, 2003, p. 20), as práticas do programa:  

[...] tiveram certo equilíbrio entre o uso de regulações baseadas no temor à lei por meio do 

fortalecimento da capacidade estatal para vigiar e sancionar, e de regulações baseadas no 

convencimento racional dos cidadãos sobre a necessidade de atuar em função do 

melhoramento da segurança, por meio da colaboração voluntária com as autoridades e o 

fortalecimento dos laços de solidariedade entre os cidadãos. 

 

O programa “Vida Sagrada” era composto por três projetos prioritários: “Protección 

Ciudadana”, que buscava a proteção da vida e dos bens públicos e privados através do 

fortalecimento da polícia; “Intervención en zonas críticas”, de atenção às populações que viviam 

em zonas deterioradas e em situação de risco, e “Solución de conflitos”, que visava fortalecer os 

instrumentos de solução pacífica de conflitos, como as Unidades de Conciliação e Mediação, as 

Inspetorias de Polícia e as “Comisarías de família”.  

Segundo a hipótese de que a queda nos índices de violência em Bogotá se devia à nova 

concepção de políticas de segurança cidadã, o ciclo Mockus-Peñalosa-Mockus foi marcado pela 

posição mais ativa da administração municipal em matéria de políticas de segurança pública e de 

consenso sobre eixos centrais de atuação do governo local: a cultura cidadã, a prevenção da 

violência a partir da identificação de fatores de risco e a defesa do espaço público. 

 



12 

 

O caso de Bogotá: uma outra perspectiva 

 

As políticas adotadas em Bogotá a partir de 1995 em matéria de segurança pública, a 

chamada fórmula “Mockus-Peñalosa”, foram defendidas, quase de forma unânime, como a 

principal causa para a queda da taxa de homicídios em Bogotá ao longo da década de 1990. As 

medidas adotadas na capital colombiana foram amplamente difundidas, inclusive por órgãos 

internacionais, a exemplo do Banco Mundial (Llorente, 2005), como um modelo de sucesso e um 

exemplo a ser seguido por administrações de outras cidades a nível nacional e internacional.  

No entanto, surgiram também críticas a esse argumento, sendo que muitas delas partiram 

da simples constatação de que a queda da taxa de homicídios em Bogotá a partir de 1994 se deu 

antes do início da gestão de Mockus, em 1995. A partir daí, são levantadas outras hipóteses para 

explicar tal fenômeno. Uma dessas hipóteses alternativas defende que a redução dos homicídios 

foi uma tendência generalizada a nível nacional entre 1991 e 2000, em especial nos grandes 

centros urbanos (Casas e González, 2005). Para tais autores, essa redução se deu pelo 

enfraquecimento dos mesmos fatores que causaram o incremento anterior dos índices de 

violência entre 1984-1991: crescimento das atividades de cartéis de narcotráfico, de grupos 

guerrilheiros e paramilitares, surgimento de grupos de limpeza social e elevados níveis de 

corrupção e ineficiência policial. Tal enfraquecimento teria se dado pela declaração de guerra ao 

narcotráfico e suas atividades conexas pelos governos colombiano e norte-americano no final da 

década de 1980. Portanto, de acordo com Casas e González (2005), o fenômeno da queda da taxa 

de homicídios em Bogotá deve ser analisado levando em conta a conjuntura nacional, o que 

permitiria, assim, notar que não se tratava exatamente de uma queda, mas sim de uma volta aos 

patamares anteriores de violência antes de seu incremento no período de 1984-1991. 

Além desse argumento, outros estudos fizeram diagnósticos distintos daqueles feitos pela 

administração de Mockus sobre o fenômeno da violência, identificando três aspectos importantes 

sobre a violência homicida na capital colombiana: 

1. As mortes violentas estavam altamente concentradas em alguns pontos da cidade e 

esse padrão geográfico apresentava uma persistência ao longo do tempo. 

2. A violência produzida por ajustes de contas e roubos armados produzia mais 

mortes do que aquela associada a agressões domésticas e brigas combinadas com o 

consumo de álcool. 
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3. Havia uma convergência geográfica entre pontos de intensa violência e a presença 

de estruturas criminais associadas a mercados ilegais e atividades ilícitas (Llorente 

e Rivas, 2005). 

 

Sendo assim, para Casas e González (2005), ações no sentido de combater a cultura da 

intolerância, a violência no ambiente familiar ou a restrição ao consumo de álcool por cidadãos 

comuns não teriam grandes efeitos sobre as taxas de homicídio, uma vez que tais mortes estariam 

mais associadas à delinquência profissional e às estruturas criminais. Além disso, restringir o 

porte legal de armas também não teria maior impacto sobre os homicídios cometidos na cidade, 

pois a grande maioria desses crimes eram perpretados com o uso de armas de fogo não 

regularizadas. 

