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RESUMO 

 

 

As políticas públicas são entendidas, de forma abrangente, como instrumentos para ―colocar o 

governo em ação‖, de modo a atender as demandas da sociedade. Sob essa perspectiva, este 

trabalho tem como foco a relação entre segurança pública e cidadania, a partir de uma 

situação concreta, em uma área do Distrito Federal, beneficiada pelo Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). 

O objetivo deste estudo é avaliar as percepções da população do Itapoã acerca do Pronasci, e 

da Ação Territórios de Paz executada no local, confrontando com dados de pesquisa nacional 

realizada para avaliar o Programa, pelos órgãos responsáveis pela gestão dessa política 

pública. Com o levantamento da opinião dos moradores e líderes comunitários, foram 

colhidos dados sobre os beneficiários diretos do Pronasci, em um contexto específico, ou seja, 

os cidadãos que residem no Itapoã (DF). Criado pela Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, o 

Pronasci é desenvolvido pelo Ministério da Justiça com o objetivo de enfrentar a 

criminalidade no Brasil. O projeto articula política de segurança com ações sociais; prioriza a 

prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de 

ordenamento social e segurança pública. Entre as medidas do programa, estão a instalação de 

câmeras de vigilância para o monitoramento dos pontos mais violentos e a modernização das 

instituições de segurança pública, com a compra de armas e equipamentos capazes de 

combater a violência nos presídios, como aparelhos de raios X e detectores de metal. O 

programa Territórios de Paz também investe na valorização e no treinamento dos 

profissionais de segurança pública, mas atua em frentes tão distintas como os direitos do 

consumidor, o combate à violência doméstica, a melhoria da infraestrutura urbana e a 

qualificação de juízes e promotores. Os conselhos de políticas públicas representam um 

importante avanço para o Brasil no sentido de aproximar a sociedade das deliberações 

governamentais e contribuir com a luta por um mundo mais sustentável. O Pronasci, objeto de 

estudo deste trabalho, é um dos exemplos, entre tantos outros casos de políticas públicas no 

contexto brasileiro recente. Pode-se dizer que há um crescente interesse dos moradores em 

saber como as Ações são implantadas no Itapoã, mas não conseguem identificar as ações da 

Política Pública Pronasci através da Ação Territórios de Paz no seu dia a dia.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral discorrer sobre o Programa ―Territórios de 

Paz‖, desenvolvido em regiões indicadas pelo Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci), no caso do Distrito Federal, localidade Itapoã, situada na cidade satélite 

Paranoá. O foco do estudo é a perspectiva das políticas públicas, uma vez que se trata de um 

trabalho de conclusão de curso de especialização em Legislativo e Políticas Públicas. 

O objetivo específico é avaliar as percepções da população do Itapoã acerca do 

Pronasci, confrontando com dados de pesquisa nacional realizada para avaliar o Programa, 

pelos órgãos responsáveis pela gestão dessa política pública. Com o levantamento da opinião 

dos moradores e líderes comunitários, pretende-se ter dados sobre os beneficiários diretos do 

Pronasci, em um contexto específico, ou seja, os cidadãos que residem no Itapoã. 

Para a realização dos objetivos propostos por este trabalho foram realizadas duas 

pesquisas exploratórias, de forma complementar. A primeira, realizada nos dias 22 e 23 de 

dezembro de 2010, entrevistou trinta moradores da região do Itapoã e avaliou a percepção dos 

moradores em relação á Ação Territórios de Paz , que faz parte do Pronasci.   

A partir dos resultados dessa primeira pesquisa exploratória, em um segundo 

momento, foram entrevistadas lideranças comunitárias locais de uma área específica daquela 

cidade atendida pela Ação Territórios de Paz avaliando a eficácia do programa naquela área. 

No dia 27 de dezembro de 2010, foram entrevistados dois pastores evangélicos e o vice-

presidente da Associação de moradores do Itapoã. Os líderes entrevistados moram no local 

desde sua criação. 

O propósito da coleta de dados em duas etapas foi o de cruzar as informações da 

primeira pesquisa com moradores, pois os líderes têm maior abrangência no local, seja por 

influência religiosa, pois convivem diariamente com mais pessoas, ou pela Associação, que 

recebe reivindicações diariamente dos moradores.  

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro abordará informações sobre a 

política pública do Pronasci. No segundo serão apresentadas as características da Ação 

Territórios de Paz, além dos dados de um estudo divulgado em setembro de 2009 pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mostrou a percepção dos moradores das regiões 

atendidas pelo Pronasci, cujos resultados apontam para uma sensível melhora na percepção de 

segurança.  
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Finalmente, o último capítulo apresentará o resultado de um levantamento realizado no 

local, no ano de 2010, no mês de dezembro, que avalia a percepção dos moradores do Itapoã 

na execução dessa política pública.    
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2.O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 

(PRONASCI) 

 

Para que o objetivo pretendido por este trabalho seja alcançado é necessário que 

iniciemos discorrendo sobre o Programa. Criado pela Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, o 

Pronasci é desenvolvido pelo Ministério da Justiça com o objetivo de enfrentar a 

criminalidade no Brasil. O projeto articula política de segurança com ações sociais; prioriza a 

prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de 

ordenamento social e segurança pública. 

Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais de 

segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção policial e 

o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para o desenvolvimento do 

Programa, o Governo Federal investirá R$ 6,707 bilhões até o fim de 2012. 

A execução do Pronasci se dá por meio de mobilizações policiais e comunitárias. A 

articulação entre os representantes da sociedade civil e as diferentes forças de segurança – 

polícias civil e militar, corpo de bombeiros, guarda municipal, secretaria de segurança pública 

– é realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipais (GGIM). O Pronasci é 

coordenado por uma secretaria-executiva em nível federal e regionalmente dirigido por uma 

equipe que atua junto aos GGIM e trata da implementação das ações nos municípios. 

Para garantir a realização das ações no país são celebrados convênios, contratos, 

acordos e consórcios com estados, municípios, organizações não-governamentais e 

organismos internacionais. 

A instituição responsável pela avaliação e acompanhamento do Programa é a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além da verificação dos indicadores, cabe à FGV avaliar o 

contexto econômico e social. O controle mais abrangente do Programa conta com a 

participação da sociedade. 

Algumas ações previstas no Pronasci são fruto de parcerias com ministérios e 

secretarias. O Pronasci atua em conjunto com o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) nas regiões em que houver obras de urbanização para recuperação de espaços urbanos 

e melhoria da infra-estrutura nas comunidades. O Pronasci é composto por 94 medidas, 

divididas em Ações Estruturais e Programas Locais. As Ações Estruturais são Modernização 

das instituições de segurança pública e do sistema prisional, Valorização dos profissionais de 

segurança pública e agentes penitenciários e Enfrentamento à corrupção policial e ao crime 
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organizado. Já os Programas Locais, que serão desenvolvidos nas regiões indicadas pelo 

Pronasci, constituem-se de Territórios de Paz, Integração do Jovem e da Família e Segurança 

e Convivência. 

Desde sua criação, o Pronasci concentra suas ações nas regiões metropolitanas mais 

violentas do país. Hoje, está presente em 21 estados, no Distrito Federal e em mais de uma 

centena de municípios. A idéia é mobilizar a comunidade para o trabalho de combate à 

criminalidade. 

Entre as medidas do programa, está a Ação Territórios de Paz , que consiste na 

instalação de câmeras de vigilância para o monitoramento dos pontos mais violentos e a 

modernização das instituições de segurança pública, com a compra de armas e equipamentos 

capazes de combater a violência nos presídios, como aparelhos de raios X e detectores de 

metal. 

A Ação Territórios de Paz também investe na valorização e no treinamento dos 

profissionais de segurança pública, mas atua em frentes tão distintas como os direitos do 

consumidor, o combate à violência doméstica, a melhoria da infraestrutura urbana e a 

qualificação de juízes e promotores. As cidades escolhidas são:Santo Amaro – Recife PE , 

Itapoã- Brasília DF, Complexo do Alemão- Rio de Janeiro RJ , Zac 5-Rio Branco AC , São 

Pedro-Vitória ES , Bom Jesus- Porto Alegre RS, Benedito Bentes-Maceió AL, Tancredo 

Neves-Salvador BA e Guajuviras- Canoas Rs  

Estudo divulgado em setembro de 2009, feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

mostrou que os moradores das regiões atendidas pelo Pronasci experimentaram uma sensível 

melhora na percepção de segurança. Foram ouvidos moradores de sete Territórios de Paz e, 

em média, 84,15% acreditam que o Pronasci é o caminho para se atingir o objetivo principal. 

A FGV ouviu 2.850 chefes de domicílio das regiões atendidas pelo Programa. A maioria 

acredita que as ações realizadas reduziram a violência. 

A pesquisa da FVG também ouviu, em todo o país, mais de 55 mil profissionais de 

segurança pública. Do total, 50,14% consideraram o policiamento comunitário uma ótima 

estratégia. Já 36,05% acham que a medida não funciona em áreas dominadas pelo tráfico de 

drogas. Apenas 7,16% disseram que a alternativa reduz a autoridade da polícia, tendo apenas 

efeito paliativo. 

Entretanto, de acordo com levantamento de campo realizado pela autora desta 

monografia no Itapoã, no qual foram entrevistados trinta e três moradores acerca do programa 

PRONASCI – Territórios de Paz foi constatado que a maioria não tem conhecimento da ação. 

Somente após ser explicado o que era o programa é que houve manifestação. Ao serem 
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questionados quanto à melhoria da segurança pública no Itapoã, o resultado alcançado 

contrasta com a pesquisa da FGV, de setembro de  

2009. Alguns moradores responderam que o programa não melhorou e/ou não é suficiente; 

das 25 câmeras que o programa diz ter instalado na comunidade, de acordo com informações 

de policiais do local e de alguns moradores apenas duas estão em funcionamento. Outros nem 

mesmo sabiam da existência. Com relação ao policiamento em Itapoã, os moradores 

afirmaram que falta contingente humano para fazer as rondas. Os policiais afirmaram que 

além do baixo número de mão-de-obra, também faltam recursos materiais;  

Se compararmos as pesquisas da FGV e a de campo, podemos verificar que há uma 

discrepância entre os dados. Enquanto a FGV aponta como exitoso o Programa, os moradores 

e os policiais entrevistados na comunidade do Itapoã divergem dos números apresentados. 

Na pesquisa da FGV, 94% dos entrevistados afirmaram conhecer o Programa 

Território de Paz, enquanto na pesquisa de campo, um único morador entrevistado disse 

conhecer. Quanto a melhoria da segurança, na FGV 72,34% afirmaram que melhorou sim, 

enquanto no local nenhum dos entrevistados concordou com a afirmação.   

Mesmo com dois postos policiais, em vez dos oito previstos para o local, segundo os 

moradores, os mesmos não são suficientes para cobrir a região. Das 30 pessoas entrevistadas, 

a maioria desconhece o programa. Pelo projeto, no Itapoã deveriam existir vinte e cinco 

câmeras de vídeo, mas de acordo com os moradores e a própria polícia, apenas duas estão em 

funcionamento. Os postos policiais do local, não  

têm estrutura física nem humana para suprir as necessidades da população: as paredes são 

frágeis e não são blindadas, além de não ter viaturas e armamento necessários. 

Ainda segundo informações dos moradores, a segurança no local é precária e faz com 

que comerciantes tenham que pagar proteção de traficantes para não serem assaltados e 

também de policiais á paisana que fazem sua segurança em troca de pagamento. Essas 

informações foram confirmadas em matéria publicada no Jornal Correio Braziliense do dia 3 

de junho de 2010. Pergunto: Onde está a ação do Pronasci no Itapoã? 

          Dinheiro existe, pois o estado destina verbas, mas como estão sendo usados esses 

recursos? De que maneira estão sendo executados? 

A população lida diariamente com a violência no local, e de acordo com os policiais 

que trabalham em um dos módulos policiais, o que foi prometido para a execução do 

programa ainda não existe, como para cada posto seis policiais, quatro motos e duas viaturas, 

o que foi observado durante a pesquisa exploratória foi apenas dois policiais e nenhum 

veículo para locomoção. Pelo lado da população não é diferente, além de estarem à mercê da 
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criminalidade, não acreditam nas ações da polícia e do programa e acham que não melhorou 

em nada a situação depois da instalação do Pronasci na região. 

          Algumas ações previstas no Pronasci são fruto de parcerias com ministérios e 

secretarias. O Pronasci agirá em conjunto com o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) nas regiões em que houver obras de urbanização para recuperação de espaços urbanos 

e melhoria da infra-estrutura nas comunidades. Outro exemplo é a parceria firmada com a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, da Presidência da República, que ampliará, 

com o Pronasci, o atendimento do ―Viva Voz‖, projeto já existente que visa orientar jovens e 

famílias em relação às drogas.    

           

 

2.1. Ações Estruturais 

 

2.1.1 Bolsa Formação  

 

 

         Para diminuir as disparidades salariais os profissionais de segurança pública recebem 

estímulos para estudar e atuar junto às comunidades. Para ter direito ao benefício, o policial 

terá que participar e ser aprovado em cursos de capacitação promovidos, credenciados ou 

reconhecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da 

Justiça. 

 

 

2.1.2 Educação e Formação Policial  

 

 

           A qualificação das polícias inclui práticas de segurança-cidadã, como a utilização de 

tecnologias não letais; técnicas de investigação; sistema de comando de incidentes; perícia 

balística; DNA forense; medicina legal; direitos humanos, entre outros. Os cursos serão 

oferecidos pela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp), que 

envolve universidades públicas e particulares, e ainda telecentros para educação a distância. A 

iniciativa capacitará policiais civis, militares, peritos, bombeiros e agentes penitenciários em 

temas relacionados à área de segurança pública, como direitos humanos e cidadania, tráfico de 
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pessoas, criminalidade e prevenção, uso moderado da força e combate à lavagem de dinheiro. 

Serão oferecidos, também, curso de especialização e mestrado em segurança pública. 

