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o artigo fala da necessidade da mudança de um modelo autoritário e tecnocrático de
inteNenção dos agentes públicos na definição das políticas públicas por

formas democráticas e participativas, mostrando a traietária do Legislativo mineiro
na adoção desse novo modelo

preocupantes, com o intuito de con-
tribuir para a elaboração de propos-
tas minimamente viáveis no que se
refere a uma situação que nos aflige
a todos nós, no presente momento.

Pode parecer dispensável, dado
o notório clamor popular traduzido
em inúmeros artigos e reportagens
amplamente divulgados pela mídia,
lembrar que, quando se fala em se-
gurança pública, o primeiro passo
consiste em reconhecer a existên-
cia de graves problemas que afe-
tam a tranqüilidade dos cidadãos no
Brasil de hoje. Entretanto, a experi-
ência histórica brasileira tende a
confirmar o fato de que, muitas ve-
zes, determinados agentes públicos,
sejam eles servidores, sejam deten-
tores de mandatos eletivos, procu-
ram minimizar ou descaracterizar as
preocupações do restante da socie-
dade quanto a certos problemas ou
situações sociais indesejáveis. Essa
situação parece ser particularmente
freqüente sobretudo no caso daque-
les que, com base em definições
constitucionais e legais, têm exata-
mente a atribuição de resolver os

se inicia, concretamente, com a ela-
boração de estratégias e planos, não
pode, no entanto, deter-se no sim-
ples estudo das situações existen-
tes: constitui tarefa do agente pú-
blico efetivamente implementar
políticas eficazes, coerentes com a
avaliação que se tem do contexto
em que estão inseridas.

Em todo esse processo, aparece
também, como condição necessária
e indispensável, dentro do paradigma
do Estado Democrático de Direito, a
necessidade do acompanhamento e
da avaliação das ações do poder
público. Trata-se, no caso, de pro-
duzir transparência e de se permitir
ao cidadão a intervenção ativa no
processo político-administrativo,
como condição para a realização da
sua própria cidadania.

As observações acima apresenta-
das me permitem delinear o desen-
volvimento das questões trazidas para
o debate neste texto. Não pretendo,
neste artigo, esgotar um tema que é
amplo, difícil e complexo. Procuro
apenas trazer para o debate algu-
mas questões que considero

faz-se necessana a utilização e/ou
produção de conhecimentos de na-
tureza eminentemente teórica acer-
ca dessa mesma realidade. Em ge-
ral, a ação humana, quando desa-
companhada de um mínimo de co-
nhecimento teórico e planejamento
prévio, tende a ser pouco eficaz e
até mesmo prejudicial, pois repre-
senta simplesmente um esforço inú-
til e um desperdício de tempo e
dinheiro. Essa afirmação pode ser
considerada válida para todas as
modalidades de ação individual ou
coletiva.
Quando a intervenção na reali-

dade tem como principal agente o
poder público, mediante a adoção
de políticas públicas e o emprego
de recursos orçamentários - sem-
pre escassos -, o planejamento, fun-
damentado em estudos sérios e
abrangentes, constitui elemento in-
dispensável para que se tenha tan-
to a eficácia quanto a transparência
nas ações empreendidas.
O processo de intervenção na

realidade, que tem como requisito
o reconhecimento de problemas e

tão da necessidade de superação de
um paradigma que considero respon-
sável por grande parte das insufia-
ências nas políticas públicas propos-
tas no Brasil, nos últimos anos. A
substituição de um modelo autoritá.
rio e tecnocrático de intervenção dos
agentes públicos por mecanismos
democráticos e participativos toma.
se cada vez mais urgente, dentro dos
princípios do Estado Democrático de
Direito, consagrados na Constituição
da República.

O primeiro passo para a resolu'
ção de qualquer problema, seja na
esfera pública, seja na vida privada
de cada indivíduo, é o reconheci-
mento da sua existência. Essa é uma
providência elementar. Aquilo que
não se percebe como problema tam'
bém não constitui fonte de preocu'
pações e, portanto, não será objeto
de estudos e de possíveis interven'
ções corretivas. Reconhecer a exis'
tência de um problema constitui.
assim, o requisito inicial para as in'
tervenções que visam tt:ansformar a
realidade.

