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RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a implementação do Programa 

Municipal de Proteção Urbana (PMPU) no município de Fortaleza - CE, a partir da 

percepção de gestores da política e coletivos de juventudes. Para o alcance do 

referido objetivo, foi necessário compreender a trajetória da política de segurança 

pública no âmbito nacional, estadual e como tem se constituído no âmbito municipal, 

a partir da formulação do PMPU. Por fim, apresentar a percepção das juventudes e 

gestores sobre a implementação do programa. O processo metodológico utilizado 

para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica e documental, entrevista 

semiestruturada com os gestores da política e a observação participante com 

coletivos de juventudes durante a construção da VI Marcha da Periferia de 

Fortaleza. Como resultado da pesquisa, considera-se que a implementação do 

PMPU como a política de segurança pública municipal, na visão dos gestores, foi e 

está sendo de suma importância para combater os altos índices de violência que 

tanto assola o cotidiano de Fortaleza. Por outro lado, os relatos dos coletivos juvenis 

expressam que o programa é um paliativo, tendo em vista que o principal 

investimento é voltado para as ações ostensivas da polícia, sendo relegadas as 

ações de prevenção primária e secundária. 

Palavras-chave: Políticas de segurança pública; PMPU; coletivos de 

juventudes. 

  



 
 

ABSTRACT 

This Article aims to analyze the implementation of the Municipal Program of Urban 

Protection (PMPU) in the city of Fortaleza - CE, from the perception of the public 

managers and youth collectives, on the period of 2018-2019. To achieve this 

objective, it was necessary to understand the trajectory of public security policy at 

the national and state level and how it has been constituted at the municipal level, 

based on the formulation of the PMPU and finally, to present the perception of the 

young people about the program implementation. The methodological process used 

for data collection was bibliographic and documentary research, semi-structured 

interviews with public managers and a participant observation with youth collectives 

during the Seventh Protest March of Fortaleza's Outskirts. As a result of the 

research, it is considered that the implementation of the PMPU as the municipal 

public security policy, in the perspective of managers, has been and is being of 

paramount importance to combat the high levels of violence that plagues daily life in 

Fortaleza. On the other hand, reports from youth collectives express that this 

program is palliative, given that the main investment is for ostensible police activities, 

with primary and secondary preventive actions being relegated. 

Keywords: Public security policies; PMPU; youth collectives. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A segurança pública é uma das principais áreas de debate e reivindicação 

na sociedade brasileira. Diante os crescentes índices de violência, que coloca 17 

áreas urbanas do Brasil no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo1, não 

é à toa que esta pauta tenha uma ampla notoriedade na agenda política do país. 

Apesar da violência estar historicamente presente nos contextos sociais, 

sobretudo, no processo de formação dos grandes centros urbanos, este fenômeno 

de fato entrou na agenda pública brasileira no processo de redemocratização, 

tornando a política de segurança um instrumento não apenas para “proteger” o 

Estado-nação, mas as pessoas, de forma a manter a ordem, por meio do respeito 

aos direitos fundamentais do cidadão, garantindo os espaços democráticos. 

Mesmo com estas novas perspectivas advindas da Constituição de 1988, as 

políticas de segurança pública ainda carregam os traços repressivos do Estado do 

período ditatorial, representada, especialmente, pela atuação da polícia. De fato, o 

debate para o planejamento de ações efetivas no âmbito da segurança pública é 

historicamente recorrente nas agendas políticas, com várias perspectivas de acordo 

com o governo vigente. 

Apesar disso, ao longo dos anos a violência (nas suas diversas formas) não 

deu trégua. Os números, que minimamente, refletem a realidade, demostram que 

os planejamentos não estão mexendo na estrutura do problema. 

Os diversos estudos sobre a violência no Brasil, de forma a qualificar e 

aprofundar as análises dos diagnósticos, principalmente quando se trata de 

homicídios, tem apresentado que, nos últimos anos, o fenômeno tem se 

concentrado em um perfil social específico: jovens, negros e residentes de 

periferias. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, identifica que uma 

porcentagem significativa de homicídios de jovens negros é causada por 

intervenção policial, sobretudo na faixa etária de 20 a 24 anos. 

De acordo com o Atlas da Violência 2019, desde a década de 1980, as 

mortes de adolescentes e jovens tem crescido no Brasil, sendo o homicídio a maior 

causa delas. Entre os anos 2016 e 2017, o país apresentou o maior aumento da 

taxa de homicídios, com 6,7%. Em relação aos estados, neste mesmo período, o 

                                                
1 Levantamento realizado pela organização da sociedade civil mexicana “Segurança, 
Justiça e Paz”, em 2018. 
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Ceará liderou este ranking. No comparativo entre as capitais, Fortaleza também 

apresenta uma posição crítica nas taxas de homicídios de adolescentes e jovens 

nos últimos anos, como denuncia o Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios 

na Adolescência (CCPHA). No contexto geral, a capital tem o maior índice de 

violência no país, com 87,9 homicídios por 100 mil habitantes. 

Diante o contexto que tem colocado a capital cearense como a mais violenta 

do Brasil, foi implementado, em fevereiro de 2018, o Programa Municipal de 

Proteção Urbana (PMPU), com o objetivo de enfrentar o problema. 

 A proposta do programa é atuar diretamente nos bairros que apresentam os 

maiores índices de violência no município, por meio da implantação das Células de 

Proteção Urbana que, objetivamente, são torres construídas em locais estratégicos 

das comunidades, para funcionar um sistema de vigilância 24 horas, com intuito de 

prevenir os delitos no espaço monitorado. Juntamente com esta célula, é alocado, 

em média, 40 guardas municipais e 20 policiais militares que realizam o 

patrulhamento pelas ruas das comunidades. 

 Para além do monitoramento, o programa também dispõe de serviços para 

a comunidade que funcionam em um contêiner denominado “Tenda da Cidadania” 

ao lado das Células de Proteção Urbana, com a perspectiva de integrar às pessoas 

ao programa. 

 No o cenário da violência que tem se apresentado em Fortaleza, sobretudo, 

em relação às taxas de homicídios de jovens e adolescentes nas periferias, dentre 

suas causas, está a intervenção truculenta dos policiais, com sua presença 

ostensiva cada vez mais forte, trazendo receio de coletivos de juventudes e 

movimentos que pautam a temática de segurança pública. 

  Considerando essas questões e o texto do PMPU, que propõe como 

mecanismo de prevenção da violência, tanto o controle ostensivo, quanto a 

promoção de ações cidadãs, esta pesquisa procura responder às seguintes 

indagações: qual (is) a (s) percepção (ões) dos adolescentes e jovens inseridos 

neste contexto sobre a implementação desta política pública no confronto com a (s) 

percepção (ões) dos gestores que estão atuando no Programa? 

 Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a 

implementação do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), a partir da 

percepção de adolescentes, jovens e gestores da política. Os objetivos específicos 

visam: compreender a trajetória da política de segurança pública no Brasil; 
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contextualizar a violência urbana e a política de segurança pública no Ceará e no 

município de Fortaleza; compreender o processo de formulação do PMPU no âmbito 

da política de segurança pública para Fortaleza; e, apresentar a percepção dos 

adolescentes, jovens e gestores sobre a implementação do Programa. 

 Para a organização deste estudo, a pesquisa está organizada em sete 

partes, para além desta introdução. Na primeira, apresentamos o percurso 

metodológico para o desenvolvimento desta pesquisa. Na segunda, abordaremos 

as quatro categorias de análise utilizadas: 1) Violência e a Cultura do Medo; 2) 

Adolescência, juventudes e o contexto da violência; 3) Segurança Pública; e 4) 

Políticas Públicas. Na terceira parte, discorremos sobre a trajetória das políticas de 

segurança pública no Brasil, trazendo os aspectos centrais que têm guiado a sua 

atuação ao longo dos anos. A quarta parte faz o recorte das políticas de segurança 

no âmbito estadual e municipal. Na quinta parte, descrevemos o Programa 

Municipal de Proteção Urbana (PMPU) e seu processo de implementação nas 

comunidades de Fortaleza. Na sexta, trazemos as perspectivas de adolescentes, 

jovens e gestores sobre o programa em curso. Por fim, fazemos as considerações 

finais a partir do que foi possível identificar no percurso da pesquisa.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo de estudo e abordagem 

 O presente estudo apresenta uma pesquisa exploratória. De acordo com Gil 

(2008, p. 27), a pesquisa exploratória tem a finalidade de “desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” Além disso, a 

pesquisa exploratória apresenta uma visão geral do tema estudado, como forma de 

suscitar o debate de um objeto ainda pouco explorado. 

Foi escolhida uma abordagem qualitativa para alcançar os objetivos do 

presente estudo. Tal escolha se explica pela possibilidade da interpretação de 

fenômenos e de atribuição de significados com a fonte direta de coletas de dados. 

Em conformidade com Minayo (2010, p. 21),  

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 
se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 
ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 
que fazer e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 
vivida e partilhada por seus semelhantes. 

 Com isso, a abordagem qualitativa irá permitir uma análise do processo de 

implementação do PMPU a partir dos sentidos e significados atribuídos pelos 

gestores e coletivos de juventudes em relação à política de segurança pública que 

está sendo implementada no município.  

2.2 Local, período e participantes do estudo 

 A pesquisa se desenvolve no âmbito do município de Fortaleza, visando 

analisar o processo de implementação do PMPU desde fevereiro de 2018, data que 

foi instalada a primeira Célula de Proteção Urbana no município, localizada no bairro 

Jangurussu. Para isso, participaram do processo da pesquisa dois gestores 

diretamente ligados à coordenação do programa e alguns coletivos de juventudes. 

Estes últimos, a pesquisadora teve acesso por meio de espaços de discussão sobre 

a temática de segurança pública. 
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2.3 Instrumentos de coletas de dados 

 Para que fosse possível compreender a percepção dos participantes da 

pesquisa sobre o objeto estudado, utilizou-se três instrumentos de coleta de dados: 

o estudo bibliográfico e documental, a entrevista semiestruturada e a observação 

participante. A entrevista semiestruturada foi realizada com o gestor da 

coordenação do Projeto Espaço Cidadania do PMPU e com o gestor da 

Coordenadoria de Política de Segurança Cidadã (COPSEC). 

 A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2008), é desenvolvida por meio 

de materiais já elaborados, como livros e artigos científicos, sobre o tema 

pesquisado. A pesquisa documental, assemelhando-se a bibliográfica, trata de usar 

como fonte materiais que, não necessariamente, tiveram um tratamento analítico. 

 Entende-se como entrevista semiestruturada aquela composta de perguntas 

abertas e fechadas, que possibilita obter o maior número de informações com um 

direcionamento do tema ao objeto estudado. De acordo com Boni e Quaresma 

(2005, p. 75):  

O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 
previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 
semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador 
deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, 
a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 
tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. 

 As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2019. A primeira, 

com o gestor do Projeto Espaço Cidadania do PMPU, foi realizada no dia 08 de 

novembro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, local em que a 

coordenação do projeto é alocada. A segunda, com gestor da Coordenadoria de 

Políticas de Segurança Cidadã (COPSEG), foi realizada no dia 18 de novembro em 

sua sede. 

