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Prefácio

O Brasil tem, na última década, alcançado um crescimento econômico expres-
sivo e uma importante redução da pobreza, aproximando-se do cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. Ainda assim, alguns 
desafios se apresentam para que o país venha a consolidar mais efetivamente a de-
mocracia, a cidadania e o estado de direito. 

No que diz respeito à segurança pública, o Brasil possui uma taxa média de 25 
homicídios por 100 mil habitantes. Essa taxa se apresenta de forma desigual entre as 
distintas áreas das cidades e regiões metropolitanas do país, partindo de níveis bai-
xos em bairros de classe média e alta de suas principais cidades e alcançando níveis 
alarmantes em áreas marginalizadas. O Distrito Federal e os municípios do Entorno 
têm ganhado atenção junto à opinião pública nacional justamente por seus índices 
de crime e violência. 

O objetivo dessa publicação é contribuir para o debate sobre soluções para es-
ses problemas com informações qualificadas, visando à melhoria da gestão, da gover-
nança e da participação social nas políticas de segurança pública. Espera-se que esse 
esforço ajude a envolver diferentes instituições civis e governamentais na busca de 
respostas efetivas pelos desafios colocados pela violência, pelo crime e pelas drogas.

Essa iniciativa não seria possível sem o financiamento do governo da Bélgica e 
a colaboração de instituições como a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e os 
órgãos da Polícia Civil e Militar, bem como das prefeituras de Luziânia e Águas Lindas. 

7
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Apresentação

Este documento procura identificar questões importantes para a gestão da 
segurança pública no Distrito Federal e Entorno, buscando relacioná-las a um cenário 
mais geral de condições de vida, deficiências e potencialidades da região. Para tanto, 
optou-se por enfocar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – 
RIDE-DF em toda sua complexidade, diversidade, diferenças e semelhanças entre o 
Distrito Federal e os municípios goianos e mineiros do Entorno. 

O presente estudo foi elaborado com base no levamento realizado pelo Ilanud 
no decorrer de 2009 e 2010, o qual procurou articular dados de caráter quantitativo 
– estatísticas, índices e taxas – com informações de caráter qualitativo, colhidas por 
meio de pesquisa de campo em algumas localidades selecionadas na RIDE-DF. 

Em Goiás, os municípios selecionados para a realização da pesquisa de campo 
no Entorno foram Luziânia e Águas Lindas, a partir do critério da taxa de homicídio ge-
ral entre jovens1. No que diz respeito ao Distrito Federal, foram selecionadas as Regiões 
Administrativas de Ceilândia e Estrutural para a realização da pesquisa qualitativa. A 
região administrativa da Estrutural foi escolhida por apresentar a maior taxa de homi-
cídios por 10.000 habitantes no DF em 2009 (20,7), enquanto a região administrativa 
de Ceilândia foi selecionada por apresentar o maior número absoluto de homicídios. 
Também foram realizadas entrevistas visando contemplar as perspectivas tanto da po-
lícia e do poder público em geral, quanto da sociedade civil. Assim, em cada localidade 
foram entrevistados gestores da área de segurança, conselheiros, delegados, policiais 

1.  No entanto, como estes dados foram obtidos a partir do DATASUS e possuem uma defasagem temporal, essa 
tendência pode ter se transformado. De fato, ao longo da pesquisa qualitativa policiais de ambas as cidades, re-
sponsáveis pelas estatísticas da Polícia Civil, afirmaram que o número de homicídios sofreu aumento nos últimos 
anos (referindo-se a 2008 e 2009), atingindo níveis preocupantes. É importante ressaltar que esses municípios já 
foram destacados em trabalhos anteriores como casos críticos de incidência de violência Cf. WAISELFISZ, Julio 
Jacobo, Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros - 2008, Brasília, RITLA, Instituto Sangari, Ministério da 
Justiça, Ministério da Saúde; e CANO, Ignacio e SANTOS, Nilton. Violência letal, renda e desigualdade no Brasil. 
Rio de Janeiro, 7letras, 2007.

9
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civis e militares, moradores de idade, sexo e escolaridade diferentes, coordenadores 
de escolas, membros de projetos sociais ligados à prevenção da violência e líderes 
comunitários. 

Para tanto, foram criados três roteiros para entrevistar representantes da socie-
dade civil, agentes de segurança pública e gestores governamentais, respectivamen-
te. Os roteiros foram divididos por temas importantes, como equipamentos e serviços 
públicos, percepções da violência, relação com poder público (para sociedade civil) e 
condições de trabalho (para polícia) e projetos sociais. 

Optou-se por apresentar um sumário das informações e recomendações reu-
nidas neste documento de discussão sobre gestão de políticas integradas de preven-
ção e segurança pública para o Distrito Federal e Entorno. Ao invés de apresentar um 
documento complexo e detalhado sobre a atual situação e desafios, decidiu-se por 
abordar questões de cunho mais geral que propiciem uma discussão de medidas de 
forma a articular diferentes níveis e setores de governo e envolver a sociedade civil. 

O fato é que a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito 
Federal é uma das mais violentas do país. Esta realidade não é nova e, ainda que os 
homicídios tenham apresentado queda nos últimos anos, os indicadores da violência 
urbana seguem alarmantes. Este documento se destina justamente a discutir e propor 
medidas concretas para a gestão e governança da segurança pública na RIDE-DF. 

A presente iniciativa se justifica uma vez que, nos anos recentes no Brasil, as 
políticas de prevenção com foco territorial ganharam destaque e espaço ao incluir 
vários municípios brasileiros na gestão e governança de programas de prevenção à 
violência. Neste sentido, a dimensão local dos desafios da segurança pública poten-
cializa a formulação de estratégias que considerem as especificidades de cada região, 
além de permitir a promoção de uma maior articulação entre organizações da socie-
dade civil, a população em geral e áreas distintas do Poder Público nos processos de 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas. 

 A título de exemplo, programas como o Jovem de Expressão, implementado em 
Ceilândia e Sobradinho II, oferecem às comunidades mais expostas à violência a oportu-
nidade de se engajar na construção de uma abordagem integrada de prevenção.