 

2.1.3 Formação de agentes penitenciários, policiais estaduais, bombeiros e guardas 

municipais 

 

           Os agentes serão capacitados em temas como direitos humanos, gestão e planejamento, 

gerenciamento de crises, armamento, tiro e inteligência penitenciária.Também aprenderão a 

tratar de maneira adequada e digna mulheres, homossexuais, afrodescendentes e outras 

minorias.  

 

2.1.4 Mulheres da Paz  

 

          O projeto capacitará mulheres líderes das comunidades em temas como ética, direitos 

humanos e cidadania, para agirem como multiplicadoras do Programa, tendo como 

incumbência aproximar os jovens com os quais o Pronasci trabalhará.  Jovens bolsistas em 

território de descoesão social agirão como multiplicadores da filosofia passada a eles pelas 

Mulheres da Paz e pelas equipes multidisciplinares, a fim de atingir outros rapazes, moças e 

suas famílias, contribuindo para o resgate da cidadania nas comunidades. 

 

2.1.5 Sistema Prisional  

 

          Os jovens entre 18 e 24 anos terão unidades prisionais diferenciadas. O objetivo separá-

los por faixa etária e natureza do delito e impedir aqueles que cometeram pequenas infrações 

de se contaminarem pela influência dos líderes do crime organizado. Além disso, as mulheres 

apenadas também terão assistência, como berçário e enfermaria.  

 

2.1.6 Moradia - Plano Nacional de Habitação para Profissionais de Segurança Pública  

 

          A categoria também poderá contar com o Plano Nacional de Habitação para 

Profissionais de Segurança Pública, com o apoio da Caixa Econômica Federal, que 

disponibilizará unidades populares para servidores de baixa renda e cartas de crédito para a 

compra da casa própria. 
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2.1.7 TERRITÓRIOS DE PAZ 

 

          O Territórios de Paz também investe na valorização e no treinamento dos profissionais 

de segurança pública, mas atua em frentes tão distintas como os direitos do consumidor, o 

combate à violência doméstica, a melhoria da infraestrutura urbana e a qualificação de juízes 

e promotores. 

 

3. OCUPAÇÃO SOCIAL 

 

           Visa a instalação de bibliotecas, postos conselhos comunitários, centros de reabilitação 

nas comunidades para que a ajuda esteja ao alcance da população, ou seja, na própria 

comunidade. 

 

3.1. Gabinetes de Gestão Integrada 

 

          Reúnem as comunidades e as diferentes corporações envolvidas – policias civil e 

militar, bombeiros, guarda municipal – na organização das atividades de segurança pública. 

Assistentes sociais, psicólogos, educadores, pedagogos participam também da escolha de 

projetos que podem ser financiados pelo Pronasci. 

 

3.2. Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

 

          Fóruns em que as lideranças comunitárias de cada bairro são treinadas para participar 

dos debates e ações de segurança pública na mediação de conflitos, representando moradores 

em suas principais demandas e necessidades.  

 

3.3. Canal Comunidade 

          Bibliotecas instaladas nas comunidades para garantir que os cidadãos possam exigir 

seus direitos e servir de posto de atendimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(Sindec).  
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3.4. Geração Consciente 

 

          O projeto visa atingir jovens em situação de risco para informá-los de seus direitos de 

cidadania. Os jovens serão sensibilizados e capacitados e, em troca, poderão participar de 

ações culturais. O objetivo do projeto é fazer com que o jovem seja reconhecido na sociedade 

e largue o crime tornando-se um multiplicador dos direitos do consumidor para com outros 

jovens.  

 

3.5. Lei Maria da Penha / Proteção à mulher 

 

          Serão construídos Centros de Educação e Reabilitação para Agressores. Os espaços 

servirão como local de combate à impunidade e promoção da cultura de paz e serão erguidos 

nas regiões atendidas pelo Programa. Serão implementados juizados de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, delegacias e núcleos especializados nas defensorias públicas. A meta 

é realizar, por meio de parcerias com tribunais estaduais de justiça, ministérios públicos e 

defensorias públicas, cerca de 70 mil atendimentos até 2011. 

 

3.6. Instalação de núcleos de Justiça Comunitária 

 

          Líderes comunitários serão capacitados em oficinas para mediar conflitos e promover a 

coesão social. Essas lideranças serão identificadas por meio de parcerias com a Defensoria 

Pública, Ministério Público, Tribunais de Justiça e a Secretaria de Reforma do Judiciário. A 

mediação de conflitos pela comunidade promove a justiça de forma alternativa e pacífica.  

3.7. Treinamento da Justiça 

 

          Juízes, promotores e defensores públicos são treinados em direitos humanos, 

principalmente os que dizem respeito à aplicação dos tratados internacionais assinados pelo 

Brasil. 
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4. FONTES DE RECURSOS 

 

          O Programa 1453 – PRONASCI está inserido no Plano Plurianual – PPA 2008-2011, 

como programa finalístico, ou seja, aquele programa que resulta em bens ou serviços 

ofertados diretamente à sociedade pela administração pública. O órgão responsável é o 

Ministério da Justiça. 

Objetivos do governo: 

o Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. 

o Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça. 

o Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de 

forma significativa seus altos índices em territórios de coesão social. 

Público-Alvo: Adolescentes e jovens vitimas de violência, em situação de risco social ou em 

conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades 

residentes nos territórios de coesão.  

O valor total do PRONASCI no PPA 2008-2011 é R$ 5.976.746.724.  

Projetos do PRONASCI citados no PPA inseridos na ação fiscal, com início em 01/2008 e 

término em 12/2011: 

o Construção e implantação da academia da polícia civil do Distrito Federal – DF; 

o Implantação para sistemas de policiamento integrado – comando, controle, 

comunicação, computação e inteligência – na região metropolitana de Vitoria – ES; 

o Instalação de delegacias especiais de atendimento às mulheres. 

Atividades do PRONASCI citados no PPA: 

o Apoio à construção de estabelecimentos penais especiais; 

o Apoio à implantação de políticas de segurança cidadã; 

o Apoio à implantação de políticas sociais; 

o Campanha do desarmamento; 

o Concessão de bolsas-formação a policiais militares e civis, agentes penitenciários, 

bombeiros e peritos criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros; 

o Fortalecimento de instituições de segurança pública;  

o Gestão e comunicação do PRONASCI; 

o Modernização de estabelecimentos penais;  

o Valorização de profissionais e operadores de segurança pública. 

         Para demonstrar a aplicação dos recursos do Pronasci no Distrito Federal segue abaixo o 

quadro que mostra a fonte dos recursos. 
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Quadro 1 

FONTE DE RECURSOS PRONASCI DF 

Ano/Mês 

(2009/12) 
Subtítulo (Cod/Desc) 

GND 

(Cod) 
Autorizado Empenhado 

Liquidado 

(Favorecido) 
Pago 

2010/01 

0056 - CONCESSAO DE BOLSA-FORMACAO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIARIOS, GUARDAS-MUNICIPAIS, 
BOMBEIROS E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA 

RENDA, PERTENCENTES AOS ESTADOS-
MEMBROS - NO DISTRITO FEDERAL 

4 250.000,00 0,00 0,00 0,00 

2010/01 

0060 - VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 

OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - CORPO 
DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - DF 

3 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

2010/01 

0062 - VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DF 

3 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

2010/02 

0056 - CONCESSAO DE BOLSA-FORMACAO A 
POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES 
PENITENCIARIOS, GUARDAS-MUNICIPAIS, 
BOMBEIROS E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA 
RENDA, PERTENCENTES AOS ESTADOS-
MEMBROS - NO DISTRITO FEDERAL 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010/02 

0060 - VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - CORPO 
DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - DF 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010/02 

0062 - VALORIZACAO DE PROFISSIONAIS E 
OPERADORES DE SEGURANCAPUBLICA - 
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DF 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Pronasci Ministério da Justiça’ portal.mj.gov.br/pronasci/  
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

De acordo com a socióloga Celina Souza (2006), a política pública enquanto área de 

conhecimento e disciplina acadêmica surgiu nos EUA, rompendo ou ―pulando‖ as etapas 

seguidas pela tradição européia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, 

então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos governos. 

Assim, na Europa, a área de política pública surge como um desdobramento dos trabalhos 

baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes 

instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. Nos 

EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as bases 

teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos 

governos. 

O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos estudos sobre 

políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de 

fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b) analisado por pesquisadores 

independentes. 

 A trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência política, abre o terceiro 

grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no que se refere ao estudo do 

mundo público. O primeiro, seguindo a tradição de James Madison, cético da natureza 

humana, focalizava o estudo das instituições, consideradas fundamentais para limitar a tirania 

e as paixões inerentes à natureza humana.  O segundo caminho seguiu a tradição de Thomas 

Paine e Alexis Tocqueville, que viam, nas organizações locais, a virtude cívica para promover 

o ―bom‖ governo. O terceiro caminho foi o das políticas públicas como um ramo da ciência 

política para entender como e por que os governos optam por determinadas ações. 

Na área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 

ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia 

como forma de enfrentar suas conseqüências. 

Seu introdutor no governo dos EUA foi Robert McNamara que estimulou a criação, 

em 1948, da RAND Corporation, organização não-governamental financiada por recursos 

públicos e considerada a precursora dos think tanks. 

O trabalho do grupo de matemáticos, cientistas políticos, analistas de sistema, 

engenheiros, sociólogos etc., influenciados pela teoria dos jogos de Neuman, buscava mostrar 

como uma guerra poderia ser conduzida como um jogo racional. A proposta de aplicação de 
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métodos científicos às formulações e às decisões do governo sobre problemas públicos se 

expande depois para outras áreas da produção governamental, inclusive para a política social. 

Celina Souza (2006), afirma que a área de políticas públicas contou com quatro 

grandes ―pais‖ fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. Laswell (1936) 

introduz a expressão policy analysis (análise de política pública), ainda nos anos 30, como 

forma de conciliar conhecimento científico/ acadêmico com a produção empírica dos 

governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de 

interesse e governo.  

Simon (1957), introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos 

(policy makers), argumentando, todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser 

minimizada pelo conhecimento racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores públicos é 

sempre limitada por problemas tais como informação incompleta ou imperfeita, tempo para a 

tomada de decisão, auto-interesse dos decisores, etc., mas a racionalidade, segundo Simon, 

pode ser maximizada até um ponto satisfatório pela criação de estruturas (conjunto de regras e 

incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele esse comportamento na 

direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca de maximização de interesses 

próprios. 

 Lindblom (1959; 1979) questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e 

propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, tais 

como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório o que 

não teria necessariamente um fim ou um princípio. Daí por que as políticas públicas 

precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise além das questões 

de racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de 

interesse. 

 Easton (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, 

ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, 

políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que 

influenciam seus resultados e efeitos.  

Ainda de acordo com Celina Souza (2006) , não existe uma única, nem melhor, 

definição sobre o que seja política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 

estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), 

como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) 

segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
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diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) 

sintetiza a definição de política pública como ―o que o governo escolhe fazer ou não fazer‖. 

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e 

que diferença faz.  Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de 

problemas. Críticos dessas definições, que superestimam aspectos racionais e procedimentais 

das políticas públicas, argumentam que elas ignoram a essência da política pública, isto é, o 

embate em torno de idéias e interesses. 

Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos governos, 

essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões 

dos governos. Deixam também de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre 

os governos e outras instituições e grupos sociais. No entanto, definições de políticas 

públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o locus onde os embates em torno 

de interesses, preferências e idéias se desenvolvem, isto é, os governos.   

Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas 

assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais 

importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e 

interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores. 

 Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política 

social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a 

natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política pública 

implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e 

da economia. As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, 

política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual, pesquisadores de tantas 

disciplinas – economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, 

gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm contribuído 

para avanços teóricos e empíricos. 

Pode-se, então,de acordo ainda com Souza (2006), resumir política pública como o 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ―colocar o governo em ação‖ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente). A formulação de  
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políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real. Se admitirmos que a política pública é um campo holístico, isto é, 

uma área que situa diversas unidades em totalidades organizadas, isso tem duas implicações.  

A primeira é que, como referido acima, a área torna-se território de várias disciplinas, 

teorias e modelos analíticos. Assim, apesar de possuir suas próprias modelagens, teorias e 

métodos, a política pública, embora seja formalmente um ramo da ciência política, a ela não 

se resume, podendo também ser objeto analítico de outras áreas do conhecimento, inclusive 

da econometria, já bastante influente em uma das subáreas da política pública, a da avaliação, 

que também vem recebendo influência de técnicas quantitativas. 

A segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de coerência 

teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários ―olhares‖. 

Por último, políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando postas em 

ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. 

Debates sobre políticas públicas implicam responder à questão sobre o espaço que 

cabe aos governos na definição e implementação de políticas públicas. No processo de 

definição de políticas públicas, sociedades e Estados complexos como os constituídos no 

mundo moderno estão mais próximos da perspectiva teórica daqueles que defendem que 

existe uma ―autonomia relativa do Estado‖, o que faz com que o mesmo tenha um espaço 

próprio de atuação, embora permeável a influências externas e internas (Evans, Rueschmeyer 

e Skocpol, 1985).  

Conforme Celina Souza (2006), essa autonomia relativa gera determinadas 

capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de objetivos de 

políticas públicas.  

 A margem dessa ―autonomia‖ e o desenvolvimento dessas ―capacidades‖ dependem, 

obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos históricos de cada país.  

Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se envolvem 

na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos 

sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de política formulada e 

das coalizões que integram o  

governo, e apesar de uma certa literatura argumentar que o papel dos governos tem sido 

encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição da capacidade dos governos de 

intervir, formular políticas públicas e de governar não está empiricamente comprovada.  
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Dentro do campo específico da política pública, alguns modelos explicativos foram 

desenvolvidos para se entender melhor como e por que o governo faz ou deixa de fazer 

alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. Muitos foram os modelos desenvolvidos, 

mas de acordo com a socióloga Celina Souza (2006), os principais modelos são:  

 

5.1 Tipologia das Políticas Públicas  

 

Theodor Lowi (1964; 1972) desenvolveu a talvez mais conhecida tipologia sobre 

política pública, elaborada através de uma máxima: a política pública faz a política. Com essa 

máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de 

apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. 

 Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos. O primeiro é o das 

políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos 

recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias, 

que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O 

terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior número de pessoas e impõe perdas 

concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; 

são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e 

são as de mais difícil encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas, que lidam 

com procedimentos.  

Para Celina Souza (2006), cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou 

grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de 

forma também diferente. 

A visão da política pública como um processo incremental foi desenvolvida por 

Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky (1992). Baseados em pesquisas 

empíricas, os autores argumentaram que os recursos governamentais para um programa, órgão 

ou uma dada política pública não partem do zero e sim, de decisões marginais e incrementais 

que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas públicos. 

Assim, as decisões dos governos seriam apenas incrementais e pouco substantivas.  

          A visão incrementalista da política pública perdeu parte do seu poder explicativo com 

as profundas reformas ocorridas em vários países, provocadas pelo ajuste fiscal. No entanto, 

aqueles que trabalham nos governos e os que pesquisam os orçamentos públicos conhecem 

bem a força do incrementalismo, que mantém intactos estruturas governamentais e recursos 
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para políticas públicas que deixaram de estar na agenda dos governos. Mas é do 

incrementalismo que vem a visão de que decisões tomadas no passado constrangem decisões 

futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de reverter 

a rota das políticas atuais. 

 

5.2 Ciclo da Política Pública 

 

Segundo Souza (2006), a tipologia O ciclo da política pública vê a política pública 

como um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico 

e de aprendizado. O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de 

agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação. Esta abordagem enfatiza sobremodo a definição da agenda 

pública conduzida pela mídia (agenda setting) e pergunta por que algumas questões entram na 

agenda política, enquanto outras são ignoradas.  

Algumas vertentes do ciclo da política pública focalizam mais os participantes do 

processo decisório, e outras, o processo de formulação da política pública. Cada participante e 

cada processo podem atuar como um incentivo ou como um ponto de veto. À pergunta de 

como os governos definem suas agendas, são dados três tipos de respostas.  

A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na agenda quando 

assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a definição dos problemas 

afeta os resultados da agenda.  

A segunda resposta focaliza a política propriamente dita, ou seja, como se constrói a 

consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado problema. 

Essa construção se daria via processo eleitoral via mudanças nos partidos que 

governam ou via mudanças nas ideologias (ou na forma de ver o mundo), aliados à força ou à 

fraqueza dos grupos de interesse. Segundo esta visão, a construção de uma consciência 

coletiva sobre determinado problema é fator poderoso e determinante na definição da agenda.  

Quando o ponto de partida da política pública é dado pela política, o consenso é 

construído mais por barganha do que por persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida 

da política pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá-se o processo contrário, ou 

seja, a persuasão é a forma para a construção do consenso.  

A terceira resposta focaliza os participantes, que são classificados como visíveis, ou 

seja, políticos, mídia, partidos, grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e 
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burocracia. Segundo esta perspectiva, os participantes visíveis definem a agenda e os 

invisíveis, as alternativas.  

 

5.3 Modelo garbage can 

 

O modelo garbage can ou ―lata de lixo‖, explica Celina Souza (2006), foi 

desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972), argumentando que escolhas de políticas 

públicas são feitas como se as 

 alternativas estivessem em uma ―lata de lixo‖. Ou seja, existem vários problemas e poucas 

soluções. As soluções não seriam detidamente analisadas e dependeriam do leque de soluções 

que os decisores (policy makers) têm no momento.  

Segundo este modelo, as organizações são formas anárquicas que compõem um 

conjunto de idéias com pouca consistência. As organizações constroem as preferências para a 

solução dos problemas - ação - e não, as preferências constroem a ação.  

A compreensão do problema e das soluções é limitada, e as organizações operam em 

um sistema de tentativa e erro. Em síntese, o modelo advoga que soluções procuram por 

problemas. As escolhas compõem um garbage can no qual, vários tipos de problemas e 

soluções são colocados pelos participantes à medida que eles aparecem.  

 

5.4 Modelo da coalizão de defesa (advocacy coalition) 

 

De acordo com Celina Souza (2006) , o modelo da coalizão de defesa (advocacy 

coalition), de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), discorda da visão da política pública trazida 

pelo ciclo da política e pelo garbage can por sua escassa capacidade explicativa sobre por que 

mudanças ocorrem nas políticas públicas. Segundo estes autores, a política pública deveria ser 

concebida como um conjunto de subsistemas relativamente estáveis, que se articula com os 

acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros para os constrangimentos e os recursos 

de cada política pública.  

Contrariando o modelo do garbage can, Sabatier e Jenkins-Smith defendem que 

crenças, valores e idéias são importantes dimensões do processo de formulação de políticas 

públicas, em geral ignorados pelos modelos anteriores. Assim, cada subsistema que integra 

uma política pública é composto por um número de coalizões de defesa que se distinguem 

pelos seus valores, crenças e idéias e pelos recursos de que dispõem. 
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5.5 Modelo “arenas sociais” 

 

O modelo de arenas sociais vê a política pública como uma iniciativa dos chamados 

empreendedores políticos ou de políticas públicas. Isto porque,para que uma determinada 

circunstância ou evento se transforme em um problema, é preciso que as pessoas se 

convençam de que algo precisa ser feito. É quando os policy makers do governo passam a 

prestar atenção em algumas questões e a ignorar outras.  

Existiriam três principais mecanismos para chamar a atenção dos decisores e 

formuladores de políticas públicas: (a) divulgação de indicadores que desnudam a dimensão 

do problema; (b) eventos tais como desastres ou repetição continuada do mesmo problema; e 

(c) feedback, ou informações que mostram as falhas da política atual ou seus resultados 

medíocres. 

 Esses empreendedores constituem a policy community, comunidade de especialistas, 

pessoas que estão dispostas a investir recursos variados esperando um retorno futuro, dado 

por uma política pública que favoreça suas demandas. Eles são cruciais para a sobrevivência e 

o sucesso de uma idéia e para colocar o problema na agenda pública.  

Esses empreendedores podem constituir, e em geral constituem, redes sociais. Redes 

envolvem contatos, vínculos e conexões que relacionam os agentes entre si e não se reduzem 

às propriedades dos agentes individuais. 

 As instituições, a estrutura social e as características de indivíduos e grupos são 

cristalizações dos movimentos, trocas e ―encontros‖ entre as entidades nas múltiplas e 

intercambiantes redes que se ligam ou que se superpõem. O foco está no conjunto de relações, 

vínculos e trocas entre entidades e indivíduos e não, nas suas características.  

Este método e referencial teórico partem do estudo de situações concretas para 

investigar a integração entre as estruturas presentes e as ações, estratégias, constrangimentos, 

identidades e valores. As redes constrangem as ações e as estratégias, mas também as 

constroem e reconstroem continuamente. A força deste modelo está na possibilidade de 

investigação dos padrões das relações entre indivíduos e grupos. 

 

5. 6 Modelo do “equilíbrio interrompido” 

 

          O modelo do ―equilíbrio interrompido‖ (punctuated equilibium) foi elaborado por 

Baumgartner e Jones (1993), baseado em noções de biologia e computação. Da biologia veio 
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a noção de ―equilíbrio interrompido‖, isto é, a política pública se caracteriza por longos 

períodos de estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade que geram mudanças 

nas políticas anteriores.  

          Da computação e dos trabalhos de Simon, vem a noção de que os seres humanos têm 

capacidade limitada de processar informação,daí por que as questões se processam 

paralelamente e não, de forma serial,ou seja, uma de cada vez.  

          Os subsistemas de uma política pública permitem ao sistema político-decisório 

processar as questões de forma paralela, ou seja, fazendo mudanças a partir da experiência de 

implementação e de avaliação, e somente em períodos de instabilidade ocorre uma mudança 

serial mais profunda.  

          Este modelo, segundo os autores, permite entender por que um sistema político pode 

agir tanto de forma incremental, isto é, mantendo o status quo, como passar por fases de 

mudanças mais radicais nas políticas públicas. Fundamental ao modelo é a construção de uma 

imagem sobre determinada decisão ou política pública (policy image), e a mídia teria papel 

preponderante nessa construção.  

 

5.7 Modelos influenciados pelo “novo gerencialismo público” e pelo ajuste fiscal  

 

         A partir da influência do que se convencionou chamar de ―novo gerencialismo público‖ 

e da política fiscal restritiva de gasto, adotada por vários governos, novos formatos foram 

introduzidos nas políticas públicas, todos voltados para a busca de eficiência.  

          Assim, a eficiência passou a ser vista como o principal objetivo de qualquer política 

pública, aliada à importância do fator credibilidade e à delegação das políticas públicas para 

instituições com ―independência‖ política. De acordo com Celina Souza (2006), estes novos 

formatos, que guiam hoje o desenho das políticas públicas mais recentes, ainda são pouco 

incorporados nas pesquisas empíricas.  

          A ênfase na eficiência nasceu da premissa de que as políticas públicas e suas 

instituições estavam fortemente influenciadas por visões redistributivas ou distributivas, na 

linguagem de Lowi, desprezando-se a questão da sua eficiência.  

           As razões para tal reconhecimento estão na crise fiscal e ideológica do Estado, aliadas 

ao declínio do sonho pluralista que caracterizou a visão norte-americana sobre políticas 

públicas em décadas passadas.  

           O primeiro grande ataque às possibilidades das ações coletivas e no qual decisões 

sobre políticas públicas podem ser situadas, veio de Olson (1965), ao afirmar que interesses 
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comuns, os quais, em princípio, guiariam o processo decisório que afetam os indivíduos, não 

resultam necessariamente em ação coletiva e sim em free riding, pois os interesses de poucos 

têm mais chances de se organizarem do que os interesses difusos de muitos. Existe, segundo 

Olson, um interesse público que não é a soma dos interesses dos grupos. 

          Celina Souza (2006) descreve que, a ―boa‖ política pública não poderia resultar da 

disputa entre grupos, mas de uma análise racional. Como conseqüência, embora indireta, do 

influente trabalho de Olson, passou-se a enfatizar a questão da eficiência racionalidade das 

políticas públicas, que seria alcançada por novas políticas voltadas, por exemplo, para a 

desregulamentação, privatização e para reformas no sistema social, as quais, afirma-se, 

poderiam diminuiriam os riscos da ação coletiva. 

          O elemento credibilidade das políticas públicas também ganhou importância, ou seja, a 

prevalência de regras pré-anunciadas seria mais eficiente do que o poder discricionário de 

políticos e burocratas, contido nas políticas públicas. O fator credibilidade passou a ser 

fundamental para políticas como a monetária, mas também influenciou o novo desenho das 

políticas públicas em várias outras áreas. 

          A credibilidade baseia-se na existência de regras claras em contraposição à 

discricionariedade dos decisores públicos e burocratas, a qual levaria à inconsistência. Além 

do mais, a discricionariedade gera altos custos de transação. Assim, a discricionariedade, de 

acordo com esta visão, seria minimizada ou eliminada, delegando poder a instituições bem 

desenhadas e ―independentes‖ do jogo político e fora da influência dos ciclos eleitorais. 

           Celina Souza (2006) enfatiza que, a delegação para órgãos ―independentes‖ nacionais, 

mas também internacionais, passou a ser outro elemento importante no desenho das políticas 

públicas. Mas por que os políticos (governantes e parlamentares) abririam mão do seu poder?  

          A resposta estaria na credibilidade desses órgãos ―independentes‖ devido à experiência 

técnica de seus membros e para que as regras não fossem, aqui também, submetidas às 

incertezas dos ciclos eleitorais, mantendo sua continuidade e coerência.  

          Celina Souza (2006) destaca que, concorrendo com a influência do ―novo 

gerencialismo público‖ nas políticas públicas, existe uma tentativa, em vários países do 

mundo em desenvolvimento, de implementar políticas públicas de caráter participativo. 

Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos multilaterais e, por outro, por 

mandamentos constitucionais e pelos compromissos assumidos por alguns partidos políticos, 

várias experiências foram implementadas visando à inserção de grupos sociais e/ou de 

interesses na formulação e acompanhamento de políticas públicas, principalmente nas 

políticas sociais.  
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          No Brasil, são exemplos dessa tentativa os diversos conselhos comunitários voltados 

para as políticas sociais, assim como o Orçamento Participativo. Fóruns decisórios como 

conselhos comunitários e Orçamento Participativo seriam os equivalentes políticos da 

eficiência.  

          Apesar da aceitação de várias teses do ―novo gerencialismo público‖ e da 

experimentação de delegação de poder para grupos sociais comunitários e/ou que representam 

grupos de interesse, os governos continuam tomando decisões sobre situações-problema e 

desenhando políticas para enfrentá-las, mesmo que delegando parte de sua responsabilidade, 

principalmente a de implementação, para outras instâncias, inclusive não-governamentais.  

          Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e sintetizar 

seus elementos principais: 

o A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz. 

o A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já 

que os informais são também importantes. 

o A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

o A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

o A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo. 

o A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

          Não só a produção desenvolvida dentro da moldura teórica específica da política 

pública é utilizada nos seus estudos. O debate sobre políticas públicas também tem sido 

influenciado pelas premissas advindas de outros campos teóricos, em especial do chamado 

neo-institucionalismo, que enfatiza a importância crucial das instituições/regras para a 

decisão, formulação e implementação de políticas públicas. Uma grande contribuição a esse 

debate foi dada pela teoria da escolha racional pelo questionamento de dois mitos.  

          O primeiro é o de que, conforme mencionado acima, interesses individuais agregados 

gerariam ação coletiva (Olson, 1965). O segundo é o de que a ação coletiva produz 

necessariamente bens coletivos (Arrow, 1951). Definições sobre políticas públicas são, em 

uma democracia, questões de ação coletiva e de distribuição de bens coletivos e, na 

formulação da escolha racional, requerem o desenho de incentivos seletivos, na expressão de 

Olson, para diminuir sua captura por grupos ou interesses personalistas. Outros ramos da 
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teoria neo-institucionalista, como o institucionalismo histórico e o estruturalista, também 

contribuem para o debate sobre o papel das instituições na modelagem das preferências dos 

decisores.  

