
ApresentAção

O Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi) foi criado no final do ano de 2011 como uma 
publicação periódica de formato leve, com textos curtos e linguagem acessível, para divulgar os 
trabalhos da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) 
do Ipea e fomentar o debate sobre temas de relevância na vida política brasileira.

Com diferentes seções, congregou, ao longo de sua trajetória, trabalhos que, do ponto de vista 
externo, agiram como amplificadores junto à sociedade e à comunidade acadêmica, tornando-se,  
em poucos anos, uma das publicações mais acessadas da instituição. Uma hipótese razoável é 
que a história e a agenda da Diest e do boletim encontraram paralelo concomitante e crescente 
na história do país: reforça-se a cada dia a importância da maior compreensão da estrutura,  
da organização e do funcionamento do Estado brasileiro e de seus aparatos institucionais,  
assim como as relações entre o Estado e a sociedade nos processos de política pública. O entendimento 
do processo de desenvolvimento socioeconômico nunca pôde prescindir da compreensão de sua 
dimensão político-institucional, e isso tem se tornado mais saliente nos últimos anos.

Nesse contexto em que a necessidade de debater suas pautas é evidenciada, a Diest traz, a partir 
desta 11a edição do Bapi, um formato especial para a sua publicação. No biênio 2017/2018, o boletim 
será apresentado em edições temáticas, que trarão breves e objetivas notas de pesquisa produzidas no 
âmbito de projetos de maior envergadura. Acredita-se que esse novo formato não apenas trará mais 
potência à publicação, como permitirá a ampliação de seu alcance junto a formuladores e gestores 
de políticas públicas.

O Bapi 11 inaugura esse novo momento da publicação com um debate sobre segurança pública, 
linhas de pesquisa estratégica da Diretoria. Em maio de 2017, o Atlas da Violência1 mostrou ao Brasil 
e ao mundo dados estarrecedores sobre os homicídios no país. A incapacidade do Estado brasileiro 
para planejar, propor e executar políticas penais e no campo da segurança pública efetivas teve,  
desde então, um espaço amplo para debate.

Já tendo qualificado com dados e análises o diagnóstico crítico, a Diest/Ipea compartilha com 
a sociedade, nesta edição, onze notas de pesquisa que fazem proposições sobre uma Política Nacional 
de Segurança Pública orientada para a efetividade e debatem o papel da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ). 

O primeiro artigo, de autoria de Daniel Cerqueira, indica os elementos para a capacitação e a 
arquitetura institucional para a implementação de ações voltadas para a questão. São apresentados no 
trabalho as estratégias de indução, capacitação e financiamento de ações inovadoras, visando a três 
eixos: a refundação do atual modelo de atuação das polícias; o incentivo à construção de modelos 
de governança nos estados e municípios; e a mobilização e a articulação dos atores sociais, sobretudo 
para a prevenção.

1. Disponível em: <https://goo.gl/aVFxks>. Acesso em: 2 ago. 2017.
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Segue-se a esse trabalho inicial a contribuição de Fabio de Sá e Silva sobre a trajetória da Política 
Nacional de Segurança Pública nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. O artigo fundamenta-se  
especialmente na experiência do autor em de acompanhamento, análise e assessoramento, e traz 
contribuições sobre um período ainda pouco explorado sobre esta política.

O terceiro artigo desta edição foi elaborado por Renato Sérgio de Lima e discute algumas boas 
práticas nacionais e internacionais que funcionaram no enfrentamento à violência.

Julita Lemgruber e Leonarda Musumeci assinam o artigo seguinte, indicando que, em 
quase todo o país, os mecanismos de controle da atividade policial, seja das ouvidorias, seja do 
Ministério Público (MP) ou de outras instituições, são extremamente precários ou inexistentes. 
Reforça-se, assim, a ideia de que instrumentos mais fortes e autônomos, capazes não só de reduzir 
a impunidade para os crimes e os desvios, mas também de preveni-los, precisam ser pensados e 
implantados com urgência.

A avaliação da capacidade – ou incapacidade – institucional do governo federal para lidar com 
a segurança pública pauta o artigo de Alberto Kopittke. A premissa do autor é que planos ou pactos, 
ainda que bem desenhados, não serão efetivos na ausência dos meios institucionais necessários para 
formular, induzir e implementar uma Política de Estado coerente com os meios e os fins de um 
regime democrático.

Em um momento em que o uso de dados é apresentado como panaceia para a estruturação de 
políticas em diversas áreas, Isabel Figueiredo trata da gestão de informações em segurança pública. Para 
a autora, a despeito de alguns investimentos realizados desde o governo Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) até a atual gestão, o Brasil ainda prescinde de uma política mais estruturada que assegure 
que o Estado aproveite-se ao máximo das possibilidades que os dados sistematizados podem trazer.

Qual o papel da educação policial para o aprofundamento do Estado democrático de direito 
no país? No sétimo artigo deste Bapi, José Vicente Tavares dos Santos repensa as possibilidades para 
a educação policial no Brasil contemporâneo, que, assim como outras nações da América Latina, 
vivencia um ciclo de inclusão social acompanhado de modos de controle social, com as características 
de um Estado repressivo. 

Na sequência da edição, Samira Bueno trata do tema do financiamento das Políticas de Segurança 
e ressalta que o protagonismo do governo federal no fomento à cooperação intergovernamental e no 
aprimoramento dos mecanismos de operacionalização de repasses e padronizações contábeis é eixo 
central para a implementação de uma Política Nacional de Segurança Pública.

Arthur Trindade M. Costa é o autor do nono artigo da edição, que ressalta o papel relevante nas 
Políticas Estaduais de Segurança Pública. Para ele, a União tem se concentrado fundamentalmente 
no reequipamento das polícias estaduais, ocupando-se menos em fornecer assessoria técnica para 
planejar, implementar e avaliar projetos inovadores.

O caso das Guardas Municipais é tratado por Almir de Oliveira Junior. O trabalho discute 
brevemente a incursão dos municípios no campo da segurança pública, com foco na instituição 
dessas corporações municipais, e da relevância da Senasp nesse processo. 
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Por fim, mas não menos importante, no artigo que encerra esta 11a edição do Bapi, Helder 
Ferreira revisita os achados de um projeto recente do Ipea sobre construção e análise de cenários 
prospectivos, que teve o planejamento do governo federal na área de segurança pública como uma 
das áreas de foco. As ameaças identificadas no projeto com foco no papel da Senasp, assim como 
algumas tendências e incertezas identificadas no mesmo projeto, são discutidas no trabalho.

Esta edição do boletim contou com a participação de doze pesquisadores, tanto do Ipea quanto 
colaboradores externos. O Bapi foi organizado pelos técnicos de planejamento e pesquisa do Ipea 
Daniel Cerqueira e Helder Ferreira, a quem cumprimentamos pela capacidade de articulação e de  
construção de documento de natureza tão propositiva. Imprescindível ainda foi a participação  
de Almir de Oliveira Junior e Fábio de Sá e Silva, que, junto aos organizadores, atuaram como comitê 
editorial ad hoc. Aplica-se, contudo, o disclaimer usual, de que os erros e as omissões remanescentes 
são de responsabilidade de cada autor.




