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RESUMO 

 

Os mega-eventos internacionais diferem muito nos seus propósitos, que podem ser 

econômicos, políticos, de meio ambiente, culturais, turísticos, esportivos etc. 

Independente dos seus propósitos, a essência de todos, é sediá-los com sucesso, 

proporcionando segurança às pessoas que deles participam. Esses eventos representam 

uma grande oportunidade para a cidade e para o país que os hospeda, pois permitem 

divulgar ao mundo inteiro seu potencial cultural e turístico, mas, por outro lado, a 

responsabilidade é um grande desafio para as autoridades envolvidas na organização. 

Este trabalho aborda a questão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, 

perante a realização dos próximos eventos internacionais, como o Mundial de Futebol 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O objetivo principal que norteou esta investigação foi 

identificar os fatores necessários para a construção de uma agenda coletiva que oriente o 

trabalho matricial de segurança no planejamento destes eventos. Para esse efeito, 

realizamos uma ampla pesquisa bibliográfica, entrevistas e observação para coletar as 

informações. Concluímos que esses fatores são: a integração entre governos (Federal, 

Estaduais e Municipais); a integração das comunidades e de toda a sociedade civil; o 

planejamento de responsabilidades; conhecimento prévio de cenários anteriores; 

cooperação com instituições nacionais e internacionais; administração orçamentária e 

participação logística dos recursos.    

 

Palavras Chave: Mega-eventos esportivos. Segurança Pública. Diagnóstico em matéria 

de Estratégico de Segurança.  

 



ABSTRACT 

 

The mega-international events differ greatly in their purposes, which may be economic, 

political, environmental, cultural, tourism, sports etc.. Whatever your goals, the essence 

of all is to host them successfully, providing security to people who participate. These 

events represent a great opportunity for the city and the country that hosts them, because 

they allow the promotion of worldwide cultural and tourist potential, but on the other 

hand, responsibility is a big challenge for the authorities involved in the organization. 

This paper addresses the issue of public safety in the State of Rio de Janeiro, before the 

realization of the coming international events including the 2014 World Cup and the 

Olympics in 2016. The main goal that guided this research was to identify the factors 

necessary to build a common agenda to guide the work matrix of security in planning 

these events. To this end, we conducted an extensive literature search, interviews and 

observation to collect information. We conclude that these factors are: the integration 

between governments (federal, state and local), the integration of all communities and 

civil society, the responsibilities of planning, prior knowledge of the preceding 

scenarios, cooperation with national and international institutions, budget management 

and participation of logistics resources.  

 

Keywords: Mega-sporting events. Public Safety. Diagnosis on Strategic Security.  
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INTRODUÇÃO 

 

A segurança tem sido considerada uma necessidade importante em todos os tempos da 

historia da humanidade. Maslow (1943 apud MAXIMIANO, 2000) identifica as necessidades 

do homem mediante uma base hierárquica, segundo esta base questão da segurança fica em 

segundo lugar, após as necessidades básicas (abrigo, vestimenta, fome, sede, conforto etc.). A 

questão de que Maslow (1943) coloque a segurança em segundo lugar deve-se a que as 

pessoas primeiramente se preocupam em satisfazer suas necessidades básicas antes das 

necessidades de nível mais elevado, mas quando estas estão satisfeitas, é preciso considerar as 

seguintes, ou seja, a segurança. Segundo o autor, essas necessidades são de proteção, ordem, 

consciência dos perigos e riscos, e senso de responsabilidade.  

Porém o que se vê hoje é um número maior de pessoas que colocam a segurança num 

mesmo nível que as necessidades básicas, tendo em vista o aumento da criminalidade nos 

últimos tempos e a sensação de insegurança cada vez mais crescente. 

Essa mudança de comportamento pode ser notada principalmente nas camadas sociais 

de melhor poder aquisitivo, onde as pessoas podem comprar a sua sensação de segurança, seja 

blindando os seus carros, contratando seguranças particulares, instalando câmeras nas suas 

residências, etc. 

Falar de segurança remete a um tema muito abrangente que pode ser abordado sob 

vários aspectos, como segurança alimentar, segurança do trabalho, segurança doméstica, 

segurança no trânsito, segurança da informação, segurança privada, segurança pública etc. 

(CRUZ, 2008),  o interesse deste trabalho é a questão da segurança pública. 

O planejamento na área de segurança pública vem recebendo papel de destaque nos 

últimos anos. O clamor social por segurança em virtude do crescimento galopante de alguns 

índices de violência impõe que os organismos de segurança pública adotem técnicas de 

desenvolvimento de estratégias para desempenho das suas atividades.  

WAISELFISZ (2010) manifesta que o mapa da violência dos municípios brasileiros, 

além de confirmar a tendência de interiorização da violência, aponta o crescimento dos casos 

de homicídio no período 1997/2007, como apresentado no gráfico 1: 
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Gráfico 1- Evolução do Número de Homicídios. Brasil, 1997/2007 

 

Fonte: SIM/SVS/MS (apud Waiselfisz, 2010, p. 17). 

 

Segundo o estudo em questão, a relativa queda ocorrida a partir de 2003 pode estar 

relacionada às políticas de desarmamento. 

Atuar com inteligência passou a ser um lema da área de segurança pública e as ações 

desarticuladas e não fundamentadas em informações precisas passaram a ser coibidas pelos 

mecanismos de pressão da sociedade e pelos setores de planejamento e controle das próprias 

instituições de segurança. 

O Estado do Rio de Janeiro conta com 92 municípios, numa área (km²) de 43.696,054 e 

com uma população estimada (2009) de 16.010.429 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estadística - IBGE). A cidade do Rio de Janeiro é a mais feliz do mundo, segundo a revista 

Forbes; é lugar de nascimento do Samba e da Bossa Nova; a casa do Carnaval, o festival mais 

popular no mundo; destino de eventos musicais de classe mundial, como Shows de Rolling 

Stones e Madonna; a cidade onde se encontra o maior estádio de futebol da América Latina 

entre outras características e vem se destacando em sediar eventos de grandes proporções e de 

importância internacional. O Rio de Janeiro se encontra às vésperas de sediar vários eventos 

esportivos, entre eles, os V Jogos Mundiais Militares de 2011, a Copa das Confederações de 

2013, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016; sendo a primeira 

vez na história que uma cidade da América do sul é escolhida para sediar os maiores eventos 

esportivos do planeta. 

A cidade do Rio de Janeiro, conhecida como “cidade maravilhosa”, é o cartão postal do 

Brasil. Também conhecida por ser uma cidade dividida, onde os bairros ricos são cercados 
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por mais de 1000 favelas. Grande parte delas vive sob influência de criminosos que controlam 

o tráfico de drogas e a vida dos moradores. Cria-se então, um questionamento se é possível 

pacificar o Estado em tão pouco tempo, e ainda se preparar para enfrentar o desconhecido. É o 

que aponta a reportagem intitulada “Rio de Janeiro: Segurança em Jogo” da Discovery 

Channel Brasil (2010). 

Apesar da demonstração de competência na área de segurança demonstrada em eventos 

desde a Rio 92 até os Jogos Pan-Americanos de 2007, e ter registrado o menor índice de 

homicídios desde 1991
1
, há ainda muito que se fazer para se garantir verdadeiramente a 

segurança da população principalmente em eventos de grande porte.  

É importante ressaltar que há uma aparente falta de macro-planejamento que norteie as 

ações dos órgãos de segurança de forma articulada e inteligente por ocasião do acontecimento 

de eventos de grandes proporções, haja vista, que ora há o emprego das forças armadas, ora 

apenas as polícias estaduais, ora há parceria com as Guardas Municipais, sendo constante a 

dependência das articulações políticas do momento, devido às trocas rotineiras de governo e a 

forma com que estes se inter-relacionam. 

Nesse sentido, os objetivos que direcionam este trabalho são, especialmente, para 

diagnosticar as falhas, dificuldades e desafios na criação de um Plano Diretor que norteie as 

ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública no planejamento de grandes eventos, 

perante as diferentes visões dos atores sobre o caso; saber como os organismos de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro vêm se articulando atualmente diante da realização de 

grandes eventos e apontar as principais ações a serem implementadas para a elaboração de um 

planejamento conjunto dos órgãos de segurança pública do Estado para os próximos eventos 

internacionais. Entretanto, como principal objetivo, este trabalho se propõe a identificar os 

fatores necessários para a construção de uma agenda coletiva que oriente o trabalho matricial 

de segurança no planejamento do mundial de futebol de 2014 e das olimpíadas de 2016.    

 

1.1 Justificativa e Relevância do Estudo 

Fábio Barbosa (2009)² reflete sobre notícia que leu num encarte do “El País” - o jornal 

mais importante em Madrid que falava sobre a questão da violência nas favelas no Rio de 

                                                 

1 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/rio-tem-menor-indice-de-homicidios-desde-1991-diz-

governo.html 

²  BARBOSA, Fábio presidente do Grupo Santander no Brasil. Palestra realizada no evento “TEDxSP 2009”, 

em 14 de novembro de 2009. Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=SrONJfa9lZU* > Acesso em: 

19 de agosto de 2010. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/rio-tem-menor-indice-de-homicidios-desde-1991-diz-governo.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/08/rio-tem-menor-indice-de-homicidios-desde-1991-diz-governo.html
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Janeiro. Disse que ficou envergonhado com isso, já que “como é que a gente pode conviver 

com tudo isso? Como é que a gente fala de um país que vai tão bem e deixa uma grande parte 

da população para trás.” Nesse sentido, Fábio Barbosa indica claramente que não dá para ir 

bem em um país que vai mal. De acordo com a sua opinião, blindar carros ou construir muros 

não vai resolver o problema.  

A questão da segurança pública é um dos maiores problemas que a sociedade brasileira 

enfrenta. De acordo com Luiz Carlos Magalhães
2
 “o país tem seu foco cada vez mais dirigido 

para o poder municipal.” Segundo o autor, isso ocorre porque o desenvolvimento da 

comunidade dá-se no município: “os problemas acontecem nos municípios, as pessoas 

nascem, vivem e morrem em bairros dos municípios.” Magalhães (2007) argumenta que, por 

essa razão, as autoridades públicas concluíram que para realizar uma política pública de 

qualquer natureza os municípios devem estar envolvidos, como o ente federativo que está 

mais próximo do cidadão.    

Todas as classes sociais e níveis de governo, atualmente, demonstram preocupação de 

que o assunto de segurança pública seja tratado como principal área a ser mais estudada e 

explorada pelo Estado. A situação exige a elaboração de políticas públicas para enfrentar os 

problemas, pois não é somente a criminalidade que está relacionada com a sensação de 

insegurança, o contexto social também é crucial, uma vez que também se tem a sensação de 

insegurança em lugares inóspitos, mal iluminados, mal conservados, etc. José Vicente da 

Silva Filho
3
 ressalta que a segurança deve ser prioridade na agenda política do Governo, 

porque: 

 “Com a prioridade os recursos financeiros, humanos e tecnológicos poderão ser 

incrementados e sobreviver às tormentas administrativas de contingenciamento 

e às indevidas interferências políticas.   

 A prioridade num tema crítico junto à opinião pública facilita decisões, atrai 

apoio político, mobiliza lideranças e instituições, acelera projetos 

procrastinados e favorece consensos.   

                                                 

2
 Luiz Carlos Magalhães. É Agente de Polícia Federal, Coordenador de Análise Criminal da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Bacharel em Direito, Especialista (MBA) em Gestão da 

Segurança Pública e Defesa Social. O Poder Municipal e a Segurança Pública. 2007. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B797FB1D2-A760-4E85-B81E-82E0A77F6BFD%7D> Acesso em: 

15 de setembro de 2010. 
3
 José Vicente da Silva Filho é coronel da reserva da PM de São Paulo e ex- Secretário Nacional de Segurança 

Pública. Segurança Pública – Objetivamente, o que falta fazer (pesquisas e análises). Disponível em: < 

http://www.josevicente.com.br/o_que_falta_fazer.pdf> Acesso em: 27 de setembro de 2010. 
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 A prioridade oferece ainda um fator catalisador capaz de aglutinar e combinar 

outros programas que podem complementar e fortalecer muitas ações da 

segurança pública (priorizar iluminação ou programas destinados a jovens em 

áreas violentas, por exemplo).” 

 

Cabe ressaltar, nesse contexto, que o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

com o motivo do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI), em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 20 de agosto de 2007, destaca no 

seu discurso (Anexo A) que: 

O que estamos deflagrando não é tão somente uma agenda de governo. Na verdade, 

talvez seja a mais séria disputa da nossa geração, aquela da qual depende a 

convergência do nosso futuro e a própria unidade do nosso País. O crime 

organizado, a exemplo da miséria, e talvez fosse mais correto dizer, valendo-se em 

parte dela, pretende substituir nosso território físico e social por um odioso apartheid 

de medo e opressão. Recuar diante desse desafio seria renunciar à construção de 

uma sociedade integrada pela democracia e pelo bem-estar coletivo.  

 

Por outra parte, mas nessa mesma linha, Wilson e Kelling (2007) argumentam que o 

processo chamado de decadência urbana vem ocorrendo há séculos em cada cidade. 

Entretanto, mencionam que o que ocorre hoje é diferente, devido a dois aspectos importantes:  

Primeiro, no período da Segunda Guerra Mundial a mobilização dos moradores de uma 

cidade era difícil, principalmente, pelo custo financeiro, dificuldade de transporte, etc. Mas 

mesmo agora, onde teoricamente a mobilidade parece fácil para a sociedade em geral, ainda 

não é para os mais pobres ou aqueles que estão bloqueados pelo preconceito de alguma forma. 

Segundo, as forças policiais, nesse período, ajudaram na reafirmação da autoridade 

hierárquica, agindo, por vezes, violentamente.  

Wilson e Kelling (2007) ressaltam que somente quando os motins urbanos tornaram-se 

um grande problema, na década de 1960, os cientistas sociais começaram a estudar, 

cuidadosamente, a manutenção da ordem, a função da polícia, e sugerir maneiras de melhorá-

la. Esclarecem que não era para fazer segurança nas ruas (função original), mas sim para 

reduzir a incidência da violência em massa. Eles citam que esse fato permitiu relações com a 

comunidade, mas como na seguinte década não houve redução dos crimes, a atenção voltou-

se para o papel da polícia ou dos policiais como combatentes do crime. Os autores (2007, p. 

3) afirmam que estudos sobre o comportamento da polícia deixou, em grande medida, a 

função da preservação da ordem e tornou-se, ao invés, os esforços para propor e testar formas 
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pela qual a polícia poderia resolver mais crimes, fazer mais detenções, e reunir mais provas. 

Os cientistas sociais assumem que se fossem feitas estas coisas, os cidadãos estariam menos 

temerosos. Entretanto, Filho (2001) afirma que a questão da segurança não tem sido tratada 

com a devida profundidade, pois, além de ser analisado do ângulo comportamental o crime e a 

desordem numa grande cidade, também devem ser analisadas as condições ambientais em que 

ocorre o crime. Filho (2001) argumenta que dentre essas condições, a iluminação tem um 

papel muito importante, já que favorece a vigilância e o controle social. Ele profere que 

embora os criminosos atuem em quaisquer condições, o crime cresce com a noite. Dessa 

forma, “com as ruas cada vez mais escuras, a população já está experimentando um sensível 

aumento de medo.”  

Por outro lado, observamos que o desenvolvimento local é outro fator importante neste 

tema, visto que o processo da globalização intensifica a competição  por recursos, empresas e 

empregos. Dessa forma, os lugares tendem a diferenciar-se em função de seus conteúdos 

(econômicos e sociais). Neste contexto, considerando que Rio de Janeiro é uma metrópole que 

constantemente está atraindo Investimento Direto Externo (IDE), os índices de criminalidade 

estão imersos nesses conteúdos, os quais tendem a influenciar a decisão das grandes empresas 

e organizações que analisam investir na cidade. Por conseguinte, a segurança pública deve ser 

considerada como uma questão e interesse conjunto, entre os fatores econômicos, sociais e 

políticos, porque é um aspecto fundamental na competitividade e desenvolvimento do Estado 

e do País.   

Cabe mencionar que o sucesso da campanha realizada com grande eficiência na 

concepção, planejamento e execução dos XV Jogos Pan-Americanos e III Jogos Para Pan-

Americanos Rio 2007, incentivou, qualificou e credenciou junto à comunidade esportiva 

internacional o Rio de Janeiro a pleitear a sede dos XXXI Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

de 2016. Diferentemente da candidatura em 2012, na qual a cidade não passou da fase de 

cidade aspirante à cidade candidata, a campanha e o projeto do Rio 2016 demonstraram muito 

mais maturidade e robustez.  

No final de 2007, ainda com as tratativas de encerramento dos eventos mencionados, o 

Rio de Janeiro inscreveu junto com outras cidades novamente a sua candidatar como sede dos 

Jogos e, em janeiro de 2008, foram entregues ao Comitê Olímpico Internacional (COI) as 

respostas ao questionário de aplicação e diversas cartas de garantias, quando o Rio voltou a 

figurar entre as cidades aspirantes a sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Em 

junho de 2008, após avaliação técnica proferida pelo COI, a cidade do Rio de Janeiro 

ultrapassou a pontuação necessária à próxima fase e adquiriu o direito de ser uma das cidades 
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finalistas a sediar os Jogos de 2016, juntamente com outras três cidades ícones no mundo; 

Chicago, Madrid e Tókio, passando a denominação de cidade candidata. 

A Comissão de Avaliação do COI deixou o Rio de Janeiro com uma ótima impressão do 

projeto, da cidade e da coesão entre os três níveis de governo, que compareceram em massa 

nas apresentações e eventos promovidos durante a visita. Essa comissão divulgou um 

relatório técnico destacando os pontos positivos e os negativos de cada cidade postulante, e 

mais uma vez, a candidatura do Rio de Janeiro mostrou-se forte e coerente. No relatório, 

apenas dois pontos de atenção foram apontados pelo COI; transporte e acomodações. Porém, 

nenhuma crítica direta, ao contrário das demais cidades candidatas que tiveram alguns itens 

críticos levantados. Em 02 de outubro de 2009, em Copenhagen, na Dinamarca, o Rio de 

Janeiro foi a cidade escolhida para sediar os XXXI Jogos Olímpicos e os XV Jogos 

Paraolímpicos.       

O Projeto Olímpico incondicionalmente trata da transformação do país, principalmente, 

da cidade do Rio de Janeiro, por ter sua realização espalhada em quatro grandes macro-áreas 

do município (Barra da Tijuca/Jacarepaguá, Deodoro, Maracanã e Zona Sul), e por ter 

contado com o apoio de mais de 85% da população. Fato que também possibilitará e 

provocará visibilidade mundial para a cidade e para o país, pela maior exposição internacional 

como destino turístico, alavancando ainda, a reboque, investimentos externos independentes 

dos já previstos para a execução dos Jogos em diversas áreas, como turismo, mídia e 

publicidade, tecnologia da informação, telecomunicações, energia, entre outros.    

Como brasileiro carioca e consultor, o interesse pessoal e profissional por desenvolver 

este estudo deve-se, principalmente, à importante observação de  identificar o conjunto de 

fatores necessários para a construção de uma agenda coletiva para orientar o trabalho nesses 

eventos. Também, por identificar a necessidade de criar um plano diretor das ações conjuntas 

dos órgãos de segurança pública no planejamento de grandes eventos, que ajude a esclarecer a 

situação de segurança atual, indicando soluções e estabelecendo uma diretriz de trabalho 

baseada em experiências adquiridas, já que, certamente, repercutirá positivamente na sensação 

de segurança da sociedade. Até porque é importante considerar que deverá haver impactos 

diretos em diversas áreas, tais como, econômica, social, urbana, cultural, turística, além de 

diversas intervenções de infraestrutura necessárias e previstas já no Dossiê de Candidatura. 

Entretanto, o impacto destes tópicos poderá ser abordado em pesquisas futuras.   
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1.2 Problemática e delimitação do estudo 

 

A segurança pública é um tema que ganhou relevante importância em todos os meios de 

comunicação por ser um assunto de grande preocupação da sociedade. Entretanto, como são 

poucos os estudos que abordam a problemática em profundidade, este estudo teórico torna-se 

bastante relevante. No Brasil, perante a realização de grandes eventos, a pesquisa que, talvez,  

esteja mais relacionada com este trabalho em pauta foi realizada por Janaina de Mendonça 

Fernandes (2008) intitulada “Planejamento Estratégico como instrumento de gestão em 

cenários complexos: um estudo sobre os planos estratégicos do Rio de Janeiro e de 

Barcelona”, porque a autora aborda os condicionantes políticos, históricos e sociais, e a gestão 

de políticas públicas. Procurando desvendar a visão dos agentes envolvidos na concepção dos 

planos estratégicos de forma geral. Também diferencia a importância de um plano estratégico 

municipal e um plano diretor, mas não enfoca em si a questão de segurança pública.  

Neste sentido, percebe-se a inexistência de estudos científicos nesta área, e diante desta 

necessidade, considera-se importante aprofundar o estudo, em particular, para saber qual é o 

conjunto de fatores necessários para a construção de uma agenda coletiva que oriente o 

trabalho matricial de segurança, no planejamento do mundial de futebol em 2014 e das 

olimpíadas em 2016.   

Assim, o foco deste trabalho limita-se ao tema de segurança pública no Estado do Rio 

de Janeiro, principalmente nos aspectos sobre violência e crimes, diante da necessidade de 

reforçar a imagem positiva da cidade na realização dos próximos eventos internacionais. 

Ficaram fora dessa análise aspectos como a política criminal e o sistema penitenciário. Os 

sujeitos de análise restringem-se às autoridades de segurança pública do Estado e/ou gestores 

da área de planejamento dos seus respectivos órgãos.  

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Realizar um diagnóstico identificando os problemas, dificuldades e desafios para a 

construção de uma agenda coletiva, entre os diversos atores públicos e também privados, que 

sirva de norte para a realização de um trabalho matricial sobre segurança pública com foco no 

Mundial de Futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016.    
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1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a necessidade de criar um Plano Diretor norteador das ações 

conjuntas entre os órgãos de segurança pública no planejamento de grandes 

eventos, a partir das diferentes visões dos atores principais. 

 

 Levantar como os organismos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro 

vêm articulando-se atualmente em relação ao planejamento de grandes eventos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Os mega-eventos e a gestão da segurança 

 

Como seja que se lhes denomine, eventos internacionais ou mega-eventos, sediar 

eventos como os Jogos Olímpicos e a Federations Internationale de Football Association 

(FIFA) World Cup é uma das várias estratégias utilizadas pelos governos para divulgar a 

cidade como cenário global (RIVENBURGH, 2004). Jennings e Lodge (2009) aludem, 

também que os mega-eventos representam um especial lugar para a prática da gestão de 

riscos. 