          Para estas variantes do neo-institucionalismo, as instituições moldam as definições dos 

decisores, mas a ação racional daqueles que decidem não se restringe apenas ao atendimento 

dos seus auto-interesses.  

          A ação racional também depende das percepções subjetivas sobre alternativas, suas 

conseqüências e avaliações dos seus possíveis resultados. Sem negar a existência do cálculo 

racional e auto-interessado dos decisores, esses ramos do neo-institucionalismo afirmam que 

o cálculo estratégico dos decisores ocorre dentro de uma concepção mais ampla das regras, 

papéis, identidades e idéias. 

          Portanto, a visão mais comum da teoria da escolha pública, de que o processo decisório 

sobre políticas públicas resulta apenas de barganhas negociadas entre indivíduos que 

perseguem seu auto-interesse, é contestada pela visão de que interesses (ou preferências) são 

mobilizados não só pelo auto-interesse, mas também por processos institucionais de 

socialização, por novas idéias e por processos gerados pela história de cada país.  

          Os decisores agem e se organizam de acordo com regras e práticas socialmente 

construídas, conhecidas antecipadamente e aceitas (March e Olsen, 1995: 28-29). Tais visões 

sobre o processo político são fundamentais para entendermos melhor as mudanças nas 

políticas públicas em situações de relativa estabilidade.  

          Já a teoria da escolha pública adota um viés normativamente cético quanto à capacidade 

dos governos de formularem políticas públicas devido a situações como auto-interesse, 

informação incompleta, racionalidade limitada e captura das agências governamentais por 

interesses particularistas.  

          Essa teoria é, provavelmente, a que demonstra mais mal-estar e desconfiança na 

capacidade dos mecanismos políticos de decisão, defendendo a superioridade das decisões 

tomadas pelo mercado vis-à-vis as tomadas pelos políticos e pela burocracia. 

          Aprofundando um pouco mais as contribuições do chamado neoinstitucionalismo para a 

área de políticas públicas, sabemos que, de acordo com os vários ramos desta teoria, 

instituições são regras formais e informais que moldam o comportamento dos atores.  

          Como as instituições influenciam os resultados das políticas públicas e qual a 

importância das variáveis institucionais para explicar resultados de políticas públicas?  

A resposta está na presunção de que as instituições tornam o curso de certas políticas mais 

fáceis do que outras.  
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          Ademais, as instituições e suas regras redefinem as alternativas políticas e mudam a 

posição relativa dos atores. Em geral, instituições são associadas a inércia, mas muita política 

pública é formulada e implementada. 

          Assim, o que a teoria neo-institucionalista nos ilumina é no entendimento de que não 

são só os indivíduos ou grupos que têm força relevante influenciam as políticas públicas, mas 

também as regras formais e informais que regem as instituições. 

          A contribuição do neo-institucionalismo é importante porque a luta pelo poder e por 

recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de políticas públicas. Essa luta é 

mediada por instituições políticas e econômicas que levam as políticas públicas para certa 

direção e privilegiam alguns grupos em detrimento de outros, embora as instituições sozinhas 

não façam todos os papéis - há também interesses, como nos diz a teoria da escolha racional, 

idéias, como enfatizam o institucionalismo histórico e o estrutural, e a história, como afirma o 

institucionalismo histórico. 

          A despeito das contribuições das diversas vertentes da teoria neo-institucionalista para a 

análise de políticas públicas, é preciso lembrar que, como ocorre com qualquer referencial 

teórico, é preciso ter clareza sobre quando e como utilizá-lo. Isso porque, como já 

argumentado anteriormente (Souza, 2003), analisar políticas públicas significa, muitas vezes, 

estudar o ―governo em ação‖, razão pela qual nem sempre os pressupostos 

neoinstitucionalistas se adaptam a essa análise.  

          Ademais, os procedimentos metodológicos construídos pelas diversas vertentes neo-

institucionalistas, em especial a da escola racional, são marcados pela simplicidade analítica e 

pela elegância, no sentido que a matemática dá a essa palavra, e pela parcimônia, o que nem 

sempre é aplicável à análise de políticas públicas. 

          De acordo com Erni José Seibel e Carmem Ortiz Gelinski (2009), no Brasil, sobretudo 

após a promulgação da ―Constituição de 1988, criaram-se condições para a descentralização 

da formulação de políticas, permitindo que estados e municípios assumissem uma posição 

mais ativa nas questões ambientais locais e regionais.‖ (LOPES, 1998, p. 7). ―É 

inquestionável que o descobrimento da proteção ambiental como uma política setorial 

peculiar levou a transformações significativas dos arranjos institucionais em todos os níveis 

de ação estatal‖.  

          Ao considerar tal fato, houve uma transformação e reestruturação do processo político, 

em conseqüência da tematização da questão ambiental, culminando com a entrada de novos 

atores políticos  
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(associações ambientais, institutos de pesquisa ambiental, repartições públicas encarregadas 

com a preservação ambiental) (FREY, 2000, p. 217).  

          Dentro da idéia de gestão pública democrática e participativa, os conselhos emergem 

como instrumentos caracterizados por novos padrões de interação entre governo e sociedade 

em torno de políticas setoriais, constituindo inovações institucionais no Brasil (GOHN, 2007), 

sem anular ou substituir os movimentos de pressão organizados (LUBAMBO; COUTINHO, 

2004).  

          Indubitavelmente, a emergência dos conselhos setoriais paritários em diversas esferas 

de poder e com autoridade deliberativa, alocativa e regulatória, sinaliza uma ruptura com o 

arcabouço jurídico e institucional vigente até a Constituição de 1988, à medida que fomentam 

práticas mais participativas, articulando mecanismos de accountability e gerando 

responsabilidade pública (CARNEIRO, 2001). 

          ―Os conselhos instituem uma nova modalidade de controle público sobre a ação 

governamental e, idealmente, de co-responsabilização sobre o desenho, monitoramento e 

avaliação de políticas‖, podendo ser incluídos em três ângulos da accountability: 

accountability societal, ao se apresentarem como canais de vocalização e como instâncias de 

formulação de políticas e de acompanhamento do desempenho do governo e de controle, por 

parte da sociedade, de seus atos; accountability vertical, no caso de uma arena pública no 

interior da qual representantes de governo têm que publicizar seus atos e justificá-los frente a 

atores sociais relativamente informados e atentos; accountability horizontal, já que é uma 

agência pública em princípio autônoma à qual, também em princípio, o poder executivo deve 

prestar contas de seus atos (CARNEIRO; COSTA, 2001, p. 6 e 7). Neste sentido, caminha-se, 

ainda que de forma embrionária, para a ampliação do domínio público, para que a sociedade 

possa cobrar os resultados da ação estatal, reduzindo — ao menos potencialmente — o déficit 

de accountability que tem caracterizado as políticas públicas no Brasil (FARAH, 2001). 

           Seibel e Gelinski acrescentam que apesar da Constituição de 1988 representar uma 

―revolução‖ política (CARVALHO, 2009), os conselhos não conseguiram ainda cumprir o 

seu papel, tal qual o poder constituinte originário idealizou. O Brasil é um exemplo paradoxal 

de permanência de abissais iniqüidades, mas que também carrega o trunfo de inúmeros 

avanços na democratização política, conseguidos a muito custo com mobilizações populares 

(LABRA; FIGUEIREDO, 2002).  

          É preciso salientar que as aspirações do poder constituinte originário representam um 

ideário sentimental, o qual muitas vezes pode se tornar utópico. Neste sentido, as avaliações 

mais comuns presentes na literatura são de que os conselhos não estão cumprindo sua vocação 
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deliberativa, ao demonstrarem a baixa capacidade de inovação das políticas públicas a partir 

da participação da sociedade civil nos conselhos, sugerindo que esta assume contornos mais 

reativos que propositivos (TATAGIBA, 2005). 

          Uma explicação plausível para esta ocorrência pode ser evidenciada através dos estudos 

da cultura política, os quais consideram as diferentes experiências históricas dos sujeitos e sua 

relação com o comportamento político desempenhado na sociedade (CASTRO, 2000). Neste 

sentido, a distribuição desigual de recursos cívicos em uma população pode gerar 

comportamentos também desiguais em relação à participação política (FUKS ET AL. 2003). 

          Outro ponto que merece destaque sobre a ocorrência mencionada por Tatagiba (2005) 

refere-se à democratização do Estado via conselhos, considerada como legítima, mas que, ao 

analisar o funcionamento do mesmo, concernente à participação dos seus membros, percebe-

se que há dificuldade em se reconhecer a igualdade política de todos os participantes, 

comprometendo sobremaneira o estabelecimento da democracia deliberativa (VIZEU, BIN, 

2008). 

          Ainda que exista um déficit da cultura e igualdade política, diversas experiências bem 

sucedidas, principalmente por parte de administrações municipais, mostram que, havendo 

vontade política, é possível viabilizar ações governamentais pautadas pela adoção dos 

princípios de sustentabilidade ambiental conjugada a resultados na esfera do desenvolvimento 

econômico e social (JACOBI, 1999). 

               Os conselhos de políticas públicas representam um importante avanço para o Brasil 

no sentido de aproximar a sociedade das deliberações governamentais e contribuir com a luta 

por um mundo mais sustentável. 

 O Pronasci, objeto de estudo deste trabalho, é um dos exemplos, entre tantos outros 

casos de políticas públicas no contexto brasileiro recente. 

 

 

6. TERRITÓRIOS DE PAZ ITAPOÃ BRASÍLIA 

 

          Em 14 de dezembro de 2008 o então ministro da Justiça Tarso Genro lançou o 

programa Território de Paz na região de Itapoã, localidade da cidade satélite de Paranoá, no 

Distrito Federal
1
.  

                                                

        
1
  Pronasci Ministério da Justiça: portal.mj.gov.br/pronasci  
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A antiga invasão do Itapoã tem aproximadamente 100 mil moradores e foi a quarta 

comunidade do país a receber o Território de Paz. Lá foram implantados vinte e oito projetos 

do Pronasci, inaugurados dois postos comunitários de segurança e investidos R$ 48 milhões. 

O esforço rendeu frutos, pelo menos na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
2
 (FGV): 

91,49% dos moradores acreditam que o Pronasci é capaz de melhorar a situação da segurança. 

          A polícia comunitária do Território de Paz em Itapoã tem caráter preventivo. Eles 

trabalham em sistema de ronda, caminhando e convivendo com a comunidade. Para reforçar o 

sistema de segurança foram instaladas 25 câmeras de vigilância para o monitoramento dos 

pontos mais violentos da cidade, sendo Itapoã a primeira comunidade a receber o sistema de 

vídeo-monitoramento no Brasil na área de risco, diferentemente do que tem ocorrido quando é 

instalado esse tipo de equipamento nas áreas centrais das cidades brasileiras. 

          Entre os projetos a serem desenvolvidos no Distrito Federal está em Território 

Vulnerável (Protejo). Cerca de 1,7 mil jovens do todo o DF expostos à violência doméstica e 

urbana serão selecionados para participar de atividades culturais, esportivas e educacionais. 

Como incentivo, os jovens residentes no Itapoã receberão um auxílio mensal de R$ 100. 

          Também está prevista a implantação do projeto Mulheres da Paz, por meio do qual 200 

líderes comunitárias serão selecionadas e capacitadas com a missão de prevenir conflitos 

locais e afastar os jovens da criminalidade. Elas receberão uma bolsa mensal de R$ 190. 

 

6.1 O Itapoã 

 

          De acordo com informações da Administração Regional
3
, no fim da década de 1990 

começou a invasão de Itapoã, localizado a trinta km de Brasília, que se tornou cidade anos 

depois. Hoje é a Região Administrativa XXVIII do Distrito Federal com aproximadamente 85 

mil moradores. Em 2001 começaram a chegar famílias de outros estados brasileiros e da 

cidade do Paranoá, próxima ao Itapoã.  Alguns afirmavam que fugiam do aluguel que não 

podiam pagar na cidade vizinha, outros justificavam que no Itapoã viam a única chance de ter 

uma moradia. Assim, a expectativa de regularização estimulou o crescimento do núcleo. 

          Em 2003 foi criada a subadministração do Itapoã, vinculada à administração regional 

do Paranoá, por meio da aprovação do Projeto de Lei nº 698/03. Em 03 de janeiro de 2005 foi 

criada a RA XXVIII por meio da Lei nº 3.527. 

                                                
2 http://www.fgv.br 

3 http://www.itapoa.df.gov.br 
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          No início, 2,5 mil pessoas lotearam a área que hoje é conhecida como Itapoã II. As 

regiões vizinhas Fazendinha e Del Lago, uma área pública e a outra particular, receberam seus 

primeiros invasores logo em seguida. Os mandados de reintegração de posse foram 

apresentados por oficiais de Justiça acompanhados da Polícia Militar. Alguns barracos foram 

retirados, mas os invasores retornaram.  

          Muitas famílias trabalhavam durante a semana e aproveitavam os sábados e domingos 

para transformar seus barracos em casas de alvenaria. Por causa do crescimento desordenado, 

os problemas eram inevitáveis. Fossas e poços d’água eram cavados todos os dias. Com o 

início das chuvas, problemas de saúde apareciam por causa da contaminação em poços. 

          Em agosto de 2007, um acordo homologado entre o GDF, através da Procuradoria 

Geral do DF, e a União, através da Procuradoria Geral da República, liberou obras 

emergenciais para o Itapoã.  

           Em 14 de dezembro de 2008, o então ministro da Justiça Tarso Genro lançou o 

programa Territórios de Paz na região de Itapoã, localidade da cidade satélite do Paranoá, no 

Distrito Federal. A antiga invasão do Itapoã foi a quarta comunidade do país a receber o 

Território de Paz. Lá foram implantados 28 projetos do Pronasci, inaugurados dois postos 

comunitários de segurança e investidos R$ 48 milhões. O esforço rendeu frutos, pelo menos a 

pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 91,49% dos moradores acreditam que o Pronasci é 

capaz de melhorar a situação da segurança. 