Vale lembrar que tal diagnóstico sobre a convergência de locais de alta concentração de 

mortes violentas e atividades ligadas a organizações criminosas também foi feito, em especial, 

pela administração de Peñalosa, o que permitiu o desencadeamento de intervenções urbanas nas 

conhecidas “zonas rojas”. A crítica feita nesse caso é a de que tais intervenções voltadas à 

recuperação de áreas decadentes, a partir do lema da cultura cidadão para transformar o centro de 

Bogotá num espaço de convivência pacífica e harmoniosa, eram marcadas por uma lógica de 

“limpeza social” de grupos indesejáveis, como moradores de rua, prostitutas, recicladores de lixo, 

vendedores de drogas, etc. Estudos etnográficos demonstram que tais “zonas rojas” eram 

estigmatizadas e geravam um sentimento de medo em seus moradores não só de serem agredidos 

e violentados, mas também de serem “contaminados” por tais grupos indesejáveis (Góngora e 

Suárez, 2008). Esses temores acabaram por alimentar posições radicais, como a defesa de 

práticas de extermínio e limpeza social como medidas de garantia de segurança (Fidalgo, et al, 

2010). 

A intervenção iniciada por Peñalosa na região de El Cartucho foi o caso exemplar dessa 

lógica de limpeza social. O periódico “El Tiempo”, jornal de maior circulação na Colômbia, 

publicou, entre 2001 e 2003, uma série de denúncias de execuções extrajudiciais ocorridas na 

região, sendo que em algumas foi comprovada a participação de policiais. Em um desses casos, 

quatro jovens menores de idade foram capturados em outubro de 2000 acusados de roubar o rádio 

de um ônibus. Ao chegarem ao estacionamento da delegacia de polícia, eles foram torturados por 
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oito policiais e seus corpos foram encontrados no dia seguinte em uma lixeira do El Cartucho (El 

Tiempo, 26/02/2001, apud Góngora e Suárez, 2008, p. 118). 

Sendo assim, muitas das mortes que inflavam as taxas de homicídio das “zonas rojas” 

eram decorrentes de práticas de limpeza social, cometidas inclusive por agentes do próprio 

Estado, com o objetivo de eliminar pessoas indesejadas e acabar com a imoralidade, o vício e a 

delinquência. Em muitos casos, tais mortes eram justificadas moralmente por seus perpretadores 

em nome de seu suposto papel instrutivo e pedagógico (Fidalgo, et al, 2010, p.134). 

O envolvimento de policiais e agentes do Estado em mortes violentas nessas regiões 

também está relacionado a retaliações a tratos rompidos e desajustes entre eles e atores 

envolvidos em mercados ilegais de drogas, armas de fogo e contrabando. Portanto, tais mortes 

não eram consequência de uma ação policial de combate ao crime, mas sim “castigos” aos 

traficantes, prostitutas e outros que não pagavam seus “impostos” à polícia (Góngora e Suárez, 

2008, p. 119). 

Por último, vale ressaltar que outros autores demonstraram que as intervenções realizadas 

na região do El Cartucho não resolveram o problema da ocorrência de homicídios e concentração 

de populações “indesejáveis”, mas apenas os espalharam para outras regiões da cidade e do 

próprio centro (Góngora e Suárez, 2008). Depois de concluída a intervenção na região, o jornal 

El Tiempo fez a seguinte crítica: 

O projeto do Parque Tercer Milenio tem vários anos e, ainda que se tenham investido 

mais de 100 milhões de pesos, a ninguém ocorreu, nos passados cinco anos, que, com a 

população de “ñeros”, prostitutas, recicladores e viciados em crack que vivem na zona, 

haveria de ser feito algo, e a sério. Agora, a bomba estourou e se improvisam as respostas, 

como depositá-los – ironicamente- no antigo matadouro municipal. Onde estiveram por 

todo esse tempo os responsáveis do Departamento Administrativo de Bem-estar social 

(DABS)? (El Tiempo, 27/04/2005, apud Góngora e Suárez, 2008, p. 122). 

 

Como conclui Góngora e Suárez (2008, p. 129), o Estado acaba estimulando a limpeza 

social no centro de Bogotá seja por meio do excesso de uso da força por policiais e grupos 

paramilitares, pela omissão ao não desenvolver políticas públicas que atendam aos direitos 

básicos das populações consideradas “de risco” que lá vivem, ou por ser permissivo com 

ilegalidades que garantem lucros aos seus agentes, especialmente policiais. Para além disso, 
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Fidalgo e at al (2010, p. 137) consideram que tais intervenções obedecem a duas exigência 

fundamentais: a comercial, que vê os moradores de rua como um risco para a rentabilidade 

econômica; e a estética, que embeleza a cidade e a torna mais atrativa para o capital financeiro. 