Uma vez reconhecida a necessi'
dade de intervenção na realidade,

rocuro, neste artigo, dis-
cutir um aspecto impor-
tante na elaboração de
qualquer proposta de
implementação de polí-

ticas públicas: a definição da filoso-
fia da abordagem. Como veremos
mais adiante - e isso é crucial no
caso concreto das políticas de se-
gurança pública -, todo o desen-
volvimento de uma determinada
política pública pode ser vinculado
à filosofia subjacente que orienta o
processo de planejamento, imple-
mentação e avaliação das ações go-
vernamentais. No caso das propos-
tas na área de segurança pública,
reconhecer que existem problemas
e que eles estão ligados a uma de-
terminada forma de abordagem
parece ser algo bastante difícil'para
um grande grupo de agentes pú-
blicos que estão, por definição
constitucional e legal, imersos na
questão.

Nesse sentido, este artigo lida
mais com questões metodológicas do
que com aspectos específicos das
ações na área de segurança pública:
discuto aqui principalmente a ques-
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tam-se no pseudo monopólio de um
saber especializado, do qual é de-
tentor um corpo técnico que se le-
gitima por meio de mecanismos
institucionais que esse mesmo cor-
po técnico cria e reforça. A utiliza-
ção de formas de linguagem obscu-
ras e "especializadas", monopólio
dos iniciados, contribui para manter
a legitimação perante os demais
setores leigos da sociedade. O de-
senvolvimento de novos meios de
difusão de informação e controle dos
seus mecanismos de transmissão
completa um quadro em que as no-
vas oligarquias se impõem ao cor-
po social: "A grande imprensa, o
rádio, o cinema e, sobretudo, a te-
levisão exercem atualmente um
importante papel nas sociedades
industriais. Eles não podem impor
qualquer idéia ou qualquer produ-
to: devem, de algum modo, levar
em conta as convicções dos cida-
dãos e o gosto dos consumidores.
Mas sua margem de manobra é
muito grande. As opiniões, os com-
portamentos e os costumes sofrem
profundamente sua influência em
todos os campos: político, econô-
mico, social, literário, artístico, reli-
gioso, sentimental, sexual, etc."
(Maurice Duverger. As Modernas
Tecnocracias. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1975, p. 159).

O velho paradigma - ainda do-
minante - reforça a exclusão e con-
tribui para a manutenção de privi-
légios concretos: o acesso a recur-
sos financeiros escassos e a outras
formas de benefícios sociais ou hon-
rarias é assegurado para os que de-
têm a competência técnica e que,
assim, tomam-se imprescindíveis.

O mistério e o segredo são dois
dos elementos sempre presentes
nesse tipo de lógica tecnocrática no
que se refere ao conteúdo do co-
nhecimento. Como contrapartida ao
vazio que não pode ser preenchi-
do, posto que inexiste o conteúdo
necessário para tanto, o sensacio-
nalismo se toma sinônimo de infor-

atribuídas a cada um dos domínios
da vida humana. Marx, ao buscar
inverter as bases da lógica
hegeliana, mantém-se nos mesmos
limites da própria lógica: o que es-
tava de "ponta cabeça" deve ser
colocado, de acordo com a pers-
pectiva marxista, na forma adequa-
da. Entretanto, ainda existem cam-
pos específicos, que pertencem ou
à esfera pública ou à vida privada,
de modo excludente.

Uma das decorrências dessa ló-
gica de abordagem - ainda que não
seja dela diretamente derivada - é
o que chamamos tecnocracia. As
"modernas tecnocracias", como as
denomina Maurice Duverger, assen-

Um dos parâmetros que
têm orientado a atuação
do Legislativo mineiro

tem sido a busca
do envolvimento da
sociedade civil

premissa a separação entre o Esta-
do e o mercado, isto é, entre os
domínios do poder público e a vida
social privada. De acordo com essa
premissa, lógicas distintas foram
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dagem messiânica". É bastante co-
mum no Brasil o aparecimento de
um elemento "salvador": um políti-
co carismático ou um brilhante pla-
no anunciado com estardalhaço. Da
mesma forma que surgem, essas fi-
guras costumam desaparecer.