Por sua vez, Rivenburgh (2004) cita que há muitas razões pelas quais as cidades e 

nações concorrem a sediar os Jogos Olímpicos, mas uma das principais na lista é ganhar 

prestígio e a opinião favorável do mundo. Neste sentido, os anfitriões procuram melhorar a 

imagem da cidade e do país, pois essa é uma oportunidade para aumentar o turismo e/ou 

solidificar as relações comerciais e diplomáticas. Segundo a autora, o objetivo imediato de 

qualquer anfitrião de evento internacional é o de realizá-lo com muito sucesso, e também 

aproveitar a oportunidade para apresentar um espetáculo cultural que reúna a cobertura 

adequada da mídia mundial. E, de acordo com o mencionado por Jennings e Lodge (2009), 

Rivenburgh (2004) adverte que sediar um espetacular evento é uma atividade de alto risco, em 

que o potencial para o sucesso ou fracasso paira igualmente. A autora (2004) faz referência à 

influência da mídia global para projetar a imagem (da cidade anfitriã) desejada no mundo 

todo. Ela ressalta que este é um dos desafios enfrentados pelas cidades e pelos países, pois 

não podem controlar as interpretações que a mídia internacional faz do evento.  

Por outro lado, Cashman (2002) ressalta que os custos e benefícios da realização de um 

mega-evento são objeto de debate permanente, antes e após a celebração. O autor garante que 

é praticamente impossível saber o verdadeiro custo para a cidade sediar eventos de grande 

magnitude, porque não há nenhuma maneira, segundo ele de avaliar as despesas. Defende que 

os orçamentos são políticos, contenciosos e, notoriamente, pouco confiáveis. Por isso, indica 

que tem havido muita discussão sobre quem se beneficia mais com a realização dos Jogos 

Olímpicos.  

Embora esteja claro que um evento como uma olimpíada possa produzir benefícios 

tangíveis para o governo, para os negócios e para a indústria do turismo, em particular, eles 

não são evidentes para a comunidade, pois as vantagens apresentadas à comunidade (no 

primeiro plano para o lance em sediar um mega-evento) muitas vezes são vagas (CASHMAN, 
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2002) a não ser o privilégio de participar dos jogos de uma ou outra forma, Dessa maneira 

alguns grupos sociais organizados como os sem-teto ou ambientalistas poderiam manifestar 

seu descontentamento pela parte desproporcionada do evento. Nesse caso, o autor (2002) 

adverte que é possível que grupos de pressão façam campanhas para afetar os eventos, 

alegando que o governo deva gastar o dinheiro dos impostos do povo em saúde, bem-estar e 

ambiente, em vez de festivais esportivos. Cashman (2002) cita, como exemplo, o lance, em 

vão, da candidatura de Toronto para as Olimpíadas de 2008, considerando que a coalizão dos 

grupos verdes e de esquerda gerou um dos mais proeminentes lobbies anti-jogos. Perante as 

manifestações desses grupos anti-olímpicos, ele recomenda que os organizadores de eventos 

esportivos garantam a segurança de atletas, visitantes, imprensa,  personalidades e do público.  

Zekulin (2009, p. 2) defende que a análise da segurança parte da premissa de que os 

Jogos Olímpicos após os acontecimentos de 11 de setembro nos Estados Unidos, são alvos 

atraentes para o terrorismo. Simplesmente porque esses eventos representam para esses 

grupos, uma oportunidade para fazer uma declaração simbólica, associada a mortes em massa. 

O autor afirma que a partir de 11 de setembro houve uma mudança fundamental na 

organização da segurança, planejamento e gestão dos Jogos Olímpicos, a qual vai direcionar 

os organizadores para garantir o sucesso do maior evento esportivo do mundo.  

Zekulin (2009) também alude que cada evento deve ser planejado diferente porque, 

enquanto os Jogos Olímpicos atraem milhares de turistas, atletas, líderes internacionais e 

mídia internacional, os Jogos de Inverno são planejados de maneira distinta, devido ao menor 

número de participantes e locais. Estes eventos são realizados em cidades distantes e menos 

acessíveis. Por isto, ressalta que o COI estipula que as questões de segurança são de 

responsabilidade da cidade anfitriã.  

Todavia, Zekulin (2009) manifesta que os planejadores da segurança pública não podem 

fugir da realidadea enfrentar pelo processo da análise de risco, observação anteriormente feita 

por Rivenburgh (2004) e Jennings e Lodge (2009). Entretanto, o autor (2009) refere-se ao 

problema do “orçamento limitado versus demandas infinitas”, pois mesmo alocando-se um 

enorme orçamento para a segurança, os agentes de segurança poderão ser incapazes de 

imaginar realisticamente as contingências possíveis, tais como os atos do terrorismo. Nesse 

sentido, o autor recomenda que as decisões devam ser tomadas e os riscos devam ser 

avaliados e priorizados, já que é impossível proteger contra todos os cenários. Além disso, 

Zekulin (2009, p. 4) adverte que o processo é complicado e que exige planejamento com foco 

na gestão de risco. De acordo com o autor, o plano de segurança ideal baseia-se (em teoria) na 

gestão de riscos, pois as análises de risco podem mudar, dependendo da localização onde se 
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realizarão os jogos. Dessa forma, menciona que um fator determinante é a localização 

geográfica e geopolítica do país que sediará o evento.  

Exemplificando, Zekulin (2009) indica que a lição dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 

uma bomba situada no exterior do Estádio Olímpico explodiu, provocando a morte de duas 

pessoas e centenas de feridos, é um exemplo de crítica internacional sobre a falta de 

segurança num evento internacional. Entretanto, ressalta que as ameaças podem ser várias, 

nelas se encontra a ameaça à tecnologia da informação e integridade dos dados na rede. 

Explica que esta é considerada como um fenômeno novo, representando grande preocupação 

a respeito das estratégias a serem tomadas sobre segurança. Por isso, adverte que cada 

incidente deverá ser investigado e avaliado, uma vez que isto exige investimentos de dinheiro 

e pessoal.    

Por sua vez, Cashman (2002) argumenta que os rivais de uma cidade olímpica têm 

alianças anti-olímpica fazendo uso da Internet para promover a sua crítica aos jogos. Nesse 

sentido, considerando que existam alianças entre grupos anti-olímpicos, também deverão 

existir alianças de cooperação entre os agentes de segurança da cidade anfitriã para manter a 

ordem. Zekulin (2009) ressalta que esse aspecto é um desafio, pois considera que cada 

olimpíada é maior e mais complexa que suas antecessoras, já que a questão da segurança, 

antigamente, era considerada como um assunto doméstico e era administrada por agências 

nacionais do país anfitrião. Porém, na atualidade, vê-se que a segurança para esses eventos 

exige analisar a importância da cooperação, comunicação e coordenação dos problemas.    

Zekulin (2009, p. 6) avisa que os estágios iniciais do planejamento de cooperação são 

muito desafiadores, devido aos diferentes pontos de vista sobre os problemas da ação coletiva. 

O autor indica que, para cada organismo ou agência, as preocupações com sua 

responsabilidade são inevitáveis, por isso, esses entes vão ter “os seus próprios interesses a 

sua própria agenda e, de certa forma, sua própria cultura interna, que inibe a cooperação 

espontânea.” Contudo, mesmo projetando uma unidade pública entre as agências, organismos 

ou entes de segurança – como se quiser chamar, nos bastidores, como destada Zekulin (2009), 

existe desconfiança entre os agentes responsáveis pela política de segurança pública, uma vez 

que cada ente governamental se acha mais importante que o outro e espera o seu devido 

reconhecimento. Daí que a disposição de reconhecer uma cooperação entre as partes, para 

eliminar invejas mesquinhas, fica frustrada, por causa de uma mentalidade individualista. Se 

não existisse rivalidade inter-agências e as pessoas cooperassem, como deveria ser, trocando 

livremente a informação, poder-se-iam evitados grandes problemas aponta Zekulin (2009, p. 

7). 
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   Ainda neste contexto, Zekulin (2009) afirma que uma das maiores vantagens que os 

planejadores de segurança olímpica tem é a capacidade de aprender com as experiências 

anteriores: sucessos e fracassos. Porém, segundo o autor, existe pouca evidência das partes 

envolvidas na cidade que irá sediar os jogos da incorporação de lições aprendidas. Isto 

porque, em parte, todos os Jogos Olímpicos são diferentes. Mas observa que, no caso dos 

Jogos de Inverno em Vancouver 2010, algumas questões sobre acontecimentos anteriores 

foram incorporadas no planejamento.  

Outro ponto que o autor destaca é que depois de 1972 em Munique, uma nova estratégia 

de segurança emergiu (“the rings of steel”); Toohey e Taylor (2008 apud Zekulin, 2009, p. 

12) mencionam que esta abordagem foi caracterizada por “regulamentar a fortificação de 

gestão e vigilância, seu princípio principal foi classificar, dividir e controlar os lugares 

Olímpicos.” Zekulin (2009, p. 12) destaca que essa abordagem tem evoluido bastante, pois 

nos recentes jogos enfocam-se as áreas de segurança por posição aos locais de encontro. O 

autor argumenta que essa tendência continua, devido, em grande parte, aos acontecimentos de 

11 de setembro. Como estratégia implementada recentemente, pode-se observar na análise dos 

Jogos de Beijing 2008, onde, segundo Zekulin (2009), vários locais foram construídos nas 

proximidades uns dos outros, a ênfase foi colocada, em primeiro lugar,   em matéria de 

segurança perimetral e, em segundo lugar, em cima da entrada para o local em si. 

 

2.1.1 Alguns aspectos do planejamento da segurança nos Jogos Olímpicos em Beijing 

2008 e no Mundial de Futebol na África do Sul 2010 

  

Com a realização da Conferência Internacional sobre Cooperação de Segurança para os 

Jogos Olímpicos de Beijing 2008, realizada em Beijing, China, no dia 10 de setembro de 

2007, na cerimônia de abertura, no seu discurso, o Secretário-Geral da Interpol Ronald K. 

Noble divulgou que o objetivo das autoridades chinesas para sediar as Olimpíadas 2008 e 

também de toda a comunidade mundial era um só: permitir que os jogos no início, no seu 

transcurso e no final terminassem num ambiente seguro. Por isso, ressaltou que a segurança 

foi um dos pontos mais importantes dentro da agenda de governo.  

Naquele discurso, Nobel (2007, p. 1) ressaltou previamente a Zekulin (2009) sobre a 

questão das ameaças terroristas, que nesses Jogos e em todos os grandes eventos globais 

devem-se proteger. Manifestou que as “alianças para hospedar os Jogos Olímpicos 2008 

seguros tiveram que abraçar o setor púbico, o setor privado, a comunidade global da aplicação 

da lei e, de particular importância, um público atento em casa e no exterior.” Avisou que a 
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ausência de incidentes terroristas e sérias atividades criminais são igualmente medíveis para o 

sucesso dos Jogos. 

O atentado contra a polícia de fronteira em Xinjiang, quatro dias antes do início dos 

Jogos e os múltiplos protestos em favor da independência tibetana foram acontecimentos que 

desafiaram a segurança da China. Entretanto, seguindo as experiências dos Jogos anteriores, o 

governo chinês aumentou as normas de segurança na cidade anfitriã. Assim também, Noble 

(2007) menciona que os investimentos em segurança dos Jogos Olímpicos em Atenas e em 

Sydney serviram a Beijing como base para investir, aproximadamente, $300 milhões na 

segurança para seus Jogos. Noble (2007) destaca que, além disso, a China construiu e 

reforçou as relações com seus parceiros na aplicação da lei de forma bilateral, multilateral e 

via Interpol. 

Em outro contexto, Johan Burger do Institute for Security Studies- ISS (2007) aponta 

que o Mundial de Futebol na África do Sul em 2010 gerou críticas tanto locais quanto 

internacionais. A imprensa questionou, amplamente, a capacidade do país para sediar esse 

evento, principalmente, pela preocupação com aspectos relacionados à infra-estrutura e à 

segurança. Burger (2007) indica que a situação da criminalidade naquele país é grave, a qual 

domina as agendas nacionais do governo e da sociedade civil, bem como da mídia. Do mesmo 

modo, observa que as preocupações com a violência mediante as divulgações da mídia fazem 

com que também aumente o medo, provocando desconfiança na polícia e no governo para 

lidar com esse problema.  

O autor afirma que o roubo foi relatado como a maior ameaça de crime para os 

visitantes e espectadores durante o evento, considerando a capacidade da polícia para 

proteger. Mas Burger (2007) ao comparar a segurança para o Mundial de Futebol 2010 com 

eventos previamente realizados na África do Sul, como o IRB Rugby World Cup 1995, o ICC 

Cricket Worl Cup 2003 e uma série de conferências internacionais, como a World Summit on 

Sustainable e Development (WSSD) e a World Conference on Racism (WCR), menciona que 

a polícia desenvolveu, eficazmente, a segurança. Nenhum incidente grave ocorreu em 

qualquer desses eventos.  

O seminário do ISS intitulado “Securing the 2010 Soccer World Cup: Are we ready?” 

realizado com base nos relatórios que a mídia questionava sobre a capacidade do país para 

sediar um evento de grande magnitude, e perante o reconhecimento da persistência dos 

elevados níveis de criminalidade e violência, “o Serviço da Polícia Sul-Africano – principal 

instituição estatal responsável pela segurança do evento teria sido assistido por um número de 
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outras agências estatais, os serviços da polícia metropolitana e as empresas de segurança 

privada.” 

Entretanto, de acordo com a informação publicada no Site do ISS sobre o seminário, o 

comissário La Moer, Chefe da Divisão: Serviços de Resposta Operacional do Serviço da 

Polícia Sul-Africano e Presidente da Comissão de Planejamento Operacional da Segurança 

para o Mundial 2010, compartilharam suas opiniões sobre a capacidade da polícia para 

fornecer a segurança necessária para esse evento. As quais direcionavam as seguintes 

questões:  

 “A situação geral da criminalidade na África do Sul, suas implicações para o 

Mundial de Futebol e as medidas para resolver o problema; 

 As ameaças potenciais relacionadas ao evento em si (por exemplo, terrorismo, 

crimes, vandalismo no futebol, tumultos das torcidas, etc.); e 

 O mecanismo de coordenação no local para facilitar o processo de planejamento 

de segurança e para implementar e gerenciar a operação de segurança.”  

Por outro lado, mas no mesmo contexto do seminário do ISS, Burger (2007, p. 3) 

informa que as áreas chave para a operação da segurança no Mundial de Futebol 2010 foram 

baseadas na apresentação feita pelo Comissário Mathongwane e do relatório da FIFA, em 04 

de maio de 2004, as quais foram construídas adotando as seguintes áreas:  

 Um mecanismo de coordenação operacional integrada. Essa estrutura 

organizacional foi considerada fundamental para o planejamento e execução da 

operação de segurança; 

 Uma estratégia de segurança integrada. Dirigida para os estádios, locais de 

prática pública, áreas de visualização, centros de mídia, os principais hotéis, 

transportes públicos, aéreos e portos marítimos, as principais vias e atrações 

turísticas. A estratégia também prevê uma capacidade de inteligência integrada, 

segurança, tecnologia, informação e controle de pessoas, ordem pública, 

segurança alimentar, dedicado a tribunais, planos de contingência e gestão de 

desastres.  

 Números adequados. De acordo com o Relatório Anual do Serviço de Polícia 

Sul-Africano 2005/06 a meta pessoal para 2008/09 foi de 179.000. Mas o South 

African Police Service (SAPS) garantiu que em 2010 teria números suficientes 

para salvaguardar a segurança. 

 Um controle completo e processo de acreditação das empresas de segurança; 
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 Formação. Os membros dos diversos serviços de segurança receberiam 

treinamento especial e orientação; 

 Prática. Outros grandes eventos realizados entre 2006 e 2010 serviriam para 

testar o item anterior e fazer as alterações necessárias. Considerariam as eleições 

gerais da África do Sul em 2009; 

 Bons meios de comunicação. Estruturas que assegurem a boa mídia e 

comunicação pública antes do evento; e 

 Lições aprendidas. Ao longo dos anos, a polícia enviou representantes da polícia 

para assistir a uma série de grandes eventos no exterior para estudar seus 

mecanismos de segurança. Como exemplo, os últimos três Jogos Olímpicos e o 

Mundial de Futebol na Alemanha 2006.  

Neste último item, Burger (2007, p. 4: 5) menciona que com base em todos os 

acontecimentos e experiências, a polícia da África do Sul foi capaz de desenvolver os 

conceitos de segurança que pareciam ser muito eficazes naquela localidade, impressionando 

os representantes de segurança das Nações Unidas. E, com base nas lições aprendidas, o autor 

ressalta que, segundo o Comissário Mathongwae, as práticas aplicadas pelos alemães durante 

o Mundial de Futebol 2006 foram de especial interesse, devido aos seguintes itens: 

 “O uso de “Fan Fests”. Referindo-se aos estádios não utilizados para qualquer 

um dos jogos,  nos quais a organização forneceu equipamentos para mostrar os 

jogos em telões. Pessoas que não tinham ou não podiam pagar os bilhetes 

tiveram livre acesso a esses estádios. No entanto, o mesmo nível de segurança 

aplicado nos locais oficiais também foi aplicado nos Fan Fests; 

 O sistema de bilheteria. Os bilhetes não foram apenas monitorados 

eletronicamente, mas também personalizados. Isto teve um número de 

vantagens, tais como manter as autoridades informadas sobre o número de 

espectadores e também quem eles eram. Além disso, impediram as vendas no 

mercado negro; e 

 O plano de segurança integrado. Alguns aspectos do plano de segurança alemã 

foram muito úteis para fins de ultimar a estratégia da segurança integrada da 

África do Sul.” 
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Todavia, mesmo tendo realizado os itens anteriores, Burger (2007) conclui que 

considerou-se que o Mundial de Futebol 2010, na África do Sul, não forneceu um nível 

adequado de segurança, devido a duas premissas importantes:   

1. Em consenso geral, o alto nível de crime e, especialmente, a extrema natureza da 

violência que acompanha esses crimes criou uma percepção negativa sobre 

África do Sul, para sediar o evento. Isso é perigoso, pois pode impedir a visita 

das pessoas, e ainda especulações de que o evento pode ser movido para outro 

país. 

2. A luta percebida dentro da polícia para conter a onda da criminalidade e a falta 

da maneira aparente como que estavam tentando reestruturar a organização da 

segurança para torná-la mais eficiente e eficaz, levava à séria desconfiança da 

incapacidade da polícia para proteger esse grande evento. 

É cabível que aspectos mencionados sobre a gestão da segurança nos Jogos Olímpicos 

em Beijing 2008 e no Mundial de Futebol na África do Sul 2010 poderiam ser considerados 

para os próximos eventos, como para o Mundial de Futebol no Brasil em 2014, as Olimpíadas 

de Londres 2012 e no Rio de Janeiro em 2016. Nesse sentido, o Governo de Londres já 

mostrou seu compromisso para realizar com segurança esse evento. Gilbert (2009), no seu 

artigo “London 2012. Olympic and Paralympic Safety and Security Strategy” mostra, 

mediante a seguinte figura, o fluxo de trabalho do programa de segurança que tem sido 

estruturado com os princípios desenvolvidos para o curso. Essa estrutura, segundo o autor, vai 

corresponder aos objetivos estratégicos. Entretanto, reflete que o número de projetos pode 

variar ao longo do tempo, de acordo com a necessidade identificada. 
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Figura 1- Estrutura do Programa de Segurança para as Olimpíadas em Londres 2012 

 

Fonte: Gilbert (2009, p. 12) 

 

Gilber (2009) indica na figura acima que o primeiro programa Protect aplicará medidas 

para proteger as pessoas, locais e infraestrutura envolvida nos jogos.  Isso inclui a proteção 

relacionada aos sítios e locais das Olimpíadas, como a proteção do número grande de pessoas 

que viajam para os Jogos e outra infraestrutura co-relacionada aos mesmos. O seguinte 

programa Prepare garantirá os recursos e contingências que estarão no lugar da administração 

do evento, os quais poderiam significantemente interromper ou comprometer a segurança 

durante os Jogos. Segundo o autor, este programa vai cobrir o planejamento com especialistas 

para incidentes terroristas e as capacidades necessárias para lidar ou mitigar as ameaças.   
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O terceiro programa Identity and Disrupt vai garantir que as ameaças para os Jogos 

sejam identificadas rápida e eficazmente e, se possível, interrompê-las. Logo, o programa 

Command, Control, Plan e Resource garantirá que os recursos humanos necessários para 

assegurar e proteger os Jogos estejam já identificadose treinados, prontos e disponíveis. Esse 

programa procura e testa os requerimentos logísticos para implementar esses recursos e 

definir como eles serão administrados. Finalmente, o programa Engage assegurará que os 

membros da família dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos e toda a comunidade nacional e 

internacional compreendam e tenham confiança na estratégia de segurança.    

Esta estrutura do programa de segurança abordado por Gilber (2009) para os Jogos de 

Londres 2012 poderia ser considerado como um modelo a seguir, além das experiências dos 

eventos anteriores mencionados, para avaliar a estratégia dos Jogos no Brasil. Contudo, cabe 

mencionar que o Rio de Janeiro também conta com experiências nacionais previas, no nível 

de grandes eventos internacionais: o Rio 92 e os XV Jogos Pan-Americanos 2007. Os quais 

de fato servirão aos agentes da segurança pública do Estado para melhorar o planejamento 

para hospedar a FIFA 2014 e as Olimpíadas 2016.        

 

2.2 O RIO-92 e os XV Jogos Pan-Americanos 2007, como antesala no Mundial de 

Futebol 2014 e nos XXXI Jogos Olímpicos em 2016 

 

Borgues (2006), no seu livro Criminalidade no Rio de Janeiro: a imprensa e a (in) 

formação da realidade conclui – como ele mesmo diz, de forma fantasiosa –, que na década 

dos anos 90 a RIO-92 alterou a rotina da cidade do Rio de Janeiro e dos cariocas. O autor 

ressalta que a configuração da cidade passou por uma reformulação, em que as Forças 

Armadas atuaram no sentido de garantir a segurança do encontro; e que, a partir de um 

trabalho conjunto entre as Polícias Fluminenses e as Forças Armadas, uma série de discursos 

foram produzidos com o objetivo de legitimar aquela atuação „efetiva‟ contra uma 

criminalidade que era crescente. Do mesmo modo, o autor afirma que só após a RIO-92  com 

a credibilidade recuperada, o Exército, a partir de uma articulação política entre os líderes do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o governo federal, voltou a ocupar as ruas 

cariocas com o objetivo de enfrentar os „criminosos‟, recuperando certo consenso produzido 

em torno da ideia de que a ocupação realizada pelas Forças Armadas, durante a Reunião, 

provocara uma queda nos índices de criminalidade (BORGUES, 2006, p. 104).  