Assim, o embelezamento da cidade e a recuperação da sensação de segurança teriam prioridade 

sobre a defesa dos direitos e respeito pela vida de populações marginalizadas. 

 

O caso de São Paulo 

 De forma semelhante a Bogotá, São Paulo passou por um período de aumento da taxa de 

homicídios durante a década de 1990, chegando em 2000 ao pico de 64,8 homicídios por 100 mil 

habitantes. A partir de 2001 se observa uma constante queda dessa taxa, até chegar ao patamar de 

13 homicídios por 100 mil habitantes em 2010 (Mapa da Violência, 2012). Diversas foram as 

hipóteses levantadas para explicar essa queda: o impacto do crescimento econômico nacional a 

partir do final dos anos 1990, em especial a queda do desemprego; mudanças em fatores 

demográficos, principalmente a diminuição do percentual de jovens na população; o aumento da 

taxa de encarceramento e desarmamento no estado como um todo. Outros estudos etnográficos 

levantaram também a hipótese de fortalecimento do crime organizado, que teria se tornado um 

novo mecanismo de controle social e mediação de conflitos, especialmente nas periferias da 

cidade (Souza Cruz, 2010; Peres e et al, 2011). 

 No entanto, os principais aspectos levantados pela a administração municipal e estadual 

foram as ações conjuntas de fortalecimento e modernização da polícia e as políticas de prevenção 

à violência. Dentre as medidas mais defendidas como tendo grande impacto sobre o fenômeno da 

queda da taxa de homicídios em São Paulo foram a Operação Saturação e a Virada Social. 

 

A Operação Saturação 

 A Operação Saturação realizada pelo governo do Estado de São Paulo desde 2005 

consiste na presença ostensiva de diversas forças policiais em favelas da cidade durante o período 

de um a três meses. Para ela são mobilizados, geralmente, centenas de policiais altamente 

armados, diversas viaturas e cães, e helicópteros. O objetivo é combater o tráfico de drogas, 

roubos, furtos e fazer a prevenção de outros crimes, além de oferecer assistência social à 

comunidade local, como juizado itinerante, veículo do Poupatempo Móvel para emissão de 

documentos, palestras sobre assuntos domésticos e ambientais e atrações infantis. Ao final deste 
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período, prevê-se a saída do contingente policial extra e a permanência do policiamento 

cotidiano. 

No portal do governo do Estado de São Paulo, a Operação Saturação consta como um 

programa de intervenção do governo em matéria de segurança pública e uma política inovadora 

que se propõe articular o combate ao crime e a promoção da qualidade de vida e inclusão social, 

“a partir da teoria de que a violência não pode ser resolvida somente com repressão policial. É 

necessário também promover a inclusão social da população, por meio de programas, obras e 

serviços.” 
3 

Os locais são escolhidos com base no Mapa da Vulnerabilidade Social do Centro de 

Estudos da Metrópole (CEM/CEBRAP), com base na metodologia do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Além disso, 

são utilizados dados oficiais levantados junto ao Infocrim, sistema de informação criminal da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, para análise comparativa de crimes como homicídio 

doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo, furto, antes e depois da operação. 

A primeira edição da Operação Saturação paulista ocorreu, de acordo com fontes oficiais, 

em Paraisópolis (favela localizada na região sul da cidade, no distrito do Morumbi), entre julho e 

agosto de 2005.  No entanto, não se sabe se ela ocorreu de fato com essa denominação e nem se 

foi justificada oficialmente como as edições posteriores, uma vez que não há referência a essa 

operação nos sites oficiais do governo do estado. Assim, parece que a Operação Saturação em si 

começou a ser elaborada e planejada a partir daí.  

Pouco noticiada pela mídia, o que se sabe, de acordo com alguns moradores do local, é 

que os policiais fecharam os acessos à favela a fim de regular a entrada de pedestres e veículos, 

em 42 dias de ocupação. A escolha da região parece ter sido em função de uma série de 

sequestros no bairro de classe média alta vizinho à favela por uma suposta “quadrilha de 

Paraisópolis”
4
. Uma ata do Conselho Gestor de Habitação de Paraisópolis documenta a fala de 

uma moradora e de um padre (padre João, da Igreja São José) a respeito da ação truculenta da 

polícia:  

a atuação da Polícia na área que, em razão da proteção à população, invadiu 

domicílios indiscriminadamente, causando muito temor por parte dos moradores. 

Padre João teme que esta postura venha a se repetir nas remoções por conta das 

                                                        
3Cf. http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=99597, acessado em 14 de março de 2010. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=99597
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obras de urbanização uma vez que Subprefeitura ou SEHAB
5
 são órgãos de uma 

mesma administração. 
6
 

 

A segunda edição da Operação Saturação ocorreu na favela Elba e Tamarucata, na região 

de Sapopemba, zona leste de São Paulo, entre agosto e outubro de 2005, durando 48 dias. Essa 

intervenção, ao contrário da primeira, foi amplamente divulgada, já com essa denominação, tanto 

por órgãos do governo, quanto pela imprensa. 