 Para compreender as perspectivas dos adolescentes e jovens sobre a 

implantação do programa tratado, realizou-se uma pesquisa participante durante o 

processo de planejamento da VII Marcha da Periferia de Fortaleza, que ocorreu no 

dia 08 de novembro de 2019.  

 A Marcha da Periferia de Fortaleza, que acontece anualmente desde 2013, 

é uma manifestação que reúne vários coletivos e movimentos sociais, sobretudo de 
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juventudes, para denunciar as diversas violações de direitos sofridas nas periferias 

de Fortaleza, principalmente o extermínio da população jovem e negra, decorrente, 

muitas vezes, da intervenção truculenta do Estado, representado pela polícia. 

 Segundo Gil (2008, p. 103), 

A observação participante, ou observação ativa, consiste na 
participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo 
ou de uma situação determinada. [..] daí por que se pode definir 
observação participante como a técnica pela qual se chega ao 
conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. 

 Desse modo, a participação na construção da VII Marcha da Periferia, 

possibilitou identificar as perspectivas, sobretudo dos adolescentes e jovens das 

comunidades, diante a política de segurança pública adotada pelo município, 

resumindo-se no PMPU. 

2.4 Análise dos dados 

 Após a coleta e transcrição das entrevistas e do que foi observado, foi 

realizada a análise dos discursos, a partir de categorização de elementos em 

comuns das falas dos gestores entrevistados e dos discursos dos adolescentes e 

jovens no meio observado. Com isso, realizou-se o confronto dos discursos dos 

participantes com a teoria utilizada.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Na perspectiva de compreender os aspectos essenciais que esta pesquisa 

propõe, serão discutidas as seguintes categorias de análise: Violência e Cultura do 

medo; Adolescência, juventudes e o contexto da violência; Segurança Pública e 

controle social; e Políticas Públicas. 

3.1 Violência urbana e a cultura do medo 

A violência, no contexto mundial, é um fenômeno histórico-social que tem 

causado muitos impactos na experiência humana. No âmbito da trajetória de 

construção das civilizações, sobretudo no tocante a formação das grandes cidades, 

foi baseada na concentração de riquezas e na reprodução de desigualdades sociais, 

constituindo cenários de ascensão de conflitos sociais. (ADORNO, 2002; PAIVA, 

2007). 

Segundo Zaluar, a violência urbana é o resultado de múltiplos 

acontecimentos, com causas e consequências diversas, variando de acordo com o 

contexto histórico e cultural dos indivíduos envolvidos, sejam como agentes ou 

vítimas de ações violentas e/ou criminosas. Neste sentido, será por meio da 

“percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento causado) que vai 

caracterizar um ato como violento, percepção que varia cultural e historicamente” 

(ZALUAR, 2004 apud PAIVA, 2007, p. 228-229). 

Minayo (2004), discorre que, a violência, como uma questão social, torna-se 

também uma temática relacionada ao campo da saúde primordialmente por dois 

motivos: 1) pelo impacto que provoca na qualidade de vida das pessoas; 2) pelo 

caráter interdisciplinar da violência, no qual integra à concepção ampliada de saúde.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como: 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002, p. 5). 

A OMS trouxe bastantes contribuições para o estudo do fenômeno da 

violência, sobretudo na perspectiva de se pensar o seu custo econômico para o 

mundo que, apesar de ser uma tarefa difícil de estimar de forma precisa, se traduz 

em bilhões de dólares de despesas anuais com cuidados de saúde e outros bilhões 

relacionados a economias dos países, considerando os dias não trabalhados, 
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imposição e cumprimento da lei e investimentos perdidos. Além disso, vale 

considerar o custo humano de dor e sofrimento que, evidentemente, não pode ser 

mensurado (DAHLBERG; KRUG, 2007). 

Apesar das contribuições da área da saúde para se pensar e compreender o 

fenômeno da violência como um problema de saúde pública, este é, em sua maioria, 

tratado como um objeto exclusivo da segurança pública (MINAYO, 2004). 

      Segundo Adorno (2002), o aumento da violência social e interpessoal torna-se 

uma tendência mundial a partir da década de 1950. Para Paiva (2007, p. 12) 

Embora a violência experimentada nos países latino-americanos, a 
partir da década de 1980, não pareça estar associada às causas 
políticas, ela, assim como expressa problemas de ordem social e 
econômica, coloca em jogo questões que dizem respeito ao Estado 
e aos indivíduos que partilham de certo código civil de organização 
social e política. 

 
No Brasil, à questão da violência urbana só se torna um significativo 

problema de ordem social para o Estado brasileiro a partir do final do regime militar 

e do processo de redemocratização. Identifica-se neste contexto sócio-político 

brasileiro, segundo Adorno (2002), novas tendências da violência urbana, sendo 

estas: 1) aumento de crimes contra o patrimônio e homicídios dolosos, configurando 

crescimento da delinquência urbana; 2) a ascensão da criminalidade organizada, 

principalmente relacionado ao tráfico internacional de drogas, o que modifica e 

amplia os problemas em torno da delinquência urbana; 3) Graves violações aos 

direitos humanos que comprometem a consolidação da ordem política democrática; 

4) O aumento de conflitos nas relações interpessoais, como conflitos de vizinhança 

que tendem a ter desfechos fatais. 

 Neste contexto, as várias formas que a violência se apresenta nas cidades 

afeta todas as classes sociais, embora de maneiras diferentes, com distintos 

impactos na organização social que os indivíduos estão inseridos. 

Dado ao caráter estrutural das dinâmicas sociais desiguais apresentada 

como uma análise para o aumento gradual da violência, muitas vezes relaciona-se, 

de forma equivocada, o problema à pobreza, ou seja, quanto maior a pobreza, maior 

a violência (ADORNO, 2002). Com esta análise, os segmentos mais pobres da 

sociedade eram consequentemente os responsáveis pela expansão da 

criminalidade e o aumento da violência. Segundo Paiva (2007), este discurso foi se 

modificando na medida em que tal generalização não refletia a realidade de todas 
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as pessoas que estão submetidas às mesmas condições de vida daqueles que 

cometem crimes. Neste processo “parte do problema consistia na criminalização 

dos pobres, com foco em políticas de repressão e deslocamento das classes 

populares para zonas distantes dos centros urbanos” (PAIVA, 2007, p. 12). 

Os mais pobres, comumente, são os considerados marginais ou 
bandidos per si, pelo simples fato de serem pobres. O que equivale 
à visibilidade concreta da barreira social que está presente de modo 
claro, separando os que têm algum acesso aos benefícios sociais, 
culturais e econômicos de um cidadão e os que simplesmente 
ousam existir (KOURY, 2011, p. 480) 

Diante esta conjuntura de estigmatização da pobreza e as transformações 

urbanas provenientes da contínua segregação social, e concomitante a este 

processo o aumento vertiginoso da violência nas cidades, tem trazido outro fator de 

análise para a configuração do contexto de violência: a cultura do medo. Pastana 

(2005, p. 183) apresenta que: 

(...) a cultura do medo representa a somatória dos valores, 
comportamentos e do senso comum que, associados à questão da 
criminalidade, reproduz a ideia hegemônica de insegurança e, com 
isso, perpetua uma forma de dominação marcada pelo autoritarismo 
e pela rejeição aos princípios democráticos. 

O medo derivado do crescimento da violência no país somado à falta de 

confiança nas instituições encarregadas pela execução de políticas de segurança e 

ao discurso que associa à criminalidade à pobreza, implica, entre outros problemas, 

na redução de acesso das pessoas nos espaços públicos e a generalização da 

sensação de insegurança e medo do outro. O investimento na reprodução desta 

imagem, apoiado amplamente pelas mídias policialescas, constitui “a indústria do 

medo”. De acordo com Koury (2011), entende-se por indústria do medo os gastos 

e investimentos em demasia para segurança privada. O alto consumo e 

investimento neste setor significam que muitos investimentos sociais deixam de ser 

feitos ou têm sua eficácia comprometida no país para cuidar de segurança. 

Neste contexto de descrédito perante as instituições responsáveis pela 

segurança pública, somado ao medo diante o sentimento de insegurança, as 

pessoas são estimuladas a apoiar, de certo modo, as ações repressivas para conter 

a violência e, ao mesmo tempo, buscam se proteger por conta própria por meio 

armamentos, cercas elétricas, alarmes e etc. De forma sutil, é transferido para o 

âmbito privado um problema fundamentalmente público (SOUZA, 2015, p. 54). 
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Ainda em concordância com Koury (2011), é de suma importância ressaltar 

que os jovens são os principais atingidos pelos grandes investimentos na indústria 

do medo no país, tendo em vista que os elevados índices de homicídios nos últimos 

anos concentram-se na população jovem marginalizada. 

3.2 Adolescência, Juventudes e o contexto da violência 

 Os alarmantes índices de violência letal de adolescentes e jovens nos 

últimos anos tem colocado o país em uma situação preocupante no que concerne 

à defesa e promoção de direitos, assim como a eficiência e os rumos da política de 

segurança pública. Na perspectiva de compreender as relações destes sujeitos 

neste contexto de violência, cabe explanar os conceitos atribuídos à estas faixas de 

idade no contexto legal e social. 

De forma legal, a adolescência é considerada o período da vida que 

compreende as idades entre 12 anos completos a 18 anos incompletos, como 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. A juventude, de 

acordo com o Estatuto da Juventude, legislação promulgada em 2013, considera 

pessoas com a faixa etária de 15 a 29 anos de idade.  

Segundo Silva e Lopes (2009), o conceito de adolescência e juventude se 

distingue nas concepções analíticas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apresenta a adolescência como o período que constitui um processo biológico, 

momento de desenvolvimento cognitivo e de formação de personalidade. Este 

período abrangeria as idades de 10 a 19 anos, divididas nas etapas de pré-

adolescência (dos 10 aos 14 anos) e de adolescência propriamente dita (de 15 a 19 

anos) (SILVA; LOPES, 2009).  

Já o conceito de juventude está mais atrelado às teorias sociológicas e 

históricas, no qual considera-se a interação do sujeito com o coletivo, no âmbito 

social, que indicaria o processo de preparação para os indivíduos assumirem o 

papel de adulto na sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional, seria 

um processo entre 15 e 24 anos.  

Dayrell (2003), Sposito e Carrano (2003), desconstroem essas narrativas na 

medida que apresenta a juventude como sujeitos que não se reduzem apenas a 

uma fase da vida, considerada um período de passagem para a vida adulta, e sim 

integra um conjunto de processos sociais mais amplos na constituição dos sujeitos. 
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Por esse motivo os autores compreendem a noção de juventudes, no plural, pela 

diversidade de situações cotidianas que afetam a formação de cada sujeito. 