A polícia comunitária do Território de Paz em Itapoã tem caráter preventivo. Eles 

trabalham em sistema de ronda, caminhando e convivendo com a comunidade. Para reforçar o 

sistema de segurança foram instaladas 25 câmeras de vigilância para o monitoramento dos 

pontos mais violentos da cidade, sendo Itapoã a primeira comunidade a receber o vídeo-

monitoramento no Brasil em área de risco, diferentemente do que tem ocorrido, pois esse tipo 

de equipamento geralmente é instalado nas áreas centrais das cidades brasileiras. 

          Nos dias atuais o Itapõa tem comércio local, urbanização em mais de oitenta por cento 

das ruas, conta com apenas um serviço bancário, o Banco de Brasília, um restaurante 

comunitário, dois postos policiais, algumas escolas de ensino fundamental e a administração 

regional.  

          Serviços como postos de saúde, postos de combustíveis, escolas de nível médio, 

delegacia de polícia e entretenimento são buscados pela população no Paranoá, cidade mais 

próxima. 
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A seguir apresentamos um mapa da cidade. 

 

 

 Fonte: <http://i450.photobucket.com/albums/qq225/Puconato/itapua.jpg> 

6.2 Projetos lançados com o Território de Paz no Distrito Federal 

 

6.2.1 Ações e Resultados  

 

         Para que a Ação Territórios de Paz seja efetivada nas cidades escolhidas pelo 

PRONASCI são inseridos subprojetos que auxiliam na execução dessa Ação. São eles, 

segundo informações disponíveis no portal do Ministério da Justiça:  

Renaesp e Bolsa Formação  

Estudam pela Renaesp: 1.646 profissionais.  

A IES parceira do Pronasci é a Universidade de Brasília.  
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Policiamento comunitário  

Cada posto de polícia terá 16 policiais comunitários do Pronasci (4 por turno). Em Itapoã, 

atuam 32 policiais.  

Postos de polícia comunitária  

70 postos de polícia comunitária recebem investimentos do Pronasci, 2 destes ficam em 

Itapoã. Com o investimento foram compradas 140 motos, 70 viaturas, 70 computadores, além 

de móveis, telefones e purificadores de água – infra-estrutura básica para garantir o 

funcionamento dos postos.  

Reestruturação e modernização das instituições de segurança pública, aquisição de 

equipamentos não letais  

Policiais civis e militares têm à disposição armamento não-letal visando maior segurança no 

exercício de suas atividades.  

Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM)  

Foi criado o Gabinete de Gestão Integrada da Região Administrativa de Itapoã.  

Videomonitoramento  

Itapoã recebeu R$ 990.451,55 para implantar o GGI e o projeto de videomonitoramento, com 

25 câmeras.  

Equipe Multidisciplinar  

Contratação da equipe formada por 4 assistentes sociais, 1 coordenador, 1 jornalista e 1RP. 

Instalação: Zona Especial de Interesse Social Itapoã.  

Mulheres da Paz  

200 mulheres da paz atuam no DF: 90 atuarão na Estrutural, 55 em Arapoanga, 55 em Itapoã.  

Protejo – Proteção de Jovens em Território Vulnerável  

1.700 jovens são beneficiados.  

Estabelecimentos penais especiais para jovens  

O Entorno do DF será contemplado com uma unidade, que será construída no Novo Gama 

(GO). A execução depende do governo estadual.  

Laboratório Tecnológico contra a lavagem de dinheiro  

O LAB foi instalado no Ministério Público do DF. Haverá um LAB também na sede do 

Departamento de Polícia Federal.  

Canal Comunidade  

Recurso empenhado ao GDF.  
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Núcleo de Justiça Comunitária  

No Distrito Federal, o Pronasci firmou convênio com o Tribunal de Justiça para fortalecer a 

experiência de dois núcleos já existentes em Taguatinga e Ceilândia e a criação de mais dois: 

um em Samambaia, a partir de janeiro, e outro, posteriormente, em Itapoã. O TJDFT ficará a 

cargo de selecionar os agentes comunitários, capacitá-los e estruturar os Núcleos. A previsão 

é de que sejam realizados 680 atendimentos à população das cidades de Taguatinga, Ceilândia 

e Samambaia.  

Assistência Jurídica Integral ao preso e seus familiares  

Criação de posto de atendimento na Administração de Itapoã com atuação dos Defensores. 

Também há um Núcleo estruturado em Brasília (SRTVS Qd. 701, Edifício Intercon). O 

atendimento jurídico já é prestado nas penitenciárias do DF e o atendimento aos familiares é 

realizado na sede do núcleo, contemplando também os que residem em Itapoã. Serão 

beneficiadas 5 mil pessoas até junho de 2009.  

Efetivação da Lei Maria da Penha – Juizados Especiais  

Criação de três Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 

Brasília no Complexo Criminal do TJ/DFT e um Juizado em São Sebastião. Serão 

beneficiadas 40.000 pessoas até dezembro de 2009.  

Efetivação da Lei Maria da Penha – Defensoria Pública  

Estruturação e aparelhamento do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da 

Defensoria Pública do Distrito Federal, em Brasília, por meio da aquisição de equipamentos, 

veículos, material de consumo e contratação de assistentes sociais, psicólogos e estagiários. 

Os atendimentos já estão sendo prestados. Serão beneficiadas 7.200 pessoas até agosto de 

2009.   

Efetivação da Lei Maria da Penha – Delegacia da Mulher  

Estruturação da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, proporcionando 

ampla orientação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar do DF e ampla 

divulgação da Lei Maria da Penha. Com o apoio do Pronasci foi feita a aquisição de 

equipamentos e bens de consumo e a contratação de serviços.  

Esporte e Lazer da Cidade  

Um núcleo atende a comunidade de Itapoã.  

Praça da Juventude  

A Praça será construída na Quadra 61, Área Especial Del Lago (local do lançamento do 

Território de Paz).  
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Projeto Saúde da Família  

Atende famílias no DF.  

Economia Solidária  

Agentes estão na comunidade do DF.  

Picasso Não Pichava  

Pronasci ampliou o programa educativo e preventivo que oferece aos jovens cursos de arte, 

dança e cultura, como Hip Hop (grafite, Rap, DJ, Break) integradas a aulas de cidadania e 

atendimento psicossocial, com foco na preservação do patrimônio público e privado do DF.  

Radicais Livres  

Pronasci ampliou projeto que oferece a jovens de 15 a 24 anos oficinas artísticas e técnicas, 

como hip-hop, teatro, mídia impressa comunitária, rádio comunitário, inclusão digital e 

design gráfico. Parceria entre Cufa e Pronasci.  

Companhia de teatro Pátria Amada  

Policiais militares do DF promovem espetáculos teatrais educativos e preventivos com temas 

voltados a um público em situação de vulnerabilidade social e abordagem lúdica pedagógica.  

O Pronasci vai potencializar o projeto Esporte à meia noite. Tem como objetivo reduzir a 

criminalidade juvenil com atividades esportivas, culturais e educativas no período noturno 

(entre 23h e 2h). O foco são jovens de 15 a 29 anos.  

Telecentro para a inclusão digital  

O Telecentro será instalado na Administração de Itapoã.  

Tô na Rede  

Visa atingir jovens em situação de risco social por meio de oficinas de computação gráfica, 

web designer, esporte, cultura e lazer. 450 jovens de Itapoã serão contemplados.  

Centro de Referência de Juventude  

Os jovens realizarão atividades formativas e socializadoras: o projeto prevê a convivência 

pacífica e harmoniosa, a apreensão de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas 

competências pessoais, sociais e profissional-produtivas.  

Ao articular ações de segurança pública e medidas de promoção da cidadania, o Pronasci 

nasce como uma proposta diferenciada daquela de uma política publica historicamente ligada 

mais ao aparato repressivo.  

A integração entre programas sociais e políticas de segurança, que envolve diferentes níveis 

de governo, sociedade civil, especialistas e agentes de segurança faz do PRONASCI, um 

programa que tem como objetivo auxiliar no empoderamento da sociedade civil e talvez na 

solução pacífica de conflitos.  
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O item a seguir pretende apresentar alguns dados da Fundação Getulio Vargas a partir de um 

estudo realizado pela instituição que auxiliará na análise de dados do estudo de caso realizado 

no Itapoã para a presente monografia. 

 

6.3 Dados da Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas   

 

          Estudo divulgado em setembro de 2009 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou 

que os moradores das regiões atendidas pelo Pronasci experimentaram uma sensível melhora 

na percepção de segurança. Foram ouvidos moradores de sete Territórios de Paz e, em média, 

84,15% acreditam que o Pronasci é o caminho para se atingir o objetivo principal. A FGV 

ouviu 2.850 chefes de domicílio das regiões atendidas pelo Programa. A maioria acredita que 

as ações realizadas reduziram a violência. 

          A pesquisa também ouviu, em todo o país, mais de 55 mil profissionais de segurança 

pública. Do total, 50,14% consideraram o policiamento comunitário uma ótima estratégia. Já 

36,05% acham que a medida não funciona em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Apenas 

7,16% disseram que a alternativa reduz a autoridade da polícia, tendo apenas efeito paliativo. 

No caso do Itapoã, a pesquisa da FGV aponta uma visão otimista dos moradores, 73% 

disseram que melhorou e mais de 90% afirmaram que vai melhorar, conforme mostram os 

dados da tabela abaixo.        

Tabela A1 Reação Positiva, segundo a FGV 

Local  Melhorou Vai melhorar Início do projeto 

Santo Amaro, Recife 76,79% 85,71% dezembro 2008 

Itapoã, Brasília 73,34% 91,49% dezembro 2008 

Complexo do Alemão, Rio de Janeiro 63,89% 78,33 dezembro 2008 

ZAC 5, Rio Branco 61,90% 80,95% dezembro 2008 

São Pedro, Vitória 56,73% 84,62% março de 2009 

Bom Jesus, Porto Alegre 52,23% 88,84% junho de 2009 

Benedito Bentes, Maceió 35,42 79,17% maio de 2009 

Tancredo Neves, Salvador (*) ------ ------- julho de 2009 

Guajuviras, Canoas-RS (*) ------ ------- outubro 2009 

                   
               (*) Quando a pesquisa foi realizada, os territórios de Tancredo Neves, em Salvador e Guajuviras, em 

                   Canoas (RS), ainda não haviam sido implantados.   
   Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
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           Nessa perspectiva, o capítulo a seguir vai confrontar os dados do estudo da FGV que 

apontam de maneira positiva o papel da Ação Territórios de Paz, com as entrevistas realizadas 

no ano de 2010 na cidade satélite de Itapoã, no Paranoá, cidade satélite do Distrito Federal. 

 

7. ANÁLISE DOS DADOS (LEVANTAMENTO IN LOCO) 

 

          Como já foi descrito na introdução, o levantamento quantitativo com a população do 

Itapoã foi realizado em duas etapas, mas de forma complementar. A primeira fase consistiu 

em entrevista realizada nos dias 22 e 23 de dezembro de 2010, com trinta moradores da região 

do Itapoã, sendo 15 do gênero feminino e 15 do gênero masculino, com o objetivo de avaliar a 

percepção dos moradores em relação à Ação Territórios de Paz, que faz parte do Pronasci.   

          A partir dos resultados dessa primeira pesquisa, em um segundo momento foram 

entrevistadas lideranças comunitárias locais de uma área específica daquela cidade atendida 

pela Ação Territórios de Paz avaliando a eficácia do programa naquela área. No dia 27 de 

dezembro de 2010, foram entrevistados dois pastores evangélicos e o vice-presidente da 

Associação de moradores do Itapoã. Os líderes entrevistados moram no local desde sua 

criação.  

          O propósito da coleta de dados em duas etapas foi o de cruzar as informações da 

primeira pesquisa com moradores, pois os líderes têm maior abrangência no local, seja por 

influência religiosa,  

pois convivem diariamente com mais pessoas, ou pela Associação, que recebe reivindicações 

diariamente dos moradores.  

          A pesquisa, feita de maneira exploratória pretendeu identificar a execução da Ação 

Territórios de Paz nesta região. O que foi observado é que em mais de 90% dos entrevistados, 

tanto moradores quanto líderes comunitários foi o desconhecimento das ações no local.  

          A pesquisadora falou inclusive com os responsáveis pela Administração do Itapoã, que 

para a maior parte das informações pedidas não tinham respostas. A pesquisa de campo não 

foi diferente, como avaliação de execução dessa política no Itapoã esta pesquisa exploratória 

mostra o desconhecimento da execução da Ação Territórios de Paz no Itapoã. 
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7.1 Perfil dos entrevistados 

 

          O questionário foi aplicado a trinta e três moradores, com idade média de 37 anos
4
. 

Houve predominância de moradores do sexo masculino com 54% dos entrevistados. Destes, a 

maioria, 45% são casados formal ou ―informalmente‖. Quanto à cor ou raça, os entrevistados 

se auto-declararam pardos/morenos (57%) conforme mostra a Figura 1.   

  

Figura 1 Distribuição da cor ou raça (em percentuais) 

44,8

8,9

3

57,6

21,2

12,1

Branca

Preta/ negra

Indígena

Parda/ morena

Branca

Preto/Negro

 
     Fonte: Pesquisa 

 

           Em relação à escolaridade dos entrevistados, predominou o ensino médio 

completo, com 27%, e o fundamental incompleto (24%). Para melhor visualização da 

distribuição da escolaridade, a figura seguinte apresenta os dados nos níveis de escolaridade, 

fundamental, médio e superior, completo ou incompleto, e sem instrução.  

    

    

 

 

 

 

 

                                                
4 Os três líderes comunitários entrevistados também estão inseridos nesta descrição do perfil dos 

 moradores. 
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Figura 2 Escolaridade (em percentuais) 
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                    Fonte: Pesquisa 

 

            Para conhecer as condições econômicas, foram coletados dados sobre a renda pessoal 

e familiar. Foi pedido que as pessoas se classificassem como pobres, de classe média em três 

níveis, baixa, média  

e alta, ou como rica. Os resultados estão na Tabela 2. Quase 40% dos moradores se 

consideram de classe média baixa, e 30% se auto-classificaram pobres.  