O objetivo oficial da ação era combater o tráfico de drogas local e estreitar os laços entre 

moradores e polícia. No entanto, tal relação, na prática, foi de desrespeito e violência, como trata 

o “Dossiê Sapopemba: Operação Saturação – dados que a Secretaria Estadual de Segurança 

Pública não divulgou” 
7
, documento que reúne denúncias de inúmeros atos discriminatórios, 

agressões físicas e violações de direitos humanos da comunidade, entre eles a entrada nas 

residências sem mandado e a revista de mulheres de maneira abusiva e violenta. Na época foi 

realizada uma audiência pública com o objetivo também de denunciar tais abusos da polícia, 

reunindo representantes dos moradores, da polícia, de entidades de defesa dos direitos humanos, 

de órgãos do governo do estado, entre outros. 

Estudos etnográficos feitos na região durante o período revelam que a motivação real para 

a Operação teria sido a morte de um policial militar por traficantes que estariam cansados de 

pagar propina (Cruz, 2009), versão esta desmentida por policiais na audiência pública que 

ocorreu dias depois, que enfatizaram a versão oficial divulgada pelo governo do estado. 

Durante os anos de 2005 e 2007 ocorreram mais sete edições da Operação Saturação. Em 

2007 o Jardim Elisa Maria, favela localizada na região norte da cidade, recebeu também a 

intervenção, em meio a investigações que mostraram que tal região estava sendo vítima de 

dezenas de chacinas desde o final de 2006. Em janeiro de 2007, duas chacinas, totalizando sete 

mortos, em fevereiro, doze mortos em dois ataques- em todos os casos, o modus operandi era o 

mesmo: homens encapuzados que chegam em motos e disparam geralmente em bares. Esses 

casos começaram a ser melhor apurados depois do assassinato do coronel José Hermínio 

Rodrigues, que investigava a ação de um grupo de extermínio formado por policiais militares 

                                                                                                                                                                                    
4 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u109297.shtml 
5 Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo 
6 http://paraisopolis.org/arquivos/2008/09/ata-de-reuniao-cgparaisopolis-130905.pdf 
7 Disponível no site do Observatório das Violências Policiais de São Paulo: http://ovp-

sp.org/relatorio_dossie_sapopemba.pdf, acessado em 14 de março de 2010. 

http://paraisopolis.org/arquivos/2008/09/ata-de-reuniao-cgparaisopolis-130905.pdf
http://ovp-sp.org/relatorio_dossie_sapopemba.pdf
http://ovp-sp.org/relatorio_dossie_sapopemba.pdf


18 

 

nessa mesma região. Além disso, essa intervenção foi amplamente divulgada pelo governo do 

estado, principalmente porque ela inaugurava uma nova política pública: a Virada Social. 

 

A Virada Social 

 A partir de 2007, a Operação Saturação combina-se com um novo programa do governo 

do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 

Social, chamado “Virada Social - Qualidade de Vida com Segurança”, que tinha como objetivo  

“reduzir os índices de vulnerabilidade social da área com a participação e sustentabilidade 

local” 
8
.  A justificativa do programa parte do mesmo pressuposto dado para a Operação 

Saturação, “de que a questão da violência não deve ser revolvida somente com repressão policial 

e que a inclusão social é importante instrumento de segurança pública” 
9
. 

A partir daí, de acordo com o programa oficial, representantes do poder público e da 

sociedade civil se organizariam para realizar ações concretas de curto, médio e longo prazo (até 

um ano) nas áreas de saúde, educação, revitalização urbana, cultura, assistência social, cidadania, 

trabalho, saneamento etc, por meio de três tipos de ações: de infraestrutura, de inclusão social e 

de sustentabilidade
10

: 

 Os objetivos específicos da Virada Social divulgados pela Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social são
11

: 

 Demonstrar a necessária integração entre as ações das áreas públicas para garantir 

efetividade e sustentabilidade das ações 

 Desenvolver uma estratégia de articulação e coordenação de atores locais para 

contribuir com o desenvolvimento das ações 

 Desenvolver uma metodologia de atuação diferenciada do poder público com as 

agendas de prioridade e execução de ações conjuntas com as comunidades locais 

 Socializar informações e democratizar o acesso a bases de dados e indicadores sociais 

para facilitar e ampliar o conhecimento dos territórios 

 Alavancar ações comunitárias dando apoio técnico e/ou material aos projetos das 

comunidades locais 

                                                        
8Cf. http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/viradasocial, acessado em 14 de março de 2010. 
9Idem 
10Disponível em 
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/usr/share/documents/Programa%20Virada%20Social%20Parais%F3pol

is%20para%20o%20site.pdf, acessado em 14 de março de 2010. 
11 Idem 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/viradasocial
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/usr/share/documents/Programa%20Virada%20Social%20Parais%F3polis%20para%20o%20site.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/usr/share/documents/Programa%20Virada%20Social%20Parais%F3polis%20para%20o%20site.pdf
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 Fortalecer os espaços de participação comunitária e os conselhos das localidades e 

desenvolver ações com a comunidade. 