De acordo com Dayrell (2003), existe uma negatividade na tendência de 

encarar a juventude, pois é vista como a fase de pessoas “que ainda não chegou a 

ser”, que está em processo de experimentações e descobertas. Com isso, 

considera-se “um momento de crise, uma fase difícil dominada por conflitos com a 

autoestima e/ou com a personalidade” (Dayrell, 2003, p. 41). Para Moraes (2005), 

esta fase, por ser vista como provisória, momento de construção de identidade, é 

entendida também como o “espaço de irresponsabilidade provisória” o presente que 

é vivido por este acaba sendo negado e negligenciado. 

 Diante o contexto de pessoas em formação, definidos “pela falta”, os jovens 

são tomados como maleáveis e, portanto, apresentam uma possível “ameaça a 

sociedade” por serem facilmente influenciáveis, inclusive, pelo mundo do crime 

(MORAES, 2005). A imagem atribuída aos adolescentes e jovens como 

representantes do “perigo” e como “ameaça à sociedade” é constantemente 

reforçada pela mídia ao noticiar casos de violência que envolvem, de alguma forma, 

esses sujeitos. 

 Importante ressaltar que esta imagem não é atribuída à todos os 

adolescentes e jovens do país. Dentro do contexto de criminalização da pobreza, 

atribui-se à imagem do inimigo público aqueles que pertencem a localidades mais 

vulneráveis socioeconomicamente, sobretudo, quando analisado as estatísticas de 

ações letais da polícia, que atingem principalmente jovens, do sexo masculino, 

majoritariamente negros (Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2019). 

 Segundo o Relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na 

Adolescência2 (2017), o maior número de homicídios de adolescentes e jovens na 

capital do Ceará acontece em apenas 17 dos 119 bairros, locais considerados 

assentamentos precários3, que, na maioria das vezes, os mesmos residiam. 

                                                
2 Instituído em 2016 na Assembleia Legislativa do Ceará, o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na 

Adolescência (CCPHA) realizou uma pesquisa de campo – em parceria com Governo do Estado, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e instituições do poder público e da sociedade civil – que mapeou as 

famílias que tiveram adolescentes assassinados em 2015 em sete cidades cearenses: Fortaleza, Juazeiro do 

Norte, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Horizonte e Eusébio. Desde então, lançam semestralmente um relatório 

sobre os homicídios na adolescência no contexto cearense. 
3 os assentamentos precários correspondem a espaços urbanos inadequados ocupados por moradores de baixa 

renda, tais como cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas e conjuntos habitacionais degradados. 

(CCPHA, 2017, p. 242) 
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As estatísticas divulgadas pelo Atlas da Violência (2019), apresentam que, 

em 2017, o homicídio foi a principal causa de mortes entre os jovens de 15 a 29 

anos no Brasil, representando uma taxa de 69,9 homicídios por 100 mil jovens no 

país e 54,5% do total de vítimas em relação à taxa de homicídio geral no mesmo 

ano, embora sejam apenas 24,6% da população total do país. (ATLAS DA 

VIOLÊNCIA, 2019, p. 25).  

Na análise do fenômeno por unidade federativa, expressa-se uma abissal 

variação nas taxas de homicídios de jovens no mesmo ano. Enquanto há estado 

com uma taxa de 18,5 homicídios para cada 100 mil jovens, como por exemplo, o 

estado de São Paulo, há o estado do Rio Grande do Norte com a taxa de 152,3, 

demarcando fortemente as desigualdades regionais.  

No ranking das taxas mais elevadas, três são da região Nordeste: Rio Grande 

do Norte (152,3), Ceará (140,2) e Pernambuco (133,0). Em relação ao ano anterior, 

o Ceará apresentou o aumento de 60% na taxa de homicídios de jovens, sendo o 

maior aumento em relação aos outros estados. 

Além disso, na análise das causas de homicídios, o Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (2019), apresenta que 78,5% dos jovens com até 29 anos foram 

vítimas de intervenções policiais. Na faixa etária compreendida entre 20 e 24 anos 

é que se dá a maior parcela da vitimização por intervenções policiais, com 33,6% 

das vítimas neste estrato etário. 

No que tange o perfil racial das vítimas, os negros são 75,4% dos mortos 

pela polícia. “O Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 

mostrou que a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é, em 

média, 2,5 vezes superior à de um jovem branco” (ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 62). Estes dados comprovam o viés racial da 

violência no Brasil, caracterizado de forma evidente a face do racismo no país. 

Os dados demostram um contexto geral preocupante e requer um 

redobramento de atenção tanto nas políticas focalizadas para os adolescentes e 

jovens, quanto na política de segurança pública como um todo. 

3.3 Segurança Pública e controle social 

 Conceituar segurança pública torna-se um processo bastante complexo. 

Faz-se necessário compreender as dinâmicas sociais no que se refere à efetivação 

da cidadania, dos direitos e deveres, a atuação do Estado na aplicação de leis e a 
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ordem, entre outros fatores (SOUZA, 2015, p. 52). A falta de segurança pública, 

relacionada aos crescentes índices de violência veiculados e, consequentemente 

associado à criminalidade, aumenta cada vez mais as reivindicações da sociedade 

para a manutenção da ordem por meio do controle do crime. 

 Para Soares (2006), a segurança pública demanda a estabilização de 

expectativa positiva, a partir da manutenção da ordem, no âmbito de duas esferas: 

a primeira diz respeito à redução de ocorrências de práticas violentas, 

principalmente aquelas que se enquadram como crimes de ameaça à vida; a 

segunda esfera refere-se a redução de percepções e sensações de insegurança, 

causadas não somente por experiências vividas por si e pelas pessoas do convívio 

social, mas aquelas cotidianamente divulgadas nos meios de comunicação 

(SOARES, 2006 apud SOUZA, 2015, p. 460). 

Nesta perspectiva, a obtenção da segurança pública ocorre, sobretudo, a 

partir da contenção das ameaças e violências por meio de mecanismos de controle 

para manutenção da ordem social. Com isso, o conceito de controle social como 

instrumento de ordenamento da sociedade, é discutido e abordado a partir da visão 

clássica de autores contemporâneos. 

De acordo com Alvarez (2004), a noção de controle social teve suas raízes 

nas discussões clássicas sobre à integração social de Èmile Durkheim, no qual 

consistia em analisar o conjunto da sociedade, se detendo a “estabelecer um grau 

necessário de organização e de regulação da sociedade de acordo com 

determinados princípios morais, mas sem o emprego excessivo da pura coerção” 

(ALVAREZ, 2004, p. 169). Na concepção de Durkheim, a regulação da sociedade 

se restringia às regras de reciprocidade, da coesão social, motivada pela 

consciência coletiva e solidariedade. É de fato na sociologia norte-americana do 

século XX que a expressão controle social é utilizada para definir um campo 

específico de estudo, com o objetivo de compreender, sobretudo, as raízes da 

cooperação e coesão no seio da própria sociedade. Não se considerava até o 

momento as questões da ordem social inerente à atuação do Estado, como uma 

forma de regulação. Estas perspectivas, também presentes nas ideias de Durkheim, 

buscava entender muito mais as questões “micro”, relacionadas à ordem e 

harmonização social, do que as questões “macro” no sentido de buscar às 

condições de transformação na estrutura social. 
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Ainda em consonância com Alvarez (2004), é após à Segunda Guerra 

Mundial que a expressão controle social começa a direcionar o seu significado para 

o lado oposto das análises, trazendo à concepção de coesão social “como resultado 

de práticas de dominação organizadas pelo Estado ou pelas “classes dominantes””. 

(ALVAREZ, 2004, p. 170). Nesta nova perspectiva, a partir da forma 

multidimensional de se pensar o problema, considerando os aspectos complexos 

envolvidos, o autor Michel Foucault ganha notoriedade e torna-se um dos principais 

pensadores críticos dos mecanismos institucionais de controle e a relação com as 

práticas de poder. 

 Em seu livro Vigiar e Punir de 1975, Foucault apresenta o papel central das 

prisões como mecanismo de punição, de maneira não mais para o suplício ou o 

castigo como forma exemplar, mas sim para a disciplina do corpo e da “alma” do 

detento, trazendo o conceito de “corpo disciplinado” (FOUCAULT, 1987, p. 178). 

Além disso, procura mostrar as práticas disciplinares das próprias da prisão que têm 

uma repercussão para além dos muros da instituição, a partir de tecnologias de 

poder que, partindo das práticas prisionais, espalham-se por toda a sociedade, em 

instituições como fábricas, hospitais, escolas, etc. 

 É neste contexto que Foucault apresenta estas relações a partir do Panóptico 

de Bentham que diz respeito a uma arquitetura circular planejada para ser aplicável 

à qualquer estabelecimento, cujo o objetivo é controlar ou dirigir, a partir deste 

monumento, às pessoas. Segundo Tadeu (2008), estas construções apresentam 

um padrão para utilizar em diversos espaços e contextos com a finalidade de 

garantir à inspeção o controle: 

(...) seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o 
viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o 
desassistido, curar o doente, instruir os que estejam dispostos em 
qualquer ramo da indústria, ou treinar a raça em ascensão no 
caminho da educação, em uma palavra, seja ele aplicado aos 
propósitos das prisões perpétuas na câmara da morte, ou prisões 
de confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou 
casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou 
hospícios, ou hospitais, ou escolas. (TADEU, 2008, p. 19/20) 

 Essa vigilância hierárquica, por meio do efeito de poder que é gerado, causa 

o adestramento das pessoas para à obediência e a manutenção da ordem, processo 

denominado por Foucault como o Poder Disciplinar (ALVAREZ, 2004, p. 172). No 

entanto, no contexto das prisões, mesmo com as diversas críticas ao sistema por 

não ser de fato eficaz, na medida em que não reduz à criminalidade e provoca 
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reincidência, elas cumprem um importante papel de manutenção das relações de 

poder na sociedade. 

 Estas práticas de disciplina continuam se configurando nas formas de 

manutenção e perpetuação do poder nos vários contextos e grupos sociais, 

sobretudo para o controle dos mais pobres e considerados “perigosos” para o 

convívio em sociedade. Estas formas de manutenção do poder são objetivamente 

materializadas na forma em que os governos fazem o planejamento e execução das 

políticas públicas, sobretudo em relação às políticas de segurança, notadamente 

baseadas na contenção da violência por meio do controle e repressão. 

3.4 Políticas Públicas 

Com intuito de compreender o funcionamento, sobretudo, da política de 

segurança, cabe entender os processos que envolvem o planejamento e execução 

das políticas públicas e como a ampliação dos estudos desta área tem contribuído 

para melhorar a efetividade da atuação dos governos. 

O campo de estudo da política pública como área acadêmica, de forma a 

compreender o seu conceito e funcionamento, teve início nos Estados Unidos na 

década de 1930. Este campo ganhou notoriedade nos países industrializados e em 

desenvolvimentos principalmente diante as restrições financeiras e políticas que 

estavam sendo impostas aos governos no período de pós-guerra, gerando 

demandas pela elaboração de políticas públicas eficientes e efetivas. Com isso, as 

instituições começaram a pautar com mais rigor as regras e modelos que orientem 

a sua tomada de decisão, formulação, implementação e avaliação (SOUZA, 2002). 