As políticas públicas de longo
prazo, quando coerentes e bem ela-
boradas, introduzem modificações
relevantes na dinâmica social. Quan-
do eficazes, produzem ainda mudan-
ças silenciosas e imperceptíveis no
curto espaço de tempo de um man-
dato político. Entretanto, essas polí-
ticas são as marcas registradas das
ações dos verdadeiros estadistas.

Cientistas sociais e administrado-
res públicos freqüentemente se de-
param com uma questão recorren-
te: como se pode transformar a rea-
lidade social, produzindo-se deter-
minados resultados que devem ser
coerentes com certas premissas e
com os objetivos esperados? A so-
ciedade não é um laboratório fe-
chado, onde determinadas condições
podem ser artificialmente criadas,
algumas experiências repetidas e
certos fatores isolados. Essa condi-
ção peculiar introduz na atuação dos
agentes públicos um significativo
grau de incerteza quanto à probabi-
lidade de se atingir os resultados
almejados.

A teoria sociológica, a "policy
analysis", a ciência da administra-
ção e outras formas de conhecimen-
to social têm-se dedicado há muito
tempo ao estudo das condições que
possam garantir a eficácia das in-
tervenções do Estado na realidade
SOcial. Esses esforços apenas con-
firmam a existência de um
paradigma a ser superado - o da
dissociação entre o Estado (agente)
e a sociedade (paciente).

Ainda hoje uma das mais persis-
tentes heranças do pensamento do-
minante no século XIX consiste na
separação entre esferas distintas de
saber e de conhecimento humano.
O liberalismo clássico tinha como
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Tudo isso confirma a gravidade
da situação: dados concretos relati.
vos ao aumento da violência e da
criminalidade são compatíveis com
o crescimento da sensação indivi.
dual de insegurança. Dessa forma,
pode-se concluir que a percepção
dos indivíduos, baseada no seu bom
senso, tem fundamentos concretos
na realidade comprovada em estu.
dos técnicos e em dados estatísti.
cos cientificamente trabalhados.

A segurança pública está, por.
tanto, na ordem do dia.

Um alerta, entretanto, faz-se ex-
tremamente importante quando se
trata do exame da definição de prio.
ridades na elaboração de políticas
públicas no Brasil: o que é impor.
tante e destacado na mídia um dia
pode não ser no outro. Os proble-
mas velhos "cansam" leitores, ou-
vintes e telespectadores. Desapa.
recem dos jornais, do rádio e da te.
levisão, sendo substituídos por no-
vos e palpitantes escândalos (o ma.
terial para produzi-los parece ser
inesgotável).

A questão da segurança pública
não pode merecer esse tipo de tra.
tamento, pois está diretamente liga-
da a uma função essencial do Esta-
do, de natureza contínua e perma.
nente. Reafirmar a impossibilidade
de se abandonar essa perspectiva de
continuidade tem conseqüências prá'
ticas e concretas: se o crescimento
da criminalidade fosse um problema
esporádico ou localizado, interven.
ções especificamente orientadas e de
curto prazo poderiam ser opções
aceitáveis; como estamos perante
uma tendência generalizada e per.
sistente, as políticas de segurança
devem ser algo mais do que ações
limitadas e de natureza meramente
repressivas. Aceitas essas premissas,
deve-se concluir que as políticas de
segurança devem conceder priorida-
de a ações permanentes, de longO
prazo e de natureza preventiva.

Finalmente, deve-se abandonar
o que poderíamos denominar "abaf-
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9% dos habitantes do Estado sentem-
se hoje menos seguros do que há
alguns anos. Esse percentual sobe
para 92,5% quando se tem como re-
ferência apenas a Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte. É interes-
sante notar ainda que a mesma pes-
quisa, em observação, até onde nos
é dado conhecer, inédita, constatou
um alto grau de sensação de insegu-
rança entre os próprios agentes po-
liciais: 59,3% dos militares e 56,3 %
dos policiais civis não se sentem se-
guros e essa insegurança fundamen-
ta-se principalmente na falta de pro-
teção pelo Estado, tanto no que se
refere a eles mesmos quanto a suas
famílias.