 

 Dentre esses seis objetivos específicos, quatro deles enfatizam a atuação da própria 

comunidade local para o desenvolvimento das ações, explícitos nos “princípios fundamentais de 

atuação” do programa
12

: 

 Focalização territorial: fundamenta-se no pressuposto de que os problemas sociais 

e econômicos que geram vulnerabilidade social se entrecruzam de maneira 

complexa e assumem uma configuração específica em determinada região ou 

localidade.  

 Intersetorialidade: princípio de gestão que privilegia a integração das políticas em 

sua elaboração, execução, monitoramento e avaliação para enfrentamento da 

pobreza. [...] O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 

mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e 

em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e 

da sociedade civil. 

 Participação: necessidade de participação da população nos assuntos pertinentes à 

questão social é referendada legalmente na Constituição Federal, que no caso da 

Assistência Social [...] prevê a participação da população, por meio de organizações 

representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis. 

 Atuação em rede: potencializa os recursos dos atores/ organizações existentes em 

um território pela conjunção de forças e pelo intercâmbio de experiências e 

conhecimentos de vários atores. 

 

A região do Elisa Maria, na zona norte, foi a primeira a receber o programa. Como dito 

antes, a ação foi amplamente divulgada pela mídia e pelo próprio governo do estado. Sobre a 

Operação Saturação que ocorreu antes, foi destacada a suposta queda de 80% dos homicídios 

dolosos e 18% dos roubos na região, que era marcada por um alto índice de vulnerabilidade 

juvenil. No entanto, o que foi mais enfatizado foi a peculiaridade dessa operação- ela teria ganho 

uma nova “roupagem social” e serviria de modelos para as próximas ações do governo, 

                                                        
12 Idem 
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articuladas com as prefeituras, comunidades e ONGs, entre elas o Instituto Sou da Paz, que já 

tinha ações no local.  

 A Virada Social foi tida como um “modelo inovador de gestão”, cuja ocupação policial 

inicial seria o “anúncio de que o poder público se fará definitivamente” 
13

. O programa serviu até 

de vitrine das ações do estado quando foi apresentado ao ex-prefeito de Bogotá Antanas Mockus, 

em visita ao Brasil. Além disso, em release no site do governo do estado, dentre os fatores 

atribuídos para a queda da taxa de homicídios em São Paulo, estavam a Virada Social, com a 

Operação Saturação e suas ações comunitárias em conjunto com ONGs. 

 A ação na favela Alba, entre setembro de dezembro de 2007, foi noticiada com polêmica 

pela imprensa, que informou que a entrada da polícia na favela, com policiais descendo de 

helicópteros e entrando com diversas viaturas, teria sido repetida apenas para que pudesse ser 

gravada pela imprensa televisiva
14

. De sua parte, o governo, como em todas as edições da Virada 

Social, enfatizou as diversas ações sociais que teriam sido feitas na região: apresentação de 

mágico para as crianças, atendimento odontológico, palestras, presença do Poupatempo Móvel. O 

governador, secretário de segurança pública e de desenvolvimento e assistência social estavam no 

local para o lançamento do programa. 

A terceira edição da Virada Social ocorreu entre junho e setembro de 2008, na favela Rio 

Claro, na região de São Mateus, zona leste. De acordo com as informações do governo do estado, 

foram feitas mais de cem ações no local, como: construção de treze escolas, ampliação da rede de 

água e da rede coletora de esgoto, reforma de cerca de quatro UBS (Unidades Básicas de Saúde) 

localizadas na região; implantação de curso de dança, artesanato e informática; implantação e 

manutenção de lanchonetes, vestiários e banheiros de escolas; criação de um Centro de 

Referência e Atendimento ao Idoso; implantação de programas como o de qualificação 

profissional; Poupatempo móvel, entre outros. 

 De todas as Operações Saturações e Viradas Sociais, a que mais recebeu atenção tanto da 

mídia quanto dos órgãos do governo foram as que ocorreram na favela de Paraisópolis, em 

fevereiro de 2009. Segunda maior favela de São Paulo, localizada no coração da região mais 

valorizada da cidade, é vista como “favela modelo” devido à presença de diversas ONGs, 

                                                        
13 Fala do secretário estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Rogério Amato, durante a inauguração do 

programa no Jardim Elisa Maria. 
14 Folha de S.Paulo: "Por marketing, PM repete invasão de favela". Caderno Cotidiano, 13/09/07. 
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fundações e entidades, muitas financiadas por empresários que moram na região, e por não ser 

considerada de extrema violência.  