Souza (2002) ressalta que os estudiosos considerados “os pais” fundadores 

da área de política pública são: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. A 

definição clássica de política pública, diante as decisões a serem tomadas e 

analisadas, é apresentada por Laswell, no qual procura responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz. Para Dye o conceito é 

sintetizado de forma a abordar a política pública como “o que o governo escolhe 

fazer ou não fazer”. De forma mais explicativa, Peters apresenta como a soma das 

atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos (SOUZA, 2002, p. 3). 

A área de estudo foi se expandindo a partir das necessidades de 

aprofundamento e aperfeiçoamento nas políticas públicas. No Brasil, de acordo com 
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pesquisadores do Campo de Públicas4, as políticas públicas são definidas como 

instrumentos que tem a finalidade de enfrentar, diminuir ou resolver um problema 

público (SECCHI, 2016), ou ainda é uma ação realizada pelo governo para intervir 

numa realidade social (TRONCO, 2018). 

Howlett (2013) apresenta para além do entendimento do conceito política 

pública como processo de “resolução aplicada de problemas”, a atuação do policy-

making (formuladores de políticas) que trata fundamentalmente de atores cercados 

de restrições que tentam harmonizar objetivos políticos (policy goals) com meios 

políticos (policy means). Em outras palavras, a política pública é um conjunto de 

decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores políticos, e 

que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-

los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, em 

princípio, ao alcance desses atores. 

A expressão "policy analysis" (análise de política pública), é introduzida ainda 

na década de 1930, como forma de aproximar os cientistas deste campo com suas 

produções acadêmicas e as atuações empíricas dos grupos de interesse do 

governo. Souza (2002) apresenta o conceito de Simon sobre racionalidade limitada 

dos decisores públicos (policy makers), argumentando, contudo, que a atuação dos 

decisores públicos é limitada por vários problemas, tais como informação 

incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão, auto interesse dos 

decisores etc.; isto poderia ser minimizado e estruturar um ponto satisfatório a partir 

de criação de conjunto de regras e incentivo que padronize o comportamento dos 

atores para a obtenção de resultados previamente planejados de maneira racional, 

de forma que impeça à utilização dos mecanismo para o benefício de interesses 

próprios. 

Diante as definições supracitadas, compreende-se que as políticas públicas 

são instrumentos complexos que necessitam de interesse, articulações, discussões 

e decisões de atores internos e externos do governo sob a demanda pública 

apresentada.  

                                                
4 O Campo de Públicas é [...] um campo multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecno políticos, no âmbito 
das Ciências Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas, que se volta para assuntos, temas, problemas e questões 

de interesse público, de bem-estar coletivo e de políticas públicas inclusivas, em uma renovada perspectiva 

republicana ao encarar as ações governamentais, dos movimentos da sociedade civil organizada e das interações 

entre governo e sociedade, na busca do desenvolvimento socioeconômico sustentável, em contexto de 

aprofundamento da democracia (PIRES et al., 2014). 
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Para além das definições, é importante ressaltar o processo do ciclo das 

políticas públicas. De acordo com Howlett (2013), este termo compreende as fases 

da política pública como um ciclo deliberativo e são divididas em cinco estágios: 

Montagem da agenda; Formulação de políticas; tomada de decisão, implementação 

e avaliação de políticas públicas. 

A Montagem da agenda (agenda setting), que desencadeia os outros 

estágios do ciclo e vice-versa, é o estágio no qual são definidos, por meio dos 

tomadores de decisão (policy makers), quais as questões que entraram na pauta do 

governo e que estará dentro das prioridades definidas politicamente. De acordo com 

Souza (2002), a definição do que entra ou não na agenda dos governos são dadas, 

principalmente, pelos problemas existentes e/ou por meio dos grupos de pressão 

envolvidos em determinadas pautas: políticos, partidos, mídia, sociedade civil, etc. 

A violência no Brasil é um exemplo de problema que, de uma forma ou de outra, 

sempre está na agenda dos governos, influenciados também pelos grupos de 

pressão. 

É na perspectiva de compreender o funcionamento das políticas públicas, 

nos modelos para estruturar as práticas de gestão de maneira que possa obter 

melhores resultados diante os problemas públicos, que será analisado as políticas 

direcionadas para dirimir os altos índices de violência no país, sobretudo na capital 

do Ceará. 
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4. POR UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA CIDADÃ NO BRASIL: UMA 

TRAJETÓRIA FRACASSADA 

 Os avanços nas políticas públicas no Brasil foram, sobretudo, conquistados 

na Constituição de 1988 a partir de pressões da sociedade civil por melhores 

condições de vida. A Carta Magna trouxe a garantia de direitos por meio de 

reestruturação de agendas políticas como assistência social, educação e saúde. No 

entanto, a política de segurança pública continuou seguindo o modelo herdado do 

período ditatorial brasileiro, pautado, sobretudo, nos seguintes fatores: 1) Controle 

social; 2) centralização da política de segurança nas instituições policiais; 3) nas 

ações com o objetivo de repressão ao crime; 4) na defesa interna e defesa nacional 

que na prática significa identificar o inimigo a ser combatido (SOUZA, 2015, p. 20). 

 De forma paradoxal, apesar da Constituição Federal de 1988 ser pautada em 

paradigmas democráticos, no qual consolida e amplia os direitos, o Código de 

Processo Penal vigente ainda é baseado na criminalização de alguns segmentos 

sociais e no controle social. Isto permite que as ações de segurança pública 

aplicada, mesmo após a Constituição Cidadã, continuem seguindo a trajetória 

histórica da legislação penal, sobretudo na concepção de defesa nacional e interna 

vigente na Ditadura Militar. 

Apesar da segurança pública ser, para uma sociedade democrática, um 

elemento fundamental para a promoção dos direitos humanos e para o exercício da 

cidadania, esta teve início na agenda política brasileira tardiamente. Souza (2015) 

argumenta que há uma inexistência de mecanismos efetivos de controle interno e 

externo nas instituições responsáveis pela segurança pública, estas centralizadas 

nas polícias. Via de regra, a resposta dada pelo Estado às demandas sociais no 

que se refere a melhoria da qualidade da segurança é de uma política pautada em 

mais repressão e controle das classes consideradas “perigosas”. 

As principais iniciativas para alterações no modelo de política de segurança 

no Brasil começaram a surgir no governo de Fernando Henrique Cardoso, iniciado 

em 1995. Logo no segundo ano do primeiro mandato foi implantado o Programa 

Nacional de Direitos Humanos, trazendo a concepção de segurança das pessoas 

para garantir a efetivação dos direitos humanos. Esta iniciativa surgiu em 

decorrência da Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada no ano de 

1993, em Viena, no qual saiu como recomendação aos países presentes a 
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elaboração de programas no âmbito nacional com o objetivo de integrar e promover 

a proteção dos direitos humanos. 

Com o aumento da pressão social por melhorias na segurança pública e nos 

aparatos de justiça criminal, diante do agravamento do contexto de violência urbana 

nas cidades a partir da década de 1980, foi criado em 1997, no segundo mandato 

do FHC, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública e, em 2000, o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública 

(SOUZA, 2015, p. 31). 

O governo de FHC trouxe as primeiras tentativas de mudanças no modelo 

de segurança pública com uma agenda que possibilitasse a criação de um novo 

paradigma da política, pautada na segurança civil. 

Os dois governos subsequentes de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) 

deram continuidade às reformas no âmbito da segurança pública, iniciada na gestão 

anterior. No primeiro ano de governo, houve a tentativa de implantar um Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), a partir da anunciação do Pacto pela Paz. 

Apesar de não ter ocorrido a implementação do SUSP no seu governo, a 

consolidação de um sistema nacional de segurança fez parte das suas principais 

ações no primeiro mandato. 

No segundo mandato de Lula, destacou-se a criação do Programa Nacional 

de Segurança Pública, denominado como Pronasci, com o objetivo de prevenir o 

crime e proporcionar à participação da sociedade civil na gestão da segurança 

pública. As ações do Pronasci resultaram na realização, em 2009, da primeira 

Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), o que permitiu uma ampla 

participação social na discussão sobre o modelo e os rumos da temática no Brasil. 

No entanto, a conferência não conseguiu alcançar o objetivo de ser um 

espaço para consolidar as reformas na segurança pública construídas durante os 

governos do FHC e Lula. Isto se deve a estrutura adotada no Conseg que 

impossibitou as decisões e/ou deliberações pela falta de consenso no resultado da 

conferência, causando um imobilismo político. 

As intensas disputas de diversos atores pelo domínio da política de 

segurança pública sempre estiveram presentes. Segundo Silva (2015), as coalizões 

de atores que disputaram a hegemonia de crenças e ideias nos governos de FHC 

e Lula, principalmente no processo de discussão e decisão no Conseg, 

impossibilitaram reformas estruturais e a manutenção do status quo da política. 
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Silva (2015) identificou duas coalizões que atuaram neste processo: A 

coalizão reformista e a coalizão conservadora. A primeira diz respeito aos grupos 

que atuaram pelas mudanças estruturais no modelo de política de segurança que 

envolvem atores da sociedade civil, movimentos de direitos humanos, acadêmicos 

das universidades, alguns setores progressistas da polícia, etc. A segunda coalizão 

atuou no processo de manutenção do atual modelo de política, contando com o 

apoio de oficiais e delegados dos segmentos policiais Militar  e Civil, bem como suas 

entidades representativas, as empresas de segurança privada, indústria de 

armamento. 

Apesar da entrada de novos atores para discussão da política de segurança 

pública e da crise de modelo instaurada, nenhuma reforma estrutural de fato obteve 

êxito. De acordo com Oliveira (2011) a resistências às mudanças estruturais no 

campo da segurança pública torna-se evidente ainda mesmo na Constituição 

Federal de 1988, pois não trouxe perspectiva de mudança substantiva na política, 

talvez pela falta de consenso sobre as alterações ou, até mesmo, pelo fato de o 

modelo herdado da Ditadura atender aos interesses das classes conservadoras e 

da elite. Tal modelo não foi contraditado pela pressão da sociedade civil organizada, 

assim como no campo de outras políticas públicas. 

Um ponto importante a ser analisado pela correlação de forças da coalizão 

conservadora, de acordo com Silva (2015), é o aspecto conservador da própria 

sociedade brasileira, “um conservadorismo marcado pelo preconceito que confunde 

(e ratifica) a segurança pública com repressão criminal e controle social”. (SILVA, 

2015, p. 254). 

Este conservadorismo com demandas pautadas em punição e de 

recrudescimento penal é constantemente reforçado pela mídia, no qual causa uma 

generalização dos problemas da criminalidade a partir dos casos selecionados e 

constantemente expostos pelos meios de comunicação. Os efeitos dessa 

repercussão produzem a opinião pública tanto da sociedade como um todo, quanto 

dos operadores da política. 