Por outro lado, na realização dos XV Jogos Pan-Americanos 2007, a segurança pública 

foi encarada como um dos desafios para a sua realização. Segundo um estudo realizado pela 

http://www.psdb.org.br/
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empresa de consultoria Ernest & Young
4
, buscou-se definir ações que além de atender às 

demandas dos Jogos, tivessem impactos a médio e longo prazo, mediante: padronização de 

procedimentos, qualificação de serviços, modernização de equipamentos, e desenvolvimento 

de programas sociais para a prevenção de criminalidade e violência. O qual envolveu diversos 

atores como: Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Defesa Civil, ABIN, Ministério da Justiça, Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, 

Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Polícia Civil, Ministério da Defesa e da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).   

  Essa empresa de consultoria garante que o evento permitiu capacitar a população em 

diversas áreas de conhecimento. Dentre elas se realizaram treinamentos focando no 

atendimento ao turista, qualificação sanitária, planejamento urbano, defesa civil, construção 

civil, língua estrangeira, entre outros.  

 Também é importante destacar que num estudo divulgado na Internet pela SENASP
5
 

menciona-se que o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) apoiou os Jogos Pan-

Americanos, mediante os seguintes aspectos: 

 A integração alcançada permitiu a utilização das capacidades de todos os Entes 

Federados;  

 Os investimentos federais nas ações sistêmicas permitiram a mobilização de pessoal e 

equipamentos; 

 A Força Nacional de Segurança Pública foi utilizada para o Policiamento de 

relacionamento e especializada no evento; 

 O Corpo de Bombeiros executou ações com base no planejamento que foi concebido 

há 03 anos; 

 O sucesso da segurança do evento foi alcançado usando uma visão sistêmica de 

segurança do País; 

 A aviação policial do Estado do Rio de Janeiro foi reforçada com o apoio das demais; 

 Apoio dos canis regionais concentrados no Rio de Janeiro (mais de 150 cães 

farejadores). 

                                                 

4
  Ernest & Young. Comitê Olímpico Brasileiro Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Análise de Impactos. 

Disponível em: <http://www.timebrasil.com.br/sobre_cob/relatorios_pan/analise_de_impactos.pdf> Acesso em: 

30 de julho de 2010. 
5
 Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Sistema Único de Segurança Pública.  
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 A capacidade de articulação da SENASP junto às secretarias e instituições de 

segurança estaduais e municipais; 

 Todos os equipamentos, armamentos, veículos, aeronaves adquiridos pelo governo 

federal, no termo de doação aos estados, estão sendo gravados com cláusula que 

permite a mobilização pela SENASP para emprego conjunto suportando outras ações 

nacionais.  

A SENASP também ressalta que além das ações sistêmicas do SUSP, o governo federal 

articulou ações de diferentes Ministérios no campo social e da prevenção à violência em 

parceria com os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como motivação 

a mobilização social durante e pós Jogos. E que as ações sistêmicas foram racionalizadas num 

planejamento específico para o evento, mas deixando um legado material, técnico e social 

para o país. 

Em outro contexto, incumbe mencionar que um dos fatores críticos para o sucesso dos 

Jogos Pan-Americanos e Para Pan-americano Rio 2007 foi a implementação do Escritório 

Central de Projetos Interdisciplinares, o qual permitiu a execução de processo para o 

Gerenciamento de Riscos do Evento, conduzido pelo Escritório de Projetos da FGV, em 

assessoramento ao Ministério do Esporte. Foram gerenciados e implementados, com êxito, os 

processos de tecnologia em 55 locais de competição e não competição. 

O maior desafio enfrentado foi estruturar o Escritório de Projetos em um tempo recorde 

(20 dias), considerando, dentre outros fatores, a definição e implementação da metodologia de 

trabalho; a implantação do Sistema de Informações Gerenciais (SIG); o levantamento de 

dados e a organização de uma estrutura de relacionamento entre as diversas entidades 

envolvidas no empreendimento. A estrutura do PAN era altamente complexa. Por um lado, as 

diversas entidades privadas e órgãos governamentais envolvidos dos três níveis de governo: 

Comitê Organizador dos Jogos Rio 2007 (CO-RIO), Organização Desportiva Pan-Americana 

(ODEPA), Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Governo Federal (Ministério do Esporte – 

ME, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Agência Brasileira de Informações 

(ABIN), Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

além de outros órgãos), Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro; e ainda o Comitê Olímpico Internacional  como observador, vislumbrando a 

candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Por outro, os projetos de 

naturezas distintas executados simultaneamente por diversos fornecedores.  

Precisavam consolidar os projetos do empreendimento de forma a se obter uma visão 

integrada e única de todas as atividades e impactos (foram mais de 900 projetos e subprojetos 
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cadastrados e monitorados), definição dos indicadores para acompanhamento do desempenho 

dos projetos, bem como identificar das ameaças mais relevantes que poderiam comprometer o 

sucesso do evento, estando a quatro meses do dia “D”, 13 de julho de 2007. 

Dessa forma, para promover a integração entre as diversas entidades e órgãos 

governamentais, a SEPAN (ME) – Tecnologia instituiu o Comitê Gestor de Tecnologia 

(COTEC), com a principal missão de patrocinar as ações do Escritório de Projetos entre os 

órgãos integrantes do Comitê. O COTEC contava com o apoio do Escritório de Projetos da 

FGV, que demonstrava, inicialmente com periodicidade quinzenal, e mais a frente diária, os 

indicadores de riscos e de desempenho dos projetos e onde eram formalmente endereçados e 

acompanhados os planos de mitigação de riscos, contendo as ações de respostas aos riscos de 

forma a corrigir os desvios e garantir os resultados esperados. 

Considera-se que o sucesso do evento deveu-se, em grande parte, ao modelo adotado 

para monitorar e controlar os projetos. O modelo compreende o monitoramento e controle dos 

prazos com FOCO NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS. 

Entretanto, analisou-se que a capacidade de percepção e entendimento das ameaças ao 

empreendimento era o que podia comprometer o resultado da utilização deste modelo. Dessa 

forma, foi fundamental a alocação de profissionais experientes, desde a fase de levantamento 

dos riscos, bem como, o envolvimento dos gestores das áreas funcionais (Tecnologia, 

Instalações, Esportes, Segurança, Engenharia, entre outras.) principalmente do Ministério do 

Esporte e do CO-RIO. 

Demonstra-se a seguir, em elaboração própria, os indicadores sobre o gerenciamento de 

Riscos, gerados durante o trabalho realizado no período de abril/2007 a agosto/2007 e que 

foram importantes para determinar as condições de Riscos dos projetos. 

 

Gráfico 2- Mapa de Riscos 
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No gráfico acima, os riscos classificados como de baixo impacto estão na área verde. Os 

riscos de médio impacto estão na área amarela e os de alto impacto estão na área vermelha. 

Para os riscos de médio e alto impacto foram traçados planos de respostas, muitas vezes com 

mais de uma alternativa de mitigação ou extinção do risco. 

Assim também foram analisados e definidos planos de ações de respostas para 

tratamento de 113 ameaças de alto e médio impacto aos Jogos PAN e PARA-PAN, bem como 

referentes ao processo de desmobilização e legado. Com a realização deste trabalho, a FGV 

Projetos obteve destaque nos principais jornais do país, que elogiaram a implantação de 

Tecnologia dos Jogos dentro do prazo e com a qualidade acima da requerida. 

 

2.2.1 A segurança do Rio de Janeiro para o Mundial de Futebol em 2014 e nas 

Olimpíadas de 2016 

 

Considerando a informação dos eventos anteriormente mencionados, analisamos que a 

questão dos desafios para organizar acontecimentos de tal magnitude, como o Mundial de 

Futebol e Olimpíadas, representa, sim, maiores complicações para países em vias de 

desenvolvimento do que para países desenvolvidos. Entretanto, isto não é um impedimento 

para realizá-los com sucesso. Em entrevista realizada pela KPMG Business Magazine (edição, 

dezembro 2010, pp. 36-44), André Coutinho, sócio da KPMG no Brasil e responsável pelo 

projeto Copa 2014, menciona que “um passo essencial no planejamento é estudar e aprender 

com experiências anteriores de sucesso.” Dessa forma, considera que tanto a Copa 2010 na 

África do Sul e as Olimpíadas de Inverno de Vancouver 2010 são exemplos para o Brasil. 

Indica que “a realização da Copa no continente africano mostra o que o Brasil deve fazer e 

quais são os pontos em que devemos melhorar” já que aquele evento pode ser um exemplo 

para adotar-se a experiência sul-africana na organização dos eventos no Brasil. Avaliando, 

como menciona Coutinho (2010), “o país tem desafios muito parecidos com aqueles 

enfrentados pelos sul-africanos. 

 

De maneira geral, a primeira Copa em território africano pode ser considerada uma 

experiência bem-sucedida. O envolvimento da sociedade local e a exposição da imagem do 

país no exterior certamente são pontos positivos. Alguns itens, que poderiam ter sido 

trabalhados de forma diferente, servem para chamar a atenção ao Brasil, na hora de 

organizarmos o evento, diz André Coutinho (COUTINHO, 2010, p. 36). 
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O sócio da KPMG ressalta que quem foi à Copa 2010 teve uma percepção boa de que o 

evento foi bem-sucedido. Segundo ele, ocorreram poucos problemas relevantes em setores 

como aeroportos, telecomunicações, energia e hotelaria. Mas lembra que foi extremamente 

marcante o envolvimento da sociedade. Assim também, Coutinho (2010) alude que apesar da 

complexidade da realização de um mega-evento, como a Copa do Mundo, para que a 

organização seja bem-sucedida, como referido anteriormente, esta deve passar por um 

planejamento estratégico e de gestão de riscos englobando todos os temas envolvidos. “O 

plano-geral para o desenvolvimento da Copa deve conter as definições dos agentes 

específicos para cada uma das áreas, de forma que se tenha uma responsabilidade clara sobre 

o que deve ser feito.” Ressalta que é importante o cumprimento dos objetivos, principalmente, 

com transporte e segurança. Entretanto, para isso deve-se elaborar um plano estratégico que 

defina bem as ações e prazos. 

Na experiência dos Jogos de Inverno em Vancouver, Coutinho (2010) cita que a cidade se 

preparou para todas as ameaças, incluindo o risco de terrorismo. Os organizadores deram à 

mídia cuidado especial, considerando que “os jornalistas vêm antes do início do espetáculo e 

preparam uma série de matérias contando como está a organização do país. Essas reportagens 

ajudam a definir a imagem que o mundo tem da capacidade de organização e planejamento da 

nação.” 

Por outro lado, na questão específica sobre segurança, Quintella e Brandão (2009a, p. 18) 

manifestam que “a segurança em qualquer evento internacional de grande porte é fundamental 

para a avaliação do sucesso nacional e internacional do evento.” Do mesmo modo, aludem 

que “esse sucesso será avaliado, em grande parte, de acordo com a capacidade dos anfitriões 

em proteger de forma adequada todos os competidores, funcionários do comitê organizador e 

espectadores importantes presentes no evento.” Ressaltam que no Estado do Rio de Janeiro 

há, aproximadamente, quarenta mil policiais militares e onze mil policiais civis, o que é 

insuficiente para o cumprimento das missões extras inerentes à segurança para a Copa FIFA 

2014 e, em especial, para as Olimpíadas de 2016.  

Dessa forma, nesses próximos eventos que o país sediará, Quintella e Brandão (2009a) 

propõem um mapa de localização de projetos de segurança (Figura 2), e sugerem promover a 

segurança coordenando e integrando as ações dos Órgãos de Defesa, Segurança Pública, 

Inteligência e Defesa Civil, nos três níveis de Governo: Federal, Estaduais e Municipais. Para 

isso, eles recomendam os seguintes aspectos: 
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 Realizar pesquisa social e de antecedentes criminais previamente ao credenciamento 

dos diversos segmentos do universo de participantes do evento, excetuando-se o 

público assistente dos Jogos; 

 Garantir a segurança das cidades onde ocorrerão as competições, buscando integrar a 

rotina do cidadão com as necessidades de segurança relativas ao desenvolvimento dos 

Jogos, em especial, ficando em condições de:  

 Controlar a fronteira do Brasil (entrada e saída de pessoas, animais e cargas); 

 Controlar as divisas dos estados e limites de municípios anfitriões; 

 Controlar o espaço aéreo dos municípios anfitriões durante os jogos; 

 Controlar a orla marítima (Rio de Janeiro e Salvador); e 

 Prover a segurança: das instalações esportivas e não esportivas perante as 

seguintes ameaças: 

 Uso de explosivo, armas e agentes nucleares, radioativos, químicos e biológicos 

(ações preventivas e repressivas); 

 Doenças transmitidas por vetores biológicos, água, alimentos, inalação, sangue e 

outras secreções humanas (Dengue, Diarreias Agudas, Intoxicações Alimentares, 

Gripe ou Influenza, Meningite Meningocócica, DST, Leptospirose, Raiva, 

Tétano); 

 Danificação ou destruição de edificações, por problemas relativos ao solo, 

fundações e por problemas de estruturas; 

 Incêndios em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes depósitos de 

combustíveis, terminais de transporte e outras instalações que manipulam 

combustíveis, óleos e lubrificantes;  

 Incêndios em terminais aeroportuários, armazéns portuários marítimos, 

principalmente onde estiverem armazenados materiais previstos para serem 

utilizados durante os Jogos; 

 Incêndios de edificações com grande densidade de usuários, (aeroportos, 

estádios e outros centros esportivos, vilas olímpicas, hotéis, centros de imprensa 

e mídia, centros de lazer); 

 Disseminação de boatos e pânico entre os usuários das instalações; 

 Tumultos, desordens e ações de quadrilhas, facções criminosas ou manifestantes 

de grupos organizados; 

 Tráfico de drogas intenso e generalizado nas áreas das instalações; 
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 Incremento dos índices de criminalidade geral e em especial crimes contra a vida 

nos perímetros internos e externos das instalações;  

 Nos corredores viários (rotas) de acesso aos complexos esportivos (competição e 

treinamento), áreas de eventos oficiais, treinamento e hospedagem, perante as 

seguintes ameaças:  

o Interdição das vias essenciais e alternativas por: 

 Alagamentos no leito das ruas e nos perímetros das instalações 

esportivas e não esportivas por fortes precipitações pluviométricas 

com extravasamento das águas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte e Brasília; 

 Tumultos, desordens e ações de quadrilhas, facções criminosas ou 

manifestantes de grupos organizados; 

 Queda, escorregamento ou deslizamento de materiais sólidos, como 

solos, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo das 

vias; 

 Fluxo desordenado do trânsito; 

 Danificação ou destruição de obras de arte como passarelas, pontes, 

viadutos, túneis; 

 Acidentes de trânsito envolvendo membros do COI e dignitários, 

durante o período da competição, principalmente nas vias essenciais 

e alternativas; 

 Nos pontos turísticos das cidades anfitriãs; 

 Tráfico de drogas intenso e generalizado; 

 Incremento dos índices de criminalidade geral e em especial contra 

a vida nos principais ponto turísticos das cidades anfitriãs;  

 Em áreas especiais (comunidades carentes e imediações a serem definidas) em 

que, de alguma forma, haja ação ou influência de facções criminosas capazes de 

intervir na segurança dos jogos, perante as seguintes ameaças: 

o Intensificação da violência no ambiente motivado por sentimentos de 

menos valia; 

o Marginalização de crianças e adolescentes carentes; 

 Dos dignitários, da família olímpica e de membros das delegações, perante as 

seguintes ameaças: 
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o Doenças transmitidas por vetores biológicos, água, alimentos, inalação, 

sangue e outras secreções humanas (Dengue, Diarréias Agudas, 

Intoxicações Alimentares, Gripe ou Influenza, Meningite Meningocócica, 

DST, Leptospirose, Raiva, Tétano);  

o Sequestro de personalidades e/ou autoridades, ataques armados, assassinato 

de personalidades e/ou terroristas, sequestro de aeronaves (ações 

preventivas e repressivas); e 

o Ocorrências com reféns (gerenciamento de crises). 

 

 Coordenar as ações de segurança pública com os órgãos de Defesa (Marinha do Brasil, 

Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira) nas cidades onde ocorrerão as 

competições naquilo que for pertinente e indispensável à segurança geral dos Jogos 

Olímpicos;  

 Desenvolver a prevenção primária com a implantação das ações do PRONASCI como 

forma de aproximação da comunidade com os órgãos policiais como forma de 

prevenir a violência. Aproveitar o imenso potencial simbólico e mobilizador das 

Olimpíadas para promover um plano dirigido a melhorar as condições de convivência 

e segurança dos municípios anfitriões, de forma sustentável; ou seja, antes, durante e 

depois das competições a partir do conceito de Segurança Cidadã; 

 Preparar os Órgãos de Segurança Pública para os diversos tipos de contingências 

através de cursos de capacitação, treinamento de recursos humanos às novas técnicas e 

materiais, simpósios, conferências, emprego em eventos testes;  

 Garantir a distribuição segura dos investimentos que foram liberados para a 

implantação do programa de segurança dos jogos e que serão destinados conforme 

convênios e doações a serem feitas; e 

 Concepção geral das operações de segurança de instalações. 

O planejamento da segurança de cada local com ou sem competição deve incluir:  

 Estudo das vulnerabilidades e análise de riscos;  

 Estabelecimento de contramedidas;  

 Designação de áreas de controle; segurança do perímetro;  

 Instalação de sistemas físicos de segurança;  

 Procedimentos para o ingresso de pessoas e veículos; e 

 Áreas de estacionamento 
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Quintella e Brandão (2009ª, p. 23) também mencionam que “no modelo de segurança dos 

complexos ou instalações esportivas ou não-esportivas deverão ser implementadas medidas de 

segurança”. Eles listam quatro aspectos importantes: os quais ilustram na seguinte figura a 

visão global dos anéis concêntricos de segurança. 

1) Áreas Especiais 

 Controle de Tráfego Interno: entrada permitida somente para veículos credenciados; e 

 Estacionamento: restrições para parada e estacionamento de veículos. 

2) Cercamento: nos locais onde houver a possibilidade, devem ser instaladas cercas duplas. O 

espaço entre elas se destinará ao deslocamento da segurança e veículos de emergência. 

3) Sistemas de Alarme e de CFTV: compondo o dispositivo de segurança eletrônica 

implementado. 

4) Controle do Perímetro: guardas, postos de observação e patrulhas. 

A figura seguinte mostra, de forma estratificada, os itens mencionados acima, mediante 

a visão global dos anéis concêntricos de segurança. 
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Figura 2. Anéis concêntricos de segurança 

 

 

Fonte: Quintella e Brandão (2009a, p. 24) 

 

Ainda neste contexto, Quintella e Brandão (2009b, p. 16) citam como estratégia a serem 

consideradas: a decisão que tomou o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 25 de junho de 

2009, de criar as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP), em número de 07 (sete), a 

qual objetiva a articulação territorial regional, no nível tático, da Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro (PCERJ) com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 

conforme se mostra no seguinte quadro: 
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Quadro -1. Relação das Regiões Integradas de Segurança Pública  

 

 

FONTE: SSPRJ (In: Quintella e Brandão, 2009b, p. 17). 

 

Quintella e Brandão (2009b) mencionam que, para atender às RISP, as estruturas 

básicas das polícias estaduais tiveram que sofrer algumas modificações, como: Na PMERJ, 

criou-se o 7º Comando de Policiamento de Área – 7º CPA; e transformou-se o Comando de 

Policiamento de Áreas Especiais (CPAE) em Comando de Policiamento Comunitário 

(CPCom).  Na PCERJ: Criaram-se 07 (sete) Departamentos de Polícia de Área. Dessa forma, 

com a adoção da estratégia, Quintella e Brandão (2009b, p. 18) aludem que foram 

implantadas Unidades Pacificadoras de Polícia (UPPs) nas comunidades de Cidade de Deus e 

Batan, na Zona Oeste e Dona Marta, Chapéu Mangueira/Babilônia e Ladeira dos Tabajaras, 

na Zona Sul.  

Na reportagem realizada pela Discovery Channel Brasil (2010) menciona-se que foi o 

Secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame, quem implantou as UPPs na 

cidade. De acordo com a reportagem, ele é considerado recordista de permanência no cargo 

desde janeiro de 2007. O morro de Santa Marta foi campo de teste das unidades da polícia 

pacificadora. “Aqui há quase dois anos não há nenhum homicídio. O crime se instala onde o 

Estado não está” afirma Dr. Beltrame, em entrevista. Assim também Dr. Beltrame indica que 

“nós temos áreas contempladas com projeto da unidade pacificadora, mas era importante, 

vital que nós mostrássemos à sociedade fluminense, do Rio de Janeiro, para o país e para o 

mundo que é possível, que há uma solução.” 

Nesse mesmo contexto, a Secretaria de Segurança Pública, segundo Quintella e Brandão 

(2009b), planeja a implantação de UPPs em mais 43 comunidades. Logicamente, esta criação 

de novas UPPs depende da incorporação de novos recursos humanos. A implantação das 

UPPs também agrada à população, em geral e aos moradores das comunidades, em particular. 

RELAÇÃO DE RISP

RISP REGIÃO PMERJ PCERJ AISP

1
a

Capital (Zona Sul, Centro e parte da Zona Norte) 1
a
 CPA 1

a
 DPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 22 e 23

2
a

Capital (Zona Oeste e parte da Zona Norte) 2
a
 CPA 2

a
 DPA 9, 14, 18, 27, 31 e 39

3
a

Baixada Fluminense 3
a
 CPA 3

a
 DPA 15, 20, 21, 24, 34 e 40

4
a

Niterói e Região dos Lagos 4
a
 CPA 4

a
 DPA 7, 12, 25 e 35

5
a

Sul Fluminense 5
a
 CPA 5

a
 DPA 10, 28, 33 e 37

6
a

Norte Fluminense 6
a
 CPA 6

a
 DPA 8, 29, 32 e 36

7
a

Região Serrana 7
a
 CPA 7

a
 DPA 11, 26, 30 e 38
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Entretanto, argumentam que a base operacional da Companhia de Polícia Militar Integrada 

deveria, em princípio, estar sediada dentro dos limites da subárea sob sua responsabilidade. 