No que se refere à especificidade do Distrito Federal e Entorno, propõe-se aqui 
discutir os índices de violência e criminalidade e as dinâmicas sociais implicadas nos 
diferentes tipos de ocorrência, bem como ações para melhorar a gestão e a governan-
ça de políticas públicas de prevenção à violência e segurança na RIDE-DF.
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I. A Região Integrada  
de Desenvolvimento do Distrito Federal

O Distrito Federal possui uma estrutura peculiar; é regido por lei orgânica, típi-
ca de municípios, e não por uma constituição estadual. No entanto, não possui como 
chefe executivo um prefeito, mas um governador. Acumula as competências legislati-
vas reservadas aos estados federados e municípios, não vedadas pela Constituição. O 
Distrito Federal é dividido em 30 Regiões Administrativas2. Brasília é uma dessas uni-
dades e, historicamente, a maior parte das Regiões Administrativas  é conhecida como 
cidades-satélites, possuindo cada uma delas um administrador regional.

A Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE/DF foi criada pela Lei Comple-
mentar n° 94, de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n° 2.710 de 4 
de agosto de 1998. É constituída pelo Distrito Federal e pelos municípios de Abadiâ-
nia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, 
Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goi-
ás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no estado de Goiás, e pelos municípios de Unaí, Buritis 
e Cabeceira Grande, no estado de Minas Gerais. 

2. Em maio de 2009 houve a criação da 30ª Região Administrativa do Distrito Federal, chamada de Vicente 
Pires. 

11
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Mapa 1 

Região Integrada do DF e Entorno - RIDE-DF

________________________
Fonte: Ministério da Integração Nacional – Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central  – Codeplan

Segundo o Ministério da Integração Nacional, consideram-se de interesse da 

RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos estados de Goiás e de Minas 

Gerais e aos municípios que a integram relacionados com as seguintes áreas: infra-

estrutura; geração de empregos e capacitação profissional; saneamento básico, em 

especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de 

limpeza pública; uso, parcelamento e ocupação do solo; transportes e sistema viário; 

proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; aproveitamento de re-

cursos hídricos e minerais; saúde e assistência social; educação e cultura; produção 

agropecuária e abastecimento alimentar; habitação popular; combate às causas de 

pobreza e aos fatores de marginalização; serviços de telecomunicação; turismo; e se-

gurança pública.

As RIDEs foram criadas com o objetivo de minimizar as desigualdades 

e incrementar o desenvolvimento em regiões que são afins geograficamente. 

No entanto, dados obtidos sobre a RIDE-DF revelam grandes desigualdades 

entre os municípios do Entorno e as regiões administrativas do Distrito Federal.  
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Encontram-se a seguir alguns dados sobre demografia, condições de vida e infraestrutura 

dos municípios do Entorno, do Distrito Federal e da RIDE-DF como um todo, para que 

seja possível vislumbrar algumas diferenças sociais e econômicas de cunho mais geral. 

Tabela 1 
Indicadores socioeconômicos da RIDE, DF e Entorno

________________________
*Fonte: Brasília e sua Região Polarizada - Perfil Socioeconômico e Demográfico da População (baseada no salário mínimo 
do ano de 2003, equivalente a R$ 240,00)
** Idem

Tabela 2
Dados territoriais e populacionais RIDE, DF e Entorno

________________________
*Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas preliminares - acessadas pelo DATASUS
** número de homens por 100 mulheres

Numa primeira aproximação aos dados sobre a RIDE já podem ser notadas al-

gumas desigualdades entre o DF e os municípios do Entorno. No que diz respeito aos 

dados demográficos, nota-se que a taxa de crescimento geométrico dos municípios 

do Entorno é maior do que a do DF, indicando assim uma possível migração popula-

cional que ocorre do DF para os municípios vizinhos do Entorno.
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Os indicadores sobre condições de vida também são, em geral, mais positivos 
no Distrito Federal. A renda domiciliar e per capita chega a ser três vezes maior neste, 
onde também existe cerca de quatro vezes mais domicílios com computadores. O ín-
dice de gini3, criado para medir a desigualdade de renda em um determinado local, é 
notavelmente maior no Distrito Federal, o que evidencia que há ali mais desigualdade 
em termos de renda.

No Entorno, por sua vez, a renda per capita é baixa e o índice de gini é menor, o 
que sugere uma distribuição de renda mais homogênea nesses municípios. Também 
é baixa a média de anos de estudo, insuficientes para completar o ensino fundamen-
tal. Alguns indicadores de infraestrutura urbana evidenciam ainda maior disparidade: 
apenas cerca de 10% dos domicílios do Entorno possuem escoamento de esgoto sani-
tário e acesso a instalações sanitárias, segundo dados do Datasus. 

1.1 Gestão e Governança em Segurança Pública
Para entender a atual situação de segurança pública na RIDE-DF é importante 

abordar a capacidade de gestão e governança local, bem como a articulação entre 
diferentes setores de governo e segmentos da sociedade em estratégias de prevenção 
à violência e ao crime. 

Esse ponto é particularmente importante, uma vez que a capacidade de im-
plementar políticas públicas articuladas ao nível local pode ser um fator decisivo para 
entender as dinâmicas criminais e de homicídios em diferentes territórios da região. 
Para tanto, o princípio adotado é que a segurança pública não é responsabilidade ex-
clusiva dos órgãos governamentais de justiça e segurança. Antes, qualquer política 
de segurança e prevenção deve envolver diferentes setores de governos e a socidade 
civil para que os resultados sejam efetivos. E isso envolve naturalmente a gestão de 
recursos humanos e financeiros dispersos em diferentes instituições estatais e da so-
ciedade civil. 

Neste sentido, a primeira observação a fazer é que nenhum dos municípios do 
Entorno possui uma secretaria municipal específica para a área de segurança. Seguin-
do o modelo do pacto federativo, oficialmente a gestão da segurança nos municípios 
é realizada diretamente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás ou 
de Minas Gerais, as quais são responsáveis pelas polícias, ainda que em muitos mu-
nicípios brasileiros a implementação das políticas públicas seja mediada por órgãos 
gestores nominados pela prefeitura municipal. 

3. Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu 
valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando 
a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros 
indivíduos é nula). Fonte: PNUD.
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Como se pode verificar na Tabela 3, nominados 23 municípios que compõem a 
RIDE-DF, apenas dois contam com guarda municipal. Poucos são também os que pos-
suem planos e fundos municipais de segurança e apenas 7 dos 23 municípios contam com  
Conselho Municipal de Segurança Pública. Além disso, mais da metade dos municí-
pios da RIDE-DF não possui um órgão gestor, como uma secretaria específica de segu-
rança, uma coordenadoria ou outro órgão responsável pela área. 

Tabela 3 

Número de municípios d RIDE-DF que possuem estrutura de segurança pública por tipo de órgão

________________________
Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – 2008 e IBGE - Perfil Municipal – 2005.
*De acordo com o Anuário há dois municípios da RIDE-DF com Guarda Municipal: Cristalina e Luziânia. Contudo, após 
entrevista realizada com um dos gestores da prefeitura de Luziânia, durante a pesquisa qualitativa, constatou-se que a 
Guarda Municipal, apesar de estar prevista em lei, ainda não foi implementada no município. 

Na Tabela 4  possível observar a estrutura da segurança pública de cada mem-
bro da RIDE-DF. Nenhum deles possui todos os órgãos competentes. O DF é o local 
que tem a estrutura mais completa, apenas não possuindo a Guarda Municipal, que 
não se aplicaria ao contexto. No restante dos municípios, é evidente a ausência de 
muitos órgãos de segurança, a começar pelo próprio órgão gestor em âmbito local. 



16 a reGião inteGrada de desenvolviMento do distrito Federal

Tabela 4
Estrutura de segurança pública na RIDE-DF

________________________
Fonte: IBGE – Perfil dos municípios brasileiros – Pesquisa de informações básicas municipais – 2006.

* No caso do Distrito Federal, por não se tratar de município, os órgãos verificados se dão no nível distrital.

 
É importante ressaltar que os dados levantados sobre a estrutura de segu-

rança pública pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública não permitem estimar os 
impactos efetivos das ações dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal e 
do Entorno. Tampouco, permitem vislumbrar a articulação desses órgãos com outros 
setores governamentais e com a sociedade civil organizada. De qualquer maneira, as 
informações reunidas permitem identificar algumas questões centrais de cunho mais 
geral da RIDE-DF. Um exemplo: a participação social na gestão da Segurança Públi-
ca tem encontrado no modelo dos Conselhos Comunitários de Segurança – Consegs 
uma forma de aumentar a legitimidade da ação policial, bem como para alinhá-la aos 
objetivos mais específicos da comunidade local. No que tange à RIDE-DF, vários mu-
nicípios ainda não contam com Consegs e, apesar de alguns avanços importantes em 
nível municipal, vários conselhos têm enfrentado a falta de condições estruturais no 
âmbito dos órgãos de segurança pública para efetivamente colocar em prática as su-
gestões, crticas, demandas e contribuições trazidas pela sociedade. 
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Outro ponto importante para entender a RIDE-DF é justamente a capacidade 
de gestão da segurança e programas de prevenção na atenção a grupos vulneráveis 
como mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Na Tabela 5 é possível observar que 
o Distrito Federal e mais 19 municípios possuem Conselhos de Direitos da Criança e 
Adolescente, o que demonstra um certo compromisso com as questões de segurança 
relativas a esses grupos, mas não permite avaliar a atuação específica desses órgãos. 

Somente o DF e Luziania possuem delegacias focadas no atendimento a crian-
ças e adolescentes. Na mesma direção, a RIDE-DF encontra-se fragilizada em termos 
de atenção a casos de violência contra a mulher, tendo em vista que apenas o DF e 
dois municípios goianos contam com estrutura disponível para esses casos.

Tabela 5
Estrutura de segurança pública na RIDE-DF

________________________

Fonte: IBGE – Perfil dos municípios brasileiros – Pesquisa de informações básicas municipais – 2006.

* No caso do Distrito Federal, por não se tratar de município, os órgãos verificados se dão no nível distrital.
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O DF e mais 11 municípios da RIDE-DF contam com Juízados Especiais Crimi-
nais, os quais são importantes para qualquer política de segurança pública, pois têm 
capacidade de resolver e administrar pequenos crimes e conflitos de forma mais ágil. 
É importante destacar também que o DF e mais 8 municípios da RIDE-DF contam com 
Coordenadorias ou Conselhos Municipais de Defesa Civil. 

Se a existência de uma estrutura de segurança pública simboliza uma disposi-
ção política de investir na área, é importante também comparar os gastos realizados 
pelas unidades federativas que compõem a RIDE-DF. Neste sentido, nas tabelas 6 e 7 
pode-se observar que Minas Gerais é o estado em que a segurança tem maior peso no 
total das despesas do estado.

Tabela 6 
Participação (em porcentagem) das despesas realizadas com a função segurança pública no total 
das despesas realizadas: 2005-2009

________________________

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – 2010

Tabela 7
Crescimento dos gastos com segurança pública de 2007 a 2008

 

________________________

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – 2010

O aumento dos gastos em segurança pública em Goiás, Minas Gerais e DF evi-
dencia crescimento maior neste último, ainda que a parcela de gastos em segurança 
sobre os gastos totais seja a menor entre as três unidades federativas. 

Os dados sobre o efetivo policial nessas regiões, no entanto, mostram que há 
muito mais policiais por habitante no Distrito Federal do que em Goiás. Na mesma 
medida, a Polícia Militar do DF é a mais bem remunerada do país. Segundo dados do 
ano de 2009, todos os policiais militares no DF ganham mais de oito salários mínimos e 
os civis, mais de dez. A polícia de Goiás também está entre as mais bem remuneradas, 
com a maior parte do efetivo recebendo entre seis e oito salários mínimos. 