Num contexto marcado pelo medo, fruto da violência 
generalizada, junto ao desamparo de segmentos sociais 
vulneráveis, o discurso da repressão, do aprisionamento e do 
recrudescimento penal parece se constituir como o único 
lenitivo para a superação dos dilemas da segurança pública 
(SOUZA, 2015, p. 256). 
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Este contexto de uma segurança pública pautada, sobretudo, na repressão 

e centralizada na polícia, causa uma reação social dúbia: na medida em que o 

estado penal torna a violência institucionalizada, gerando nas pessoas um medo da 

polícia, há, por outro lado, um consenso social de que “polícia boa é polícia violenta”, 

discurso reforçado cotidianamente pela mídia, o que legitima cada vez mais o viés 

conservador da política de segurança pública. 

As coalizões no campo da segurança pública que se formaram e se 

consolidaram nos governos de FHC e Lula continuam disputando o cenário da 

política. Souza (2015), identifica que no governo de Dilma Rousseff há continuidade 

na política de segurança pública na mesma direção dos governos passados. No 

entanto, como nas tentativas anteriores, houve algumas mudanças incrementais, 

mas não se conseguiu restabelecer o debate no campo da segurança pública para 

a tentativa de mudanças estruturais. 

As causas apontadas para o fato de não ter se avançado nas mudanças nos 

governos de Dilma diz respeito a falta de centralidade da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP) na condução das políticas de segurança pública 

dentro do Ministério da Justiça, no qual, neste período, apresentou uma gestão 

burocrática e centralizadora.  

Para Silva (2017), no governo Dilma a União assumia a condição de 

subsidiária no tocante à execução das políticas, ao passo que o novo Plano 

Nacional de Segurança Pública colocava a atuação do governo federal como apoio 

aos governos estaduais na produção e na gestão das ações. O exemplo disso foram 

os apoios aos programas estaduais como Pacto pela Vida do governo 

Pernambucano; o programa de controle de homicídios, Fica Vivo, do governo de 

Minas Gerais, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), no Rio de Janeiro, dentre 

outros.  

No âmbito das mudanças incrementais no governo federal destacam-se a 

Criação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, Prisionais 

e Sobre Drogas (SINESP) e ações de combate ao tráfico de armas e drogas nas 

fronteiras. 

Com o processo de impeachment da presidenta Dilma e a ascensão de 

Michael Temer na presidência, amplia-se as ações do governo federal frente a 

política de segurança pública (SILVA, 2017, p. 24). No entanto, identifica-se neste 

período uma política com ênfase na abordagem repressiva-ostensiva, sobretudo, 
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diante da crise no sistema prisional nos estados do Norte e Nordeste. É neste 

contexto que é lançado um novo Plano Nacional de Segurança Pública que surge a 

proposta de construção de mais cinco presídios federais e a proposta de ampliação 

da Força Nacional de Segurança Pública que inclui a contratação de militares 

aposentados. Além disso, houve a tentativa de transferir recursos do Fundo 

Penitenciário Nacional para financiar o aparato de segurança pública dos estados. 

Ainda em consonância com Silva (2017), dada as mudanças apresentadas, 

identifica-se que a política no âmbito nacional tomou a direção oposta às tentativas 

de novas perspectivas para o setor nos governos anteriores. Havia a tentativa de 

atuação estatal de forma a equilibrar dimensões ostensivo-repressivas e 

preventivas, na perspectiva de promover uma política de segurança cidadã. 

Ao passo da constante crise política instaurada ainda no governo Dilma, o 

que contribuiu para a ascensão e fortalecimento do conservadorismo, tornou a 

mudança de paradigmas na segurança pública ainda mais distante. A eleição de 

Jair Bolsonaro em 2018, a partir de seus posicionamentos políticos e o que tem se 

configurado na sua política para a segurança pública até o momento, confirma este 

pressuposto. 

A temática da segurança pública com viés de extremo conservadorismo foi o 

carro-chefe da campanha eleitoral de Bolsonaro. A sua retórica com frases prontas, 

baseada no discurso de recrudescimento da política de segurança pública para 

“combater a impunidade e o crime”, somado ao apoio de liberar o armamento à 

população para autodefesa, congregou a opinião pública, historicamente trabalhada 

nos discursos de mídias policialescas. 

Após tomar posse na presidência, o primeiro projeto lançado na área de 

segurança pública no seu governo foi o Pacote da Lei Anticrime, apresentado por 

Sérgio Moro, eleito ministro da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o texto, 

este projeto altera uma série de legislações brasileiras com o objetivo de atuar no 

combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2019).  

As principais críticas de especialistas ao projeto, segundo matéria da BBC 

News Brasil, se dão por ser um plano que investe mais ainda no recrudescimento 

da legislação penal e por não apresentar medidas efetivas para reorganizar o 

sistema prisional. Além disso, um dos pontos mais criticados no texto diz respeito à 

ampliação das hipóteses em que um crime cometido por um policial pode ser 
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considerado em legítima defesa, dando uma margem maior para se enquadrar nos 

casos de excludentes de ilicitude5. Neste sentido, a proposta altera os artigos 23 e 

25 do Código Penal. 

O artigo 23 apresenta que, para qualquer tipo de excludente de ilicitude, o 

agente deverá responder por excesso doloso ou culposo. Isso significa que, caso a 

ação do agente seja desproporcional à situação que a provocou, ele poderá ser 

punido por excesso. A mudança propõe incluir um inciso estabelecendo que “o juiz 

poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de 

escusável medo, surpresa ou violenta emoção. ” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 8). 

Já para o artigo 25, que trata da legítima defesa, é proposto que seja incluído 

os agentes de segurança pública. Nas ações policiais, os agentes devem aguardar 

à iminência de uma ameaça para poder reagir. Com a inclusão dos agentes de 

segurança pública na legítima defesa, passarão a ter permissão para agir de forma 

preventiva, antes mesmo de uma ameaça de fato, algo que na prática já acontece 

e que se pretende legitimar. 

No contexto em que os homicídios cometidos por intervenções policiais 

crescem ano após ano no Brasil (G1, 2019), estas alterações podem acarretar em 

uma piora neste cenário, mesmo que infelizmente estes casos já aconteçam na 

realidade. 

Para o julgamento de crimes que envolvam policiais, é importante frisar que: 

(...) a fronteira entre o uso legítimo e ilegítimo da força letal é tênue 
e, por isso, às circunstâncias muitas vezes não são apuradas de 
forma adequada no Brasil, fazendo com que uma diversidade de 
casos, legítimos e ilegítimos, sejam contabilizados da mesma forma 
e com pouca transparência (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018, p. 29). 

Apesar do grande investimento em campanhas publicitária para a divulgação 

de forma a influenciar na aprovação, o Pacote anticrime têm perdido centralidade 

nas discussões no congresso, sendo descaracterizado da proposta inicial.

                                                
5 Segundo o Art. 23 do Código Penal, a excludente de ilicitude diz respeito a ação que não é considerada crime 

quando o agente pratica o fato: i) em estado de necessidade; ii) em legítima defesa; iii) em estrito cumprimento 

de dever legal ou no exercício regular de direito. 
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5. AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO CEARÁ E FORTALEZA 

A trajetória histórica da política de segurança pública do estado do Ceará não 

seguiu rumos diferentes do país como um todo. As mais de duas décadas de regime 

militar trouxe marcas profundas de autoritarismo, do enrijecimento das instituições 

do Estado, em que as práticas democráticas tiveram dificuldades de serem 

instauradas, principalmente nas instituições responsáveis pela ordem pública. 

De acordo com Barreira (2004), é justamente pelo legado trazido pela 

Ditadura Militar que os governo pós-redemocratização tiveram dificuldades de 

implementar uma política de segurança pública que não fosse pautada no uso 

indiscriminado da violência por parte dos agentes repressivos do Estado, formados 

sem base nos direitos humanos e no respeito à cidadania. 

Os primeiros governos que tinham um discurso para trazer uma nova 

perspectiva para a política de segurança pública no Ceará foram as gestões de 

Tasso Jereissati (1987-1990), Ciro Gomes (1991-1994), novamente Tasso 

Jereissati (1995-1998 e 1999-2002) e Lúcio Alcântara (2003-2006), sendo este 

bloco denominados como o “governo das mudanças” (BARREIRA, 2004; SOUSA, 

2013).  

Nesse contexto, a atuação dos órgãos de segurança buscava ter como 

parâmetro os princípios de moralização interna e eficiência, para buscar a melhoria 

da instituição e uma nova estratégia policial. 

 O principal objetivo dos governos, sobretudo na área de segurança pública, 

era conquistar a credibilidade e confiança da população diante à atuação dos 

policiais, com o discurso de novas abordagens, baseado na racionalidade e na 

modernidade. É neste contexto de conquista da opinião pública que é investido na 

visibilização desse discurso na mídia, de forma a convencer que o crime e a 

violência estavam sobre o domínio do Estado. 

Como exemplo desse grande investimento, foi a campanha contra a 

pistolagem, considerada uma prática "dos tempos dos coronéis", arcaica que, diante 

"uma nova ordem social", não deveria mais existir. Este novo contexto no qual 

mostra publicamente o combate ao crime e à implantação da ordem, foi de suma 

importância para a ascensão política de Moroni Torgan. 

 Apesar da tentativa de mudanças, os governos supracitados não 

conseguiram diminuir as taxas de criminalidade e muito menos modificar o 
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descrédito em relação à polícia, fato decorrente do sentimento de medo e 

insegurança da população não desconstruído pela política discursiva. 

 A entrada de Cid Gomes no governo em 2007 inaugurou um novo ciclo da 

elite no poder político do Ceará (SILVA, 2013, p. 6). Governador por duas gestões 

(2007-2010/ 2011-2014), enfrentou crises na política de segurança com o 

crescimento da violência, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Com 

isso, uma das principais bandeiras para a reeleição em 2014, foi a divulgação do 

Programa Ronda do Quarteirão que, em suma, trata-se de um modelo de 

policiamento comunitário, inspirado em experiências internacionais, que exige 

integração entre as Polícias Militar e Civil e maior efetividade policial (MONTE, 

2016). Contudo, o investimento em formações mais humanísticas por parte das PMs 

não legitimou mudanças no modus operandi nas ruas. 

 Após sua reeleição, ainda mais investimentos foram feitos na área de 

segurança pública, tendo em vista que os governos estavam cada vez mais sendo 

pressionados a dar respostas à altura do crescimento exponencial da criminalidade 

no Ceará. Ao longo das duas gestões, observou-se o resultado dos investimentos 

no aumento do quadro dos profissionais da área que passou de 16 mil, em 2006, 

para 19 mil, em 2014. Em relação às delegacias, no mesmo período, subiram de 

136 para 198 (Monte, 2016). 

No entanto, o investimento adotado para a melhoria da política não surtiu 

efeito positivo que, ao invés de queda nas ocorrências de delito, houve crescimento 

no período indicado, como mostra Monte (2016, p. 222): 

Em 2006, o estado registrou 1.793 homicídios, enquanto em 2014, 
consoante a Secretaria de Segurança Pública divulgou terem 
ocorrido, no período, 4.439 homicídios. O programa governamental 
foi perdendo a ligação com o projeto inicial, aproximando-se do 
modelo tradicional de polícia ostensiva. Ao longo das duas gestões, 
a insegurança, que antes tinha Fortaleza como cenário ideal, 
ganhava espaço nos médios e grandes municípios do interior. Não 
foram poucas as pesquisas nacionais e internacionais que 
indicaram Fortaleza como uma das cidades mais violentas do país. 