 

2.3 Aspectos importantes sobre a Segurança Pública no Rio de Janeiro  

 

De acordo com Sapori (2007), o Brasil retornou à democracia desde meados da década 

dos anos 80. Afirma que desde essa data têm ocorrido avanços inegáveis no que diz respeito à 

institucionalização das regras do jogo democrático. Por sua vez, Pinheiro (1997, p. 45) afirma 

que “o Brasil, a exemplo de outros países latino-americanos, é uma sociedade que se baseia na 

exclusão, uma democracia sem cidadania.” Pinheiro (1997), citando Hector Castillo Berthier, 

menciona que o impacto da globalização, acoplado à crise provocada pelo ajuste econômico, 

separa o rico do pobre como se fossem água e óleo. De tal forma que os países com grandes 

desigualdades, geralmente, tendem a ter maiores índices criminais e de violações de direitos 

humanos. Afirma que o Brasil, nesse aspecto, é um exemplo chocante, pois é considerado um 

país com uma das piores má-distribuição de renda. Segundo Pinheiro (1997), os mais afetados 

por essa violência são os desempregados e os marginalizados do sistema educacional, e por 

estarem abaixo da linha de pobreza, estão mais vulneráveis, pois certamente os promotores de 

crimes violentos são do mesmo estrato social que suas vítimas.  

Do mesmo modo, Pinheiro (1997) alude que esses problemas são comuns em qualquer 

metrópole, que nas latino-americanas há uma estreita correlação entre vizinhança pobre e 

mortes por causa violenta, e entre condições de vida, violência e taxas de mortalidade. Assim, 

exemplifica o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, nos ranchos em 

Caracas, nas barriadas em Lima, nos campamentos em Santiago, nas cidades perdidas em 

México City e nas villas misérias em Buenos Aires. Recorrendo a Ignacy Sachs, Pinheiro 

(1997) profere que nessas pré-cidades geográficas e sociais, a maioria não possui as condições 

mínimas do que ele chama „vida urbana‟. E por não terem essas condições é onde a violência 

se torna um mediador das relações sociais cotidianas. Explica que essa violência pode ser 

considerada como uma reação contra circunstâncias opressivas. Nesse sentido, traz como 

exemplo a pobreza, a humilhação pelo desemprego, a pressão do crime organizado ou do 

poder arbitrário da polícia. E alerta que é um elemento de carência social. Por outro lado, 

Bezerra Júnior (In: FEGHALI, MENDES e LEMGRUBER, 2003, p. 45) comenta que “é 

muito difundida entre nós a ideia de que a violência é fruto da desigualdade, da distribuição 

injusta de bens, da dificuldade de acesso à riqueza socialmente produzida e da exclusão 

econômica.” Cerqueira (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 185) concorda que a exclusão 
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conjugada à desigualdade socioeconômica é um elemento crucial, que tem funcionado como o 

grande combustível da criminalidade no Brasil.  

 

Em meio à Avenida Rio Branco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, três homens 

roubam um banco. Ao fugirem, são assaltados por guardas da segurança do banco 

que lhes roubam o que têm e matam um dos ladrões durante a briga que se segue. Os 

ladrões do início da história, cujas armas eram roubadas, decidiram dar queixa à 

polícia, na tentativa de no mínimo recuperar as armas perdidas – o que aconteceu 

quando os guardas foram presos. No mesmo dia, seis outros bancos foram assaltados 

no Rio de Janeiro, mas apenas um assalto foi registrado na polícia. No Brasil, a 

inversão da ordem chegou ao ponto em que os criminosos parecem confiar mais na 

polícia do que os empresários.  

No Brasil, assim como em muitos outros países da América Latina, há um enorme 

gap entre o que está escrito na lei e a realidade brutal da aplicação da lei. A nova 

Constituição do Brasil, promulgada em 1988, conseguiu incorporar muitos dos 

direitos individuais que foram violados sistematicamente no período da ditadura 

militar. Os direitos à vida, à liberdade e à integridade pessoal foram reconhecidos, e 

a tortura e a discriminação racial são considerados crimes. No entanto, apesar do 

reconhecimento formal desses direitos, a violência oficial continua (PINHEIRO, 

Paulo Sérgio, 1997, p. 43). 

 

Por sua vez, Sapori (2007) destaca que a ausência de racionalidade gerencial no âmbito 

de políticas públicas é fator determinante da ineficiência com que atua o governo e, como tal, 

potencializa o fenômeno da criminalidade. O autor menciona que a questão da segurança 

pública nas três eleições presidenciais anteriores a 2002 a abordaram de maneira superficial. 

Mas nos últimos anos, o governo federal, mediante a SENASP, tem-se esforçado na 

elaboração e implementação de planos nacionais neste contexto. Cabe ressaltar que aí também 

está o PRONASCI, o qual “é uma iniciativa pioneira que reúne ações de prevenção, controle e 

repressão da violência com atuação focada nas raízes sócio-culturais do crime.” De acordo 

com as informações divulgadas no site desse Programa (www.mj.gov.br/PRONASCI), o 

governo federal investirá, até o fim de 2012, R$6,707 bilhões para seu desenvolvimento. 

Sapori (2007) ressalta que em 2003 o governo do Presidente Lula apresentou o “Projeto 

de segurança pública para o Brasil”, o qual, segundo o autor, tem norteado suas ações, desde 

então. Entretanto, avisa que a agenda política varia de acordo com a unidade da federação, 

pois na época dos anos 80, no Rio de Janeiro e São Paulo, os candidatos já abordavam seus 

desafios, talvez, porque já eram consideradas as metrópoles do país as que implicavam maior 
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atenção ante a criminalidade da época (PINHEIRO,1997). De acordo com Sapori (2007, p. 

107-108), “o primeiro plano nacional de segurança pública foi formulado em 2001, no final 

do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, logo após a comoção do caso do ônibus 

174, no Rio de Janeiro, e teve como principal inovação a criação do Fundo Nacional de 

Segurança Pública.” Segundo o autor, no Rio de Janeiro a trajetória das políticas públicas 

estaduais de segurança pública iniciou-se “em 1983 com Leonel Brizola (1983-1986), 

passando por Moreira Franco (1987-1990), novamente por Brizola (1991-1994), por Marcello 

Alencar (1995-1998), e terminando com Garotinho (1999-2002).”    

Contudo, Pinheiro (1997, p. 46) adverte que as políticas de prevenção contra o crime 

propostas durante o período eleitoral são ineficientes para controlar o crime e a delinqüência e 

em diminuir o medo e a insegurança das classes dirigentes. E considerando, de acordo com o 

autor, que a classe alta percebe os pobres como perigosos, essas políticas são reforçadas pelo 

sistema judiciário que acusa e pune os crimes das pessoas de classes baixas, enquanto os 

crimes das elites, como corrupção, escândalos financeiros, evasão fiscal e exploração do 

trabalho infantil e escravo ficam sem punição. Do mesmo modo, indica que acontece com o 

crime organizado, com o tráfico de droga, lavagem de dinheiro, contrabando e comércio de 

armas.  

 

2.3.1 Violência e criminalidade no Rio de Janeiro 

 

Waiselfisz (2010, p. 9) observa que assistimos a um incremento dos indicadores da 

violência: taxas de homicídios, conflitos étnicos, religiosos, raciais, etc., assim como também, 

às estruturas de criminalidade: narcotráfico, corrupção nos diversos níveis do setor público e 

privado. Entretanto, explica que, nas últimas décadas, também temos assistido a suas atuais 

peculiaridades, como violência intra-familiar, contra a mulher ou as crianças, violência 

simbólica contra grupos, categorias sociais ou étnicas, ofensas contra os direitos humanos, 

etc. Nesse sentido, o autor reflete que ainda que existam dificuldades para definir „violência‟, 

a noção de coerção ou força são seus elementos consensuais.   

Para Soares et al. (1996), o conceito de violência é polissêmico, impreciso e polêmico, 

por excelência.     
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Quando se fala de „violência‟: um cardápio de crimes, um catálogo de delitos, 

bastante objetivos, vividos pela população, na esquina, em casa no transporte, no 

trabalho, passíveis de serem computados, agregados e classificados; e, 

simultaneamente, conjuntos múltiplos de imagens, símbolos, fantasias, relatos, mitos 

e emoções, refratários ao cômputo numérico, às agregações e, freqüentemente, 

inclusive às codificações que os reduzam a estruturas comuns, a ordens inteligíveis, 

a sentidos bem definidos. Ambas as dimensões constituem a unidade da experiência 

do encontro violento como o outro, em nossa cidade, em nosso Estado; e não só, por 

suposto, mas aqui de modo especial, com ênfases particular, pois entre nós, a 

violência tem se constituído na linguagem com que se tece a rede intersubjetiva , em 

cuja trama a realidade comum ganha significação para os agentes sociais. Ambas as 

dimensões, portanto, são indissociáveis; apenas analiticamente pode-se propor a 

distinção. (SOARES et al. 1996, p. 166). 

  

Soares et al. (1996, p. 165) afirmam que se o fenômeno da „violência‟ é o que pensamos 

dele, é o modo como o vivemos, então, estes são os significados imaginários que assume 

objetividade tangível e dolorosa. Os autores dizem que “discutir a violência no Rio de Janeiro 

é fazer saltar componentes inconscientes das auto-imagens com que nos pensamos a nós 

mesmos, imersos na sociabilidade tensa que tem sido a nossa.”  

Ruediger e Riccio (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 108) apontam que a violência é um 

dos maiores problemas brasileiros que afeta, principalmente, as áreas urbanas. Entretanto, Rui 

Barreto (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 13) menciona que há uma diferença muito grande 

entre a segurança do país e a da Cidade do Rio de Janeiro. O autor ressalta que as duas 

situações são completamente diferentes. Enquanto a primeira é marcada por uma brutal 

incapacidade de prever as adversidades, a segunda é definida pela existência do maior 

contingente de jovens do mundo. Nesse contexto, o autor cita que a justiça, a burocracia e a 

polícia não estão preparadas para enfrentar o mundo em que vivemos. Dado que, se 

analisamos bem, a insegurança, como ressalta Kasznar (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 142), 

além de abranger uma definição ampla, de incerteza geral em relação aos elementos que a 

compõem, é alimentada por inúmeros fatores, como a inadequação e não cumprimento das 

leis; a lentidão do Judiciário e os artifícios que podem ser usados para não julgar criminosos. 

O autor também cita nesses fatores a corrupção e a incompetência em saber lidar com 

recursos públicos; o crescimento do submundo que vê como viável nele viver e evoluir. 

Ruediger e Riccio (In: OLIVEIRA, et al., 2009) manifestam que o medo do crime 

amplifica a sensação de insegurança na sociedade e fornece um retrato da realidade muito 

dramatizado. Os autores (2009, p. 111-112) explicam que “o desenvolvimento da produção e 
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de suas técnicas permitiu o surgimento de preocupações ligadas não somente à distribuição 

dos recursos para as classes sociais, mas também dos riscos, reais e potenciais para as 

sociedades.” E devido a que não são limitados (a um espaço territorial definido, ou uma classe 

social específica), eles se vem difusos. Nesse sentido, a preocupação em evitar os riscos – 

produzidos do desenvolvimento técnico econômico -, como os autores distinguem, “é 

marcada pela busca de novas formas de gestão, detecção, integração, escape e dissimulação 

de seus efeitos.” Por tal razão, demanda-se maior segurança, já que nas decisões dos 

indivíduos e grupos sociais sobre a questão dos perigos reais e presentes, a construção de 

estratégias privadas, consideram que o caráter difuso dos riscos cria uma situação de 

desconfiança, e esta a sua vez, não somente reproduz ameaça original, mas também elementos 

que a exteriorizam. 

 Ruediger e Riccio (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 112) recorrem a Ericson e Haggerty 

(1997), que afirmam que “o risco na sociedade contemporânea é baseado na identificação dos 

desvios sociais, seus problemas inerentes e dos processos que derivam de sua ocorrência.” 

Para informar que devido a que incidência induz à construção de tecnologias, formas de 

prevenção, controle e gestão de sua ocorrência, o rol das instituições de segurança, em 

especial da polícia, é caracterizado pela vigilância constante das pessoas. Entretanto, Gregory 

(In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 182) adverte que pensar que eliminando a criminalidade vai 

eliminar-se a violência seria um grande equívoco. O autor diz que a violência é um fenômeno 

bem mais abrangente do que a criminalidade. 

 Por sua vez, Soares et al. (1996) explicam que é plausível supor que teorias diferentes 

deem conta de tipos distintos de ação delituosa, os quais são subsumidos por títulos gerais 

unificadores, como: homicídio doloso, roubo, lesão corporal dolosa etc., pois desse modo são 

diferenciadas as ações. Nesse respeito, os autores afirmam que é preciso desagregar delitos 

que, nas fontes, via de regra, se superpõem. Também advertem que o aprimoramento dos 

indicadores de criminalidade é um desfio tanto para estudiosos acadêmicos quanto para todo o 

dispositivo institucional envolvido com a produção de informações. Nesse respeito, cabe 

ressaltar que, de acordo com a Câmara de Gestão da Segurança Pública (CAGESP), os 

indicadores estratégicos de criminalidade do Estado, estabelecidos pelo Governo, que dão 

início ao Sistema de Acompanhamento de Resultados, são
6
:    

 

                                                 

6
 Sistema de Segurança Pública. Estado do Rio de Janeiro. Manual de Procedimentos para um Sistema de Metas 

e Acompanhamento de Resultados para a Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
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 Homicídios Dolosos;  

 Roubos de Veículos;  

 Roubos de Rua (compreendendo roubos a transeuntes, roubos em 

coletivo e roubos de celular); e  

 Latrocínio. 

Ainda nesse contexto, Soares et al. (1996, p. 169) consideram que os homicídios 

dolosos são „caixas pretas‟, pois, segundo eles, se confundem ações, dinâmicas e sentidos 

sociais os mais diversos, e que roubos e furtos constituem-se nos tipos de delitos por 

excelência definíveis como dispondo de fins lucrativos. Os autores chamam a atenção na 

debilitação dos indicadores „estupro‟ e „atentado violento ao pudor‟. 

Por outro lado, Bezerra Júnior (In: FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER et al. 2006, p. 

43) menciona que a violência visa sempre a um objetivo e que ela é um meio para alcançar 

um fim. O autor ressalta que “a violência em nossa sociedade tornou-se tão familiar que já 

não conseguimos facilmente tomar distância dela para transformá-la em objeto de reflexão. 

Ela parece ter deixado de ser um evento, um acontecimento, para se tornar parte da 

paisagem.” E, nesse sentido, observa que estamos ficando acostumados com ela, que talvez, 

possamos nos chocar com algum episódio, mas que já não é de surpreender devido à sua 

onipresença. Também observa que uma desvantagem disso é que o espírito crítico está se 

tornando pobre em comparação ao tamanho do problema.  

 

Roubos a bancos, residências e ônibus, assim como os seqüestros, particularmente 

os „seqüestros relâmpagos‟, também têm se tornado comuns e perigosos, em todo o 

país, porque, em função, também nesse caso, da disponibilidade de armas, essas 

práticas, que, por definição, visariam exclusivamente ao patrimônio, têm se 

convertido, com assustadora freqüência, em crimes contra a vida  a expansão dos 

„roubos seguidos de morte‟ ou latrocínios constitui o triste retrato dessa tendência... 

(SOARES, 2006, p. 92). 

 

Ainda neste âmbito, Ruediger e Riccio (In: OLIVEIRA, et al., 2009) afirmam que em 

virtude dessa crise de segurança, o Disque-Denúncia é uma experiência inovadora no Brasil, o 

qual, segundo os autores, foi inspirado em um programa existente nos Estados Unidos, e que 

se adaptou à realidade nacional, especificamente à carioca, e vem se moldando em função de 

seus desafios cotidianos. Os autores ressaltam que na sua articulação e divulgação na 

sociedade, a mídia, principalmente a televisão, é o meio mais importante.    
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Contudo, cabe ressaltar que estudos apontam que a dinâmica criminal que mais cresce 

nas regiões metropolitanas do Brasil é o tráfico de armas e drogas. Soares (2006) afirma que 

isso se articula à rede do crime organizado. E nesse aspecto, Evangelista (2003) ressalta que o 

Estado viveu uma decadência, fruto de uma crise metropolitana, na qual um dos sintomas é 

ainda o crescimento do crime organizado. O autor, citando um artigo produzido por Nádia 

Maria Coelho
7
, diz que até 1986 o Rio de Janeiro apresentava taxas médias de homicídios por 

arma de fogo no mesmo nível de São Paulo, mas em 1987 os índices se elevaram, e a partir de 

1992, cresceram ainda mais, até chegarem a um aumento de  50% em 1995.  

Evangelista (2003, p. 27) adverte que a investigação sobre crime organizado é difícil, 

devido a que se trata de uma economia informal, que não deixa registro. Lembra que tanto o 

narcotráfico quanto o jogo do bicho “são ocasionados não só pelas próprias características da 

economia informal, mas também pela ausência de uma política governamental, e da própria 

sociedade, em estabelecer uma estratégia pela qual se dê ênfase à análise deste fenômeno que 

tanto marca a vida do estado.” Diógenes Dantas Filho (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 17) 

ressalta, nesse contexto, que na divulgação das táticas de ação do Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE), nos violentos confrontos em favelas, o filme Tropa de Elite tem 

contribuído muito. Marcelo Neri (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 133) alude que esse filme 

persegue uma visão de demanda de drogas (do poder regulador – os policiais). Segundo o 

autor, outro filme que tem contribuído com essa informação é Cidade de Deus, o qual 

mergulhou na visão da oferta de drogas dos próprios traficantes. Contudo, Murichy (2007) 

menciona que se entristeceu ao assistir ao filme Tropa de Elite, pois segundo o sentir dela, é 

“o pior do filme: a consagração do estereótipo de que só a violência combate a violência, em 

um círculo vicioso que ninguém consegue romper. Porque não há, sequer, o mais leve sinal de 

crítica social.” 

Entretanto, Evangelista (2003) cita literalmente um parágrafo de uma entrevista que o 

jornal Valor Econômico (edição 8/12/00) realizou ao Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, cientista 

político do Núcleo de Estudos da Violência – Universidade de São Paulo, “... Até hoje o 

regime democrático não conseguiu estatizar o jogo do bicho. Ele é a coluna vertebral em São 

Paulo e no Rio de Janeiro do crime organizado, p.4-5”. A correlação que o autor faz com estes 

dois aspectos mostra que os efeitos do jogo do bicho - criado originalmente para apoiar aos 

animais do zoológico-, com sua evolução, passou a tomar outros rumos, já que na sua 

                                                 

7
 Artigo apresentado para o XII Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP 2000. Apud 

EVANGELISTA, Helio de Araujo. Rio de Janeiro: violência, jogo do bicho e narcotráfico segundo uma 

interpretação. Rio de Janeiro: Revan, 2003.  
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execução permitia a possibilidade de adentrar novos negócios, como a introdução da cocaína, 

e como tal, veio trazer problemas nos circuitos informais (corrupção de autoridades, subornos 

etc.), devido pois a que sua atividade não era reconhecida pelo Estado e, desse modo, 

promovia a violência também.  

Para verificar esses acontecimentos, reproduzimos a seguinte tabela proposta por 

Evangelista (2003), na qual menciona, previamente, que os resultados no Anuário Estatístico 

do Estado de Rio de Janeiro, para os anos 1999-2000, das ocorrências criminais verificadas 

em 1992 (num total de 51.663) apenas 26 eram motivadas pelo jogo do bicho, mas sua 

evolução deu-se nos anos seguintes.  

 

Tabela 1- Ocorrências Criminais no Rio de Janeiro (1993 – 1999) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total de ocorrências 

criminosas 50.233 47.294 44.926 51.500 62.930 70.941 77.937 

Motivadas pelo jogo do 

bicho 43 105 295 1.881 10.407 16.278 3.306 

Fonte: Evangelista (2003, p. 33) 

 

De acordo com esta tabela, o autor reflete sobre a clara política para coibir um jogo que 

costumava ocorrer nas ruas, pelas consequências que gerava.  

Nesse mesmo contexto, Soares et. al. (1996, p. 190) mencionam que verificando o 

período de 1990 a 1992 no quadro do declínio da criminalidade contra a pessoa, no Estado do 

Rio de Janeiro, os números demonstram uma variação decrescente, não muito expressiva. Mas 

ressaltam que embora pequena, torna-se extremamente significativa quando “se dá em um 

contexto no qual a percepção dominante está inteiramente convencida de que a dinâmica 

objetiva e não apenas acentuadamente crescente, escapa ao controle do Estado, gerando uma 

avalanche ingovernável que estaria prestes a nos conduzir ao apocalipse, a nos lançar no 

abismo.” Do mesmo modo, Cerqueira (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 186) observa que a 

evolução dos homicídios nos últimos anos, de 2001 a 2005, teve um processo de convergência 

inter-regional nessa taxa, pois, segundo o autor, Estados que tradicionalmente tinham as 

maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes tiveram redução. Assim, o autor mostra o 

caso do Rio de Janeiro com -3,6%. 
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A pesquisa “Balanço das incidências criminais e administrativas no Estado do Rio de 

Janeiro (1º semestre de 2010)” realizada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) faz uma 

reflexão mais aprofundada dessas incidências com base na comparação dos primeiros 

semestres dos últimos anos. A pesquisa tomou 2003 como ano de referência inicial da série 

histórica. Ela indica que a opção pelo ano de 2003 para o início da série se deve ao fato de 

que, a partir de 2009, houve mudança no detalhamento dos códigos de ocorrência, os quais 

foram adaptados ao padrão da SENASP.  

Os resultados dessa pesquisa mostram que na variação semestral, na comparação com o 

primeiro semestre de 2009 de delitos classificados como “Crimes Violentos”, houve redução 

percentual nos crimes de homicídio doloso (20,2%), latrocínio (34,2%) e tentativa de 

homicídio (13,6%). Mas os crimes de lesão corporal seguida de morte (45%) e lesão corporal 

dolosa (2,5%) apresentaram aumento. Entretanto, o primeiro semestre de 2010 apresentou o 

menor número de toda a série histórica. No que se refere a “Crimes Violentos de Trânsito”, a 

pesquisa aponta que o homicídio culposo de trânsito acumulou uma redução da ordem de 

5,5%, de janeiro a junho de 2010. Em relação ao mesmo período de 2009, foram menos 67 

vítimas. Enquanto lesão corporal culposa de trânsito, no primeiro semestre de 2010, 

apresentou um aumento de 5,1%, em relação ao mesmo período de 2009. 

Continuando nessa mesma linha, a pesquisa revela que dentre os “Crimes Contra o 

Patrimônio”, de janeiro a junho de 2010 em relação ao mesmo período de 2009, registrou-se 

aumento no total de furtos. Entretanto, apresentou redução no total de roubos, assim como 

também redução de 0,6% no total de registros de ocorrência. 