Em Minas Gerais, em contrapartida, cerca de 60% dos policias recebem de três 
a cinco salários mínimos. 
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Tabela 8
Efetivo total das polícias e número de habitantes por policial – 2007

________________________

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública - 2009

No tocante aos equipamentos públicos que fazem parte da estrutura de se-
gurança pública em nível municipal, constatou-se que a maioria dos municípios do 
Entorno possui apenas uma delegacia ou Ciops – Centro Integrado de Operações em 
Segurança. Nem todas as cidades possuem uma unidade operacional do Corpo de 
Bombeiros ou da Polícia Militar. Luziânia é o único município a possuir um Núcleo 
Regional da Polícia Técnico-Científica, que também é responsável pelo atendimento 
dos municípios de Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, 
Domiciano Ribeiro, Novo Gama, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Santo Antônio do 
Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Tabela 9
Equipamentos de segurança dos municípios da RIDE-DF
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________________________

* Centro Integrado de Operações em Segurança
** As siglas referem-se, respectivamente, a: DBM – Destacamento de Bombeiros Militar; BPM – Batalhão da Polícia Militar; 
CIPM – Companhia Independente da Polícia Militar; PBM – Pelotão de Bombeiros Militar; CIBM – Companhia Independen-
te de Bombeiros Militar; BBM – Batalhão de Bombeiros Militar; CRPM – Comando Regional da Polícia Militar.
Fontes: Polícia Civil e Polícia Militar dos estados de Goiás, Minas Gerais e do DF.

A diferença entre o Distrito Federal e os municípios do Entorno é notável tan-
to no que diz respeito aos equipamentos públicos de segurança públicos de segu-
rança quanto aos investimentos e à própria estrutura. Ademais, é importante lembrar 
que o presente estudo não abordou detalhes de distribuição do efetivo em termos de 
atividade meio e atividade fim de modo que fosse possível estimar de forma precisa 
o efetivo que ser encontra em contato direto com a população. Em linhas gerais, fica 
evidente a necessidade de uma atuação articulada entre os órgãos de segurança pú-
blica, sociedade e outros órgãos governamentais para alcançar resultados efetivos so-
bre os problemas de segurança pública. O ponto positivo é que a constatação sobre a 
necessidade de articulação  bastante difundida, ainda que faltem condições técnicas 
e políticas eficazes para uma execução efetiva de políticas dessa natureza. Isto porque 
nenhum dos atores e instituições envolvidos, inclusive a polícia, pode receber a res-
ponsabilidade exclusiva de resolver as questões de segurança pública, pois nenhum 
deles possui efetivo controle sobre todas as causas dos problemas encontrados. 
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II. Os Municípios do Entorno 

Em estudo realizado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação4, conclui-
-se que a região do Entorno do Distrito Federal possuía, à época da pesquisa (2003), 
problemas sérios de desenvolvimento e integração. Tais problemas seriam não apenas 
consequência da migração da população nordestina para o Entorno, mas também em 
função da procura por custos de moradia mais baixos. Parece haver um descompasso 
entre o aumento do crescimento populacional no Entorno e a capacidade dos municí-
pios para atender à demanda crescente por serviços públicos. Daí a relação de depen-
dência entre municípios e Distrito Federal, bem como as precárias condições de vida 
de parte da população residente no Entorno. 

Luziânia é o município mais populoso do Entorno, com 196.046 habitantes 
de acordo com o Censo de 2007, seguido por Águas Lindas, que possui 131.884 habi-
tantes. Esses municípios também estão entre os mais populosos do estado de Goiás, 
segundo o mesmo levantamento. 

O estudo destaca que 30% da população residia anteriormente no Distrito Fe-
deral. Em relação às regiões brasileiras, a do Nordeste é a mais presente na composi-
ção da população do Entorno. A migração vem aumentando nos últimos anos, com 
elevação de 13,9% no ano da pesquisa (2003), devido, principalmente, à procura de 
moradia (40%). 

Em relação aos estabelecimentos de saúde, o estudo apontou que eles não 
apresentam número suficiente para atender à demanda do Entorno, principalmente 
no que diz respeito a atendimento de maior complexidade, em hospitais, por exem-
plo. A pesquis da Seplan mostrou que até 68% dos moradores do Entorno já procurou 
atendimento hospitalar no Distrito Federal. 

4. Seplan/Codeplan - Perfil Sócio-Econômico e Demográfico dos moradores da RIDE – 2003.

21
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Os elementos que se destacam no grau de dependência dos municípios do 
Entorno em relação ao Distrito Federal, de acordo com a pesquisa da Seplan, são a 
utilização de serviços de saúde, principalmente dos hospitais públicos, seguida pelo 
trabalho e o comércio. As escolas, por outro lado, não representam motivo de desloca-
mento dos moradores do Entorno ao Distrito Federal. 

Além disso, a pesquisa revela que 36% dos moradores do Entorno que pos-
suem alguma atividade remunerada trabalham no Distrito Federal. No entanto, há 
uma diferença entre os municípios no que diz respeito à dependência de postos de 
trabalho, que é mais acentuada na Região I, composta por Águas Lindas, Luziânia, Val-
paraíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto. Do 
total de pessoas que exercem alguma atividade remunerada nesta região, 53,7% a 
exercem no Distrito Federal. Este percentual cai significativamente na Região II (19,5%) 
e se torna inexpressivo na Região III (2,4%).

Portanto, tendo em vista o perfil socioeconômico e as condições de vida da 
população, que se destacam pela baixa escolaridade, a baixa renda, a falta de infraes-
trutura e equipamentos de saúde, torna-se clara a dependência em relação ao Distrito 
Federal. Tal situação de dependência tem se agravado em função da migração de pes-
soas ao Entorno em busca de moradia. 