 Apesar das contribuições na “modernização” da segurança pública, com 

altos investimentos em pessoal e em equipamentos, o governo Cid Gomes teve um 

balanço negativo na pasta pela ineficácia da política adotada. 

Na primeira gestão do governador Camilo Santana, é lançado em 2015, o 

Ceará Pacífico, apresentando como proposta a integração de ações intersetoriais e 

polícia comunitária, semelhante à política planejada pelos governos anteriores. 
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Contudo, Ferreira Filho (2019), demonstra que os investimentos para a área de 

segurança pública nesse governo vão na contramão de uma política preventiva. 

Prova disso é o aumento de investimentos na Polícia Militar, pautada na 

ostensividade no policiamento das ruas, em detrimento da Polícia Civil, que cuida 

das investigações. Em relação ao quadro de efetivos, no primeiro ano do governo 

havia 16.118 policiais da Polícia Militar e 2.734 da Polícia Civil. Já no início do 

segundo mandato, os efetivos passam para 20.318 e 4.167, respectivamente. 

 A falta de investimentos em inteligência policial demonstra a desarticulação 

do Estado perante à ascensão das facções criminosas no Ceará6 nos últimos anos. 

Este contexto da falta de uma política de segurança preventiva efetiva e a divisão 

dos territórios por meio da atuação do poder paralelo, sobretudo em Fortaleza, são 

os principais componentes responsáveis pela violência crescente no estado. 

Os exemplos do contexto crítico que impera a política de segurança pública 

no Ceará são vários, dentre eles, as chacinas ocorridas nos últimos anos nos bairros 

de Fortaleza. Em novembro de 2015, 11 pessoas foram mortas na Grande 

Messejana, das quais sete eram jovens de 16 e 17 anos, e as suspeitas recaíram 

sobre os agentes de segurança pública. Segundo denúncias, o ocorrido foi uma 

retaliação dos policiais pela morte de um soldado da Polícia Militar. No entanto, não 

há provas de que as vítimas tinham envolvimento com o referido caso. Apenas em 

agosto de 2016 a Justiça decretou a prisão preventiva de 44 Policiais Militares 

envolvidos direta e indiretamente na chacina. Em outubro de 2019, 31 policiais 

acusados foram à júri popular.  

Outra chacina em Fortaleza que ficou nacionalmente conhecida foi no bairro 

Cajazeiras em janeiro de 2018. O ataque ocorreu em uma festa denominada “Forró 

do Gado”, que resultou em 14 mortos e 9 feridos, mais uma vez vitimando em sua 

maioria adolescentes e jovens. A rivalidade entre facções foi o que motivou a ação 

na localidade, no entanto, de acordo com o jornal O Povo, as vítimas foram 

escolhidas de maneira aleatória (O POVO, 2018). 

Estes e diversos outros exemplos de confrontos e constantes crises na 

segurança pública no Ceará, demonstram o total descontrole da situação é o 

resultado das políticas paliativas adotadas historicamente. Em 2019, na segunda 

                                                
6 Atualmente quatro facções criminosas disputam território no Ceará: Comando Vermelho (CV), 
Primeiro Comando da Capital (PCC), Família do Norte (FDN) e Guardiões do Estado (GDE). 
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gestão de Camilo Santana, dado o acúmulo de ações criminosas fora de controle, 

o governo vem tomando medidas mais rigorosas, sobretudo nos presídios. Dentre 

elas, cabe citar à decisão da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, 

em janeiro de 2019, de não mais garantir a separação dos presos por facções dentro 

dos cárceres. Até o momento, trégua entre os grupos criminosos está estabelecida, 

mas a instabilidade está sempre presente (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019, p. 27). 

Em consonância com as ações do governo do Estado, a prefeitura de 

Fortaleza tem investido bastante recursos em segurança pública nos últimos anos. 

É nesse mote e a partir da complexidade no qual vem se apresentando a violência 

no município que é implementado em 2018 o Programa Municipal de Proteção 

Urbana (PMPU), que será abordado no tópico a seguir.
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6. O PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO URBANA (PMPU) 

O Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) do município de 

Fortaleza, idealizado por Moroni Torgan, vice-prefeito da segunda gestão de 

Roberto Cláudio na Prefeitura Municipal de Fortaleza (2016-2020), tem o objetivo 

de atuar na prevenção da violência no município, de uma forma sistêmica e 

colaborativa, por meio de ações que trabalham nos três níveis de prevenção: 

primária, secundária e terciária (PMF, s/d). Cruz (2013) apresenta o conceito de 

cada nível de prevenção: 

1) A prevenção primária trata de ações do Estado que garantam os 

direitos sociais através da implementação de diversas políticas de 

médio a longo prazo, como o investimento em educação, saúde, 

trabalho, etc.; 

2) A prevenção secundária diz respeito às ações pontuais para a 

revitalização dos espaços de sociabilidade, como a reurbanização de 

bairros precários, tendo efeito a curto e médio prazo; 

3) A prevenção terciária é a ação de reclusão e penalização, efetivada 

por meio da atuação de policiais. 

 É nesta perspectiva que o PMPU é formulado, usando técnicas preventivas, 

ações urbanísticas e iniciativas de serviços para a comunidade, bem como vigilância 

sistemática, eletrônica e ostensiva. De acordo com a apresentação do programa no 

site da prefeitura, o mesmo também tem o objetivo de inverter a lógica de segurança 

na comunidade que parte do macro para o micro, realizando ações diretas no 

território, permitindo ações mais precisas e acompanhamento mais efetivo. 

 O equipamento central para a execução do programa são as torres 

padronizadas de vigilância denominadas de Células de Proteção Comunitária, 

apresentada nas falas do precursor, Moroni Torgan, como “uma das inovações da 

área de segurança urbana, com base nas melhores iniciativas mundiais” (PMF, s/d). 

Cada célula opera com média de 40 Guardas Municipais e 20 policiais militares que 

farão o patrulhamento pelas ruas da comunidade. Além disso, as torres contam com 

40 câmeras por perímetro e um drone, formando um sistema de vigilância eletrônica 

com monitoramento de toda área, assistida 24 horas. 

 A atuação do programa, a partir da implantação das Células de Proteção 

Comunitária, está presente, até o mês de novembro de 2019, em sete bairros 
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(compreendendo três regionais) identificados com alto índice de violência, são eles: 

Jangurussu (Regional VI); Canindezinho (Regional V) Barra do Ceará, Goiabeiras, 

Vila Velha (Regional I); Caça e Pesca (Regional II) e Bonsucesso (Regional III). 

A primeira Célula de Proteção Comunitária foi implementada no Bairro 

Jangurussu em fevereiro de 2018. O bairro foi escolhido de acordo com as 

estatísticas do Panorama de Violência em Fortaleza em 2016 elaborado pela 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A última torre 

implantada, até o dado momento, foi no bairro Bonsucesso inaugurado no dia 24 de 

setembro de 2019. 

A respeito dos índices de homicídios na adolescência, de acordo com os 

dados do CCPHA, o bairro Jangurussu apresentou no ano de 2017 31 homicídios, 

sendo o maior número absoluto de mortes de adolescentes no período. 

Imagem 1: Célula de Proteção Comunitária, bairro Jangurussu. 

 
Fonte: Imagens Google, 2019. 

As diretrizes e prioridades do programa são definidas por meio do colegiado 

do Conselho Municipal de Proteção Urbana que, além de consultivo, contribui na 

execução e manutenção do programa. O conselho é composto por representantes 

de órgãos e entidades do município, Estado, União, bem como o poder Judiciário, 

Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Defensoria Pública. 

Assim, a secretaria-executiva do conselho exerce a administração das Células de 
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Proteção, por meio das seguintes coordenadorias: Geral; Socioeducativa e 

Terapêutica; Comunicação, relações comunitárias e ouvidoria; Planejamento 

Operacional; e Inteligência (Policial, social e preditiva). 

 Juntamente com a implantação das Células de Proteção Comunitária, o 

programa leva às comunidades o Espaço Cidadania que tem a perspectiva de 

promover serviços, de maneira intersetorial, como oferta de cursos, orientação 

profissional, emissão de documentos, mediação de conflitos, atendimento à 

dependentes químicos, dentre outros. O Espaço Cidadania funciona em um 

contêiner, ao lado das torres de observação. 

Imagem 2: Espaço Cidadania do PMPU. 

 
Fonte: Imagens Google, 2019. 

Por meio da análise orçamentária do município de Fortaleza, identifica-se o 

grande volume de recursos destinados à implementação do PMPU em 2018. De 

acordo com as análises realizadas pelo Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente do Ceará (CEDECA Ceará, 2019), o orçamento fixado inicialmente 

para a implementação do programa no primeiro ano foi de R$ 439 mil. Ao longo do 

ano, o total de recurso suplementado chegou a R$ 9,3 milhões, resultando em um 

aumento de 2.020,5%.  

Para o ano de 2019, o orçamento para a Segurança Cidadã de Fortaleza, no 

qual se insere o programa, foi estimado com o valor de R$ 6.172.017,00 (LOA, 
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2019). Para o ano de 2020, foi estimado o valor de R$ 12.695.294,00, aumento de 

105,7% em relação a 2019. 

A execução orçamentária do programa no ano de 2018 foi de R$ 2,5 milhões, 

o que engloba os gastos com a manutenção das torres, compras de pistolas, 

espingardas, cartuchos e munições, entre outros, fazendo jus ao objetivo de 

prevenção no nível terciário (CEDECA CEARÁ, 2019, p. 22). 

Contudo, em relação aos gastos com a prevenção primária e secundária, 

ainda de acordo com as análises do CEDECA Ceará (2019), houve redução. De 

2016 a 2018, os gastos com Desporto e lazer reduziram 77,5%. Enquanto na 

prevenção secundária, os investimentos com assistência social foi o segundo menor 

dos últimos treze anos. Nos investimentos de assistência social, específico para 

adolescentes e jovens, também têm apresentado redução nos últimos anos. É o 

caso do programa Adolescente Cidadão, que tem o objetivo é a profissionalização 

do público indicado. Considerando os (as) adolescentes vítimas de homicídios, 

como apresenta o CCPHA, apenas 2% tiveram experiências com estágios ou com 

o Programa Jovem Aprendiz (CEDECA CEARÁ, 2019). 