 

Tabela A2 Auto-classificação de status social 

 

 Status Social Frequência % 

 Uma pessoa pobre 10 30,,3 

  Uma pessoa de classe média baixa 13 39,4 

  Uma pessoa de classe média 7 21,2 

  Uma pessoa rica 1 3,0 

  Não sabe 2 6,1 

  Total 33 100,0 

 

                          Fonte: Pesquisa 

 

Em termos de faixas de rendimento pessoal, 30% declararam que recebem renda de até 

dois salários mínimos (R$ 1.020,00). A renda familiar também ficou na mesma faixa em 

quase 40% dos  

entrevistados, conforme mostra a Figura 3.  Na média até quatro pessoas vivem dessa renda 

familiar. As faixas de rendimento entre dois e quatro salários mínimos, são compatíveis com a 

auto-classificação mais comum, de classe média baixa. 
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.                    Faixas de rendimento pessoal e familiar 

15,2

27,3
30,3
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6,1 6,1
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Familiar

 
   Fonte: Pesquisa 

 

                Quando perguntados sobre quantas pessoas vivem dessa renda, na média sete 

pessoas dependem dessa renda familiar, sendo que na média 5,6 pessoas são menores de 14 

anos5. 

        O perfil dos entrevistados não reflete o perfil real da população, já que para isso seria 

preciso uma pesquisa específica amostral. O questionário foi feito de maneira aleatória com 

os moradores que se dispuseram a respondê-lo, levando-se em conta que, por razões diversas 

nem todos os moradores abordados se dispuseram a responder. Os líderes comunitários 

contatados responderam a todas as questões. 

          Para esse levantamento foi levado em conta que, todos os entrevistados deveriam ser 

moradores do local e maiores de idade. Foram entrevistadas quinze mulheres e quinze homens 

moradores, os três líderes comunitários são homens, pois na região a predominância é de 

líderes do sexo masculino, o local abriga muitas igrejas evangélicas, e algumas associações, 

em sua maioria liderada por homens. 

7.2 Percepção dos entrevistados sobre políticas públicas de segurança 

 

            A segurança pública é um assunto considerado importante para a população das 

cidades. Quando perguntados sobre a situação da segurança pública no Itapoã nos últimos 

cinco anos, a maior proporção de respondentes (39%) declarou que melhorou, enquanto 36% 

consideraram que não mudou e 18%, que piorou, conforme mostra a Figura 4. 

 

 

 

                                                
5 As tabelas que descrevem o perfil da população encontram-se no Anexo A da  monografia. 
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                      Percepção sobre segurança pública nos últimos cinco anos (em percentuais) 
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   Fonte: Pesquisa 

         

              Os principais problemas de segurança no Itapoã segundo os entrevistados foram, por 

ordem de freqüência de citação: assaltos a pessoas (60%), roubo/assaltos a residências e 

comércio (50%), tráfico de drogas (27%) 

 

Figura 3 Principais problemas de segurança no Itapoã (em percentuais) 
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Fonte: Pesquisa 

 

          Ainda sobre a segurança pública, os moradores entrevistados do Itapoã foram 

indagados a opinar sobre o que o Governo Federal faz nesse sentido para os moradores do 

Itapoã. Esta questão admitia até três respostas
6
. Em mais da metade das respostas (56%), as 

pessoas afirmaram que o Governo não faz nada. Já na categoria outros, os 27% dos 

respondentes mencionaram ações do Pronasci, além do próprio programa em si, conforme 

mostra tabela a seguir.  

                                                
6 Os resultados detalhados dessa tabela encontram-se no Anexo B da monografia  
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Tabela A3 O que o Governo Federal faz pela Segurança na cidade onde mora (Outros) 

 

Ações do Governo 
Federal Frequência 

%
% 

  Instalação de Câmeras 5 15,6 

  Pronasci 1 3,1 

  Só faz a ronda policial 1 3,1 

  Territórios de Paz 
2 6,2 

  Total 33 100,0 

Fonte: Pesquisa 

 

          Na opinião dos entrevistados, para melhorar a segurança pública no Itapoã, são 

necessários, principalmente: aumentar o policiamento nas ruas (82%), reduzir a maioridade 

penal (27%) e para 15,4% é necessário prender qualquer criminoso independente da idade
7
·. 

  Indagados se conhecem alguma política de combate ä violência no Itapoã, 18% 

responderam que conhecem, enquanto que mais da metade dos entrevistados, 73% não 

conhecem.  

 

Figura 4 Conhecimento sobre alguma política de combate a violência no Itapoã 
(em        percentuais) 
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       Fonte: Pesquisa 

 

 

Dos que conhecem apenas 3% afirmou conhecer o Territórios de Paz. As demais ações 

citadas se referem a programas, tais como: Esporte à meia noite, Programa Segundo Tempo, e 

até mesmo a presença de câmeras foi considerada como ação de combate a violência, 

conforme mostram as B10, B11 e C12 do Anexo C.   

                                                
7 Os resultados detalhados destes dados encontram-se no Anexo B da monografia 
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          Quando perguntados sobre o trabalho do Governo Federal na Segurança Pública no 

Itapoã, 60% responderam que estão obtendo alguns resultados, 24% que não está obtendo 

resultados,e apenas 3%disseram que o Governo está obtendo bons resultados. 

 

Figura 5  

Resultados do trabalho do Governo na segurança pública (em percentuais) 
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            Fonte: Pesquisa 

De acordo com os entrevistados a segurança no local nos últimos cinco melhorou, mas 

ainda precisa de mais ações. Os moradores desconhecem políticas específicas para o Itapoã, 

eles têm conhecimento de ações de segurança em geral. Os entrevistados estão preocupados 

com os assaltos a pessoas, roubos/ assaltos a residências e comércio e com o tráfico de drogas.  

        

7.3 Lideranças do Itapoã 

            Apesar de já termos incluído as respostas dos líderes no levantamento quantitativo 

apresentado no item anterior, consideramos relevante destacar aqui os aspectos qualitativos 

das entrevistas com as lideranças comunitárias do Itapoã.  

          Os líderes entrevistados têm em média 51 anos de idade e são moradores do Itapoã, a 

intenção de se fazer essa pesquisa com eles é o fato de que como atuam direta e diariamente 

com a população sabem os maiores problemas e reivindicações dos moradores.      

         Por ser uma região pobre, e não ter muitas vezes como recorrer a órgãos competentes, os 

moradores recorrem aos líderes comunitários, em sua maioria religiosos que, segundo eles ―na 

medida do possível tentam abrandar os problemas práticos de maneira simples‖.  
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          Esses três líderes entrevistados vivenciam os problemas relatados pela população. De 

acordo com as informações deles, a maior preocupação é com a segurança. Os líderes moram 

e trabalham no Itapoã, e relatam os problemas de maneira mais ampla, por terem em média 

convívio maior com moradores de todas as áreas do Itapoã. 

 A opinião dos líderes comunitários é importante, pois eles são o elo entre a 

comunidade e as instâncias ligadas ao governo e a segurança. Durante o contato com eles foi 

observada primeiramente certa reserva em tratar do tema ―segurança‖, depois ficaram mais à 

vontade com a pesquisadora para responder às questões. Um dos problemas relatados em 

comum pelos líderes foi a falta de uma delegacia no Itapoã, a falta de um espaço de lazer para 

os jovens, já que de acordo com eles grande parte dos crimes no local são cometidos por 

menores infratores.  

          Foi percebido, que os líderes tinham familiaridade com o assunto e assim como os 

moradores  estavam muito preocupados com a segurança, com a diferença de que como lidam 

em média com mais de vinte pessoas diariamente, sabem dos problemas enfrentados de 

maneira macro, o que os torna vasta  fonte de informações. 

Inicialmente a idéia era entrevistar 15 líderes comunitários, foram contatados vários 

líderes de igrejas católicas, associações, igrejas evangélicas, num total de mais de 20 

lideranças. A pesquisadora foi até o local, eram marcadas entrevistas, algumas vezes os 

líderes não apareciam, outras se recusavam a falar. A escolha dos 3 líderes se deu desta 

maneira , pois foram os únicos que se dispuseram a falar sobre o assunto. O processo de 

procura dos líderes , telefonemas, marcação de entrevistas e visitas ao Itapoã teve a duração 

de 3 meses. 

O número de líderes comunitários entrevistados foi pequeno devido às dificuldades em 

contatá-los e principalmente na locomoção segura dentro do Itapoã.  

7.4 Comparação das informações da pesquisa exploratória com Fundação Getúlio 

Vargas 

                    De acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a população diz que 

depois do Pronasci a segurança pública melhorou na sua comunidade, esses dados corroboram 

com os da pesquisa exploratória feita no mês de dezembro de 2010.  

          Quanto aos maiores problemas no local, as duas pesquisas têm conclusões parecidas, a 

população acha que a segurança pública é o maior problema.  

          Deve-se salientar, contudo, que as perguntas feitas na pesquisa da FGV e na pesquisa 

exploratória realizada no Itapoã foram diferentes. Tal estratégia se justifica porque nosso 
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objetivo não era replicar a pesquisa da FGV, mas coletar informações in loco que 

expressassem as percepções da população sobre o Pronasci. 

          Na pesquisa exploratória, o tema principal foi a segurança pública, e qual a percepção 

da população sobre o assunto, na pesquisa de FGV, as perguntas foram direcionadas à 

percepção da população sobre o programa Pronasci e as Ações desse programa. 

          Na pesquisa exploratória ficou claro que os moradores conhecem o Pronasci, mas não 

conhecem as Ações do programa no Itapoã, em nenhum momento da pesquisa foi citado o 

nome do Programa ou da Ação. De todos os entrevistados na pesquisa exploratória, apenas 

um dos líderes comunitários falou o nome da Ação Territórios de Paz.   

          Pode-se concluir com essa pesquisa que os moradores sabem que existem políticas de 

segurança pública, mas não conhecem as ações e ainda esperam que elas acontecem no local 

onde vivem.  
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CONCLUSÃO 

 

          De acordo com a pesquisa exploratória feita no Itapoã, conclui-se que as ações existem 

no local, a população as percebe - embora em parte e de forma genérica - mas não sabe dizer 

o nome da Ação e nem como ela age no Itapoã. De acordo com os entrevistados, a segurança 

no local nos últimos cinco melhorou, mas ainda precisa de mais ações. Os moradores 

desconhecem políticas específicas para o Itapoã, eles têm conhecimento de ações de 

segurança em geral. Os entrevistados estão preocupados com os assaltos a pessoas, roubos/ 

assaltos a residências e comércio e com o tráfico de drogas.  

 Tal constatação, a princípio, soa como uma contradição, pois o Pronasci foi concebido 

como uma política pública para atender as necessidades de segurança pública da população 

brasileira, de forma contextualizada e, inclusive com a participação dos cidadãos. No entanto, 

o que se observa no caso estudado é que isso não ocorre. 

Por outro lado, os entrevistados declaram que existe um crescente interesse dos 

moradores em saber como as Ações são implantadas no Itapoã, mas não conseguem 

identificar as ações da Política Pública Pronasci através da Ação Territórios de Paz no seu dia 

a dia, na sua comunidade, de forma concreta e objetiva.  

A pesquisa exploratória chama atenção para vários aspectos relacionados à fragilidade 

das políticas públicas e da atuação do Estado brasileiro, notadamente nas áreas de segurança 

pública e de promoção da cidadania.  

Entre esses aspectos destaca-se em primeiro lugar a dificuldade que a sociedade 

enfrenta em chegar até o Estado, pois fica perdida sem saber a quem recorrer. Para a 

população, o Estado parece uma entidade abstrata, longe dos problemas do cotidiano dos 

cidadãos. Percebe-se ainda a distância da própria sociedade em relação às instituições 

públicas encarregadas de promover os serviços de segurança pública, o que certamente pode 

ser explicado pela centralização das decisões políticas e os entraves burocráticos, resultado de 

uma administração pública centralizada que prejudica diretamente a interação com os 

segmentos sociais menos favorecidos social e economicamente.  

Outro fator a ser enfatizado, nessa perspectiva analítica, é a cultura política da dádiva, 

enraizada na sociedade brasileira, que favorece práticas assistencialistas por parte das 

instituições governamentais e um comportamento político conformista e apático de alguns 

setores da sociedade.  
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Tudo isso estimula as relações de favor, sem levar em conta o direito de todo e qualquer 

cidadão, a percepção do cidadão de que o Estado é um provedor social e político e como tal 

deve agir sozinho, sem consultar a população.     

 Por fim, nessa ordem de idéias, devemos colocar em relevo a falta de uma cultura 

política efetivamente participativa no Brasil, o que atrapalha mesmo nos casos de políticas 

públicas que poderiam favorecer a população, como no caso do Pronasci.  

Outro ponto importante a ser salientado na conclusão diz respeito à avaliação dos eixos 

centrais do programa em exame. Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a 

valorização dos profissionais de segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; 

o combate à corrupção policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. 

No caso do Itapoã percebeu-se que os profissionais de segurança que atuam no local não 

são valorizados pelos moradores e de acordo com os próprios policiais não se sentem 

valorizados pelo Programa. Os entrevistados declaram interesse em se envolver com a Ação 

no Itapoã, mas não sabem como. Alegam não ter recebido as informações necessárias pelas 

instituições públicas promotoras das ações propostas pelo Pronasci. Por outro lado, cabe 

salientar, que não houve iniciativa da população local de procurar tais informações. Nem 

mesmo as lideranças comunitárias tomaram tal iniciativa. Cabe ressaltar ainda que muitas das 

informações que a população alega desconhecer estão disponíveis na internet. Contudo, não 

houve ação propositiva, nem uma consulta à internet sequer, o que certamente não é 

totalmente impossível para as lideranças ou mesmo para alguns moradores, uma vez que, 

mesmo sem acesso doméstico à banda larga, a cidade dispõe de serviços de lan houses. 

          Na percepção da pesquisadora, como analista da execução dessa política no Itapoã, foi 

constatada a falta de conhecimento abrangente dos moradores da Ação e dos resultados que 

ela traz ao local, diferentemente do que foi interpretado pela pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas.  

          Pode-se dizer que a falta de conhecimento da população se deve a vários fatores, 

especialmente ao fato de as políticas públicas não serem profunda e permanentemente 

divulgadas no local, o que faz com que a população não saiba de sua existência, e 

consequentemente reclame a falta delas no Itapoã ou a ineficácia das mesmas, afetando com 

isso a credibilidade do Programa no local.  