A tabela seguinte, adaptada do ISP, mostra as informações dos indicadores de 

criminalidade no Estado do Rio de Janeiro, as quais estão mais detalhadas e atualizadas, até 

Agosto de 2010. 
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Tabela 2- Indicadores de Criminalidade no Rio de Janeiro (2010) 

Área Integrada de Segurança Pública  

   

 

      Mês : AGOSTO/10 

 

  TOTAL  /100 mil ha 

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS     

  Homicídio Doloso                  344  2,02 

  Lesão Corporal Seguida de Morte                      8  0,05 

  Latrocínio (Roubo seguido de morte)                    12  0,07 

  Tentativa de Homicídio                  333  1,95 

  Lesão Corporal Dolosa              6.412  37,59 

  Estupro                  402  2,36 

        

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO     

  Homicídio Culposo                   178  1,04 

  Lesão Corporal Culposa               3.889  22,80 

      

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA       

  Encontro de Cadáver                    33  0,19 

  Encontro de Ossada                      2  0,01 

        

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO       

  Roubo a Estabelecimento Comercial                  362  2,12 

  Roubo a Residência                  120  0,70 

  Roubo de Veículo              1.559  9,14 

  Roubo de Carga                  184  1,08 

  Roubo a Transeunte              5.167  30,29 

  Roubo em Coletivo                  695  4,07 

  Roubo a Banco                      1  0,01 

  Roubo de Caixa Eletrônico                      2  0,01 

  Roubo de Aparelho Celular                  543  3,18 

  Roubo com condução da vítima para saque em I.F.                    10  0,06 

  Furto de Veículos              1.628  9,54 

  Extorsão Mediante Seqüestro (Sequestro Clássico)                      1  0,01 

  Extorsão                   119  0,70 

  Extorsão com momentânea privação da liberdade (Sequestro Relâmpago)                    14  0,08 

  Estelionato              2.094  12,28 

      

TOTAIS DE REGISTROS     

  Roubos               9.636  56,49 

  Furtos             14.371  84,26 

  Registro de Ocorrências            56.596  331,81 

População do Estado :                                                  17.056.538     

Fonte: Adaptada do Instituto de Segurança Pública (2010) 
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A tabela acima exibe os números mais atuais das ocorrências criminais no Rio de 

Janeiro. Contudo, cabe ressaltar que os resultados da pesquisa realizada pelo ISP foram 

revelados no Jornal Nacional televisivo, edição 04/08/2010, no qual foi destacado que, 

segundo o Governo do Rio de Janeiro, o Estado naquela data tinha o menor índice de 

homicídios desde 1991. Assim também, a notícia publicada no jornal “O Globo.com” dessa 

mesma edição mencionava que os “dados divulgados mostram redução em outros crimes. 

Sequestros-relâmpago aumentaram e o número de latrocínios é estável.” 

Dessa forma, percebe-se que mediante a leitura dos jornais e programas noticiários da 

televisão brasileira, o tema sobre segurança pública está sempre em evidência, pois a mídia 

cotidianamente trata os assuntos relacionados aos crimes e violência que atingem o Estado. 

Assim, a concordância com Ruediger e Riccio (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 108), em que 

os meios de comunicação, “em muitos casos, são apontados como um instrumento de 

ampliação do processo, e vistos como incentivadores de uma ideologia de força (lei e ordem) 

para conter o crime.” 

 

2.3.2 Mídia e Segurança Pública. Influência na imagem da cidade 

 

A globalização trouxe consigo grandes implicações à sociedade. Geralmente quando se 

fala de globalização seu termo se relaciona com um conjunto de relações econômicas, sociais 

e políticas, os quais tem modificado a estrutura mundial. Entretanto, suas implicações tem 

sido mais ressaltadas na mídia, principalmente, pelos avanços tecnológicos. Sabe-se que a 

mídia constitui-se numa ferramenta que possibilita nos comunicarmos ao mesmo momento 

com diferentes pessoas e em diferentes lugares do mundo, tanto em escala nacional quanto 

internacional. Dessa forma, sua ação está ligada aos progressos tecnológicos e à diversidade 

das informações transmitidas. É assim que o assunto sobre segurança pública ganha cada vez 

mais notoriedade nos meios de comunicação mundial, pois através dela temos informações 

das guerras que ocorrem no Oriente – Médio, das guerrilhas na Colômbia, o combate ao 

tráfico de drogas nas favelas do Brasil, o narcotráfico no México, homicídios, acidentes de 

trânsito, assaltos, etc., que ocorrem em todos os lugares do mundo.  

Soares (1996, p. 167) menciona que o tratamento que a mídia dá no que se refere à 

violência, sob a forma de criminalidade urbana, reside na supressão da temporalidade, ou seja 

não se leva em consideração alguns fatores importantes como os agentes envolvidos, o lugar 

onde ocorreu o crime, a data em que o mesmo ocorreu, e alguns outros fatores, a não ser 
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quando ligada exclusivamente à lógica interna de determinada narrativa dramática, que traz 

no seu bojo o apelo e a comoção social.    

 

Quando as notícias de crimes e violência são divulgadas sem haver uma 

contextualização dos fatos, ou seja, uma explicação sobre as circunstâncias em que 

ocorreram os crimes, qual a história das vítimas e dos autores envolvidos, etc., a 

tendência é que as pessoas formem uma opinião de que estão vivendo numa 

sociedade insegura, e que a qualquer momento podem ser a próxima vítima. Daí, a 

importância da responsabilidade social da mídia em veicular notícias de segurança 

pública, procurando contextualizar os fatos para um melhor entendimento do 

público (CRUZ, 2008, p. 2). 

 

Por sua vez, Muniz Sodré (In. FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER et al, 2006) 

manifesta que o que se aprende  da violência pela mídia é uma violência visível (violência 

anatômica, entendida como ruptura pela força desordenada, pela força exclusiva da ordem 

social), a qual pode ser encenada ou dramatizada. Isso denota que a relação que a mídia tem 

com a segurança pública é bastante próxima, devido às informações sobre os crimes de 

violência só se darem a conhecer publicamente mediante a mídia.  

Refletindo sobre esse assunto, poderíamos citar como exemplo os fatos acontecidos e 

transmitidos pelos noticiários da televisão brasileira, no confronto entre policiais e traficantes 

no Morro dos Macacos no Rio de Janeiro, a poucos dias de ser anunciada a vitória da cidade 

do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos em 2016. Nas notícias do jornal “O 

Globo.com”, edição 17/10/2009, constam as informações sobre esse confronto, no qual além 

de ser atingido e explodido um helicóptero, também foram incendiados 10 ônibus, em 

diferentes favelas da zona norte carioca. Sem falar do pânico que causou aos moradores dessa 

área e o medo que sucumbiu a todos os cidadãos. Perante essa notícia, a mídia internacional 

se encarregou de informar ao mundo a insegurança do Rio de Janeiro para a realização do 

Mundial de Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Promovendo assim uma má imagem 

da Cidade Maravilhosa. 

Assim também é evidente que através da mídia, os atores principais sobre a segurança 

pública devem repassar orientações e determinações de novos fatos à sociedade, considerando 

que a mídia estimula e influencia a opinião pública sobre o assunto, e cria um sentimento de 

participação e cooperação da cidadania.   
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2.3.3 Atores principais na segurança pública 

 

Sapori (2007, p. 17) alude que no intuito de manter a ordem pública, o Estado tem como 

atribuição estruturante combater a criminalidade nas sociedades contemporâneas. O autor 

menciona que “os conflitos sociais derivados da disseminação de comportamentos desviantes 

são manejados, nas sociedades modernas por organizações públicas especializadas na 

efetivação de mecanismos de controle social.” Ressalta ainda que, na ótica de garantir a 

manutenção da ordem, o Estado estabelece parâmetros de seu poder de atuação, considerando 

que é a máxima ordem sob a lei. Dessa forma, no Brasil, por ser uma República Federativa, o 

poder de atuação recai nos órgãos policiais no âmbito da União e dos Estados. O site do 

Ministério da Justiça Brasileira (www.mj.gov.br) cita o Artigo 144 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (Anexo B), no qual ressalta que a segurança pública 

é dever do Estado, e é direito e responsabilidade de todos. A ordem pública é exercida através 

dos seguintes órgãos:  

 Órgãos Normativos  

  Secretaria Nacional de Segurança Pública –SENASP, e  

  Secretarias Estaduais de Segurança Pública.  

 Órgãos Policiais 

 Polícia Federal; 

 Polícia rodoviária Federal; 

 Polícia Ferroviária Federal; 

 Polícias Civis; 

 Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

 Conselhos (Conselho Nacional de Segurança Pública) 

 Conselhos Regionais 

o Estados: 

  Secretário de Segurança Pública (Preside)  

  Comandante Geral da Polícia Militar  

  Diretor Geral da Polícia Civil 

o Ministério da Justiça: 

  Secretário Nacional de Segurança Pública  

  Superintendentes da Polícia Federal  

  Superintendentes da Polícia Rodoviária Federal 
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Por sua vez, Quintella e Brandão (2009b, p. 16) mencionam no relatório final do projeto 

de segurança que os atores responsáveis pela segurança pública são: A Polícia Civil e a 

Polícia Militar, as quais estão subordinadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública 

(SESEG). O Corpo de Bombeiros Militar está subordinado à Secretaria de Estado da Saúde e 

Defesa Civil, bem como à Subsecretaria de Defesa Civil. O Departamento de Trânsito está 

subordinado à Secretaria da Casa Civil do Governador. Também destacam que, ainda, a 

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) é responsável pela gestão das unidades 

prisionais do Estado. 

O Ministério da Justiça define segurança pública como “uma atividade pertinente aos 

órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 

prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou 

potenciais, garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites da lei.” 

Entretanto, e de modo geral, é percebido que as polícias brasileiras são consideradas 

ineficientes na prevenção e na repressão qualificada, na investigação e na conquista da 

indispensável confiança da sociedade civil. Filho (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 17) afirma 

que a polícia carioca é uma das que mais mata no Brasil. O autor ressalta que “um policial 

morto corresponde ao óbito de 40 criminosos e, lamentavelmente, também de inocentes.”  

Nesse mesmo contexto, Michel Misse (In : FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER et al. 

2006, p. 22-23) afirma que a polícia, como a conhecemos, é uma instituição moderna, 

indissociável da moderna sociedade burguesa. O autor menciona que para Marx a segurança 

era o princípio mais elementar da sociedade burguesa, e que a polícia sua condição de 

realização. Contudo, adverte que só pode funcionar em uma sociedade que mantenha razoável 

equilíbrio e eficiência na sua economia de repressão; do contrario, o trabalho da polícia torna-

-se absolutamente utópico e impossível. Segundo o autor, a polícia só pode funcionar onde o 

crime é exceção.  

Quando o crime deixa de ser exceção e passa a ser parte do comportamento 

„normalizado‟, a polícia, ela própria, vai passar a participar do crime, e também ela 

vai passar a „normalizá-lo‟. Como a normalização do crime é um contra-senso 

semântico, chamo a esse processo através do qual a transgressão e o crime passam a 

ser incorporados como opções racionais de muitos e deixam de ser exceções, chamo 

a esse processo social de „desnormalização do individualismo” (MISSE In : 

FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER et al. 2006, p. 23). 

 

 Nascimento (2008) alude que “a polícia é vista como uma instituição ontológica, 

entretanto ela é composta por pessoas, policiais, que antes de tudo são cidadãos, e na 
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cidadania devem nutrir sua razão de ser.” Nesse sentido, ele ressalta que o operador de 

Segurança Pública é um cidadão qualificado pelo serviço, representante, por vezes, mais 

visível e habitualmente encontrado pela população, haja vista o contato direto, servindo o 

policial de ouvidor social em uma missão, por vezes, não explicitada. Além disso, 

Nascimento (2008) menciona que também está autorizado no âmbito legal a utilizar a força, 

vem lhe conferido uma diferenciada autoridade, tanto utilizada para o amadurecimento social 

quanto para seu extermínio.  

Porém, por causa da imagem das polícias, Magalhães (2007) destaca que a sociedade 

precisa evitar o que ele chama de “fetichismo policial” – premissa que considera a polícia 

como pré-requisito necessário para manutenção da ordem social, que muitas vezes ocasiona 

um resultado desastroso-, pois essa influência faz com que as comunidades passem a ignorar 

ou desprezar outros meios de controle social que podem ser formais ou informais. Magalhães 

(2007) confere isso porque “espera-se tudo da polícia e das instituições policiais, como se a 

responsabilidade pela resolução do problema do crime e da criminalidade não fosse de todos.” 

Alude que a visão dessas questões por parte da sociedade recai no Estado e nos seus 

representantes. Poder-se-ia considerar que a tendência da família, da escola e das instituições 

religiosas ajudariam a diminuir esses problemas pois, “na essência das parcerias está a crença 

de que a prevenção e a redução do crime e da desordem requerem um esforço coordenado e 

concentrado de indivíduos, comunidades e instituições afetadas” (MAGALHÃES, 2007. p. 2). 

Por outro lado, Silva (In: OLIVEIRA, et al., 2009, p. 31-32) menciona que desde sua 

origem, em 16 de março de 2007, o PRONASCI, proposto pelo ministro da Justiça Tarso 

Genro tem como prioridade promover uma mudança de paradigma para o setor, no país. O 

autor ressalta que, com base na responsabilidade que estabelece a Constituição Federal no 

âmbito de segurança pública, o programa propõe-se partilhar essa carga, envolvendo os 

municípios nesse esforço, no intuito de qualificar a gestão das políticas de combate à 

violência e à criminalidade. Observa, também, que é uma iniciativa que reforça a orientação 

conceitual do SUSP, o qual é considerado uma conquista do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

De acordo com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o PRONASCI, 

instituído pela Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007, surgiu como resposta a uma nova e 

complexa conjuntura: para garantir direitos fundamentais aos cidadãos; como resposta a um 

contexto de tensão social do país; e para superar um modelo ultrapassado de política de 

seguridade pública “que tem como fundamento, quase que exclusivamente, uma atividade que 

se desenvolve após o cometimento do delito em lugar de desenvolver ações que evitem que o 
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mesmo venha acontecer.” As 94 ações combinadas em ações estruturais na área Policial e em 

programas locais junto às comunidades limitam-se a três focos de atuação: a) Territorial: 

atuando em regiões urbanas com altos índices de criminalidade; b) Etário: priorizando a 

juventude, particularmente grupo de jovens entre 15 e 24 anos, que vivem às margens de 

criminalidade e; c) Policial: favorecendo a formação e valorização das forças de segurança. 

 

2.4 Plano Diretor, um instrumento para nortear ações conjuntas  

 

O Plano Diretor em si é adotado originalmente como um dos principais instrumentos de 

planejamento urbano no Brasil. De acordo com Pfeiffer (2000) e Braga (1995), a Constituição 

Federal de 1988 (art. 182) estabelece que o plano diretor deve “expressar as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes,” sendo 

participativo e considerando os interesses das organizações civis e locais. Braga (1995) alude 

que o plano diretor dispõe sobre os seguintes tópicos: uso do solo urbano, expansão urbana, 

parcelamento do solo urbano, habitação, saneamento básico; e transportes urbanos. Ambos os 

autores manifestam que municípios com mais de 20.000 habitantes são obrigados a elaborar 

um Plano Diretor.   

Estes autores concordam em que o Plano Diretor é um instrumento eminente e 

primordialmente político, enquanto o desenvolvimento das cidades ocorre independente dele. 

Segundo Braga (1995, p. 7), o Plano Diretor “é um Plano de Diretrizes e, como tal, deve 

estabelecer diretrizes, metas e programas de atuação do poder público nas diversas áreas 

atinentes à sua atribuição.” Entretanto, nesta pesquisa – segurança pública-, considera-se que 

é fundamental adotar sua importância e legibilidade com que foi criado originalmente na 

Carta Magna. Ainda que, como Pfeiffer (2000) adverte, o Plano Diretor tenha aplicação 

limitada com caráter normativo. Analisamos que mesmo assim, os três pontos que Braga 

(1995) ressalta que deve contar (Primeiro, característica política; por sua elaboração que deve 

estar a cargo de especialistas. Segundo, por sua transparência, como objetivo primordial. 

Finalmente, por sua democracia para garantir a transparência), são de suma importância, 

porque tendo esses tópicos como base, suas diretrizes nortearam sua implementação no 

monitoramento das ações dos órgãos no âmbito da segurança pública, no Rio de Janeiro. 
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2.5 Dimensões de Análise  

 

A gestão da segurança na realização de anteriores mega-eventos esportivos, as 

experiências da gestão da segurança no RIO-92 e nos XV Jogos Pan-Americanos 2007, e a 

gestão da segurança pública no Rio de Janeiro, foram os tópicos que permitiram estabelecer as 

dimensões desta análise. 

  

A gestão da segurança em mega-eventos esportivos: os mega-eventos são 

considerados como uma oportunidade para que uma cidade ganhe prestígio internacional, mas 

também como um lugar especial para a prática da gestão de riscos. Por isso, para entender 

esses aspectos, consideramos os aportes de autores como Rivenburh (2004), Jennings e Lodge 

(2009), Cashman (2002) e Zekulin (2009).  

Experiências da segurança no RIO-92 e nos XV Jogos Pan-Americanos 2007: no 

intuito de conhecer como foi recuperada a credibilidade dos agentes de segurança para dirigir 

a segurança pública no Rio de Janeiro, a partir da década dos anos 90, e para encarar os 

desafios de sua atuação em eventos internacionais, analisamos as contribuições de Borgues 

(2006), Quintella e Brandão (2009), bem como as divulgações da SENASP.  

A gestão da segurança pública no Rio de Janeiro: com a finalidade de compreender a 

maneira como os entes encarregados por dirigir a segurança estão-se organizando para frear a 

onda de criminalidade e violência neste Estado, tomamos como referência os aportes de 

Sapori (2007), Pinheiro (1997), Cerqueira (2009), Waiselfisz (2010), Soares et al. (1996), 

Ruediger e Riccio (2009), entre outros.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo pretendeu adotar uma abordagem qualitativa e exploratória.. Considerando, 

de acordo com Vergara (2008, p. 257), que as “pesquisas ditas qualitativas, por seu turno, 

contemplam a subjetividade, a descoberta, a valorização da visão do mundo dos sujeitos. As 

amostras são intencionais, selecionadas por tipicidade ou por acessibilidade.” A autora 

também ressalta que neste tipo de pesquisa os dados são coletados por meio de técnicas pouco 

estruturadas e tratados por meio de análises de cunho interpretativo.  

Nesse sentido, ainda considerando  Vergara (2009, p. 45), este estudo foi classificado  

quanto aos meios de coleta de dados , foi realizada a pesquisa de campo, na qual adotou-se  a 

entrevista e a observação direta, possibilitando assim, a interpretação do trabalho. 

A pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de pesquisa que 

geralmente são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito. O objetivo 

desse tipo de estudo é procurar padrões, idéias ou hipóteses. As técnicas tipicamente 

utilizadas para a pesquisa exploratória são estudos de caso, observações ou análise históricas, 

e seus resultados fornecem geralmente dados qualitativos ou quantitativos. A pesquisa 

exploratória avaliará quais teorias ou conceitos existentes podem ser aplicados a um 

determinado problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. 

Com a finalidade por compreender a utilização da abordagem qualitativa neste 

trabalho, as contribuições de alguns autores, como Flick (2004), Vergara (2008), Godoy 

(1995), Creswell (1998), Crano e Brewer (2002), Bauer e Gaskell (2003), Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998) e Pádua (2002) foram essenciais.  

 

3.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 151) consideram que segundo sua 

experiência, a maior parte das pesquisas qualitativas se propõe a preencher lacunas no 

conhecimento, e essas lacunas, segundo os autores, referem-se à compreensão de processos 

que ocorrem em uma dada instituição, grupo ou comunidade. 

De acordo com Flick (2004), a utilização da pesquisa qualitativa trata das construções 

da realidade, de suas próprias construções que encontra no campo ou bem nas pessoas que 

estuda. O autor ressalta que se baseia na análise e entendimento do comportamento humano, 

por meio de estudos teóricos e estudos empíricos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estudo_de_caso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_quantitativo
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Por sua vez, Godoy (1995, p. 63) menciona que a “pesquisa qualitativa, em função da 

natureza do problema que se quer estudar e das questões e objetivos que orientam a 

investigação, principalmente, quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos a 

pesquisa é de cunho exploratório.” Desse modo, analisando que não existem trabalhos em 

profundidade sobre o tema em pauta, considera-se que aqui há viés exploratório. A esse 

respeito, Rodrigues (2007) cita que o escopo da pesquisa exploratória é descortinar o tema, 

reunir informações gerais a respeito do objeto, destinando-se a esclarecer do que se trata, a 

reconhecer a natureza do fenômeno, a situá-la no tempo e no espaço, à aproximação em face 

do desconhecido quando não se há fontes secundárias profundas, nem experiências com o 

objeto do estudo. 

Creswell (1998, p. 15) define a pesquisa qualitativa como “um processo de inquérito 

baseado no entendimento de distintas tradições metodológicas que explora um problema 

social ou humano. O pesquisador constrói um complexo, imagem holística, analisa palavras, 

relata visões detalhadas de informantes e conduz o estudo em um ajuste natural.” O autor 

enfatiza no complexo ou imagem holística para referir-se a uma complexa narração que leva o 

leitor a múltipas dimensões de um problema ou assunto e se exibe em toda sua complexidade.  

 

3.2 Participantes do Estudo 

 

Nossos participantes foram escolhidos de acordo com critérios específicos (pessoas 

experientes na área de segurança) para poder encontrar as respostas a nossas questões. 

Vergara (2009, p. 46) menciona que aqui se trata de definir toda a população e a população 

amostral, ou seja, um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que 

possuem as características que são nosso objeto de estudo deste trabalho, mediante uma 

amostragem por acessibilidade ou por tipicidade. Optou-se aqui pelo critério não 

probabilístico, sobretudo pela tipicidade (VERGARA, 2009).   

Bauer e Gaskell (2003, p. 40) manifestam que “a amostragem garante eficiência na 

pesquisa ao fornecer uma base lógica para o estudo de apenas partes de uma população sem 

que se percam as informações – seja esta população uma população de objetos, animais, seres 

humanos, acontecimentos, ações, situações, grupos ou organizações.” Também ressaltam que 

a amostragem refere-se a um conjunto de técnicas para se conseguir representatividade. Sendo 

assim, a amostra, na prática, representa a população a partir de um determinado número de 

critérios.  
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Dessa maneira, como mencionado no início, nossos sujeitos de análise se restringiram 

às autoridades de segurança pública e/ou gestores da área de planejamento dos seus 

respectivos órgãos do Estado do Rio de Janeiro. Assim como também com autoridades 

federais e outros atores envolvidos com o planejamento de grandes eventos. Considerando 

neste respeito o que Miles e Huberman (1984 apud Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 1998) 

alertam  que na procura dos „atores principais‟ do fenômeno em estudo, porque a que pode 

resultar na perda de informações importantes, recomendam que se investigue também a 

periferia. Ou seja, que além dos principais sujeitos à frente da segurança pública no Rio de 

Janeiro, também  optou-se por aquelas pessoas que estão, de alguma forma, envolvidos no 

tema para ter uma maior utilidade e qualidade na pesquisa. 