 Segundo o gestor entrevistado da coordenação do Espaço Cidadania, muitas 

ações, sobretudo no que diz respeito aos serviços prestados à comunidade, ainda 

estão em processo de implementação ou estão em planejamento, como é o caso 

do atendimento a pessoas dependentes químicas, apresentado pelo programa 

como um dos serviços disponíveis. O gestor informou que a equipe está passando 

pelo processo de formação, a partir da parceria firmada com a Coordenadoria de 

Políticas sobre Drogas (CPDrogas).  
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7. A PERCEPÇÃO DOS GESTORES E COLETIVOS DE JUVENTUDES SOBRE 

O PMPU 

Para que fosse possível compreender um pouco mais sobre o processo de 

implementação do programa, bem como a percepção dos gestores sobre o mesmo, 

foram realizadas duas entrevistas com pessoas ligadas a coordenação do Projeto 

Espaço Cidadania e ao monitoramento do programa, a partir de roteiros 

semiestruturado, com a média de 10 perguntas. Para efeito de resguardar a 

anonimato dos entrevistados, serão nomeados de Gestor 1 e Gestor 2. 

Para a compreensão da perspectiva dos coletivos de juventudes 

pertencentes às periferias do município, utilizou-se como método a observação 

participante, partindo do contexto de construção da VII Marcha da Periferia do 

Município de Fortaleza e da participação de um encontro das juventudes no bairro 

Jangurussu, denominado Sarau da B1. 

Dito isso, os relatos tanto das entrevistas quanto da observação participante 

foram estudados em duas principais categorias de análises identificadas nas falas, 

o que coadunam com as categorias previamente discutidas na seção do referencial 

teórico deste trabalho, como também apresentam novos elementos. Tais categorias 

escolhidas são: 1) controle social e segurança pública; e 2) participação e acesso à 

política pública. A visão dos gestores e dos jovens serão apresentadas 

concomitante, de forma que possa permitir contrastar as múltiplas perspectivas.  

Para melhor compreensão e organização, as categorias serão apresentadas em 

subtópicos. 

7.1 Controle social e segurança pública 

 Para além das informações sobre o objetivo do programa, já mencionado em 

tópicos anteriores e como consta nas apresentações padrões nos sites da 

prefeitura, o gestor 2 apresenta a lógica do programa, sobretudo da disposição 

geográfica das torres de observação, citando o Panóptico de Bentham, estudado 

por Michel Foucault, sob a perspectiva da vigilância e controle por meio de um ponto 

central como método de prevenção. 

 Neste sentido, as torres são construídas em locais estratégicos para que 

possam dispor do controle do ambiente em um raio de 1 km² nas comunidades 

identificadas com os maiores indicadores de violência. Para além disso, é dividida 
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por meio de sorteio, a ronda realizada pela guarda municipal e a polícia militar 

diariamente no perímetro delimitado na comunidade. 

 Diante da pergunta sobre receptividade do programa nas comunidades, 

principalmente em relação a vigilância das torres, o gestor da coordenação do 

Espaço Cidadania relata que está sendo bastante positivo, pois as pessoas se 

sentem mais seguras pois, teoricamente, o inimigo que rondava e causava 

insegurança, não tem mais espaço no perímetro compreendido pelo programa. 

(...) a bandidagem tava se afastando, ali eles não tem espaço, então 
no meu modo de pensar, eu vejo esse programa como um dos 
melhores programas que já foram criados no Brasil porque você tá 
indo diretamente no foco do problema e você não tá 
sobrecarregando o trabalho da polícia, porque a polícia ali ela cuida 
de um local, de um perímetro, então ela tem a condição de estar 
ostensivamente mais rápido, mais próxima do que tá acontecendo, 
então existe uma resposta mais rápida (Gestor 1, entrevista 
concedida em 08/11/2019) 

 A partir desse discurso, a pesquisadora aproveitou o ensejo para questionar 

se havia uma reflexão no âmbito do programa diante o contexto dos elevados 

índices de homicídios de adolescentes e jovens no Brasil, sobretudo em Fortaleza, 

causada muitas vezes pela truculência nas abordagens policiais. Em resposta, o 

gestor diz que esta questão não é um problema, tendo em vista que, no programa, 

a PM estará ali no perímetro para “inibir” que o problema aconteça, “ela não deixa 

acontecer o crime”. Um dos pontos positivos apresentado por ambos os gestores é 

sobre a Guarda Municipal atualmente poder andar armada.  

(...) quando você tá andando no ostensivo você tá prevenindo 
que algo aconteça que é o trabalho desse programa, prevenir 
que algo aconteça, vai zerar? Não vai zerar, em nenhum lugar 
vai zerar mas vai diminuir a criminalidade como já diminuiu 
demais essa criminalidade (Gestor 1, entrevista concedida em 
08/11/2019) 

 

 A fala demonstra o distanciamento entre os gestores da política e a realidade 

do cotidiano nas comunidades, sobretudo dos jovens nos espaços de sociabilidade. 

De acordo com os relatos de representantes de coletivos juvenis do Jangurussu, 

muitos jovens que frequentam o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte 

(CUCA), localizado em frente à primeira torre de vigilância implementada, já 

sofreram, de forma sistemática, perseguições, ameaças e constrangimentos por 

meio de abordagens truculentas da guarda municipal e da polícia militar. 
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Exigimos também o fim da repressão dos agentes da guarda 
municipal contra artistas e frequentadores do Cuca Jangurussu. 
Senhor Moroni, sua torre de segurança no Jangurussu, no 
Canindezinho, e outras comunidades, não protege ninguém. Só 
tortura a juventude com o objetivo de afastá-la do convívio público. 
(Carta denúncia da VII Marcha da Periferia, realizada em 
08/11/2019) 

A Carta denúncia gerada a partir dos coletivos que construíram a marcha, 

expressa o contexto de uma política pública pautada na repressão, sobretudo de 

jovens que são alvos fáceis de criminalização. 

Por outro lado, o discurso dos dois gestores apresenta que o programa trouxe 

uma tendência de redução nos índices de violência após a implementação das 

torres, indicado em 75%. Dado tais resultados preliminares, tem se investido cada 

vez mais para a expansão da política no município, a fim de fechar todo o perímetro 

de Fortaleza, como afirma os gestores. Com isso, até o final do ano de 2020, a 

prefeitura quer implantar mais treze Células de Proteção Comunitária, fechando em 

vinte torres até o final da gestão do Roberto Cláudio e Moroni Torgan. 

7.2 Participação e acesso a políticas públicas 

 No processo de formulação de uma política pública se faz necessário 

compreender o problema público e as dinâmicas que envolvem as necessidades 

das pessoas diretamente relacionadas neste contexto, por meio de processos 

democráticos e participativos. Diante disso, o roteiro de entrevista tinha questões 

com intuito de entender como se constituiu o programa para além dos índices de 

violência, sobretudo em relação aos serviços pelos Espaços da Cidadania, pois 

apresentam o objetivo de suprir os níveis primários e secundários de prevenção nas 

comunidades. 

 O gestor 1 apresenta este local como “a parte social do programa”, pois ele 

tem o objetivo de trabalhar a prevenção secundária por meio promoção de cursos 

e de acesso a serviços como o agendamento para emissão de RG, CPF, carteira 

de trabalho, atendimento do SINE7 para vagas de emprego, orientação para a 

formalização de microempreendedores da região. De acordo com o gestor do 

projeto, existe também a prestação de serviços porque “não adianta colocar só 

                                                
7 Sistema Nacional de Emprego (SINE). 
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segurança para reprimir o crime e não colocar nada que possa beneficiar aquela 

população daquele local, então o programa em si engloba tudo isso”. 

 Além disso, relata que o levantamento de demandas da comunidade 

acontece no momento em que as pessoas vão em busca de algum atendimento, 

pois é realizado um cadastro que vai indicar o serviço que procura, após isso, 

acontece um pós-atendimento, caso tenha recebido algum encaminhamento. 

Sobre tais serviços, houve a pergunta se há alguma atividade do programa 

voltada para o público jovem ou que faça interlocução com o Centro Urbano de 

Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), principalmente no bairro Jangurussu, 

tendo em vista que a torre de observação fica em frente ao equipamento juvenil. Em 

resposta, o gestor discorre que todos os equipamentos da prefeitura devem estar 

interligados, tendo em vista que fazem parte de uma administração única. Nos 

Espaços de Cidadania há cursos para o primeiro emprego, elaboração de 

currículos. Além disso, o espaço pode ser cedido de acordo com a necessidade da 

comunidade, como à utilização do espaço, por exemplo, para realizar as inscrições 

de algum campeonato. 

A nossa ideia é poder levar dentro do espaço de cidadania à maioria 
dos serviços que a prefeitura, que o governo tanto estadual como o 
federal eles oferecem para à população para deixar mais próximo 
das pessoas porque tem pessoas que não tem esse conhecimento 
(GESTOR 1, entrevista realizada em 08/11/2019). 

 No âmbito da efetivação de direitos, as ações trazidas pelo programa ainda 

são insuficientes diante as diversas demandas sociais estruturais ainda não 

supridas nas comunidades mais carentes de acesso a políticas públicas. No 

discurso dos coletivos de jovens que estiveram juntos no processo de construção 

da marcha, há relatos que, no processo de formulação e implantação do programa 

na comunidade, não houve consultas para saber das reais necessidades de quem 

ali convive. 

Quando perguntado ao gestor o porquê de não haver a participação da 

população no Conselho de Proteção Urbana, órgão responsável por definir as 

diretrizes e prioridades do programa. É respondido que o conselho trata questões 

especificamente de estratégias de segurança, então ter alguém da comunidade 

poderia ser muito arriscado. Tendo em vista o contexto das facções, não dá pra 

distinguir quem é de confiança, podendo colocar em risco até mesmo a vida das 

pessoas envolvidas. 
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Os coletivos e movimentos que no processo estavam pautando a segurança 

pública, apresentaram reivindicações que vão para além de atividades pontuais que 

não modificam os problemas sociais estruturais. Ao discutir segurança pública, as 

pessoas observadas durante a pesquisa, sobretudo os jovens, querem ter o direito 

de ir e vir sem ser marcados como marginais apenas pela cor da pele ou localidade 

em que moram. Querem ter o direito de se reunirem numa praça do bairro para fazer 

um sarau, cantar poesia, expressar a liberdade que para muitos, é ceifada muito 

cedo. Como em outro trecho da carta, é denunciado que a cultura da punição, do 

controle e da tortura é seletiva.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto, apesar da Prefeitura de Fortaleza apresentar o Programa 

Municipal de Proteção Urbana (PMPU) como uma inovação na área de segurança 

pública, a mesma ainda é pautada em velhos paradigmas de controle social baseados 

na vigilância sistemática da comunidade para que o crime seja reprimido através da 

sensação do medo, traços carregados historicamente do período ditatorial brasileiro. 

Nesta perspectiva, percebe-se que a política de segurança adotada no âmbito 

municipal tem seguido a mesma linha dos demais entes federativos, pois no contexto 

geral, os planejamentos no âmbito da política de segurança pública têm se configurado 

com propostas paliativas, pois não conseguem chegar na estrutura real do problema. 

Mesmo diante diversos diagnósticos sobre a violência e as políticas de 

segurança pública no Brasil, os planejamentos são pautados a partir de uma 

concepção central de segurança por meio da atuação das polícias. Mesmo em políticas 

da área que trazem a perspectiva de trabalhar outros fatores sociais como o acesso a 

direitos básicos e a promoção e geração de renda, os investimentos para estas áreas 

são ínfimos se colocado em comparação ao que é investido com a força bélica, 

sobretudo quando se trata de atuação em comunidades periféricas.  