           De acordo com a socióloga Celina Souza (2006), o elemento credibilidade das políticas 

públicas ganhou importância no contexto brasileiro recente, ou seja, a prevalência de regras 
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pré-anunciadas seria mais eficiente do que o poder discricionário de políticos e burocratas, 

contido nas políticas públicas. 

 O fator credibilidade passou a ser fundamental para políticas como a monetária, mas 

também influenciou o novo desenho das políticas públicas em várias outras áreas.  

          Celina Souza (2006) enfatiza que, a credibilidade baseia-se na existência de regras 

claras em contraposição à discricionariedade dos decisores públicos e burocratas, a qual 

levaria à inconsistência. Além do mais, a discricionariedade gera altos custos de transação. 

Assim, a discricionariedade, de acordo com esta visão, seria minimizada ou eliminada, 

delegando poder a instituições bem desenhadas e ―independentes‖ do jogo político e fora da 

influência dos ciclos eleitorais. 

  Para que as Ações ganhassem credibilidade, uma alternativa seria a divulgação 

permanente dessas políticas públicas, e não apenas no início das Ações, percebeu-se que os 

moradores não se conformam com a situação da violência, mas não sabem como ajudar a 

polícia na melhoria das  as condições de segurança do Itapoã.  

          O que percebeu-se quanto às autoridades representativas que atuam no Itapoã, foi  boa 

vontade em fazer o trabalho, mas a falta de material humano e de equipamentos necessários 

para o combate à criminalidade dificultam o trabalho, e tornam inviáveis ações efetivas e 

eficazes para garantir a segurança da população. Desse modo a população e o Estado estão 

sem condições de atuar juntos para combater a criminalidade com ações preventivas, como 

prevê o Pronasci, desde sua criação. 

          O que se vê é uma população desorientada sem saber como enfrentar os problemas da 

violência, e uma polícia que quer ajudar mas faltam equipamentos básicos. 

          De acordo com os investimentos no Programa, é perfeitamente viável estas pequenas 

iniciativas, que beneficiariam muito os moradores.  

          Atualmente o sentimento demonstrado pelos moradores entrevistados é de abandono, 

―Nos sentimos à margem da violência e apelamos para a proteção Divina, pois não podemos 

contar com a polícia para nos proteger. Vivemos com medo e mesmo assim tentamos viver 

em paz‖, relata um dos líderes comunitários entrevistados. 

          Consideramos relevante ainda discutir os limites da própria pesquisa realizada, 

especialmente no que se refere à pequena amostragem utilizada. O projeto inicial previa uma 

pesquisa mais abrangente e com maior rigor estatístico e metodológico. Porém, no 

andamento do trabalho, tal propósito relevou-se inviável tecnicamente devido à falta de 

recursos da pesquisadora e à escassez de tempo.  
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 Assim, acreditamos que os dados apresentados devem ser lidos como indicadores a 

serem considerados, mas não necessariamente como estatísticas, no sentido estrito do termo. 

As informações coletadas são válidas como instrumentos para promover o debate e a 

reflexão sobre as percepções da população do Itapoã sobre o Pronasci, mas certamente não 

podem ser generalizadas e apresentadas como conclusões categóricas. Contudo, nossa 

avaliação é que a pesquisa poderia ser aprofundada, de modo a coletar informações mais 

abrangentes e mapear as percepções da população local com maior escopo quantitativo e 

qualitativo. 

 Além disso, é oportuno destacar a relevância do papel do Legislativo no processo de 

acompanhamento da execução das políticas públicas. Antes das políticas entrarem em vigor, 

elas necessitam da aprovação no Legislativo para que os recursos sejam liberados. Para que 

isso aconteça, são necessários inúmeros documentos e certificações, até a aprovação final.  

 Atualmente, depois de liberados os recursos, o Legislativo não acompanha a execução 

das políticas aprovadas, as informações são repassadas aos cidadãos apenas pela imprensa ou 

por meio de pesquisas, e não são acompanhadas de perto pelo Poder Legislativo. 

 O que nós sugerimos, é que sejam formadas comissões do Legislativo, que 

acompanhem todo o processo e criem condicionalidades e contrapartidas na liberação de 

recursos para as políticas públicas. Assim, resultados distorcidos como os observados nesse 

estudo, dificilmente acontecerão.            

 Por fim, gostaríamos de registrar um pouco de nossa experiência durante a realização 

da pesquisa e a nossa própria percepção sobre os relatos dos moradores, especialmente no 

caso das lideranças comunitárias. Um dos problemas relatados em comum pelos líderes foi a 

falta de uma delegacia no Itapoã, a falta de um espaço de lazer para os jovens, já que de 

acordo com eles grande parte dos crimes no local são cometidos por menores infratores.  

 Foi percebido, que os líderes tinham familiaridade com o assunto e assim como os 

moradores  estavam muito preocupados com a segurança, com a diferença de que os líderes 

lidam diariamente com muitas pessoas do local , sabem de maneira macro e vivencial os 

problemas enfrentados pelos moradores, com isso são vasta fonte de informações .  

 Na percepção da pesquisadora, uma das maiores dificuldades encontradas foi o 

contato com os moradores e líderes, pois o acesso ao local é difícil, devido à violência, o que 

faz com que as pessoas fiquem apreensivas em falar, a dificuldade de locomoção no local é 

outro ponto relevante, como exemplo pode-se citar que, a pesquisadora foi escoltada pela 

polícia dentro do Itapoã para que o trabalho pudesse ser desenvolvido.  Os profissionais de 

plantão disponibilizaram uma viatura vinda da cidade vizinha de Paranoá para acompanhar a 
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pesquisadora no trajeto do Posto Policial até o Restaurante Comunitário pela dificuldade 

perceptível em  chegar ao local com segurança, o mesmo se localiza no meio do Itapoã.  

 Finalmente, pode-se perceber a dificuldade de circulação do local, pois além dos 

cuidados normais a pesquisadora foi alertada por moradores e policiais para ter cautela ao 

circular no local por tratar-se de lugar perigoso. Essa atitude dos moradores reforça as 

observações aqui apresentadas e demonstra que as ações do Pronasci ainda não surtiram 

efeitos no Itapoã. 
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ANEXO A – Questionário 

 

 

PESQUISA DE CAMPO EXPLORATÓRIA 

 

Programa: PRONASCI  

Ação: TERRITÓRIOS DA PAZ – pacote de ações preventivas e integradas e simultâneas, que faz 

com que o Estado passe a retomar o controle nessas regiões conflagradas, oferecendo acesso aos 

serviços públicos, melhorando a qualidade de vida da população 

Data: 22 e 23 de dezembro de 2010 

Local: Restaurante Comunitário, Itapoã – Paranoá – DF  

 

Pesquisa de segurança pública 

 

Nº do questionário (não preencher)   

 

APRESENTAÇÃO DO ENTREVISTADOR 

 

Meu nome é _____. Sou pesquisadora CEFOR, da Câmara dos Deputados . Estou realizando uma 

pesquisa com objetivo de saber a opinião dos moradores do Itapoã sobre segurança publica    

As respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas para a pesquisa. Poderia responder a 

algumas perguntas? Sua opinião é muito importante.  

 

 

Data:       /     / 

Questionario:  

1. (   ) Moradores 

2. (   )Lideres comunitário Qual a 
liderança comunitária que você 
representa?______________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. O Sr.(a) acha que a segurança pública no Itapoã nos últimos cinco anos...  

(LER AS OPÇÕES) 



60 

 

 

1. (   ) melhorou 

2. (   ) não melhorou nem piorou 

3. (   ) piorou 

8. (   ) Não sabe 

9. (   ) NR 

 

2.Quais são os maiores problemas de segurança no Itapoã?  

(NÃO LER AS OPÇÕES E MARCAR ATÉ 3 RESPOSTAS) 

1. (   ) Assaltos a pessoas 
2. (   ) Roubos/assaltos a residências e comércio 
3. (   ) Seqüestro relâmpago 
4. (   ) Golpes / estelionato 
5. (   ) Golpes por telefone 
6. (   ) Tráfico de drogas 
7. (   ) Tráfico de armas 
8. (   ) Crime organizado 
9. (   ) Corrupção policial 
10. (   ) Roubos de veículos 
11. (   ) Roubos de cargas 
12. (   ) Homicídios/ assassinatos 
13. (   ) Violência contra às pessoas 
14. (   ) Falta de policiamento 
15. (   )Outros:_____________________ 
88.  (   )Não sabe 

99.  (   ) NR 

3. O que o Governo Federal faz pela Segurança na cidade onde mora? (NÃO LER 

AS OPÇÕES E MARCAR ATÉ 3 RESPOSTAS) 

1. (   ) Nada 
2. (   )  Mais policiais nas ruas 
3. (   ) Combate à violência 
4. (   ) Combate ao crime organizado 
5. (   ) Combate ao tráfico de drogas 
6. (   ) Combate ao tráfico de armas 
7. (   ) Ajuda a segurança local 
8. (   ) Cuida dos presídios 
9. (   ) Outros:______________________ 
88. (   ) Não sabe 

99. (   ) NR 

4.O que deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã? 

 (NÃO LER AS OPÇÕES E MARCAR ATÉ 3 RESPOSTAS) 

1. (   ) Aumentar a quantidade de policiais nas ruas 
2. (   ) Aumentar o salário dos policiais 
3. (   ) Melhorar as condições de trabalho dos policiais (viaturas/armamento/instalações em geral) 
4. (   ) Melhorar as condições de trabalho dos policiais (câmeras etc.) 
5. (   ) Melhorar a qualificação dos policiais 
6. (   ) Aumentar as vagas nos presídios 
7. (   ) Melhorar os presídios 
8. (   ) Aumentar o tempo das penas de prisão 
9. (   ) Reduzir a maioridade penal 
10. (   ) Criar a pena de morte  
11. (   ) Prender qualquer criminoso independente da idade 
12. (   ) Aumentar o tempo de prisão dos menores infratores 
13. (   ) Melhorar as condições das instituições de menores infratores 
14. (   ) Combater a corrupção na polícia 
15. (   ) Mais educação/ mais emprego 
16. (   ) Outros:_____________________ 

88.  (   ) Não sabe 

99.  (   ) NR 
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5.Você conhece alguma política de combate a violência aqui no Itapoã? 

1. (   ) Sim 
2. (   ) Não ( pular questão xxx) 
3. (   ) 88. Não sabe 
4. (   ) 99. NR 

 

6.Se sim, qual?  
(NÃO LER AS OPÇÕES E MARCAR ATÉ 3 RESPOSTAS) 

1. (   ) Territórios de Paz 
2. (   ) Mulheres da Paz 
3. (   ) Outros:_____________________ 

      88.   (   ) Não sabe 

      99.   (   ) NR 

7. Na sua opinião, o trabalho do Governo na segurança pública no Itapoã: 
 
 (LER AS OPÇÕES) 

1. (   ) Está obtendo bons resultados 

2. (   ) Está obtendo alguns resultados 

3. (   ) Não está obtendo resultados 

8. (   ) Não sabe 

9. (   ) NR 

 

Informações demográficas 

 
8. Idade: _ anos completos    
8. NS    
9. NR 

 

9.Sexo:  1. Masculino           2. Feminino 
 

10. Qual a sua escolaridade:  

(marque apenas uma opção) 
 

0. (   ) Sem escolaridade / Sem instrução 

1. (   ) Fundamental (1º grau) incompleto 

2. (   ) Fundamental (1º grau) completo 

3. (   ) Médio (2º grau) incompleto 

4. (   ) Médio (2º grau) completo 

5. (   ) Superior (incompleto) 

6. (   ) Superior (completo) ou pós- graduação 

8. (   ) Não sabe  

9. (   ) NR 

 
 
 
 
11. O(a) Sr(a) está estudando? (refere-se a educação escolar) 
 
1. (   )  Sim 

2. (   )  Não 

8. (   )  Não sabe 

9. (   ) NR 
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12. Seu estado civil é: (leia as opções e marque apenas uma opção) 
 

1. (   ) Solteiro 

2. (   ) Casado/morando junto 

3. (   ) Separado/desquitado 

4. (   ) Divorciado 

5. (   ) Viúvo 

8. (   ) Não sabe 

9. (   ) NR 

 

13. Quantos dependentes menores de 14 anos, o(a) sr(a) tem?________________ 
  

      88. NS    

      99. NR 

 

14. Quantos dependentes maiores de 14 anos, o(a) sr(a) tem?________________ 
   88. NS    
   99. NR 

15. O(A) Sr(a) se considera: (leia as opções e marque apenas uma opção) 
 

1. (   )  Uma pessoa pobre 

2. (   )  Uma pessoa de classe média baixa 

3. (   ) Uma pessoa de classe média 

4. (   ) Uma pessoa de classe média alta 

5. (   ) Uma pessoa rica 

8. (   ) Não sabe 

9. (   ) NR 

16.  Qual a sua renda mensal? (se necessário, leia as opções e marque apenas uma opção) 
 

1. (   ) Não tem renda 

2. (   ) Até R$ 510,00 (1 SM) 

3. (   ) De R$ 511,00 a R$ 1022,00 (1 a 2 SM) 

4. (   ) De R$ 1023,00 a R$ 2040,00 (2 a 4SM) 

5. (   ) De R$ 2041,00 a R$ 2550,00 (4 a 5SM) 

6. (   ) Mais de R$ 2551,00 (Mais de 5 SM) 

8. (   ) Não sabe 

9. (   ) NR 

17. Qual é a renda mensal de sua família? (se necessário, leia as opções e marque apenas uma opção) 
 
 1. (   ) Não tem renda 

 2. (   ) Até R$ 510,00 (1 SM) 

 3. (   ) De R$ 511,00 a R$ 1022,00 (1 a 2 SM) 

 4. (   ) De R$ 1023,00 a R$ 2040,00 (2 a 4SM) 

 5. (   ) De R$ 2041,00 a R$ 2550,00 (4 a 5SM) 