Tudo começou com uma revolta popular que ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2009. De 

acordo com as informações disponíveis, tal revolta ocorreu depois da morte de um morador pela 

polícia em uma perseguição. Na versão dada pela Polícia Militar e pela Secretaria de Segurança 

Pública (SSP), se tratou de um criminoso que teria reagido à ordem policial em uma perseguição 

e que foi morto em uma “resistência seguida de morte”. Tal morte teria alavancado a ação de 

“vândalos”, ordenados pelo crime organizado, que depredaram automóveis e ônibus e que 

balearam três policiais militares. Esta revolta teria, então, forçado a ação repressiva da polícia, 

com o uso de bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo- tudo a fim de garantir a segurança de 

todos os “cidadãos de bem” que vivem na região. Alguns moradores defenderam que se tratava 

da morte de um morador não envolvido com o tráfico de drogas e que dificilmente o levante teria 

sido ordenado pelo crime organizado, pois isso o exporia muito e incitaria um confronto e 

presença policial indesejáveis. Entrevistas realizadas com lideranças locais indicaram que a 

revolta foi iniciada por alguns jovens e que a polícia não conseguiu mais, depois de certo tempo, 

controlar. Sobre isso também não foi possível encontrar consensos, mas uma coisa foi unânime 

nas falas dos entrevistados: a polícia, sem dúvida, agiu com violência, não só com os 

manifestantes, mas também com os moradores que chegavam à favela, depois de suas entradas 

terem sido liberadas pela corporação. Foi possível, assim, a partir das falas dos moradores, obter 

informações que não foram divulgadas, nem pelos órgãos públicos, nem pela mídia: diversos 

feridos, inclusive de forma grave, abusos de autoridade e discriminação no tratamento dos 

moradores. 

Dois dias depois da revolta, a Secretaria de Segurança Pública anunciou a Operação 

Saturação. No dia, em reunião realizada entre policiais e moradores para esclarecer os motivos da 

operação, estes pediram menos violência por parte dos policiais. Foi a partir daí que surgiu o 

movimento “Paraisópolis Exige Respeito”, cujo objetivo era denunciar os abusos da polícia 

durante a intervenção na favela. Uma das conquistas deste movimento foi o fim da operação 45 

dias antes do previsto. Cabe ressaltar novamente que a maioria desses relatos não está nas 

notícias veiculadas pelos grandes jornais de circulação, mas sim por páginas da internet, revistas 

menores e jornais da própria Associação de Moradores de Paraisópolis.  
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 Algumas semanas depois da invasão da polícia, a Virada Social foi anunciada. Algumas 

das ações ditas implantadas pelo programa na região foram: manutenção e conservação de ruas, 

parques, escolas e quadras, definição de pontos de coleta de lixo, revisão e implantação de 

iluminação pública, ampliação do transporte público, reposição de sinalização de trânsito, 

apresentação de projetos urbanísticos para a favela, palestras e oficinas, casamento comunitário, 

entre outros, ações baseadas novamente nos três pilares: infraestrutura, inclusão social e 

sustentabilidade
15

.  

 

O caso de São Paulo: uma outra perspectiva 

Analisando as notícias veiculadas pelo governo do estado de São Paulo, é possível 

verificar um discurso constante, tanto sobre a Operação Saturação, quanto sobre a Virada Social, 

segundo o qual o objetivo oficial das ações eram: combater a criminalidade, em especial o tráfico 

de drogas, aproximar a população e a polícia e reduzir o índice de vulnerabilidade na região 

atendida.  

 Vale notar que as notícias da imprensa reproduzem largamente os dados oficiais e 

raramente buscam outras versões, como as dos moradores dos bairros atingidos pela Operação 

Saturação e Virada Social. O caso de Paraisópolis foi o que mais apresentou denúncias de abuso e 

violência policial, mesmo assim, a maioria das notícias se deteve apenas na exposição 

cronológica dos fatos e nos espetáculos de imagem que a revolta popular e a ação policial 

provocaram.  