As políticas públicas de
longo prazo, quando
coerentes e bem

elaboradas, introduzem
modificações relevantes

na dinâmica social

ção de insegurança vivida na socie-
dade. Uma delas, encomendada pela
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, divulgada em 19 de
junho deste ano, constatou que 86,
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mencionados problemas. Nesses
casos, sob a capa de discursos
tranqüilizadores - afinal, não se pre-
tende "disseminar o pânico" ou ado-
tar posturas "alarmistas" - esconde-
se muitas vezes o medo da crítica,
a tentativa de manutenção de prer-
rogativas ou a busca de proteção
para cargos e funções.

Apesar de tudo, os fatos são
inquestionáveis. A melhoria das con-
dições de segurança pública e o
combate à violência e ao crescimen-
to da criminalidade em todas as suas
formas são elementos que entraram
na agenda dos formuladores de po-
líticas públicas no País.

Dados do Anuário de Estatística
Criminal da Secretaria da Segurança
Pública mostram que, em 1998, fo-
ram registradas em Minas Gerais,
pela Polícia Civil, 562.123 ocorrên-
cias, envolvendo várias modalida-
des de delitos e crimes. Mais im-
portante do que o número absoluto
é, entretanto, o registro de uma for-
te tendência de aumento dos índi-
ces de criminalidade em todas as
regiões do Estado.

Esses dados confirmam os já
apontados no estudo "Criminalidade
Violenta em Minas Gerais - 1986 a
1997", produzido em parceria pela
Fundação João Pinheiro, Universi-
dade Federal de Minas Gerais e
Polícia Militar de Minas Gerais:

"Se considerarmos o período
como um todo, de 1986 a 1997,
Minas Gerais tem assistido a um sig-
nificativo aumento de suas taxas de
criminalidade violenta. Em 1986, a
taxa de crimes violentos por 100
mil habitantes era de 98, chegando
ao final do período, em 1997, com
uma taxa de 193, o que corresponde
a um aumento de quase 100% na
incidência da criminalidade violen-
ta. Em termos absolutos, o salto foi
de 14.122 ocorrências em 1986 para
32.477 ocorrências em 1997".

Nesse contexto, é natural que
pesquisas de opinião apresentem
resultados coerentes com a percep-
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logia humana torna-se um proble-
ma quando o desencadear de um
processo inovador encontra pes-
soas despreparadas para aceitá-lo.
Nesses casos, é comum acontecer
um reforço momentâneo nas insti-
tuições tradicionais, que podem, in-
clusive, como forma de buscar ga-
rantir a sua sobrevivência, adquirir
temporariamente maior eficiência.
O exemplo recente do Rio de Ja-
neiro, que culminou com a demis-
são do coordenador de Segurança,'
Luiz Eduardo Soares, e com o refor-
ço da cúpula tradicional da Polícia
Civil, pode ser compreendido de
acordo com essa lógica de transfor-
mação de paradigmas.

Esses esclarecimentos são neces-
sários para que se possa compre- ~.:;
ender com exatidão o alcance dos to")

mecanismos adotados pela Assem- O
bléia Legislativa do Estado de Mi- O

nas Gerais, quando da abordagem
da questão da segurança pública. ~

Um dos parâmetros que tem ori- ~
oentado a atuação do Legislativo mi- ••

neiro, nos últimos anos, tem sido a O
busca do envolvimento da socieda- :
de civil em todas as etapas de dis- ~a.
cussão das matérias consideradas
relevantes para o Estado. Desde o
início, isto é, da formulação da agen-
da pública, aceita-se a participação
ativa dos cidadãos e das entidades.
É comum acontecer que determina-
da questão seja primeiramente le-
vantada por entidades organizadas
ou associações de classe, que tra-
zem para a Assembléia as suas pre-
ocupações e, com a provocação ini-
cial, a Casa desencadeie um pro-
cesso de consultas mais amplas, a
avaliação de propostas e a suges-
tão de medidas. Mecanismos regi-
mentais asseguram, de forma inédi-
ta, entre as demais Casas Legislativas
do País, a participação da socieda-
de civil em todas as etapas dos
eventos institucionais. Especial des-
taque merece o inciso II do art. 295
do Regimento Interno, em que se
garante o direito de representantes

o caso individual, que deve ser re-
solvido, quando deveriam ser im-
plantados canais de comunicação
sistemática com os órgãos respon-
sáveis pelas políticas, para que, no
seu conjunto, as reclamações encon-
trassem soluções adequadas. Acres-
cente-se a essa inadequação a falta
de recursos humanos, materiais e
financeiros e se terá um quadro re-
alista da situação no Brasil.