No que tange à segurança pública, dados da Polícia Civil do DF – PCDF5 mos-
tram que 9% da população carcerária do DF correspondem a pessoas provindas dos 
estados de Minas Gerais e Goiás, ainda que esse dado não esteja desagregado segun-
do o município de origem. No mesmo estudo, a PCDF revela que cerca de 1% dos cri-
mes cometidos dentro do Distrito Federal tem como envolvidos pessoas advindas da 
região do Entorno e aponta que esse número pode ser muito maior, devido à impos-
sibilidade de identificar a origem de autores desconhecidos ou ignorados em muitas 
ocorrências. Há, ainda, outro fenômeno relevante em relação à criminalidade, que é 
o registro no DF de crimes ocorridos em municípios do Entorno. Valparaíso de Goiás, 
Luziânia, Águas Lindas e Novo Gama são os municípios que mais produzem esse fe-
nômeno.

2.1 Taxas de Homicídios no Entorno
Um indicador fundamental utilizado mundialmente para identificar o nível de 

violência a que uma região está exposta é a taxa de homicídios. No caso deste estudo, 
foram utilizadas as taxas de homicídios calculadas a partir dos dados da Base SIM/Da-
tasus e foram organizados agregados de municípios do Entorno do DF. 

5. Relatório de Análise Criminal  n° 57/2007. Região Integrada de Desenvolvimento do DF. Disponível em: 
<http://www.pcdf.df.gov.br/PDF/RACTematico/RAC%2057_07_ENTORNO%20DO%20DF.PDF>. Úl-
timo acesso em: 15 jul. 2010.
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Os agregados correspondem aos seguintes municípios:

•	 Agregado 1: Mimoso de Goiás, Água Fria, Vila Boa, Cabeceira Grande, Cabecei-
ras, Corumbá de Goiás, Abadiânia, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis e Buritis. 

•	 Agregado 2: Alexânia, Padre Bernardo, Cristalina, Cidade Ocidental e Unaí.

•	 Agregado 3: Santo Antônio do Descoberto, Planaltina, Novo Gama e Formosa.

•	 Agregado 4: Valparaíso de Goiás, Águas Lindas e Luziânia.

As taxas de homicídio por 100 mil habitantes dos municípios do Entorno do 
DF podem ser vistas na Tabela 10, de forma agregada:

Tabela 10 

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes – Municípios do Entorno

________________________ 

Fonte: SIM/Datasus . Elaboração: Ilanud – 2010.

O agregado 4, representado pelos municípios de Águas Lindas, Luziânia e Val-
paraíso é o que possui a taxa mais alta de homicídios, tanto total, como entre jovens. 
Luziânia, por exemplo, já havia sido citada como um dos municípios que possui um 
alto IHA  – Índice de Homicídios na Adolescência6.

6. Cf. Índice de Homicídios na Adolescência: Análise preliminar dos homicídios em 267 municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes. Julho de 2009. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/IHA.pdf>. 
Último acesso em: 7 jul. 2010.



24 os MunicíPios do entorno

Gráfico 1 
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes – População total por agregados do Entorno – 2002 a 2007

________________________ 

Fonte: SIM/Datasus . Elaboração: Ilanud – 2010

Gráfico 2 
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes – População jovem por agregados do Entorno – 2002 a 

2007

________________________

Fonte: SIM/Datasus . Elaboração: Ilanud –2010
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Também foram calculadas as taxas de homicídios por 100 mil habitantes para 
o Entorno total, para o Distrito Federal e para a RIDE-DF. Os resultados podem ser con-
feridos na Tabela 11 a seguir:

Tabela 11 
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes do DF, do Entorno e da RIDE-DF – 2002 a 2007

________________________ 

Fonte: SIM/Datasus 

O Gráfico 3 mostra que as taxas do homicídio por 100 mil habitantes do Entor-
no são inferiores às do Distrito Federal em 2002 e vão progressivamente aumentando, 
até se tornarem praticamente iguais em 2007, revelando crescimento de 20% no pe-
ríodo considerado, como mostra a Tabela 11. As taxas do Distrito Federal, por sua vez, 
revelam queda de 5% entre 2002 e 2007. Essa evolução faz com que na RIDE-DF como 
um todo haja um crescimento das taxas de homicídios da ordem de 2%. 

Gráfico 3 
Variação das taxas de homicídios por 100 mil habitantes no DF, no Entorno e na RIDE-DF para os 

anos de 2002 a 2007

________________________

Fonte: SIM/Datasus
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2.2 Águas Lindas, Luziânia e Valparaíso
Os maiores índices de homicídios do Entorno estão localizados nos municípios 

mais populosos da região. Dentre estes, foi possível calcular taxas desagregadas para 
os municípios com mais de 100 mil habitantes. Todos eles fazem parte do Agregado 4, 
já destacado como a região mais crítica. A Tabela 12 apresenta a variação das taxas de 
homicídios por 100 mil habitantes nos municípios de Águas Lindas, Luziânia e Valparaíso.

Tabela 12
Variação das taxas de homicídios por 100 mil habitantes nos municípios de Entorno com mais de 
100 mil habitantes – 2002 a 2007

________________________

Fonte: SIM/Datasus 
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O Gráfico 4 mostra a variação temporal das taxas de homicídios por 100 mil ha-
bitantes nessas cidades. O município de Águas Lindas apresentou aumento significativo 
no número de homicídios em 2005 e 2006, mas há queda significativa em 2007, voltan-
do ao nível de 2004. É possível que esta queda tenha como razão algo pontual, sem ne-
nhuma causa específica aparente, mas também pode ser devida a alguma ação ou polí-
tica levada a cabo neste ano e que teve efeitos positivos sobre o número de homicídios. 
Há que se acompanhar os números de 2008 para verificar se a tendência permanece.

Tanto Valparaíso de Goiás como Luziânia apresentam tendência de aumento 
das taxas de homicídios. Luziâna destaca-se como o município que possui a taxa mais 
alta (49,48 homicídios por 100 mil habitantes em 2007). Além disso, é possível notar 
uma tendência de elevação ao longo dos anos. 