 Uma análise sobre os dados e documentos disponíveis pode contribuir para desenvolver 

algumas hipóteses: em primeiro lugar, de que a escolha dos locais não seguiu exatamente a 

racionalidade técnico-científica apregoada na documentação oficial, a partir de mapas de 

vulnerabilidade e indicadores sociais, mas sim em reposta a desequilíbrios nas tensas relações de 

poder entre os atores locais, como policiais, traficantes, lideranças locais, políticos, que podem 

resultar em violências policiais, chacinas de grupos de extermínio ou do crime organizado, 

execuções sumárias, etc. Essa versão coloca uma questão: essas formas de intervenção 

apresentadas em nome da “cidadania” acontecem ao mesmo tempo em que se acentuam práticas 

punitivas e repressivas, muito frequentemente acompanhadas de eliminação física, as chamadas 

“resistência seguida de morte” ou “autos de resistência”. Um número interessante pode ser 

                                                        
15 As ações implementadas e em andamento estão disponíveis em http://paraisopolis.org/wp-

http://paraisopolis.org/wp-content/uploads/2009/04/Balanco-Virada-Paraisopolis-29-06-09.pdf
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indicativo disso: o ano que mais teve Operações Saturações foi 2006, quando houve seis 

intervenções, sendo três depois dos ataques do PCC (Primeiro Comando da Capital), principal 

facção criminosa paulista. 

 Parece marcante o descompasso entre o que é publicado sobre essas operações e como 

elas ocorreram de fato. As denúncias disponibilizadas mostram que, ao invés da pregada “polícia 

de inclusão social” 
16

 e “próxima da comunidade”, aquela que agia era a conhecida polícia 

truculenta, abusiva e violenta, que não respeita os direitos da população com quem lida. Além 

disso, observando vídeos e fotos de algumas operações, a impressão que se tem é de que se trata 

de uma intervenção militar em território inimigo, numa postura muito semelhante àquela de uma 

guerra: policiais altamente armados, viaturas entrando nas favelas em alta velocidade, 

helicópteros fazendo voos rasantes e policiais descendo deles em cordas para logo chegar no 

interior do território invadido.  

Os “excessos de poder” e o uso da violência extralegal têm sido motivo de discussões de 

estudos que não são de hoje. Diversos autores chamam a atenção para o legado autoritário da 

sociedade brasileira ou o que Paulo Sérgio Pinheiro (1998, 1985) chamou de autoritarismo 

socialmente implantado, que se manteve na democracia nascente, presente nas instituições, 

sobretudo naquelas responsáveis pela ordem pública. O problema estaria na falta de revisão e 

reajuste dessa instituição ao regime democrático, o que permitiu a reprodução de velhos hábitos, 

como a violência arbitrária contra excluídos (particularmente pobres e negros), a tortura, a 

chantagem, a extorsão, a humilhação cotidiana e a ineficiência no combate ao crime. Nesse 

sentido, poder-se-ia afirmar que essa negligência para com a polícia, no momento da repactuação 

democrática, acabou contribuindo para a perpetuação do modelo de dominação social defendido 

pelos setores mais conservadores Soares (2003).  

De acordo com Kant de Lima (1989), as práticas policiais brasileiras são um reflexo da 

nossa cultura jurídica, que concebe a estrutura social brasileira como hierárquica, atribuindo 

diferentes graus de cidadania e civilização a diferentes segmentos da população, ainda que a 

Constituição atribua direitos igualitários a todos os cidadãos. O papel da polícia seria, então, o de 

selecionar quais indivíduos têm o “direito” a suas prerrogativas e quais não têm. É nessa tradição 

inquisitorial da polícia que é possível o processo que Misse (2003) chama de sujeição criminal, 

“através do qual são selecionados preventivamente os supostos sujeitos que irão compor um tipo 

                                                                                                                                                                                    

content/uploads/2009/04/Balanco-Virada-Paraisopolis-29-06-09.pdf, acessado em 14 de março de 2010. 
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social cujo caráter é socialmente considerado como propenso a cometer um crime” (p. 120). 

Essa prática de julgamento antecipado e apropriado pelos poderes de polícia confere aos agentes 

policiais um lugar central no processo de incriminação e abre a possibilidade de excessos de 

poder. Desta forma, desenvolve-se outro mercado ilícito- aquele das “mercadorias políticas” 
17

, 

que variam entre os “acertos” na partilha dos ganhos, propinas, corrupção, chantagem e extorsão, 

quer dizer: mercados de proteção que se sobrepõem às outras ilegalidades e aos outros mercados 

informais e ilegais.  

A transação de mercadorias políticas e os mercados de proteção são tanto mais agressivos 

quanto maior é demanda de segurança e repressão pela sociedade e pela mídia. No caso do 

mercado da droga, o problema de tudo isso é que, pressionados pela opinião pública, as 

autoridades do Estado continuam a focar a repressão aos varejistas das favelas e aos bairros 

pobres, sem que consigam controlar seus próprios agentes, atores importantes na reprodução 

ampliada da violência. Além disso, o caráter territorial das ações policiais, não só em São Paulo, 

mas também em outras cidade brasileiras, que se confunde com os limites dos diversos bairros 

pobres da cidade, transforma esse mercado ilegal em ponto de convergência do sentimento de 

insegurança da população e foco privilegiado das políticas de criminalização, estigmatizando e 

estereotipando as populações que vivem nesses locais (Misse, 1997). Esses estereótipos e 

estigmas facilitam a percepção de que essas áreas precisam ser “invadidas” pelo poder público, 

de preferência militarmente.  