Foram realizadas oito entrevistas, entretanto, por sua importância, foram consideradas 

apenas cinco dessas entrevistas para o  tratamento e análise de dados. . Sendo estas com o Dr. 

Allan Turnowski, Ex-Chefe de Polícia Civil; com o senhor José Candido Muricy, 

Coordenador Geral da Secretaria de Estado da Casa Civil; com o senhor Bernardo Gambôa, 

Almirante da Marinha; com senhor José Hilário Nunes Medeiros, Gerente Geral de Segurança 

do Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014; e com o 

Comandante Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), Mário Sérgio de Brito 

Duarte. Isto se deveu a alguns inconvenientes, primeiro, que no momento da transcrição das 

entrevistas encontramos respostas não válidas para o escopo da investigação, em pelo menos 

três das entrevistas. Assim também tivemos dificuldade de acessar às demais entrevistas, 

devido que no início, as pessoas contatadas tinham confirmado a participação, mas com os 

acontecimentos dos enfrentamentos entre a polícia e narcotraficantes, em novembro de 2010, 

estas foram canceladas.     

 

3.3 Coleta dos dados  

 

Vergara (2004, p. 173) menciona que “entrevistas individuais, grupos focais, 

questionários, observação simples e participante constituem as técnicas de coleta de dados 

mais difundidas em trabalhos empíricos no âmbito da pesquisa qualitativa.” Ressalta também 

que existem outras técnicas. Não obstante, neste trabalho adotou-se eminentemente a 

entrevista. 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 164) afirmam que na pesquisa qualitativa a 

observação de fatos, comportamentos e cenários é extremadamente valorizada. Segundo os 

autores, através dessa técnica podemos checar, na prática, a sinceridade de certas respostas 
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que, às vezes, são dadas para „causar boa impressão‟. Permite identificar comportamentos 

não-intencionais ou inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à 

vontade para discutir, também permite o registro do comportamento em seu contexto 

temporal-espacial. 

   Por sua vez, a entrevista, de acordo com Pádua (2000), constitui uma técnica 

alternativa para se coletar dados não documentados, sobre um determinado tema. O autor 

menciona que é um dos procedimentos mais usados em pesquisas de campo por possibilitar 

que os dados sejam analisados quantitativa e qualitativamente, pode ser utilizada com 

qualquer segmento da população e se constitui como técnica muito eficiente para obtenção de 

dados referentes ao comportamento humano. 

Considerando as informações anteriores, esta pesquisa adotou a entrevista informal, já 

que, como explica Pádua (2000), é usada em estudos exploratórios. E, sendo assim, a 

entrevista ajudou mediante um esquema de questões a partir de um roteiro a obter 

conhecimentos mais aprofundados sobre o tema. Entretanto, na expectativa de obter pelo 

menos oito entrevistas, realizou-se  previamente um briefing com as informações pertinentes, 

como nome do pesquisador, tema da pesquisa, principais tópicos a serem abordados na 

entrevista pessoal e os objetivos da investigação. Isso ajudou a que nossos sujeitos da amostra 

se informassem com antecipação sobre o assunto.  

As entrevistas foram direcionadas entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 

2010, com tempo médio de 60 minutos em cada uma. Utilizou-se gravador e livreta para fazer 

anotações, prevenindo a possibilidade de não obter informações claras e concisas no momento 

da transcrição da entrevista gravada.  

      

3.4 Limitações do método 

 

Citando a metodologia que permitiu dirigir esta pesquisa, e considerando algumas 

observações de autores, como Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) e Pádua (2000), 

sobre as limitações do método, analisaram-se as seguintes: 

 Dificuldade de ter acesso a informações nas instituições devido aos 

procedimentos formais para conceder autorização na entrada de um observador 

externo. Assim como para fornecer informações ou documentos; 

 Dificuldade de realizar todas as entrevistas pessoalmente, devido aos 

acontecimentos ocorridos entre a polícia e narcotraficantes, em novembro 2010.  

 A presença do observador podia inferir na situação observada; 
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 Na interpretação das observações, tivemos risco de chegar a inferências 

incorretas;  

 Que os entrevistados não deram as informações de modo preciso, ou o 

entrevistador avaliara/julgara/interpretara de forma distorcida as informações 

obtidas; e 

 Dificuldade de controlar toda a informação nas entrevistas, pois os sujeitos 

abordavam o tema de forma abrangente, o qual dificultava levar o ritmo das 

perguntas no questionário, já que na conversa se adiantavam falando coisas 

estabelecidas em perguntas que seriam feitas na frente.  

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os megaeventos carregam grande importância internacional para uma cidade sede, 

porque o ponto de vista macroeconômico nos setores habitacional, energético, de consumo, 

industrial e agroindustrial, como aponta um artigo da Ernst & Young (2010),  “traz-se mais 

um tema estratégico à pauta de discussão, tanto por sua capacidade geradora e multiplicadora 

de riquezas para o País, quanto pela importância e grandiosidade do evento: Copa do Mundo 

2014.” Essa importância nos remete ao grande desafio para enfrentar os problemas de 

segurança pública no país.  

Assim, nesse contexto, perante a realização do Mundial de Futebol em 2014 e as 

Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro, esta pesquisa procurou mostrar a visão dos agentes 

envolvidos na gestão da segurança pública, no intuito de identificar os fatores indispensáveis 

para construir uma agenda coletiva que oriente o trabalho matricial de segurança para esses 

eventos. Do mesmo modo, para apontar as principais ações a serem implementadas na 

elaboração de um plano diretor que norteie ações conjuntas, diante as diferentes opiniões dos 

agentes envolvidos, e para saber como os órgãos responsáveis pela segurança pública vêm se 

articulando para planejar grandes eventos. Para esse efeito, recorreu-se à revisão de literatura 

que, conjuntamente com a pesquisa qualitativa direcionada mediante entrevistas semi-

estruturadas, como técnica para coletar os dados, conseguiu informação com pelo menos três 

pessoas (entrevistas válidas) que trabalham diretamente com o tema em questão. Dessa forma, 

gerou-se a análise para entender o problema e responder nossos objetivos.  

Para realizar a interpretação das entrevistas, primeiro organizaram-se numa tabela as 

oito questões do roteiro. Logo, foi feita uma leitura individual sobre as respostas dos 

entrevistados. Finalmente, realizou-se a comparação das respostas, excluindo aquelas que não 
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interessavam à pesquisa. A partir desta identificação, foram agrupados as respostas, e 

utilizaram-se as questões que direcionaram a entrevista como categorias de análise, 

correlacionando-as com nossos critérios já estabelecidos.   

A primeira questão foi construída no intuito de saber como os agentes entrevistados 

consideram hoje o sistema de segurança pública no Rio de Janeiro diante a realização dos 

próximos eventos internacionais, como o Mundial de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos 

2016. Nesse contexto, nossa primeira entrevista foi com o Dr. Allan Turnowski, Ex-Chefe de 

Polícia Civil, o qual entende que há um planejamento adequado na segurança pública para 

grandes eventos. Ele destaca ainda que de alguma forma foi reconhecido pelo cidadão do Rio 

de Janeiro que votou novamente no Governador Sérgio Cabral para uma reeleição. 

 

Nesse Planejamento da segurança pública, a gente tem na segurança pública dois 

pilares, são duas polícias: a polícia militar e a polícia civil. Uma de investigação e a 

outra de Policiamento ostensivo. Só, quando a gente avaliar segurança pública como 

um todo, você tem que entrar com outros fatores que não só polícia. Você tem que 

entrar com ordem pública, com iluminação, com limpeza urbana, mais ou menos na 

referência do tolerância zero, que você, é... se você tiver andando numa rua clara, 

numa rua limpa, você vai ter uma sensação de segurança muito maior do que se você 

tiver andando numa rua escura toda suja. Isso já gera uma sensação ruim! 

(ALLAN TURNOWSKI). 

 

 Por outro lado, o senhor José Candido Muricy, Sub-Secretário de Estado da Casa Civil 

e  Coordenador Geral do Escritório Geral de Projetos (EGP-Rio) da Secretaria de Estado da 

Casa Civil, considera que o sistema está muito bem, pois já receberam diversos eventos de 

grande magnitude, como ECO 92, PAN 2007, Rolling Stones, além dos correntes como 

Carnaval e Réveillon. Segundo ele, esses eventos têm sido realizados sem transtorno na 

questão de segurança. Na opinião do senhor Bernardo Gambôa, Almirante da Marinha “a 

segurança pública é algo dinâmico. As ameaças contrapõem-se às medidas do Estado. O 

planejamento e a evolução verificados anteriormente, certamente levarão a que tenhamos 

durante esses eventos o grau de segurança desejado.” 

Por outro lado, na apreciação do Gerente Geral de Segurança do Comitê Organizador 

Brasileiro para a Copa do Mundo da FIFA 2014, o senhor José Hilário Nunes Medeiros, “a 

segurança de um megaevento esportivo é uma das maiores operações de segurança a nível 

internacional.” Ele afirma que os preparativos exigem muitos anos de planejamento e a 

instalação e integração de novas tecnologias em desenvolvimento. Considerando que as 
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agências encarregadas pela segurança devem ser capazes de responder a todo incidente grave 

que ameace a segurança da população em geral e dos espectadores dos Jogos. Também 

manifesta que com base na experiência adquirida pelos Jogos Pan-Americanos 2007, os 

recursos e a capacidade operacional dos agentes de segurança foram melhorados e o 

equipamento colocado à disposição. Diante disso, indica que “a Cidade do Rio de Janeiro, 

como um todo, já tem tradição na realização de grandes eventos culturais e esportivos.”  

De acordo com a entrevista realizada ao Comandante Geral da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro (PMERJ), Coronel Mário Sérgio de Brito Duarte, 

 

O Rio de Janeiro optou por vencer o desafio da criminalidade desenfreada, que 

dominou a cidade por cerca de vinte e cinco anos. Desde a entrada em cena das 

armas de guerra, marcadamente os fuzis, adquiridos pelas quadrilhas de 

narcotraficantes para defesa do mercado ilícito de estupefacientes, excepcionalmente 

lucrativo com a vulgarização da cocaína, o poder estatal viu-se derrotado em todas 

as tentativas de redução e controle da violência, resultante da criminalidade. Muitos 

foram os motivos para que a cidade – o problema não se estende por todo o estado – 

viesse figurar entre as mais violentas do país até 2008, mas teorizo que a 

incapacidade das gestões políticas anteriores em realizar análises realísticas do 

problema, ou mesmo aceitá-las, (quando feitas por outro) foi o maior dos vetores 

que permitiu que chegássemos a um quadro semelhante os dos conflitos armados 

de baixa intensidade, onde há presença de armas de guerra, feridos e mortos de 

guerra; sentimento de territorialidade, vontade de pertencimento, vontade de 

potência, vontade de visibilidade social e ideologias em jogo. Foi o que por anos 

tivemos aqui com o narcotráfico: uma estrutura de poder com “intenção (mesmo 

irrefletida) pseudo-étnica”. Explico: com pretensões de identidade coletiva, espécie 

de sub-nacionalidade e autoridade sobre populações (grandes conglomerados 

pobres: favelas) (MARIO SERGIO DE BRITO DUARTE).  

 

Nesse respeito, o Coronel Mário Sérgio de Brito Duarte ressalta que a partir do 

momento que o Estado adota uma política de segurança pública, encontra uma chave para 

abrir a saída a uma solução na produção de descrença sobre o crime coletivizado quanto à sua 

invencibilidade. Ele afirma que para que os grandes eventos esportivos pudessem ocorrer sem 

grandes ameaças, se fazia necessário desconstruir a ideologia de dominação e violência, 

libertar os territórios ocupados, controlá-los e devolvê-los à população confiante da 

consolidação do estado normal. Dessa forma, manifesta que “para que a pacificação se 

consolide no Rio até 2014, a PM terá mais doze mil policiais em seus quadros, ou seja, quase 
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cinqüenta e dois mil policiais, além de investimentos na ordem de um bilhão e meio de reais 

em equipamento e tecnologias.” Nesse sentido, avisa que até 2014 haverá níveis de 

criminalidade absolutamente compatíveis com a grandiosidade dos eventos que o Estado vai 

sediar. 

De acordo com a revisão de literatura, estas respostas vão ao encontro como as 

contribuições de Filho (2001), em que se ressalta a importância da iluminação para favorecer 

a vigilância e o controle social. Assim também ressaltam as contribuições de Borgues (2006), 

Cerqueira (2009), Evangelista (2003), Soares (1996), Sarpori (2007), Waiselfisz (2010), bem 

como o estudo de Ernst & Young e as do SUSP, as quais identificam que a segurança pública 

apresentou-se como um dos desafios para realizá-los. Entretanto, buscou-se definir as ações a 

serem implementadas, e o envolvimento dos diversos atores no desenvolvimento de 

programas sociais para a prevenção de criminalidade e violência permitiu realizá-los sem 

transtorno. 

A segunda questão foi realiza para conhecer, segundo a opinião dos entrevistados, quais 

seriam os desafios do sistema de segurança pública a enfrentar com a realização de eventos de 

grande porte. A esse respeito, todas as respostas coincidem em que é preciso a integração 

entre governos (Federal, Estadual e Municipal), seja no planejamento ou na operação. 

Particularmente, Almirante Bernardo Gambôa menciona que as autoridades trocam 

informações e visitam outros países promotores de megaeventos. Dessa forma, segundo o 

entrevistado, há ampla disseminação das técnicas. Em seu ponto de vista, os desafios residem 

na integração dos diversos órgãos e na implementação das ações. Entretanto, Dr. Allan 

Turnowski discorda neste assunto, pois destaca que: 

Hoje, há uma integração muito grande entre o ente federal, o ente estadual e o 

municipal. Isso fez com que houvesse uma integração grande também na área 

técnica. Hoje, por exemplo, a polícia civil trabalha com a guarda municipal do Rio 

de Janeiro, trabalha com a secretaria de ordem pública numa parceria que antes não 

tinha. Então, dentro desse sistema de parceria mesmo, você vê que a gente está 

pensando em segurança pública como um todo, o que é um viés certo pra gente 

mudar realmente a violência na cidade (ALLAN TURNOWSKI, Ex-Chefe 

de Polícia Civil). 

 

O Dr. Allan Turnowski enfatiza que dentro dessa filosofia de integração, de entender 

segurança pública como um todo está muito correta a análise da Secretaria de Segurança. De 

acordo com sua entrevista, “o nosso pilar hoje, mais específico o nosso trabalho; Polícia Civil 

e Polícia Militar, a gente já apresentou para o Comitê o que a gente pensa como planejamento 
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estratégico.” Indica que esse planejamento estratégico é para reformular a polícia, a qual passa 

desde um projeto chamado DEDIC – Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão, o qual as 

pessoas não precisam ir à delegacia para registrar uma ocorrência, pois segundo ele, a polícia 

tem um parque de informática que não perde para nenhuma polícia do mundo.   

 

A polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, hoje, tem no seu parque de informática 

todas as informações que acontecem no Rio de Janeiro, que é o que gerencia toda a 

mancha criminal. Então assim, estruturalmente falando, a gente sabe onde tá e sabe 

aonde quer ir. Então, eu posso apresentar pra você o que a polícia civil espera de 

planejamento, de recebimento de recurso para chegar aos grandes eventos. Por 

exemplo: ontem a gente fechou uma parceria com o DETRAN na área de perícia. 

Por quê? Quanto mais a polícia for científica, quanto mais a polícia for técnica, mais 

eu vou precisar de banco de dados. Por exemplo: se eu faço locais de crime, se eu 

faço perícia num carro, num apartamento arrombado, seja qualquer local de crime e 

consigo uma digital, eu vou precisar ter acesso ao banco digital pra poder descobrir, 

porque se não, não adianta nada a coleta da digital. Então, ontem a gente já acertou 

uma parceria de consulta ao banco de dados do DETRAN pra que essa coleta tenha 

valor e a gente tá investindo em perícia. A gente tem o novo IML, a gente tem um 

IFP, que é nossa perícia datiloscopia com investimentos altíssimos. A gente vai fazer 

um novo CCE preparando a polícia pra uma polícia mais técnica, mais científica, e 

não necessariamente dependente de testemunhas (ALLAN TURNOWSKI, Ex-

Chefe de Polícia Civil). 

 

Conclui ressaltando que a orientação do governador é que todo o investimento para os 

grandes eventos seja legado para a cidade, e que estão fazendo algo para quando chegarem os 

eventos exista paz na cidade. 

Por sua vez, José Hilário Nunes Medeiros indica que por ocorrer a Copa do Mundo 

em 12 cidades-sedes, caberá à União, por exigência da FIFA, construir uma estrutura de 

comando único, por meio da articulação federativa. Sendo esse o primeiro grande desafio. O 

plano de segurança pública do evento, segundo ele, deve ser concebido de forma coordenada 

e unitária para garantir racionalidade no emprego dos recursos e o alinhamento com políticas 

de segurança pública do país e dos Estados. No qual se garanta a maior transparência e 

controle gerenciado pelo Governo Federal, para transmitir segurança aos organismos e 

delegações internacionais. Considera que o emprego do modelo integrado de segurança, que 

exige que seja estabelecida uma clara fronteira entre o público e o privado, é um segundo 

grande desafio, pois o Brasil não tem tradição com esse modelo. 
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E, na opinião do Coronel Mario Sergio de Brito Duarte, o desafio é incrementar um 

sistema de Tecnologia da Informação na PM “Teremos muitos efetivos, muitas viaturas, mas 

a PM pouco avançou em gestão, marcadamente de tecnologia.”  

As respostas nesta questão ilustram a maneira como as experiências e lições aprendidas 

em eventos internacionais anteriores, como os mencionados no referencial teórico, podem 

direcionar as ações dos agentes da segurança do país que vai sediar os próximos mega-

eventos para atingir seus próprios desafios. Sendo o exemplo dos Jogos Olímpicos em Beijing 

(2008), como explica Noble (2007), no sentido em que os agentes organizadores 

consideraram as experiências dos Jogos em Atenas e em Sydney. Assim também, como 

ressalta Burger (2007), as práticas aplicadas pelos alemães durante o Mundial de Futebol 

2006 foram de especial interesse para África do Sul, mesmo não fornecendo um nível 

adequado de segurança nos seus Jogos em 2010, eles conseguiram realizá-lo com sucesso.  

A terceira pergunta foi desenvolvida para saber como os agentes entrevistados 

observam a evolução do sistema de segurança pública a partir do Rio-92 e dos Jogos Pan-

Americanos. Nesse respeito, para Jose Candido Muricy o apanhado é muito positivo. Segundo 

ele, foram mapeadas e postas em alerta as lições aprendidas durante estes eventos. Também 

indicou que o nível de maturidade atual é superior ao daquela época. O grande avanço está 

justamente nos seus postos mais críticos: o planejamento e responsabilidades. Por outro lado, 

o Senhor Bernardo Gambôa concorda que houve inegavelmente progressos tangíveis em “o 

uso massivo da inteligência apoiada nos meios eletrônicos é algo positivo, pois a 

complexidade das ameaças impacta negativamente esse quadro.”  

Por outro lado, José Hilário Nunes Medeiros afirma que a segurança no Rio-92 foi 

organizada e comandada pelo Exército, entretanto, segundo ele, “o aspecto mais negativo é 

que não havia legado nesse evento, além da sensação de estarmos num regime autoritário de 

governo.” Diz que a história registrou a mudança filosófica, a nova abordagem que se 

consolidou a partir dos Jogos Pan e Para Pan-Americanos Rio 2007, a qual contrapus uma 

política tradicional de exclusão e contenção a uma política de inclusão e controle, sob o amplo 

domínio do Estado Democrático de Direito e da proteção aos Direitos Humanos – 

principalmente o legado dos Jogos.  

 

A mobilização, promovida através das Ações de Segurança da SENASP/MJ nos 

Jogos Pan e Para Pan-Americanos Rio 2007, superou a discussão sobre o tema e 

obteve a excelência na difusão do novo modelo de Segurança Pública, com a 

capacitação de profissionais, o desenvolvimento de técnicas, tecnologias e aquisição 
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de equipamentos de segurança para as três esferas de governo em todo o País, 

constituindo-se numa experiência ímpar, sem precedentes no Brasil. 

 A Copa do Mundo de 2014 e a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 

2016 poderão constituir fortes plataformas para o aperfeiçoamento em diversas áreas 

dos serviços públicos, com inegável destaque para a área de Segurança Pública com 

Cidadania – evidentemente tendo como centro e força propulsora o esporte e todo o 

espírito de inclusão nele envolvido. 

 

Nesse mesmo assunto, o Coronel Mario Sergio de Brito Duarte observa que o Rio-92 

foi um evento que requereu o apoio maciço das forças armadas no Policiamento. Entretanto, 

lembra que os tempos eram outros, pois havia um Presidente da República que se interessava 

pelas Forças Armadas e gostava de usá-las. Assim, alude que desta vez, houve mesmo uma 

ausência de vontade da aplicação das Forças Armadas nos jogos, o que acabou permitindo ao 

Estado, em conjunto com a SENASP realizá-los com sucesso. 

Consideramos que estas respostas têm a ver com as contribuições de Borges (2006), no 

sentido em a segurança pública para esses eventos foi encarada com grande desafio e também 

porque após eles, se recupera a credibilidade nos agentes de segurança do Estado, dando 

maior confiança à sociedade em sediar outros eventos de grande magnitude. 

A quarta pergunta formulou-se no intuito por conhecer como se articularam as ações 

dos órgãos de segurança pública na realização de eventos anteriores. Neste respeito Jose 

Candido Muricy indica que quando se trata de um evento nacional com participação do 

Governo Federal, a iniciativa e coordenação parte dele, ou seja, a UNIÃO. No caso de eventos 

no âmbito do Estado e Município é mais simples, pois fica tudo a cargo da PM. José Hilário 

Nunes Medeiros manifesta que a coordenação, quando exigida no nível das três esferas de 

governo, era entregue ao Exército. Ou então, cada Órgão trabalhava de forma isolada, dentro 

da sua competência legal. Diz que não havia economicidade no emprego dos recursos 

públicos, e que uma das conseqüências visíveis é que as câmeras dos Órgãos de trânsito não 

se integram com as das Policias Militares, nem com as das Guardas Municipais. 