As principais resistências à mu-
dança de paradigma acontecem,
como seria de se esperar, entre
aqueles que podem perder poder
ou prestígio. A crítica, reconheça-
mos, sempre nos causa certo des-
conforto. Esse traço geral da psico-

Ao se buscar o
envolvimento da

sociedade, deve-se
garantir que todos

sejam ouvidos em todas
as etapas do processo

tituição de 1988, essa inadequação
ainda está presente, quando se ana-
lisa a sua capacidade de influenciar
na formulação de políticas públicas:
nelas, a ênfase ainda repousa sobre

b) OS agentes públicos produzem um
novO evento para se contrapor ao
primeiro; c) o público em geral res-
ponde com desconfiança quanto às
ações do poder público. Nesse con-
texto, é de se esperar que as proba-
bilidades de sucesso das propostas
do governo sejam pequenas.

Note-se também que nas ações
propostas estão presentes as seguin-
tes características: 1) o Estado ofe-
rece à sociedade o seu Plano, con-
firmando a separação entre as duas
esferas da vida social; 2) o Plano é
obra de um grupo de intelectuais e
agentes públicos, não podendo ser,
de forma alguma, divulgado antes
da " cerimônia", geralmente sole-
ne, em que o Estado mostra sua face
orgulhosa; 3) o plano é bastante
amplo para abranger todo o univer-
so possível e é bastante vago para
que não se possa questioná-lo em
pontos específicos; 4) os termos uti-
lizados são sofisticados e a lingua-
gem é científica, mesmo que às
vezes incompreensível ou misterio-
sa; 5) finalmente, o que é mais im-
portante, a sociedade é "convi-
dada" a participar - para legitimar
e, em caso de fracasso, provavel-
mente ser responsabilizada - das
ações do governo.

De acordo com os princípios que
asseguram a participação democrá-
tica no processo de implementação
de políticas públicas, ao se buscar
o envolvimento da sociedade, deve-
se garantir, em primeiro lugar, que
os cidadãos sejam verdadeiramente
Ouvidos em todas as etapas do pro-
cesso. É claro que essa nova filoso-
fia de ação apresenta dificuldades
e encontra resistências.

Entre as dificuldades, algumas são
de ordem material e outras, de na-
tureza institucional.

Via de regra, as instituições pú-
blicas no Brasil ainda estão pouco
adaptadas para efetivamente conta-
rem com a participação popular.
Mesmo no caso das diversas
OUvidorias, criadas a partir da Cons-
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tas, isso sempre representa mais al-
guns cargos e algumas gratificações.
Mas o que ele irá fazer, isso não se
pode nem ao mesmo vislumbrar
pela leitura da proposta. Entretan_
to, a linguagem é moderna e sofis-
ticada: fala-se em "estratégias" e
"ações conjuntas" (entre quem?).

Na sua conclusão, os autores do
Plano afirmam a disposição do go-
verno federal no sentido de
implementar as ações propostas.
Entretanto, continuam, "somente o
desejo e a determinação do gover-
no não é suficiente. Mais uma vez
é preciso afirmar que esta é uma
luta que necessita de um esforço
conjunto, um direcionamento co-
mum, por parte de diferentes seg-
mentos governamentais - numa ar-
ticulação produtiva entre os Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público - e da
sociedade civil em geral, pois só
assim conseguiremos, de forma sus-
tentável, impor limites às pressões
cotidianas da violência".