Frente a esse quadro, tanto em São Paulo quanto em Bogotá, é o caso de se perguntar de 

que modo essa nova lógica que parece reger as políticas de segurança pública se compõe com as 

práticas de violência que não são episódicas, mas que tem lastro na história dos dois países. Dito 

de outro modo, até que ponto e sob quais modalidades essa tradição se recompõe, se reatualiza e 

talvez se legitime sob a cobertura dessas novas formas de intervenção e de controle social. É o 

caso também de se perguntar se se trata de uma lógica de “pacificação de territórios”, de criação 

de “zonas seguras e pacificadas”, ou de “limpeza social”, reatualizando conhecidas práticas de 

higienização social na história das políticas urbanas das grandes cidades.  

 

                                                                                                                                                                                    
16 Como o próprio secretário de segurança pública definiu o conceito da Operação Saturação. 
17

 Misse (2006, p. 155) define essas mercadorias como “o conjunto de bens cuja troca se faz sob condição 

assimétrica, quase sempre compulsória e cujo valor incorpora igualmente custos econômicos e políticos.” 
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Considerações finais 

 A pesquisa realizada teve como objetivo fazer uma breve explanação e análise das 

mudanças que vêm ocorrendo no âmbito das políticas de segurança pública, tomando como 

objeto empírico as políticas recentemente realizadas em Bogotá e em São Paulo. A partir do 

estudo dos dois casos, foi possível identificar novas concepções em termos de segurança pública 

e controle social, voltadas a prevenção e gestão de riscos sociais em áreas de alta vulnerabilidade 

social, geralmente por meio de intervenções focalizadas territorialmente e em conjunção com 

políticas sociais, que preveem a participação ativa da comunidade. 

O que pode-se perceber como um dos elementos comuns das políticas aqui descritas, tanto 

em Bogotá quanto em São Paulo, é a lógica da intervenção territorialmente localizada em espaços 

vistos ou tipificados como “problemáticos”. Nesse registro, em que pese a dimensão 

programática envolvida na chamada “segurança cidadã”, “segurança com inclusão social” que 

gere os “riscos sociais” em locais de “alta vulnerabilidade”, a implementação dessas políticas 

parece ser marcada por uma lógica punitiva, na qual persistem abusos de autoridade, arbítrios e o 

uso da violência extralegal por parte das forças da ordem. Seria possível se perguntar se não se 

trata de um instrumento que legitima o controle estatal sobre determinadas populações 

“problemáticas” ou públicos considerados “agentes da insegurança”. 

Segundo Garland (2003), esta seria uma ambivalência característica da sociedade 

contemporânea. Se, por um lado, a atuação policial visa atuar a partir de estratégias preventivas e 

parcerias ampliadas com a sociedade e outras agências públicas e privadas, por outro, o 

recrudescimento da violência e do sentimento generalizado de insegurança é terreno fértil para as 

demandas de medidas mais repressivas. 

Uma hipótese que se poderia levantar é a de que a persistência da violência policial não se 

dá devido a desvios ou a desajustes que haveriam de ser superados ou contornados com o tempo, 

mas que há um efeito de composição que interessa averiguar: a intervenção social e a ação 

repressiva violenta se coadunam sob a égide de novas políticas de controle social que é portadora 

de uma racionalidade que interessa compreender.  

Os princípios programáticos das políticas desenvolvidas em Bogotá e em São Paulo em 

defesa de uma segurança cidadã não são “falsos” ou “ilusórios”, pois esses programas têm 

efeitos, regem formas de intervenção e constroem seus próprios princípios de justificação e 

legitimação. Da mesma forma, a violência policial não são resquícios de um “atraso” ou tradição 
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a ser superada por formas “modernas” de controle, pois essas práticas são atualizadas e também 

se legitimam perante a opinião pública e autoridades políticas, como aconteceu, principalmente, 

no caso da intervenção feita em El Cartucho e em Paraisópolis, em que muitos meios de 

comunicação e autoridades públicas, especialmente oficiais da própria polícia, acabaram por 

defender uma ação mais repressiva das forças policiais, a fim de garantir a ordem frente ao 

problema da marginalidade e criminalidade. 

Nesse caso, se poderia perguntar até que ponto seria uma reelaboração de práticas de 

criminalização da pobreza, talvez versões atualizadas das conhecidas práticas de higienização 

social, e que aparecem justamente sob a forma do imperativo de se bloquear a ação dos 

“marginais” em defesa da “comunidade” e dos “cidadãos de bem”. Sob o prisma de suas formas 

concretas de efetivação é que se poderá verificar em que medida essas políticas não se realizam 

como formas renovadas de controle social, introduzindo novas clivagens e modos de 

discriminação. 
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