A concepção central de segurança pública e prevenção a partir do controle da 

polícia fica evidenciado nas falas dos gestores do programa. A abordagem ostensiva 

é vista como positiva por ser a principal forma de prevenção adotada pelo programa, 

pois mesmo que, teoricamente, também seja trabalhado os outros níveis de prevenção, 

a prioridade do programa é a instalação das Células de Proteção Comunitária para a 

vigilância e isto é expresso tanto a partir das falas dos gestores, nos discursos dos 

jovens, nas mídias de notícias e do próprio orçamento público. 

Diante a necessidade da população por mais proteção e segurança, sobretudo 

diante os altos índices de violência que coloca o município de Fortaleza no patamar 

das cidades mais violentas do Brasil, o PMPU pode apresentar uma boa receptividade 

nas comunidades, como surge nas falas dos gestores. No entanto, como já abordado 

acima, até o momento o programa tem apresentado ações paliativas que não mexerá 

na raiz do problema. 

Nesta perspectiva, os discursos dos adolescentes e jovens que discutem outras 

formas de se promover a segurança pública, apresentam uma visão negativa diante a 

política imposta. Dentre os fatores apresentados, além da ação ostensiva da polícia, 
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que os privam de frequentar os poucos espaços públicos e culturais da juventude 

nestas comunidades, não há um diálogo de fato com quem está recebendo o programa 

para saber das reais necessidades locais. 

Neste contexto, a preocupação da juventude se expressa por ser uma política 

que cerceia mais ainda os espaços de sociabilidade por meio da repressão. Além 

disso, diante a realidade vivenciada por eles de criminalização da juventude, 

principalmente pobre e negra, que cada vez mais estão dentro dos índices de 

homicídios, sobretudo causada por intervenções truculentas de policiais, este 

programa é visto com receio por não trazer uma perspectiva de mudança dessa 

realidade. 

 A perspectivas destes coletivos é que sejam realizados investimentos na 

juventude, por meio de políticas direcionadas aos territórios mais vulneráveis 

socioeconomicamente, mas na perspectiva de garantir condições de desenvolvimento 

infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e esportes, além de mecanismos para 

facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Os investimentos dispendiosos 

que são realizados para repressão do crime e a reprodução do medo são mecanismos 

insuficientes para a resolução do problema. 

 Com isso, apesar do programa ser relativamente novo por ter menos de dois 

anos de implementação no município, tornou-se possível fazer um estudo dos efeitos 

que vem causando a partir da perspectiva de quem está na gestão do programa e de 

um seleto grupo que recebe a política.  

Considera-se, por fim, a divergência das percepções entre os participantes da 

pesquisa, especialmente na concepção sobre segurança pública. Enquanto os 

gestores acreditam que a vigilância sistemática vai resolver a crise de segurança 

pública do município a curto prazo, os coletivos acreditam que é uma política que não 

foi formulada com o objetivo de garantir direitos historicamente negados, mas sim para 

controlar mais ainda a vida das pessoas da periferia por meio da atuação da polícia. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 
1. O Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU) está vinculado a qual 

Política Pública da Secretaria de Segurança Cidadã do município de Fortaleza 
- CE? 

2. Quais experiências e planos de proteção comunitária, citados na descrição do 
programa no site da prefeitura, basearam e nortearam a sua formulação? 

3. Quem foram os sujeitos e/ou órgãos responsáveis pela formulação do 
programa? 

4. Houve participação social, principalmente das comunidades que estão sendo 
contempladas, no processo de formulação e implementação do PMPU? Caso a 
resposta seja positiva, como se deu essa participação? 

5. Quais indicadores utilizados para a escolha do Jangurussu como o primeiro 
bairro para a implementação do programa? 

6. Após um ano e oito meses da implementação no bairro Jangurussu, houve 
mudanças nos indicadores observados antes do programa? Como tem sido o 
monitoramento e análise desses dados? 

7. Quais são efetivamente as ações no âmbito da prevenção primária, secundária 
e terciária que estão sendo realizadas no Jangurussu? 

8. Quais são as ações do programa destinadas a adolescentes e jovens sendo 
estes os principais alvos dos homicídios nos últimos anos? 

9. Sendo as diretrizes e prioridades do programa definidas pelo colegiado do 
Conselho Municipal de Proteção Urbana, com que frequência este órgão se 
reúne? 

10. De acordo com a descrição do PMPU no site da prefeitura, o Conselho Municipal 
de Proteção Urbana é composto por representantes de órgãos e entidades do 
município, Estado e União, Ministério Público e Judiciário. Por que não há 
participação da sociedade civil? 

11. Quais os desafios encontrados após a implementação do PMPU que não foram 
previstos na sua formulação? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Concordo em participar, como voluntário (a), do estudo que tem como pesquisadora 

responsável a aluna de graduação CARLA KEMILLE MOREIRA MOURA, de 

matrícula de número 379583, do curso de Gestão de Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Ceará, que pode ser contatada pelo e-mail 

carla.kemille@gmail.com e pelo telefone (88) 99975-5893. Tenho ciência de que o 

estudo visa analisar o processo de implementação do Programa Municipal de 

Proteção Urbana (PMPU) no Município de Fortaleza-CE, a partir de entrevista com 

pessoas ligadas à gestão do referido programa, visando, por parte da discente a 

realização de uma monografia sob a orientação do Professor Dr. Gil Célio Cardoso, da 

referida Universidade. Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que 

será gravada e transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa 

acadêmica, que os dados obtidos serão divulgados e publicados na pesquisa citada e 

que será preservado o anonimato do (a) participante, assegurando assim minha 

privacidade. O aluno providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu 

conhecimento, caso eu julgue necessário. Além disso, sei que posso abandonar minha 

participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento por 

esta participação.  

 

______________________________  

Assinatura da participante 

______________________________  

RG ou CPF 

Fortaleza, ____ de _______________ de 2019 
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APÊNDICE C – CARTA DA 7° MARCHA DA PERIFÉRIA 

 

7ª Marcha da Periferia 

Vidas negras importam? Nossos mortos têm voz! Periferia resiste! 

Nós, movimentos, organizações e coletivos populares de Fortaleza saímos 

nesta sexta-feira (08/11) às ruas pela vida das juventudes na periferia. Denunciamos, 

entre outros pontos, as políticas de extermínio e o encarceramento da população 

pobre, negra e periférica. Repudiamos a política de segurança pública do governador 

Camilo Santana, do prefeito Roberto Cláudio, materializada nas chamadas “torres de 

segurança”, o pacote anticrime de Sergio Moro, o desgoverno fascista de Bolsonaro e 

o racismo institucional que fundamenta toda a exploração do povo pobre e negro. 

Nenhum minuto de silêncio pelo assassinato dos nossos. Não há tempo para o 

lamento dolorido por tantos Juans e Ágathas, tombados pela arma da polícia. 

Queremos educação e direitos humanos - e não quartéis, que querem implantar 

também em nossas escolas. Chega de guerra às drogas e militarização para 

extermínio e encarceramento do nosso povo! 

Numa cidade marcada pelas chacinas (Pantanal, Curió), nossa luta será sempre 

por memória e justiça, contra o extermínio das juventudes. Quantos e quantas mais 

vão precisar morrer para que essa guerra aos pobres acabe? 

No Ceará, só no primeiro semestre de 2019, foram 71 adolescentes (de 13 a 17 

anos) mortos. Em 95% dos casos pelo uso de arma de fogo. Houve um aumento de 

42,5% na morte de meninas, de 2017 para 2018 no Ceará, passando de 80 para 114, 

de acordo com levantamento feito pelo Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios 

na Adolescência. Parem de nos matar! 

Acreditamos que só a luta coletiva pode vencer as profundas estruturas do 

racismo, do patriarcado e da LGBTfobia. Assusta-nos, nesse sentido, o aumento dos 

crimes de ódio contra a população LGBTQI+ e mulheres. O sistema prisional, por sua 

parte, arrasta vidas negras para dentro de suas amarras, legitimadas pelo Estado 

onipresente, cerceador e genocida. 

A cultura da punição, do controle e da tortura é seletiva. Ela prevalece sobre a 

população preta, pobre e periférica, especialmente sobre adolescentes e jovens 

encarcerados. Por falta de políticas de apoio aos egressos, vemos todos os dias 

nossos jovens sendo reinseridos nos sistemas prisional e socioeducativo, que pune 
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em vez de educar. Milhares dos nossos adoecem no cárcere, por causa das práticas 

institucionais de violência, com impactos também nas famílias. 

Como forma de reparação histórica por tantos jovens negros e pobres 

encarcerados, a comunidade da Serrinha reivindica a construção de um equipamento 

cultural, com geração de emprego e renda, no prédio ocupado no Instituto Penal 

Presídio Professor Olavo Oliveira, desativado há anos no bairro do Itaperi. 

Atravessamos cotidianamente em nossas comunidades caminhos de pedras e 

flores. Queremos enveredar por caminhos que possibilitem o direito pleno à vida, ao 

bem viver, que nunca chegou às nossas “quebradas”. Reivindicamos, sobretudo, o 

direito à existência, que historicamente nos tem sido negado. 

Temos direito também à cultura, ao lazer gratuito e livre em praças, praias e 

espaços públicos, da Praia de Iracema ao Bom da Barra do Jardim, Ceará a 

Messejana. Viva os reggaes, saraus, “rolezinhos”, maracatus, banhos de lagoa e de 

mar, e todas as formas de promoção de encontros nas nossas periferias! Pela livre 

circulação em todos os espaços e por centros culturais de portas abertas o ano inteiro, 

e não apenas parte do ano, como acontece no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ). 

Pela construção de mais Cucas, especialmente o reivindicado há anos pela 

comunidade do Lagamar. 

Exigimos também o fim da repressão dos agentes da guarda municipal contra 

artistas e frequentadores do Cuca Jangurussu. Senhor Moroni, sua torre de segurança 

no Jangurussu, no Canindezinho, e outras comunidades, não protege ninguém. Só 

tortura a juventude com o objetivo de afastá-la do convívio público. 

Nesse sentido, é preciso se opor ao toque de recolher imposto pela polícia em 

nossas comunidades, que impede a livre circulação e a utilização dos espaços 

públicos, em razão das abordagens truculentas. 

Queremos requalificar os espaços como maneira de influenciar o cotidiano de 

ruas e praças, tornando bonito o que é desprezado pela sociedade. Nossos jovens 

merecem estudar em escolas amplas, com boa estrutura, e não em locais 

malcuidados. Nossas famílias merecem encontrar atendimento humanizado, remédios 

e tratamento adequado nos postos de saúde. 

Por mais Centros de Referência da Assistência Social e menos evasão nas 

escolas. Por ampliação e manutenção de ciclovias e ciclofaixas e menos ônibus com 

placa de autoatendimento! 
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Somos vidas pulsantes nas periferias; somos corpos políticos que carregam 

memórias, vidas e ancestralidades. Para nós, existir é enfrentar. Nossos corpos são 

atos de resistência. 