Gráfico 4 
Variação das taxas de homicídios por 100 mil habitantes nos municípios de Entorno com mais de 

100 mil habitantes – 2002 a 2007

________________________

Fonte: SIM/Datasus 
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2.2.1 Águas Lindas
Águas Lindas é o segundo município mais populoso do Entorno e o 3º colocado 

no ranking dos homicídios do ano de 2007 para a região. Trata-se de uma cidade que 
não possui nenhum hospital público ou privado e conta com apenas uma delegacia 
para atender mais de 130 mil habitantes. As cerca de 5 mil matrículas no ensino médio 
contemplam apenas 10% da população jovem local, indicando a possibilidade de um 
alto número de jovens fora da escola. A dependência do Distrito Federal, destacada 
pela pesquisa da Seplan (2003), fica mais evidente ao se examinar os dados de forma 
desagregada. 

Tabela 13 
Síntese de informações do município de Águas Lindas

________________________

Fontes: IBGE Cidades, Datasus, IHA, IVJ-V. Elaboração: Ilanud – 2010.
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2.2.2 Valparaíso de Goiás
Valparaíso é o 3º município mais populoso do Entorno e o que possui a 2ª taxa 

mais alta de homicídios, com tendência de elevação, como foi mostrado no Gráfico 4. 
Diferente de Águas Lindas, possui menor incidência de pobreza (32,65%). Os equipa-
mentos públicos, no entanto, não revelam situação muito diversa: não há hospitais pú-
blicos, há apenas uma delegacia e o número de matrículas no ensino médio é bastante 
inferior à população jovem da cidade. 

Tabela 14
Síntese de informações do município de Valparaíso

________________________

Fontes: IBGE Cidades, Datasus, IHA, IVJ-V. Elaboração: Ilanud – 2010.
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2.2.3 Luziânia
Luziânia é o município mais populoso do Entorno e apresenta a taxa mais alta 

de homicídios da região, com tendência de aumento ao longo dos anos. Além disso, 
o Índice de Homicídios na Adolescência – IHA, lançado em 2008 para calcular o risco 
de violência letal (homicídio) sofrido por adolescentes de um determinado território, 
posiciona Luziânia no 15º lugar no ranking de cidades mais violentas do Brasil para os 
adolescentes. O índice de vulnerabilidade juvenil à violência calculado para municí-
pios brasileiros com mais de 100 mil habitantes a coloca na categoria de vulnerabilida-
de média. Por outro lado, Luziânia é o município que conta com maior infraestrutura 
no Entorno, tanto na parte de segurança, quanto dos outros equipamentos públicos. 

Tabela 15
Síntese de informações do município de Luziânia

________________________
Fontes: IBGE Cidades, Datasus, IHA, IVJ-V. Elaboração: Ilanud – 2010.
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III. O Distrito Federal  
e suas Regiões Administrativas

O Distrito Federal, como já explicado anteriormente, possui uma estrutura 
peculiar, pois não é dividido em municípios, mas em Regiões Administrativas, ge-
ridas por administradores regionais, daqui em diante denominadas “RAs”. 

Tabela 16 
População das Regiões Administrativas do Distrito Federal – 2004

________________________
Fonte: Seplan\Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2004
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A Tabela 16 apresenta a estimativa populacional de todas as RAs a partir 
dos dados de população do IBGE. Até 2008, o DF possuía 29 Regiões Administrati-
vas. Em 2009, passaram a ser 30 RAs, com a criação de Vicente Pires7. 

É possível notar que mesmo nas RAs mais vulneráveis, ou seja, naquelas em 
que há menos equipamentos e serviços públicos, ainda há número consideravelmen-
te maior de certos equipamentos quando comparadas às cidades do Entorno. 

A análise preliminar de alguns equipamentos públicos por Região Administra-
tiva mostra relativa concentração de escolas, hospitais, delegacias, unidades da Polícia 
Mlitar e Corpo de Bombeiros Militar em Brasília em comparação com as cidades do 
Entorno. Algumas regiões, como a Estrutural, por exemplo, não estão presentes em 
nenhuma dessas listas de equipamentos.   

3.1 Homicídios no DF
Ao examinar a variação das taxas de homicídio, que são calculadas tendo por 

base as estimativas populacionais anuais, é possível notar uma suave tendência de 
queda das taxas para o Distrito Federal entre os anos de 1996 e 2009. 

Tabela 17
 Taxas de homicídios do DF – 1996 a 2009, segundo os registros do Datasus e da PCDF

________________________
Fonte: Depo/PCDF; Datasus – Ministério da Saúde. População estimada – Datasus. Elaboração: Ilanud – 2010 

7. No entanto, por ser muito recente, ainda são escassos os dados referentes a esta última RA, o que faz com 
que ela não conste na maior parte das tabelas apresentadas neste relatório.
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A Tabela 17 apresenta o número de homicídios no Distrito Federal, segundo 
o Datasus e segundo a Polícia Civil do DF. Apesar de ambas as fontes de dados (MS e 
polícia) apresentarem problemas8, pode-se verificar no Gráfico 5, que a relação entre o 
número de homicídios advindos dos registros da Polícia Civil do DF e o número de ho-
micídios encontrado no banco do Datasus mantém-se constante ao correr dos anos, o 
que permite identificar tendências em relação ao tema. Isso porque a base do Datasus 
registra a morte pelo local de residência do falecido, e não da ocorrência do homicídio, 
como faz a Polícia Civil do DF. Utilizaremos, para o caso de homicídios no DF, os dados 
produzidos pela PCDF para os anos de 1996 a 2009.

Gráfico 5 
Variação da taxa de homicídios no Distrito Federal – 1997 a 2007

________________________
Fonte: Depo/PCDF; Datasus – Ministério da Saúde.  Elaboração: Ilanud - 2010 

Segundo as análises da Depo – Divisão de Estatística e Planejamento Opera-
cional da Polícia Civil do DF, ao todo, de 1996 até 2009, foram computados 7.585 re-
gistros de homicídio no Distrito Federal. As ocorrências de homicídio mantiveram-se 
estáveis desde o ano 2000, com média de 50 ocorrências mensais. Apesar de a média 
manter-se na casa dos 530 registros anuais, desde 1996 observa-se uma ligeira ten-
dência de aumento no número de ocorrências. Gradativamente, a curva deslocou-se 
de 507 casos (1996) para 533 (2009), com variação de 5% em número de casos. Quan-
do se considera o crescimento populacional do DF no período, entretanto, percebe-se 
que, apesar de o número de casos de homicídio ser maior em 2009 do que era em 
1996, a relação por 100 mil habitantes faz com que a taxa de homicídios seja de 20,4 
em 2009, enquanto era de 27,8 em 1996.