Com toda essa boa vontade, deve
ter sido surpreendente para as au-
toridades federais o resultado de
pesquisas de opinião divulgadas
logo após a apresentação do Plano,
em que cerca de 80% dos entrevis-
tados desconfiam da eficácia da atu-
ação governamental. Isso, no entan-
to, é bastante coerente com o senti-
mento da população e aponta para
a necessidade de profunda revisão
no paradigma tecnocrático dominan-
te. Os brasileiros, cada vez mais,
desconfiam daquilo que é gerado
de forma pouco transparente no in-
terior da burocracia estatal.

Em síntese, pode-se perceber que
a abordagem dominante no que se
refere à questão da segurança públi-
ca obedece a uma seqüência de fa-
tos e ações profundamente marca-
dos pelo que eu considero o velhO
paradigma autoritário. Vejamos a or-
dem dos fatos: a) um evento ampla-
mente divulgado pela imprensa põe
em atividade a máquina estatal;
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Ministérios, as 124 propostas de
ação, divididas em 15 "compromis-
sos", são em sua maior parte decla-
rações de intenção, vagas e impre-
cisas. Qual seria, por exemplo, o
efeito concreto sobre a escalada da
violência da ação de se "estabele-
cer no Conselho de Governo um
Comitê de Acompanhamento e
Integração dos Programas Sociais, no
âmbito da Câmara de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, a fim
de integrar as políticas sociais do
governo federal e desenvolver es-
tratégias para incrementá-las, por
intermédio de ações conjuntas" (ação
121)? Pode-se supor que o tal co-
mitê será criado, pois, afinal de con-

As políticas públicas
não podem mais ser

vistas como monopólio
de um grupo fechado de

técnicos e agentes
públicos

procura atribuir grande visibilidade
na mídia, como antídoto para as crí-
ticas anteriores. O conteúdo do Pla-
no também se enquadra no espera-
do: elaborado em gabinetes dos

mação e a criação do "factóide"
transforma-se na pedra de toque da
atuação de determinados políticos.

Com essas reflexões, deve-se
indagar quais são as formas pelas
quais se apresenta hoje, em linhas
gerais, a atuação do Estado no que
se refere à questão da segurança
pública. A definição de novos
paradigmas é um elemento impor-
tante para a compreensão e
concretização de novas propostas
que contribuam para efetivas trans-
formações na área de segurança
pública.

Nossa reflexão tem como funda-
mento o fato concreto da apresen-
tação de um "Plano Nacional de Se-
gurança Pública" pelo governo fe-
deral. Pode-se pressupor que os
Estados-membros também seguirão
o mesmo modelo, especialmente
quando se sabe que existe a pro-
messa de que lhes sejam repassa-
dos recursos financeiros.

Um fato isolado, mas de grande
repercussão na mídia - o seqüestro,
no dia 13 de junho, de um ônibus e
a morte de duas pessoas no Rio de
Janeiro -, desencadeou uma grande
comoção nacional. Pouco depois, na
sua edição de 15 de junho, o jornal
"Folha de S. Paulo" publicava pes-
quisa na qual se constatava que 85%
dos paulistanos ouvidos considera-
vam que o governo federal mostra-
va pouco ou nenhum empenho em
cuidar do problema da segurança
pública. Esse fato é significativo: uma
das cinco metas prioritárias do go-
verno FHC, definida no programa do
candidato para as eleições de 1994,
era a de promover o combate à vio-
lência, respeitando-se os direitos
humanos. Procurando reagir rapida-
mente, o governo federal anunciou,
em 20 de junho, o seu Plano Nacio-
nal de Segurança Pública.

A seqüência dos acontecimen-
tos obedece à lógica da abordagem
tradicional, tecnocrática, já criticada:
reage-se ao sensacionalismo com a
criação de um outro fato, ao qual se
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eleitos pelos participantes dos even-
tos de participarem dos debates nas
comissões técnicas da Assembléia.

No caso específico das políticas
de segurança pública em Minas
Gerais, os procedimentos adotados
na Assembléia Legislativa acompa-
nham as premissas de um novo
paradigma, já consolidado na Casa,
que visa superar os problemas
exaustivamente apontados no mo-
delo tradicional.