Nesse contexto, considera-se que estas respostas têm seu fundamento no que Sapori 

(2007) ressalta, em que o projeto de Segurança Pública para o Brasil, impulsionado pelo 

Governo do Presidente Lula em 2003 tem norteado as ações nesse âmbito para o país, mais 

especificamente para o Estado, em que a agenda política varia de acordo com a unidade da 

federação. 

A quinta pergunta foi realizada para conhecer a opinião dos entrevistados sobre quais 

seriam as principais ações a serem implementadas num planejamento conjunto dos órgãos de 
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segurança pública do Estado. A esse respeito, na opinião de José Candido Muricy, essas ações 

seriam a participação dos envolvidos no planejamento desde o início e integração e 

responsabilidades claras com antecedência. Por outro lado, Almirante Bernardo Gambôa 

considera que para elencar ações faz-se necessário o conhecimento prévio desse 

planejamento, bem como, do cenário para o qual este foi concebido. O Coronel Mario Sergio 

de Brito Duarte opina que é preciso o estabelecimento de um grupo com poder decisório, de 

um cronograma, um fluxograma e recursos financeiros para os trabalhos do grupo, seriam 

essenciais. Desse modo, pode-se considerar que a RIO-92 e os Jogos Pan-Americanos em 

2007 foram uma grande experiência de sucesso com que se atingiu a segurança no Rio de 

Janeiro. Contudo, cabe ressaltar, segundo Ernest & Young, o importante nesses eventos foi 

que se buscou definir ações que atenderam as demandas dos Jogos e que tiveram impactos a 

médio e longo prazo, mas envolvendo os diversos atores de segurança pública. 

A sexta pergunta destina-se principalmente a saber, segundo a visão dos agentes 

envolvidos, o que é necessário para melhorar a imagem do Rio de Janeiro no âmbito de 

segurança pública. Neste item todas as entrevistas coincidem em que deve haver maior 

integração entre os órgãos. Não obstante, José Candido Muricy avalia necessários os 

seguintes pontos: a) é preciso trabalhar melhor com a mídia; b) ser proativo no esclarecimento 

à população; c) buscar uma proximidade maior, tornando de conhecimento a todos da 

complexidade do assunto de uma forma simples e clara; e d) mostrar o planejamento de longo 

prazo da atual proposta. Por sua vez, Bernardo Gambôa ressalta que é importante a 

pacificação, o sentimento efetivo de segurança e, fundamentalmente, a educação dos jovens, 

baseado na disseminação de valores reconhecidos como positivos pelo conjunto da Sociedade. 

José Hilário Nunes Medeiros destaca que essa imagem já vem mudando nos últimos quatro 

anos, com a implantação das UPP‟s e das DEDICS, cujo embrião foram as Polícias 

Comunitárias e o PRONASCI. Manifesta que o sucesso dessa política de segurança pública 

teve como resultado o apoio da maioria da população para as ações de retomada dos 

territórios que estavam sob o domínio do tráfico de drogas. E que talvez fosse o caso de se 

trabalhar a mídia nesse processo, como foi feito em outros países. 

Considera-se que nestas respostas fundamenta-se a importância que deram tanto os 

organizadores do Mundial de Futebol 2010 e de Vancouver 2010, em aprender e por em 

prática as lições aprendidas de eventos anteriores, de preocupar-se pelos bons meios de 

comunicação para assegurar a boa mídia e comunicação com o público. Bem como realizar 

um plano estratégico do programa de segurança pública. Assim também porque estas 

respostas refletem no que Soares (1996) menciona, em que é importante dar um bom 
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tratamento à mídia nacional e internacional, já que ela se encarrega de informar ao mundo 

inteiro tudo o que tem a ver com aspectos turísticos, econômicos, políticos, sociais e 

ambientais do país e da cidade anfitriões, para que tanto os turistas estrangeiros quanto os 

turistas nacionais estejam informados diariamente do sucesso ou fracasso dos eventos.   

A sétima pergunta realizou-se com o objetivo de atingir diretamente um dos nossos 

objetivos específicos, o qual questiona se a criação de um Plano Diretor poderia contribuir no 

esforço por conter a escalada de violência e criminalidade no Rio de Janeiro, perante a 

realização dos próximos eventos internacionais. Aqui três dos analistas (respondentes) se 

manifestaram negativamente, mas Almirante Bernardo Gambôa considera que, sem dúvida, o 

Plano Diretor criaria a base para um trabalho eficaz, de longo prazo, ao encadear as ações e 

apontar rumos para sucessivos governantes. Do mesmo modo, o Coronel Mario Sergio de 

Brito Duarte indica que “Com certeza. Iremos desenvolver um Plano Diretor nesta gestão. Um 

plano diretor permite a aplicação coerente de recursos. Ele nos dá um norte epistêmico, 

seguro. Evita as improvisações.” Entretanto, sem ter alguma justificativa clara das respostas 

negativas, percebeu-se que a resposta positiva esteja fundamentada em que o plano diretor 

deve expressar as exigências da ordenação da cidade e de garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  

Finalmente, a oitava pergunta foi estruturada para apreciar a visão dos nossos 

entrevistados, no sentido de avaliar a promoção da integração das autoridades de segurança 

pública com a sociedade civil, considerando o Plano Diretor como instrumento adequado. De 

tal modo, algumas entrevistas apontam que o Plano Diretor não é imprescindível para 

alcançar a integração, mas analisando as entrevistas do Almirante Bernardo Gambôa e a do 

Coronel Mario Sergio de Brito Duarte. O primeiro avalia como de vital importância o Plano 

Diretor, até pela impositiva prospecção das ameaças, avaliação das ações desencadeadas e 

correção de rumos. Gambôa, sem dúvida, o Plano Diretor seria um dos instrumentos para 

alcançar essa integração. Igualmente o Coronel Duarte observa que um Plano Diretor deve 

prever a socialização das intenções explicitas nos projetos e programas de aplicação à 

sociedade, para a sociedade, assim como deve recepcionar sugestões e demandas.  

Consideramos que estas respostas vão ao encontro com os aportes de Braga (1995), 

quem indica que o Plano Diretor é considerado como um instrumento político, pois estabelece 

as diretrizes, metas e programas de atuação do poder público nas diversas áreas à sua 

atribuição. O qual se realiza com a colaboração de especialistas, precisa de transparência e 

democracia para nortear as ações dos órgãos envolvidos na área de segurança pública. De tal 
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forma, com a utilização destes três pontos se obteria integração a integração dos atores 

envolvidos. 

 

4.1 Objetivos Alcançados 

 

A principal questão que orientou esta pesquisa foi identificar os fatores necessários para 

a construção de uma agenda coletiva, que oriente o trabalho matricial de segurança no 

planejamento do Mundial de Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Dessa forma, 

mediante a revisão de literatura e as entrevistas realizadas considerou-se que dentre esse 

fatores estão: 

o Integração: entre governos (Federal, Estadual e Municipal) no planejamento e na 

operação e integração das comunidades e de toda sociedade civil; 

o Planejamento e responsabilidade;  

o Administração orçamentária e participação logística dos recursos; 

o  Conhecimento prévio de cenários anteriores e; 

o Cooperação com instituições nacionais e internacionais. 

 

No que se refere aos objetivos específicos, nosso primeiro objetivo foi estabelecido para 

identificar a necessidade de criar um Plano Diretor norteador das ações conjuntas entre os 

órgãos de segurança pública, no planejamento de grandes eventos, perante as diferentes visões 

dos atores principais. Este objetivo não se conseguiu atingir, pois mesmo considerando-se um 

instrumento para alcançar o planejamento e a integração entre os entes envolvidos, os 

entrevistados consideram que não é imprescindível.  

O segundo objetivo específico foi constituído para levantar como os organismos de 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro vêm se articulando atualmente com relação ao 

planejamento de grandes eventos. Assim, de acordo com as entrevistas, os órgãos estão 

adotando aspectos de experiências anteriores com caráter internacional, como RIO-92 e os 

Jogos Pan-Americanos 2007, de caráter nacional os eventos como o Carnaval, Réveillon e os 

shows musicais como dos Rolling Stone e Madonna. De acordo com as entrevistas, com esses 

eventos já há um “expertise”, já há um conhecimento solidificado para avançar e não partir do 

zero.  

Outro ponto ressaltado nesta questão foi o planejamento da segurança pública com a 

implementação de dois pilares: a Polícia Militar e a Polícia Civil, as quais estão atuando de 

forma distinta. Uma de investigação e a outra de Policiamento Ostensivo. De igual maneira, 
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está-se planejando a cooperação com instituições estrangeiras que permitam utilizar modelos 

de Policiamento e equipamentos especializados em outros países. Exemplo disso é o 

treinamento que recebem os policiais militares cariocas de Chales Saba, Xerife Policial de 

Orlando - USA, sobre a nova tecnologia adquirida. A esse respeito está-se investindo na 

qualificação Policial, principalmente no uso de munições de baixa letalidade.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No intuito de atingir os objetivos que orientaram esta pesquisa, como descrito 

anteriormente, e pelo interesse de viabilizar esta investigação, recorreu-se a restrita 

bibliografia existente (livros, artigos científicos, documentos e consultorias), com 

reconhecidos autores nacionais e internacionais, que abordam o tema de segurança pública em 

eventos de grande porte,e a realização de  entrevistas utilizadas para coletar as informações.  

A questão do legado da Copa de 2014 e das Olimpíadas em 2016 supõe um desafio para o 

Brasil se preparar, desde já, em todos seus aspectos para que o evento ocorra com muito 

sucesso. Não somente de forma externa, mas, também, para criar um ambiente interno para 

que os setores de infraestrutura, transporte, segurança e impactos sobre a macro e a 

microeconomia gerem melhores condições de vida à sociedade brasileira. Dessa forma, 

pretende-se que as coordenações entre as diversas instituições e as experiências de alianças e 

parcerias trabalhem em prol de um objetivo comum. 

Valendo-se da literatura consultada, conclui-se que a administração e hospedagem de 

grandes eventos supõem uma grande oportunidade para mostrar a cidade do Rio de Janeiro 

como cenário global (RIVENBURGH, 2004; JENNINGS e LODGE 2009), mas também 

representando uma grande responsabilidade para os governos realizá-los com sucesso, 

principalmente pela questão da segurança. Porém, autores como Cashman (2002) e Zekulin 

(2009) ressaltam que os planejadores da segurança pública não podem fugir das realidades a 

enfrentar, especificamente pelo processo da análise dos riscos, no que se refere a orçamentos 

limitados para administrar os recursos adequadamente.  

Por outro lado, a pesquisa concorda com Zekulin (2009) em que as vantagens que os 

planejadores de segurança olímpica têm são a capacidade de aprender e por em prática as 

experiências e lições de eventos anteriores, dos sucessos e fracassos. Isto porque podem 

direcionar as ações e decisões dos agentes envolvidos para adotar e melhorar as práticas 

utilizadas numa estrutura própria de um programa estratégico de segurança nos eventos que o 

país sediará. 

Outro aspecto a considerar é que mediante os antecedentes históricos do sistema de 

segurança pública que se aplica no Rio de Janeiro, bem como o reconhecimento das lacunas 

que este apresenta, pode-se identificar a capacidade da cidade para sediar eventos de grande 

porte. Assim, pode-se identificar que a segurança pública para a RIO-92 e para os Jogos Pan-

Americanos 2007, mesmo representando um grande desafio para sua realização, a partir 

destes eventos, tem recuperado a credibilidade do sistema. Nesse contexto, identificou-se 



 

65 

 

como fatores necessários a integração entre os governos (Federal, Estaduais e Municipais) e 

das comunidades, para que haja transparência no planejamento e na operação; que 

organizadores encarem a organização com responsabilidade; que haja cooperação entre 

instituições nacionais e internacionais para viabilizarem a gestão de segurança,  e que sejam 

melhor documentadas e consideradas as experiências e lições anteriores.  

Assim sendo, este estudo é apresentado como um sinal de alerta para todos os atores 

envolvidos com a questão de segurança pública no que se refere ao planejamento integrado do 

sistema para o desenvolvimento de ações com vistas a eventos de grande porte, haja vista a 

inexistência documentos formais que balizem a interrelação entre os organismos de segurança 

nas três esferas governamentais. E ainda, desperta a atenção para uma certa crença perigosa 

das autoridades de segurança pública em que , no final, tudo sempre vai dar certo, 

considerando-se as experiências exitosas do passado. 

Enfim, fica evidenciado que a exigüidade de literatura e documentação substantiva 

sobre o tema abordado é reflexo das dificuldades de integração existentes entre os organismos 

de segurança e permanecem em segundo plano enquanto tudo parece ir bem quando da 

realização de grandes eventos no Rio de Janeiro até os dias de hoje. 

 

5.1 Sugestões para pesquisas futuras 

 

A elaboração deste estudo foi delimitada no Estado do Rio de Janeiro, por considerar-se 

um dos Estados do país que mais receberá IDE antes e após a realização do Mundial de 

Futebol de 2014 e das Olimpíadas de 2016.  Também porque é considerado que será o cenário 

principal da mídia internacional para divulgar suas atividades. Entretanto, o objetivo principal 

desta dissertação pode ser extrapolado para outros Estados, onde a Copa também ocorrerá. 

Porém, por ser este trabalho fixado na área de segurança pública, existem outros tópicos 

a serem abordados como pesquisas futuras. Dentre elas pode-se sugerir as seguintes: 

 Aprofundar os estudos na segurança do sistema de saúde, transporte e infraestrutura 

para os eventos ocorrerem com mais tranqüilidade; 

 Pesquisar os impactos diretos em diversas áreas, tais como, econômico, social, cultural 

e turístico e 

 Aprofundar a discussão de qual o papel da mídia na construção da imagem local 

quanto aos resultados dos eventos de grande porte.  

 

 



 

66 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith e GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas 

Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. 2ª Ed. São Paulo: 

Pionera, 1999. 

 

BARBOSA, Fábio presidente do Grupo Santander no Brasil. Palestra realizada no evento 

“TEDxSP 2009”, em 14 de novembro de 2009. Disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=SrONJfa9lZU* > Acesso em: 19 de agosto de 2010. 

 

BARRETO, Rui. Pensando a segurança na cidade do Rio de Janeiro. In: Desafios da gestão 

pública de segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2009.  

 

BAUER, Martin W. e GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som. 

Um manual prático. 2ª Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

 

BORGUES, Wilson Couto. Criminalidade no Rio de Janeiro. A imprensa e a 

(in)formação da realidade. Rio de Janeiro: Revan, 2006. 

 

BRAGA, Roberto. Plano Diretor Municipal: três questões para discussão. Artigo 

originalmente públicado em: CADERNO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

(Faculdade de Ciências e Tecnologia –UNESP), Presidente Prudente, Vol. I, n. I. Agosto de 

1995, pp. 15-20. Disponível em: 

<http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/públicacoes/TextosPDF/RBraga02.pdf> Acesso 

em: 12 de agosto de 2010. 

 

BURGER, Johan. A Golden goal for South Africa Security arrangements for the 2010 FIFA 

Soccer World Cup. Institute for Security Studies.  SA CRIME QUARTERLY. No 19 

MARCH 2007.  Disponível em: <http://www.iss.org.za/uploads/CQ19BURGER.PDF> 

Acesso em: cinco de dezembro de 2010. 

 

CASHMAN, Richard: Impact of the Games on Olympic host cities: university lecture on 

the Olympics. Barcelona: Centre d‟Estudis Olímpics (UAB). International Chair in 



 

67 

 

Olympism (IOC-UAB) 2002. Disponível em: 

<http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/cashman.pdf> Acesso em: 05 de dezembro de 

2010. 

 

CERQUEIRA, Daniel. O Ministério da Saúde adverte: 1 milhão de assassinatos no Brasil. In: 

Desafios da gestão pública de segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2009 

 

COUTINHO, André. África do Sul e Brasil. KPMG. Business Magazine. Dezembro, 2010, 

PP 36-44. Disponível em: < 

<http://www.kpmg.com.br/públicacoes/business_magazine/business_magazine_19.pdf> 

Acesso em: 03 de janeiro de 2011. 

CRANO, William D. e BREWER, Marilyn B. Principles and Methods of Social Research.  

2a. Ed. Mahwah, New Jersy: Lawrence Erlbaum, 2002. 

 

CRESWELL, John W. Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five 

Traditions. London: Sage, 1998 

 

CRUZ, Tércia Maria Ferreira da. Mídia e Segurança Pública: a influência da mídia na 

percepção da violência. Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação. 

Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF. ISSN 1981- 4070. Vol. 2 • nº2 • Dezembro, 

2008. Disponível em: <http://ppgcomufjf.bem-

vindo.net/lumina/index.php?journal=edicao&page=article&op=viewFile&path[]=52&path[]=

97> Acesso em: 29 de julho de 2010. 

 

ERNEST & YOUNG. Comitê Olímpico Brasileiro Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 

Análise de Impactos. Disponível em: 

<http://www.timebrasil.com.br/sobre_cob/relatorios_pan/analise_de_impactos.pdf>  

Acesso em: 30 de julho de 2010. 

 

  



 

68 

 

___________________Brasil sustentável.Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo 

2014. Junho de 2010. Disponível em: 

<http://www.ey.com/Públication/vwLUAssets/Brasil_Sustentavel_-

_Copa_2014/$FILE/Brasil_Sustentavel_Copa_do_Mundo_2014.pdf> Acesso em: 15 de 

janeiro de 2011. 

 

RIO DE JANEIRO: SEGURANÇA E JOGO. (documentário) Coprodução entre Discovery 

Channel e Mixer. Novembro 2010. Disponível em: 

<http://www.discoverybrasil.com/web/apresenta/imagens/galeria-rio/> e 

<http://www.youtube.com/watch?v=Za7SjXjL8Ug> Acesso em: 28 de novembro de 2010. 

 

EVANGELISTA, Helio de Araujo. Rio de Janeiro. Violência, jogo do bicho e narcotráfico 

segundo uma interpretação. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

 

FEGHALI, Jadira; MENDES, Candido; LEMGRUBER, Julita (organizadores) et al. 

Reflexões sobre violência urbana: (In)segurança e (Des)esperanças. Rio de Janeiro: 

MAUAD, 2006. 

 

FERNANDES, Janaina de Mendonça. O planejamento estratégico como instrumento de 

gestão em cenários complexos: um estudo sobre os planos estratégicos do Rio de Janeiro 

e de Barcelona. Rio de Janeiro, 2008. Originalmente apresentada como dissertação de 

mestrado. FGV – Fundação Getulio Vargas. 

 

FILHO, Diógenes Dantas. Militarização da segurança pública. In: Desafios da Gestão 

Pública de Segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2009.  

 

FILHO, José Vicente da Silva. Segurança Pública – Objetivamente, o que falta fazer. 

Disponível em: <http://www.josevicente.com.br/> Acesso em: 27 de setembro de 2010. 

 

_________________________.  O Apagão da segurança. Artigo públicado no Jornal da 

Tarde em 24/05/2001. Disponível em: <http://www.josevicente.com.br/> Acesso em: 27 de 

setembro de 2010. 

 



 

69 

 

FLICK, Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

GILBERT, Simon. “London 2012. Olympic and Paralympic Safety and Security Strategy. 

Caderno Olimpíada Londres 2012. July, 2009.  

 

GODOY, Arilda S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas –RAE-. São Paulo, V. 35, n. 2, p. 57-63. Mar/Abr. 1995. 

 

GREGORY, Dom Affonso. Uma visão pastoral da violência. In: Desafios da Gestão Pública 

de Segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADÍSTICA (IBGE). Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em: 27 de setembro de 2010. 

 

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (ISP). Resumo das Principais Incidências 

Criminais do Estado do Rio de Janeiro. Agosto 2010. Disponível em: 

<http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=150> Acesso em: 5 de setembro de 2010. 

 

INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES (ISS). Seminar, Pretoria Securing the 2010 

Soccer World Cup: Are We Ready? 27 Setembro 2006. Disponível em: 

<http://www.iss.co.za/pgcontent.php?UID=13413> Acesso em: 05 de dezembro de 2010.  

 

JENNINGS, Will e LODGE, Martin. Governing mega-events: tools of security risk 

management for the London 2012 Olympic Games and FIFA 2006 World Cup in 

Germany. Paper for the 59th Political Studies Association Conference, Manchester, 8 April 

2009. Disponível em: 

<http://epress.lib.uts.edu.au/dspace/bitstream/handle/2100/997/Jennings.pdf?sequence=1> 

Acesso em: 30 de novembro de 2010. 

 

JORNAL GLOBO.COM. Rio tem menor índice de homicídios desde 1991, diz governo.   

Edição 04 de agosto de 2010. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2010/08/rio-tem-menor-indice-de-homicidios-desde-1991-diz-governo.html> 

Acesso em: 05 de agosto de 2010. 

 



 

70 

 

JORNAL GLOBO.COM. Guerra do tráfico faz 12 mortos na Zona Norte do Rio, diz PM. Edição 17 de 

outubro de 2009. Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1345093-5606,00-

<GUERRA+DO+TRAFICO+FAZ+MORTOS+NA+ZONA+NORTE+DO+RIO+DIZ+PM.ht

m>  Acesso: 05 de agosto de 2010. 

 

KASZNAR, Istvan. A leitura econômica da violência e segurança. In: Desafios da Gestão 

Pública de Segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2009.  

 

LULA, Luiz Inácio da Silva. Discurso no lançamento do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (PRONASCI), em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 20 de 

agosto de 2007. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/PRONASCI/data/Pages/MJ034DF4F0ITEMIDCC85D6A3DD904CB

4AC4ECDB7B5108B7BPTBRIE.htm> Acesso em: 2 de dezembro de 2010.  

 

MAGALHÃES, Luiz Carlos. O Poder Municipal e a Segurança Pública. Novembro, 2007. 

Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B797FB1D2-A760-4E85-B81E-

82E0A77F6BFD%7D> Acesso em: 15 de setembro de 2010. 

 

MAXIMIANO, Antonio C. A. Introdução à Administração. 5ª Ed. São Paulo: Atlas. 2000.  

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Disponível em <www.mj.gov.br> Acesso em: 15 de julho de 

2010. 

 

MISSE, Michel. A Violência como Sujeito Difuso. In. FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER 

et al. Reflexões sobre violência urbana: (In)segurança e (Des)esperanças. Rio de Janeiro: 

MAUAD, 2006. 

 

MURICHY, Marília. PRONASCI: Tropa de elite da cidadania. Secretária de Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos do Governo da Bahia. Públicado no jornal A Tarde- 26 de 

novembro de 2007. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B797FB1D2-

A760-4E85-B81E-82E0A77F6BFD%7D> Acesso em: 3 de agosto de 2010. 