8. Cf. CANO, Ignacio; SANTOS, Nilton. Violência letal, renda e desigualdade no Brasil. Rio de Janeiro, 7letras, 2007.
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O relatório do Depo apresenta também algumas análises sobre o perfil dos 
homicídios no DF, que têm relação com os horários em que ocorrem, com o perfil 
de vítimas e autores e com à motivação dos crimes. Em relação ao dia da semana e 
à faixa horária das ocorrências, o dia que apresentou maior número foi o domingo. 
O maior número de ocorrências se dá durante a madrugada e a noite de domingo. “Al-
guns dos eventos ocorridos nestas faixas horárias podem ser consequência de atos ini-
ciados no período imediatamente antecedente”, segundo análise do Depo9. Em seguida, 
aparecem sábado e terça-feira. Entre sábado à noite e domingo de madrugada e entre 
domingo à tarde e domingo à noite foram registrados o maior número de casos.

A madrugada de sábado para domingo destaca-se, portanto, como o período 
mais crítico para a ocorrência de homicídios. De acordo com dados colhidos junto 
aos chefes das Seções de Investigação Criminal das Delegacias, tais fatos podem estar 
relacionados com a faixa etária jovem e o denominado “fator oportunidade”, isto é, a 
alta frequência de jovens nos bares e casas noturnas nos finais de semana à noite, os 
quais, abertos ininterruptamente até a madrugada, também podem envolver a venda 
e consumo de álcool e drogas ilícitas.

3.1.2 Homicídios nas Regiões Administrativas
No período que compreende os anos de 2004 a 200910, a Região Administrati-

va com o maior número de ocorrências é Ceilândia. As outras RAs com número expres-
sivo de homicídios nesse período foram: Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, 
Santa Maria e Estrutural. 

9. Polícia Civil do Distrito Federal. Departamento de Atividades Especiais. Divisão de Estatística e Plane-
jamento Operacional. Relatório de Análise Criminal N° 63/2008. Disponível em: <http://www.pcdf.df.gov.
br/Upload/PDF/NaturezaCriminal/FileUploadPDF4_2.pdf>. Último acesso em: 15 jul. 2010.

10. 2004 é o primeiro ano em que a Região Administrativa de Estrutural consta do relatório da PCDF.
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Tabela 18
Número de homicídios nas Regiões Administrativas do DF – 2004 a 2009

________________________
Fonte: PCDF – Relatório de Análise Criminal N° 63/2008.

A partir de 2007, também foi calculada a taxa de homicídios por 10.000 habi-
tantes nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. As RAs que apresentaram as 
maiores taxas relativas foram Estrutural, Varjão do Torto, Brazlândia, Itapoã, Paranoá e 
Planaltina. 

A Região Administrativa de Ceilândia, com maior número absoluto de ocor-
rências, é a 12ª cidade no ranking das taxas, o que permite constatar que, apesar de ali 
haver muitas ocorrências de homicídios, elas não apresentam um número tão grande 
em relação ao número de habitantes no local. É importante observar que, no ano de 
2009, houve queda das taxas de homicídios em todas as Regiões Administrativas, com 
exceção de Estrutural, Recanto das Emas e Park Way. 
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Tabela 19 
Taxa de homicídios por 10.000 habitantes nas Regiões Administrativas do DF nos anos de 2008 e 2009

________________________
Fonte: Depo/PCDF
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Gráfico 6 
Taxas de homicídios das RAs do DF – comparativo dos anos de 2008 e 2009*

________________________

* As Regiões Administrativas de Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Riacho Fundo I, Lago Sul e Park Way não foram incluídas no 
gráfico por conta do baixo valor de suas taxas de homicídio. 
Fonte: Depo/PCDF
Elaboração: Ilanud/UNODC – 2011

O Relatório de Análise Criminal ressalta que as cidades com as maiores taxas 
também apresentaram crescimento populacional significativo desde 2004. Talvez este 
seja um fator importante a ser considerado, uma vez que o crescimento populacional 
intenso em regiões que não possuem infraestrutura para recebê-lo pode ocasionar 
um aumento nos índices de violência.

O relatório da Depo destaca como áreas críticas as Regiões Administrativas 
de Ceilândia e Samambaia. Tais locais apresentaram o maior número absoluto de re-
gistros em 2008. A Depo vincula esse alto número de ocorrências à localização dessas 
regiões em áreas limítrofes do Distrito Federal. De acordo com a observação da divi-
são, os homicídios concentram-se em áreas específicas, formando um núcleo aden-
sado de registros e expandindo-se para as áreas circunvizinhas, o que demonstraria a 
mobilidade do fenômeno criminal nos centros urbanos e os reflexos inerentes a essa 
mobilidade nas regiões periféricas. 

O exame das taxas de homicídio revela que a Estrutural é a área mais crítica e 
é uma das únicas Regiões Administrativas (Recanto das Emas é a outra) cuja taxa não 
diminuiu em 2009, ainda que essa região esteja localizada em área central do DF.
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3.1.3 Perfil das Vítimas e Agressores
De acordo com os números do Sistema Millenium11, 57% dos agressores são do 

sexo masculino e possuem entre 18 e 30 anos. De modo semelhante, 55% das vítimas 
de homicídio também são do sexo masculino e possuem entre 18 e 30 anos. 

As maiores vítimas de homicídio no Distrito Federal são os jovens do sexo mas-
culino. O estudo aponta a vulnerabilidade dos jovens, “expostos a oportunidades e 
estímulos sociais negativos, como o tráfico de drogas, uso de armas, consumo de be-
bidas alcoólicas”, como fatores que explicam a violência, bem como a pobreza, a falta 
de oportunidades no mercado de trabalho e a evasão escolar. 