 6. (   )Mais de R$ 2551,00 (Mais de 5 SM) 

 8. (   ) Não sabe 



63 

 

 

 9. (   ) NR 

 
18.  Quantas pessoas vivem dessa renda familiar?________   
 
                  88. NS   
                  99. NR  

   
 
19. A sua cor ou raça é: (leia as opções e marque apenas uma resposta) 

 
 1. (   )Branca 

 2. (   )Preta/ Negra 

 3. (   )Amarela 

 4. (   )Parda/orena 

 5. (   )Indígena 

 8. (   )Não sabe 

 9. (   )NR 
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ANEXO B- Perfil dos entrevistados do Itapoã 
 
                          

Tabela B1 Faixa etária do entrevistado 
 

Faixa etária Frequência % 

 de 18 a 24 anos 3 9,1 

  de 25 a 39 anos 16 48,5 

  de 40 a 59 anos 11 33,3 

  60 anos ou mais 3 9,1 

  Total 33 100,0 

                                      Fonte: Pesquisa 

 
 

Tabela B2 Sexo do entrevistado 
 

Sexo 
Frequência % 

 Masculino 18 54,5 

  Feminino 15 45,5 

  Total 33 100,0 

                                Fonte: Pesquisa 

 

Tabela B3 Estado Civil do Entrevistado 
 

Estado Civil 
 

Frequência % 

 Casado/Morando Junto 15 45,5 

 Solteiro 9 27,3 

 Divorciado 4 12,1 

 Viúvo 2 6,1 

 Separado/Desquitado 1 3,0 

 NS/NR 2 6,0 

Total 33 100,0 

                Fonte: Pesquisa 
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Tabela B4 Cor ou Raça do Entrevistado 
 

Cor/Raça 
 

Frequência % 

 Parda/Morena 19 57,6 

 Preta/Negra 4 12,1 

 Branca 7 21,2 

 Indígena 1 3,0 

 NS/NR 2 6,1 

Total 33 100,0 

                                                  Fonte: Pesquisa 

  

 
Tabela B5 Escolaridade 
 

Escolaridade Frequência % 

 Sem instrução 3 9,1 
  Até a 4ª série (ou equivalente) 8 24,2 
  Da 5ª a 8ª série (ou equivalente) 5 15,2 
  Ensino Médio (incompleto) 3 9,1 
  Ensino Médio (completo) 9 27,3 
  Superior (incompleto) 2 6,1 
  Superior (completo) 2 6,1 
  NR 1 3,0 
  Total 33 100,0 

                                     Fonte: Pesquisa 

 
Tabela B6 Renda mensal do entrevistado 
 

Renda Mensal Frequência % 

 Não tenho nenhuma renda 5 15,2 

 Até 1 SM 9 27,3 

 De 1 a 2 SM 10 30,3 

 De  2 a 4 SM 4 12,1 
 De 4 a 5 SM 2 6,1 
 Mais de 5 SM 2 6,1 

 NR 1 3,0 

 Total 33 100,0 

                                Fonte: Pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela B7 Renda mensal da família do entrevistado 
 

 Renda Familiar Mensal Frequência % 
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 Até  1 SM 4 12,1 
  De 1 a 2 SM 13 39,4 
  De  2 a 4 SM 5 15,2 

  De 4 a 5 SM 5 15,2 
  Mais de 5 SM 4 12,1 
  NR 2 6,1 

  Total 33 100,0 

                                     Fonte: Pesquisa 

 
Tabela B8 Tamanho da família que depende da renda mensal 
 

Número de pessoas  Frequência % 

 Até 3 pessoas 12 36,4 

  Entre 4 e 5 pessoas 15 45,4 

  Seis ou mais pessoas 5 15,1 

  NR 1 3,1 

Total 33 100,0 

                   Fonte: Pesquisa 

 
 

Tabela B9 Número de dependentes menores de 14 anos que  

 Nº de dependentes menores de 14 anos  Frequência % 

Válidos Um 8 29,6 
  Dois 9 33,3 
  Três 8 29,6 
  Quatro 1 3,7 
  NS 1 3,7 
  Total 27 100,0 
Inválidos  6  

Total 33  

                               Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela B10 Número de dependentes menores de 14 anos  
 

 Nº de dependentes maiores de 14 anos Frequência % 

Válidos  Um 5 38,5 
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  Dois 3 23,1 

  Três 1 7,7 

  Quatro 2 15,4 

  Sete 1 7,7 

  NS 1 7,7 

  Total 13 100,0 

Inválidos   20   

Total 33   

                               Fonte: Pesquisa 
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ANEXO C- Percepção sobre a Segurança Pública dos entrevistados no 

Itapoã 

 

Tabela C1  Percepção sobre segurança pública nos últimos cinco anos  
(em percentuais) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fonte: Pesquisa 

 

 
Tabela C2 Maiores problemas de segurança na cidade do entrevistado Itapoã  

(em percentuais), primeira resposta  
 

Problemas de segurança na cidade Frequência %. 

Válido Assaltos a pessoas 20 60,6 

  
Roubos/ assaltos a residências 
e comércio 

8 24,2 

  Tráfico de drogas 2 6,1 

  Corrupção policial 3 9,1 

                 Total 33 100,0 

        Fonte: Pesquisa 

 

 

 
Tabela C3 Maiores problemas de segurança na cidade do entrevistado Itapoã  

(em percentuais), segunda resposta  
 

Problemas de segurança na cidade Frequência %. 

Válido 
Roubos/ assaltos a residências 
e comércio 

16 50,0 

  Tráfico de drogas 10 31,3 

 Tráfico de armas 1 3,1 

  Crime organizado 1 3,1 

  Roubos de veículos 2 6,3 

 Homicídios/ assassinatos 2 6,3 

                 Total 32 100,0 

Inválidos 1  

Total 
33      

 
 

                  Fonte: Pesquisa 

 

 

Percepção sobre segurança pública Frequência % 

 Melhorou 13 39,4 

 Não melhorou nem piorou 12 36,4 

 Piorou 6 18,2 
 Não sabe 2 6,1 

 Total 33 100,0 
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Tabela C4  Maiores problemas de segurança na cidade do entrevistado Itapoã  

(em percentuais), terceira resposta  
 

Problemas de segurança na cidade Frequência %. 

Válido Tráfico de drogas 7 26,9 

  Tráfico de armas 1 3,8 

 Crime organizado 1 3,8 

  Roubos de veículos 2 7,7 

  Homicídios/ assassinatos 4 15,4 

 Violência contra às pessoas 4 15,4 

 Falta de Policiamento 7 26,9 

                Total 26 100,0 
Inválidos 7  

Total 
33      

 
 

        Fonte: Pesquisa 

 
 
 

Tabela C5  Ação do Governo Federal pela Segurança na cidade onde mora (em 
percentuais) 
 

Ações do Governo 
 

Frequência % 

 Nada 18 56,3 

 Mais policiais nas ruas 3 9,4 

 Ajuda a segurança local 3 9,4 

 Outros 7 21,9 

 NR 1 3,1 

 Total 32 100,0 
                   Fonte: Pesquisa 
 
 
Tabela C6 O que deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã  

(em percentuais), primeira resposta  
 
 

Ações para melhorar a segurança 
Frequência % 

 Aumentar a quantidade de policiais nas ruas 27 81,8 
  Melhorar as condições de trabalho dos policiais 

(viaturas/armamento etc.) 
3 9,1 

  Melhorar as condições de trabalho dos policiais (câmeras, 
etc...) 

1 3,0 

  Melhorar a qualificação dos policiais 1 3,0 
  Mais educação/ mais emprego 1 3,0 
  Total 33 100,0 

                Fonte: Pesquisa 
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Tabela C7  O que deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã  
(em percentuais), segunda resposta  

 

Ações para melhorar a segurança 
Frequência % 

Válido Melhorar as condições de trabalho dos policiais (câmeras, etc...) 2 7,7 
  Melhorar a qualificação dos policiais 2 7,7 
  Aumentar o tempo de pena nas prisões 1 3,8 
  Reduzir a maioridade penal 7 26,9 

  Prender qualquer criminoso independente da idade 4 15,4 

  Aumentar o tempo de prisão dos menores infratores 1 3,8 

  Mais educação/ mais emprego 1 3,8 

  Outros 8 30,8 

  Total 26 100,0 

Inválidos  7  

Total 33  

               Fonte: Pesquisa 
 

 
Tabela C8  O quer deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã  

(em percentuais), terceira resposta  
 

Ações para melhorar a segurança 
Frequência % 

Válido Melhorar as condições de trabalho dos policiais (câmeras, etc...) 2 7,7 

  Melhorar a qualificação dos policiais 2 7,7 
  Aumentar o tempo de pena nas prisões 1 3,8 

  Reduzir a maioridade penal 7 26,9 
  Prender qualquer criminoso independente da idade 4 15,4 

  Aumentar o tempo de prisão dos menores infratores 1 3,8 

  Mais educação/ mais emprego 1 3,8 

  Outros 8 30,8 

  Total 26 100,0 

Inválidos  7  

Total 33  

                Fonte: Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela C9    O que deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã  
(em percentuais), resposta outros  
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Ações para melhorar a segurança Frequência % 

  21 63,6 

   Mais delegacia 6 3,0 

  Criação do batalhão de policia 1 3,0 

  Educação dos pais 1 3,0 

  Educação física 1 3,0 

  Projetos para tirar o jovem da rua 1 3,0 

  Ter câmeras funcionando 1 3,0 

  Trabalho social 1 3,0 

  Total 33 100,0 

                       Fonte: Pesquisa 

 

 

Tabela C10  Conhecimento sobre alguma política de combate a violência no Itapoã 

 (em percentuais) 

Conhecimento sobre políticas de segurança 
Frequência % 

 Sim 6 18,2 

  Não 24 72,7 

  Não sabe 3 9,1 

  Total 33 100,0 

                                          Fonte: Pesquisa 
 
 

 

Tabela C11   Conhecimento sobre alguma política de combate a violência  

no Itapoã: Tipo (em percentuais) 

 

Qual Tipo 
Frequência % 

 NSA 27 81,8 

  Territórios de Paz 1 3,0 

  Outros 5 15,2 

  Total 33 100,0 

                       Fonte: Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela C12  Conhecimento sobre alguma política de combate a violência no Itapoã:  

Qual outro? (em percentuais) 
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Qual (outros) 
Frequência % 

   28 84,8 

  Câmeras 1 3,0 

  Esporte à meia noite 1 3,0 

  Ongs 1 3,0 

  Programa Segundo Tempo 
2 6,1 

  Total 33 100,0 

                                                          Fonte: Pesquisa 
 
 
 

Tabela C13   Resultados do trabalho do Governo na segurança pública 

 (em percentuais) 

 

 
Frequência % 

 Está obtendo bons resultados 1 3,0 
  Está obtendo alguns resultados 20 60,6 

  Não está obtendo resultados 8 24,2 
  NR 4 12,1 

  Total 33 100,0 

                                                       Fonte: Pesquisa 
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ANEXO D- Tabulação dos líderes comunitários (três entrevistados) 

 

Todos do sexo masculino 

Media de idade: 51 anos 

Escolaridade: fundamental incompleto; ensino médio incompleto; superior incompleto 

Renda mensal: 4 a 5 salários mínimos 

Números de pessoas que vivem dessa renda familiar (média) – 4 pessoas  

 
 

Tabela D1   Tipo de liderança comunitária (em percentuais) 
 

Tipo 
Frequência % 

  Comunidade Cristã Liberta 1 3,0 
  Conselho de Pastores do DF 1 3,0 

  Vice Presidente da Associação de Moradores 1 3,0 

  Total 33 100,0 

                Fonte: Pesquisa 
 

 

Percepções sobre segurança pública no Itapoã 
 

 
Tabela D2                Percepção sobre segurança pública para Líder Comunitário nos últimos 
cinco 
                               anos  (em percentuais) 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                    Fonte: Pesquisa 
 
 

Tabela D3               Maiores problemas de segurança na cidade para Líder Comunitário no 
Itapoã 
                                      (em percentuais) 
 

 Problemas de segurança na cidade Frequência % 

 Assaltos a pessoas 1 33,3 

  Roubos/assaltos a residências e comércio 
1 33,3 

  Tráfico de drogas 3 100 

 Outro: Falta de policiamento 2 66,6 

  Total 7 - 

                                               Fonte: Pesquisa 
 

 
 

Percepção sobre segurança pública Frequência % 

 Melhorou 1 33,3 

 Não melhorou nem piorou 1 66,7 

 Total 33 100,0 
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Tabela D4              Ação do Governo Federal pela Segurança na cidade onde mora  
                             (em percentuais)- Líder Comunitário 
 

Ações do Governo Frequência % 

 Nada 1 33,3 

  Ajuda a segurança local 1 33,3 

  Outros: Pronasci 1 33,3 

  Total 3 100,0 

                                 Fonte: Pesquisa 
 
 

Tabela D6            O quer deveria ser feito para melhorar a segurança no Itapoã  
                           (em percentuais) - Líder Comunitário 

 

Ações para melhorar a segurança Frequência % 

 Aumentar a quantidade de policiais nas 
ruas 

2 66,7 

  Melhorar as condições de trabalho dos 
policiais (viaturas/armamento etc.) 3 100 

Melhorar as condições de trabalho dos 
policiais (câmeras, etc.) 

1 33,3 

Outro: Delegacia, batalhão da PM 2 66,7 
  Total 8 - 

                                     Fonte: Pesquisa 
 
 
  

Tabela D7             Conhecimento sobre alguma política de combate a violência no Itapoã 

                            (em percentuais)- Líder Comunitário 

 

Conhecimento sobre políticas de segurança Frequência % 

 Sim 1 33,3 

  Não 2 66,7 

  Total 3 100,0 

                 Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D8            Conhecimento sobre alguma política de combate a violência no Itapoã: Qual 
outro?  
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                            (em percentuais) – Líder Comunitário 

 

Qual outro Frequência % 

 Não se aplica (NSA) 2 66,7 

  Outros: Câmeras 1 33,3 

  Total 3 100,0 

                                                                     Fonte: Pesquisa 
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ANEXO E-  Pesquisa Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
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