  



 

71 

 

NASCIMENTO, Thiago Gomes. Direitos Humanos e Segurança Pública. Julho, 2008. 

Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/PRONASCI/main.asp?Team=%7B797FB1D2%2DA760%2D4E85%2

DB81E%2D82E0A77F6BFD%7D\> Acesso em: 3 de agosto de 2010.  

 

NERI, Marcelo. Droga de elite. In: Desafios da Gestão Pública de Segurança. Orgs. Fátima 

Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.  

 

NOBLE, Ronald. International Conference on Security Cooperation for 2008 Beijing 

Olympic Games (Interpol, 2007).  Disponível em: 

<http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/Beijing20070910.asp> Acesso em: cinco de 

dezembro de 2010. 

OLIVEIRA, Fátima Bayma de, et al. Desafios da Gestão Pública de Segurança.  Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2009. 

 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini. Metodologia da Pesquisa. Abordagem Teórico-

Prática. 8ª Ed. São Paulo: Papirus, 2000. 

 

PFEIFFER, Peter. Planejamento estratégico municipal no Brasil: uma nova abordagem. 

Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2000. Disponível em: 

<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc...gid...> Acesso em: 12 

de agosto de 2010. 

 

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Violência, crime e sistemas Políciais em países de novas 

democracias. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 9(1): 43-52, maio de 1997. 

Disponível em: <www.nevusp.org/downloads/down153pdf> Acesso em: 15 de agosto de 

2010. 

POCHMANN, Marcio e CASTRO, Jorge Abrahão de. “Juventude e políticas sociais,” 

públicado no jornal Valor Econômico, no dia 15 de maio de 2008. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/PRONASCI/main.asp?Team=%7B797FB1D2%2DA760%2D4E85%

2DB81E%2D82E0A77F6BFD%7D> Acesso em: 10 de setembro de 2010. 

 



 

72 

 

QUINTELLA, José Eduardo e BRANDÃO, André Luiz Lima (Coord.) Elaboração de 

Sistema de Orçamentação de Eventos Esportivos e de Estudos em Instalações Esportivas 

e Acomodações Necessárias para apoiar a atuação do Governo Federal na Candidatura 

Rio 2016. Produto 28 - Relatório de Diagnóstico de Situação Atual da Segurança.  Projeto 

para a Secretaria Executiva – Ministério do Esporte. Rio de Janeiro, 2009a.  

 

___________________________________________________________ Produto 30 - 

Relatório Final do Projeto de Segurança. Projeto para a Secretaria Executiva – Ministério do 

Esporte. Rio de Janeiro, 2009b. 

 

RICCIO, Vicente. O Município e a Segurança: O Sistema Legal como Instrumento de 

Gestão da Ordem Pública. IN: XXVIII Encontro da ANPAD - ENANPAD, Setembro, 

Curitiba, 2004. Consultar em: 

<http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_professor.asp?cd_pro=1488> Acesso em: 2 de 

agosto de 2010. 

 

RIVENBURGH, Nancy (2004): The Olympic Games, media and the challenges of global 

image making: university lecture on the Olympics. Barcelona : Centre d‟Estudis Olímpics 

(UAB). International Chair in Olympism (IOC-UAB). Disponível em: 

<http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/rivenburgh.pdf> Acesso em: 27 de novembro 

de 2010. 

 

RUEDIGER, Marco Aurélio e RICCIO, Vicente. Mídia, Estado e sociedade civil: a 

mobilização social da segurança pública pelo Disque-Denúncia. In: Desafios da gestão 

pública de segurança. Orgs. Fátima Bayma de Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2009.  

 

SAPORI, Luís Flávio. Segurança pública no Brasil. Desafios e perspectivas. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP). Sistema Único de 

Segurança Pública. Disponível em: 



 

73 

 

<https://sistema.planalto.gov.br/siseventos/viienee/exec/arquivos/ANAISVIIENEE_INTERN

ET/01SEGURANCAEDEFESA/MESA12SEGURANCAPÚBLICA/MESA12APRESENTA

COES/OdecioCarneiroSgurancaPública.pdf> Acesso em: 30 de julho de 2010. 

 

SILVA, Ronaldo Teixeira da. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI). In: Desafios da gestão pública de segurança. Orgs. Fátima Bayma de 

Oliveira et al. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.  

 

SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SSP). Estado do Rio de Janeiro. Manual de 

Procedimentos para um Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados para a 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Janeiro 2010. Disponível em: 

<www.seguranca.rj.gov.br/manual.pdf> Acesso em: 29 de julho de 2010. 

 

SOARES, Luiz Eduardo. Meu Casaco de General. Quinhentos dias no front da segurança 

pública do Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

SOARES, Luiz Eduardo et al. Violência e Política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará: ISER,1996. 

  

SODRÉ, Muniz. Violência, Mídia e Política In. FEGHALI, MENDES, LEMGRUBER et al. 

Reflexões sobre violência urbana: (In)segurança e (Des)esperanças. Rio de Janeiro: 

MAUAD, 2006. 

 

VERGARA, Silvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 11ª. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

_________________. Métodos de Pesquisa em Administração. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

_________________. A utilização da construção de desenhos como técnica de coleta de 

dados. 173-199 In: VIEIRA, Marcelo Milano Falcão e ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa 

Qualitativa em Administração. 1ª Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

 

 



 

74 

 

WAISELFISZ, J. J. Mapa da violência 2010. Rio de Janeiro: UNESCO, Instituto Ayrton 

Senna, Garamond, 2010. 

 

WILSON, James Q. e KELING, George L. The police and neighborhood safety: 

Broken Windows, 2007. Disponível em: <http://www.manhattan-

institute.org/html/kelling.htm> Acesso em: 10 de setembro de 2010. 

 

ZEKULIN, Michael. Olympic Security: Assessing the Risk of Terrorism  at the 2010 

Vancouver Winter Games. Journal of  Military and  Strategic  Studies. VOLUME 12, ISSUE 

1, FALL 2009. Journal of  Military and Strategic Studies. Disponível em: 

<http://www.linkbc.ca/torc/downs1/2010security.pdf> Acesso em: 05 de dezembro de 2010.  

  



 

75 

 

Anexo A 

 

Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no lançamento do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), em cerimônia no 

Palácio do Planalto, no dia 20 de agosto de 2007. 

20/08/2007 - Luiz Inácio Lula da Silva 

Presidente da República 

“Meu caro vice-presidente da República, José Alencar,  Meu caro presidente do Senado, 

Renan Calheiros, Meu caro presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, 

Meu caro ministro Tarso Genro, ministro da Justiça, Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa 

Civil, Meus companheiros ministros de Estado José Temporão, Paulo Bernardo, Patrus 

Ananias, Luiz Dulci, Jorge Armando Félix, José Antônio Dias Toffoli, Matilde Ribeiro, 

Nosso querido Márcio Tomaz Bastos, ex-ministro da Justiça,  Governadora do estado do Pará, 

Ana Júlia Carepa, Senhores governadores,  Querido Jaques Wagner, governador da Bahia; 

Eduardo Campos, governador de Pernambuco; Blairo Maggi, governador do Mato Grosso; 

Paulo Hartung, Governador do Espírito Santo; Wellington Dias, do Piauí; Teotônio Vilela, de 

Alagoas; Marcelo Déda, de Sergipe; Binho Marques, do estado do Acre; Marcelo Miranda, do 

Estado de Tocantins; Waldez Góes, do estado do Amapá, Senadoras Roseana Sarney, Fátima 

Cleide e Ideli Salvatti,  Deputados federais Alexandre Silveira, Edson Santos, Paulo Pimenta, 

Telma de Souza,  Nossa querida Maria Fernanda, presidente da Caixa Econômica Federal, 

que acaba de ser premiada com 228 medalhas do Parapan-Americano, porque só teve a Caixa 

Econômica de patrocinador dos Jogos Parapan-Americanos. Então, merece parabéns. Essas 

palmas foram poucas diante do prazer de ver aqueles meninos e aquelas meninas fazerem um 

esforço incomensurável e poder provar que para o ser humano, quando ele tem vontade, não 

existem barreiras, não existe nada que ele não possa vencer. O gol que eu vi da Seleção 

Brasileira dos Portadores de Deficiência Visual há muito tempo eu não via nos times normais 

que jogam o Campeonato Brasileiro. Meu caro Rubem César, diretor-executivo do Viva Rio, 

Professor Ronaldo Teixeira, secretário-executivo do PRONASCI,  Companheiros do 

Ministério da Justiça – eu estou vendo ali o Luiz Fernando, estou vendo o Paulo Lacerda, 

estou vendo o nosso chefe da Polícia Rodoviária Federal, estou vendo um monte de 

companheiros que, certamente, trabalharam antes, durante e vão continuar trabalhando depois, 

para que esse programa dê certo. 
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Antes de ler, aqui, o meu discursinho, Tarso, na hora em que você estava falando e na 

hora em que o nosso companheiro estava fazendo a apresentação, uma coisa me chamou a 

atenção. Eu não sei em quantos momentos na história da segurança pública do Brasil se 

colocou as políticas sociais como um dos itens para tratar a questão da segurança pública. 

Porque durante muito tempo, e quem faz política em São Paulo sabe, habitualmente, nas 

campanhas políticas, as pessoas tentavam ganhar voto apenas passando na rua com um 

caminhão. Parecia uma cela de cadeia, com artistas vestidos de presidiários, como se nós não 

tivéssemos que atacar um pouco antes de as pessoas se tornarem criminosas. Ou seja, há ou 

não há o que fazer? Eu penso que o Programa responde isso. 

Segundo, eu penso que a combinação do Programa com o PAC é uma coisa 

extremamente inovadora e rica. Márcio, você só não pegou mais dinheiro porque você não 

estava mais no Ministério quando a gente lançou o PAC. Por que, o que significa, na verdade? 

Por que essa combinação de tantos ministros participando da elaboração de um programa de 

segurança pública? Por que o Patrus Ananias tinha que participar, por que o Dulci tinha que 

participar, por que a Dilma tinha que participar, por que a Caixa Econômica tinha que 

participar, por que os Direitos Humanos tinham que participar, por que a Matilde, da 

Secretaria da Desigualdade Racial, por que a Nilcéa? É porque, no fundo, no fundo, essa é 

uma experiência, Tarso, que nós precisamos fazer dar certo. Por enquanto, nós temos uma 

ideia que vai ser transformada em leis, em decretos, e nós precisamos provar que, ao 

urbanizar uma favela, se a gente não cuidar de levar, junto com a urbanização e junto com a 

ideia da segurança pública, a escola, o posto médico, a área de lazer e outros programas 

sociais do governo, você não dará conta de resolver os problemas que o PRONASCI detectou 

e que, portanto, são o objetivo prioritário a ser resolvido. 

Outra coisa que eu achei extremamente importante é envolver a sociedade. Quando 

começamos a trabalhar a questão de segurança no Pan, possivelmente muita gente não 

acreditasse. Aliás, no Brasil, nós estamos com uma mania de torcer pela desgraça. Eu me 

lembro que quando o Brasil foi jogar a final da Copa América com a Argentina, e eu assisto 

muito televisão, à meia-noite, uma hora da manhã, gosto de programas esportivos, eu penso 

que, se fizessem uma votação antes – agora, não, agora todo mundo sabe o resultado –, 90% 

iam dizer que o Brasil não tinha condições de ganhar da Argentina e que o Brasil iria perder 

aquele jogo. Se não falassem assim, não entenderiam de futebol, porque era uma coisa lógica. 

E o Brasil ganhou e virou campeão da Copa América. 

Nessa questão da segurança, eu me lembro de quantas dúvidas colocaram na cabeça do 

povo, de que não ia dar certo o programa de segurança feito para os Jogos Pan-Americanos. 
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Não só deu certo, como tivemos uma experiência extraordinária de envolvimento da 

sociedade, jovens de quase toda a cidade do Rio de Janeiro participaram, e parece-me que 

poucos eventos dessa magnitude foram feitos em algum lugar com o sistema de segurança 

funcionando como funcionou o nosso. 

Eu penso que agora uma coisa está sagrada, está garantida – eu me lembro, Márcio, 

quando a gente discutia isso, ainda em 2004 – nós, hoje, a partir da experiência de 

envolvimento da sociedade do Rio de Janeiro nos Jogos Pan-Americanos, certamente temos 

um conjunto de pessoas com know-how para que nós levemos essa experiência para outras 

cidades brasileiras. 

Outra coisa importante é que vocês perceberam que o Tarso fez questão de frisar, 

muitas vezes, na apresentação e no discurso, que nós começamos com 11 territórios, e nesses 

territórios nós estamos detectando 11 regiões metropolitanas definidas como prioritárias, não 

em função da vontade política do governador, porque o governador é amigo do presidente ou 

é amigo do ministro da Justiça, porque ele é do partido tal ou do partido “A”. Não. É pelos 

números, pelo registro da violência já existente naquela região. Então, nós vamos tentar, a 

partir dos 11 territórios mais violentos do Brasil, implantar um programa. 

Eu queria só chamar a atenção para amanhã ninguém ficar cobrando: “Ah, mas lançou 

na segunda-feira e na terça estava tudo do mesmo jeito, não aconteceu nada de novo”. Eu só 

queria lembrar o seguinte: nós estamos fazendo uma proposta que será executada em cinco 

anos, desde o orçamento em que o Paulo Bernardo vai ter que se desdobrar nesses três anos e 

meio. O último ano vai ser para outro governo que estiver aqui, mas já terá que estar no nosso 

orçamento em 2010, portanto, o orçamento também será nosso e preverá as verbas para 2011. 

Portanto, é um programa que começa com o orçamento pensado em quatro anos, e as medidas 

também tomadas de forma gradativa durante os quatro anos. É um programa em que a gente 

pretende, ao ir aplicando, corrigir aquilo que possa dar errado e tentar aperfeiçoar. Eu estou 

convencido de que se todos nós, governadores de estado, prefeitos, gente especializada em 

segurança pública, gente especializada em direitos humanos, gente do Conselho Tutelar, ou 

seja, tem muita gente no Brasil preocupada com isso. Se nós criarmos em torno do Programa 

uma corrente positiva, não há por que não dar certo.  

Eu queria lembrar que, quando nós lançamos o programa Bolsa- Família, é só vocês 

recorrerem a quatro anos e meio atrás que vocês vão ver o ceticismo com o lançamento do 

programa Fome Zero, de que não ia dar certo, de que o programa Luz para Todos não ia dar 

certo, de que a nossa política econômica não ia dar certo. Como todos nós fizemos curso de 
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perseverança, está dando tudo certo. E este aqui vai dar certo. Ele vai dar certo porque o 

Brasil precisa disso, os governadores são parceiros disso, os prefeitos são parceiros disso.  

Só para vocês terem ideia, essa história, meu querido Tarso, de financiar casa pela 

Caixa Econômica Federal nós estamos discutindo desde 2004, utilizando os mesmos 

argumentos que você utilizou aí: é preciso que a gente tire os policiais de situação de risco, 

em que eles têm vergonha e medo de ser Policial ao voltar para casa. E também não podemos 

fazer um conjunto habitacional que esteja lá carimbado que é um conjunto habitacional da 

polícia, porque aí será mapeado o ponto de ônibus, a estação de trem, e eles estarão muito 

mais vulneráveis ainda. Esse trabalho todo prevê não apenas a segurança do cidadão, mas 

prevê também a recuperação da dignidade da segurança pública, para que os soldados possam 

andar orgulhosamente vestidos nas suas fardas sem medo de serem mais fracos do que o 

crime organizado. Nós temos condições de fazer isso.  

Eu queria lembrar vocês o seguinte: nos anos 40, o Brasil descobriu a geografia da 

fome, que conseguimos equacionar e vencer em nosso governo, libertando mais de 11 milhões 

de lares da rotina perversa da fome e da insegurança alimentar. Faremos o mesmo agora para 

enfrentar e vencer a geografia da violência e da criminalidade, que ameaça dividir o território 

nacional como uma afronta ao Estado, à democracia e ao cidadão. Estamos desencadeando, a 

partir desse momento, um conjunto de 94 medidas destinadas a enfrentar e vencer o crime 

organizado nos seus 11 principais redutos de atuação em todo o território nacional. Vamos 

apertar o cerco do Estado contra o banditismo e estreitar os laços de cidadania com as 

populações e os lugares mais vulneráveis e tradicionalmente esquecidos pelo poder público 

brasileiro.  

Essa é a essência do PRONASCI, que começa a ser implantado hoje com investimento 

de 6 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos cinco anos. É preciso fazer o possível para 

transformar redutos do crime organizado em ambiente de paz e cidadania, com ação Policial 

necessária e competente, políticas públicas abrangentes e resgate social.  

O que estamos deflagrando não é tão somente uma agenda de governo. Na verdade, 

talvez seja a mais séria disputa da nossa geração, aquela da qual depende a convergência do 

nosso futuro e a própria unidade do nosso País. O crime organizado, a exemplo da miséria, e 

talvez fosse mais correto dizer, valendo-se em parte dela, pretende substituir nosso território 

físico e social por um odioso apartheid de medo e opressão. Recuar diante desse desafio seria 

renunciar à construção de uma sociedade integrada pela democracia e pelo bem-estar coletivo.  

Sabemos onde se dá a base da disputa. Com o PRONASCI mapeamos territórios e 

carências, definimos obras, ações e ofensivas mas, sobretudo, temos consciência de que a mãe 
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de todas as batalhas consiste em conquistar corações e mentes dos pais, das crianças e da 

juventude, grande parte vivendo no abandono, nas periferias das regiões metropolitanas em 

todo o País.  

O PRONASCI integra uma gigantesca ofensiva do Estado de direito e do direito ao 

Estado, para devolver o direito à vida e ao sonho para a grande maioria do povo brasileiro. 

Vamos associar segurança pública a investimentos maciços em oportunidades, equipamentos, 

formação de Políciais e lideranças comunitárias. A comunidade só voltará a ter relevância na 

vida de nossa gente a ponto de constatar o poder do crime organizado, se lideranças genuínas, 

especialmente as mães, tomarem a linha de frente na luta pela vida e pelos direitos do 

cidadão. 

Além do PRONASCI, é importante repetir sempre, minha querida Dilma Rousseff, que 

investiremos, nos próximos quatro anos, 146 bilhões de reais do PAC em habitação e 

saneamento básico para atender o direito de milhões de brasileiros à água tratada, à coleta de 

esgoto, à habitação digna, à urbanização de favelas, bem como à transferência de habitações 

em áreas de risco. Quero destacar que as 11 áreas metropolitanas contempladas pelo 

PRONASCI também serão beneficiadas pelas obras do PAC, o que significa maior segurança 

para esses espaços urbanos. 

Não é por acaso que isso acontece quando a nossa economia vive um sólido processo de 

expansão, protegida das turbulências externas, com reservas superiores a 160 bilhões de 

dólares. Sabemos muito bem que o crescimento é indispensável para acelerar a inclusão 

social, mas aprendemos, com as iniqüidades do passado, que ele não é suficiente para corrigir 

desequilíbrios seculares, dos quais a violência é o efeito colateral que se projeta com perversa 

autonomia sobre o conjunto da sociedade. O PRONASCI vai tratar a violência urbana com a 

mão firme do Estado e a convicção democrática de que é preciso reverter a exclusão de 

muitos se quisermos viver num país de todos. 

Meus amigos e minhas amigas, 

Eu queria pedir a todos que estão aqui, pessoas envolvidas direta e indiretamente com a 

questão da segurança pública... Nós, mais do que um programa de segurança pública, mais do 

que uma polícia eficiente, mais do que uma polícia que não tem medo de enfrentar o crime 

organizado, estamos investindo em inteligência e estamos apostando todas as nossas fichas de 

que é possível recuperar a parte da juventude brasileira que já andou meio desencaminhada. 

Nós temos consciência de que se não envolvermos a sociedade, se não envolvermos os pais, 

se não envolvermos o tio, o irmão, se eles não estiverem convencidos a construir a parceria 

conosco, nós, certamente, teremos muito mais dificuldades em vencer essa batalha. 
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Eu, há muito e muito tempo, aprendi que determinado tipo de comportamento do ser 

humano a gente não resolve com pancadaria, a gente não resolve mais com cacetete, a gente 

não resolve com celas cada vez mais apertadas e com tempo cada vez maior de cadeia. Eu 

acho que grande parte dos problemas que nós temos no Brasil, nós iremos resolvendo na 

medida em que aumente, sobretudo, a oferta de oportunidades pelas prefeituras, pelos estados 

e pelo governo federal. Na hora em que esses milhões de jovens perceberem que haverá 

oportunidade para seguirem um outro caminho, certamente todos nós ganharemos muito mais. 

Meu querido ministro Tarso Genro e sua equipe, vocês procuraram trabalho e têm 

trabalho. Agora, é tornar esse grande projeto chamado PRONASCI realidade, para que o povo 

brasileiro tenha razão de confiar no Brasil e no governo. 

Um grande abraço e boa sorte.” 
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Anexo B 

Mapa de Localização de Projetos de Segurança 
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Anexo C 

 

Artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Órgãos de Segurança 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se a: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços 

e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 

outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 

uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 

descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 

áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais.  

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais.  

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. 
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§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 

atividades de defesa civil. 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 

Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus 

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo 

será fixada na forma do § 4º do art. 39. 
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Apêndice A 

Roteiro de Entrevista 

 

1. De acordo com sua experiência, como Vossa Excelência considera hoje o sistema de 

segurança pública no Rio de Janeiro diante a realização dos próximos eventos 

internacionais, como o Mundial de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos 2016? 

 

2. Como se articularam as ações dos órgãos de segurança pública na realização de eventos 

anteriores? 

 

3. Como Vossa Excelência observa a evolução do sistema de segurança pública a partir do 

Rio-92 e dos Jogos Pan-Americanos? Em que aspectos (positivos ou negativos)? 

 

4. Como se articularam as ações dos órgãos de segurança pública na realização de eventos 

anteriores? 

 

5. Em sua opinião quais seriam as principais ações a serem implementadas em um 

planejamento conjunto dos órgãos de segurança pública do Estado? 

 

6. O que é necessário para melhorar a imagem do Rio de Janeiro no âmbito de segurança 

pública? 

 

7. Vossa Excelência considera que a criação de um Plano Diretor poderia contribuir no 

esforço por conter a escalada de violência e criminalidade no Rio de Janeiro, perante a 

realização dos próximos eventos internacionais?Caso afirmativo. De que forma? 

 

8. Como Vossa Excelência avalia a necessidade de promover a integração das autoridades 

de segurança pública com a sociedade civil? Considera que Plano Diretor poderia ser o 

instrumento adequado? 