Constatando o aumento da vio-
lência e da criminalidade, por meio
de notícias na mídia e de debates
constantes na Comissão de Direitos
Humanos, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, em me-
ados de 1999, seguindo orientação
de sua Mesa, constituiu um grupo
parlamentar encarregado de, com o
suporte técnico oferecido pela Área
de Consultoria Temática, estudar al-
ternativas para o tratamento da ques-
tão. Em 16 de fevereiro de 2000, a
imprensa noticiava a participação
dos deputados Anderson Adauto,
Durval Ângelo e Gil Pereira em reu-
nião do Conselho de Defesa Social,
na qual procuravam sensibilizar os
demais setores do governo para
questões urgentes, como o
reaparelhamento das Polícias Civil
e Militar e a racionalização do apa-
rato institucional existente.

As propostas preliminares da
Assembléia, reunidas com base em
discussões com especialistas e seg-
mentos interessados da sociedade
civil, foram sistematizadas e enca-
minhadas a todos os municípios mi-
neiros para discussão e debate, den-
tro das ações previstas no Movimen-
to pela Segurança e Vida, lançado
pela Casa. Deve-se ressaltar que as
propostas da Assembléia foram
apresentadas como pontos prelimi-
nares para discussão e não como
algo pronto e acabado. Como res-
posta ao chamamento inicial, den-
tro de um verdadeiro espírito de
diálogo, cerca de 70 municípios,
diversas entidades da sociedade ci-
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vil e vários cidadãos encaminharam
suas propostas ao Poder Legislativo,
contendo 970 sugestões, que, em
muitos pontos, confirmaram as ex-
pectativas iniciais dos técnicos e

As instituições
públicas no Brasil
ainda estão pouco
adaptadas para
contarem com a

participação popular

parlamentares envolvidos nas dis-
cussões. Pretende-se, agora, agru-
par e classificar essas sugestões da
sociedade civil, encaminhá-Ias a to-
dos os municípios mineiros e a to-
das as entidades envolvidas no pro-
cesso, para que elas continuem a
participar das ações governamen-
tais a serem implementadas.

No decorrer do processo, o Po-
der Executivo apresentou ao gover-
no federal o seu Plano Estadual de
Segurança Pública. Algumas das
ações previstas nesse Plano são co-
erentes com as demandas da socie-
dade civil, apuradas pelo Poder
Legislativo. Nesse caso, o envolvi-
mento dos cidadãos virá contribuir

para a legitimação do process::>, f
cilitando a implementação das m
didas e garantindo sua continuid
de. Se ao Poder Executivo comp
te, na maior parte dos casDs,
implementação de medidas de n
tureza administrativa, ao Legis[alÍ1
cabe acompanhar e fiscalizar - i
clusive no que se refere a metas
a atuação dos administradores p
blicos.

Um novo paradigma encontra-
em fase de implantação em Mio
Gerais, e a Assembléia Legisaati'
é parte importante no prooess
Dificuldades existem, pois tu o q
é novo costuma gerar reações e ;
guma desconfiança. O primeiro p,
so para a implantação dos nov
modelos é a promoção da SIIJ pel
ção de uma visão consolida a q
opera com a dissociação entre s
ciedade civil e Estado.

As políticas públicas não p::>de
mais ser vistas como monopõrrio I

um grupo fechado de técnicos
agentes públicos. Se considerarm
que as políticas eficazes exige
longo tempo de maturação e est
voltadas mais para intervenções (
truturais de caráter preven ivo,
eficácia das políticas de seguran
pública depende do envolvimer
da sociedade, como efetiva co
boradora e parceira dos órgãos l

tatais. Trata-se, no caso, de se cc
seguir credibilidade para as :açc
governamentais. Esse é o gran
desafio do poder público noBra
de hoje.

A Assembléia Legislativa do I
tado de Minas Gerais, mesmo c(
todas as dificuldades que encon
- pois ela não está imune a05 p
blemas gerados pelo proce.'i'SO
transformação -, tem procura
mostrar, nas suas ações de imeraç
com entidades da sociedade ci'
que existem mecanismos democ
ticos para se garantir a atuaç:âo :
va dos cidadãos. Mantê-aos
aprimorá-los é o desafio que se I

loca para o futuro.
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