Em relação ao estado civil, há maior incidência de homicídios praticados por 
agressores solteiros; as vítimas também são em sua maior parte solteiras. Quanto à 
escolaridade, o estudo afirma que do total de 220 agressores, 120 deles não tiveram o 
nível de escolaridade identificado. A despeito dessa carência de dados, notou-se que 
o maior percentual de agressores e vítimas encontra-se entre aqueles que só comple-
taram o ensino fundamental. 

3.1.4 Locais de Ocorrência e Motivações
Os dados obtidos12 foram distribuídos em três grupos distintos: público, se-

mipúblico e ambiente doméstico. Considerou-se como local público aquele de livre 
acesso para as partes, tais como vias públicas, praças, lagos, etc. De acordo com o 
estudo, 76% das ocorrências de homicídios informam que os crimes foram praticados 
em locais públicos. 

Como locais semipúblicos foram considerados aqueles colocados à disposição 
do cidadão, com algumas restrições de acesso: como bares, boates, comércios, igrejas, 
escolas, estádios de futebol, cinemas, shoppings e os logradouros públicos (prédios 
públicos). Dos homicídios registrados, 8%  foram praticados em bares ou boates. Em 
geral, esses homicídios são precedidos de desavenças geradas nesses locais, culmi-
nando com a morte, em via pública, de acordo com as análises da Polícia Civil. Os 
ambientes domésticos, ou intralar, são os de uso privativo do cidadão (residências). 
Foram praticadas em ambiente doméstico 16% das ocorrências. 

No que diz respeito às motivações, o estudo considerou as seguintes catego-
rias: drogas, motivo fútil, vingança, crime passional, álcool, gangues, acerto de contas e 
erro. Dos 309 registros efetuados no primeiro semestre de 2008, foram identificadas as  
 
 

11. Sistema de informações e registros da PCDF.

12. Polícia Civil do Distrito Federal. Departamento de Atividades Especiais – Divisão de Estatística e Plane-
jamento Operacional. Relatório de Análise Criminal N° 63/2008. Disponível em: <http://www.pcdf.df.gov.
br/Upload/PDF/NaturezaCriminal/FileUploadPDF4_2.pdf>. Último acesso em: 15 jul. 2010.
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motivações em 226 ocorrências (73,1%). As maiores motivações dos homicídios no DF 
de acordo com o relatório são: motivo fútil13 (32,3%), drogas (19%) e vingança (14,2%).

Gráfico 7 
Homicídios por motivação no DF, segundo a PCDF – segundo semestre de 2008

 

________________________
Fonte: PCDF – 2008. Elaboração: Ilanud – 2010

3.2.3 Comparação entre RAs
No que diz respeito aos homicídios, há taxas por 10 mil habitantes, o que torna 

a comparação mais confiável. Dessa forma, ao passo que Ceilândia aparece como a 
líder em quase todos os tipos de ocorrências registradas pela polícia quando examina-
mos o número absoluto de registros, a Estrutural é a primeira nas taxas de homicídios, 
o que também é possível visualizar nos dados georreferenciados no mapa 2 a seguir.

13. Na categoria “motivo fútil”, foram considerados os homicídios praticados por desavenças sem nenhum 
vínculo aparente, desproporcionais entre o crime e sua causa; e aqueles em que não se vislumbra nenhum 
motivo, ou seja, pela ausência de motivos. Na motivação “drogas”, estão incluídas todas as mortes relaciona-
das ao tráfico e acerto de contas, motivados pela droga. Na motivação “vingança”, considerou-se a relação 
de animosidade entre as partes, acrescida de certo grau de mesquinhez. Nesse ponto, foram considerados os 
homicídios praticados pela inimizade e ódio. No “acerto de contas”, considerou-se homicídios provocados 
por ambição, dívidas, jogo/aposta ou quaisquer outros que não sejam motivados por drogas. Na “motivação 
passional”, foram consideradas todas as relações valoradas pelo sentimento e pela intimidade entre as pessoas. 
Podem ser sujeitos dessas relações cônjuges, namorados, amantes, noivos, parceiros (inclusive em relação ho-
mossexual). Foram agregados na categoria “álcool” as brigas de bar, brigas domésticas e os desentendimentos 
diversos, desencadeados pelo uso de bebida alcoólica. Na categoria “gangues”, foram considerados os homicí-
dios praticados por pessoas associadas a gangues ou em razão destas. A última categoria, denominada “erro”, 
considerou as possibilidades de um indivíduo matar o outro por ledo engano, inclusive quando o agressor, com 
intenção de matar uma pessoa, erra e mata outra; a legítima defesa pessoal e de terceiros; o erro plenamente 
justificável, ou seja, os casos de legítima defesa putativa.
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Mapa 2
Concentração de homicídios no DF – 2004

________________________

Fonte de dados: NUGEO\GESP\DIFIS\SOSP\SSPDF. Elaboração: SSPDF – 2011
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No entanto, se o tamanho da população de Ceilândia explica em parte o alto 
número de ocorrências registradas na cidade, este é ainda um dos locais do Distrito 
Federal a sofrer com os mais altos índices de criminalidade da região. Estrutural, por 
outro lado, apenas aparece nos relatórios policiais a partir de 2004 e não registra alto 
número de ocorrências de roubos, furtos ou estupros. Por outro lado, possui número 
significativo de pessoas desaparecidas, provavelmente vinculadas ao alto número de 
homicídios do local. O tráfico de drogas sofre variação significativa desde 2004, tendo 
apenas cinco casos registrados em 2004 e 2005 e chegando a 23 ocorrências em 2007. 

Na medida em que a dinâmica da criminalidade está vinculada às especificida-
des de cada região, é possível notar a diferença entre Ceilândia e Estrutural no que diz 
respeito aos dados apresentados. Enquanto a primeira se destaca pela alta incidência 
de roubos e furtos de diversas naturezas, bem como de lesões corporais, a segunda 
registra a maior incidência de homicídios do Distrito Federal. 

3.3 Segurança Pública
A estrutura da segurança pública no DF é composta pelos segmentos da Polícia 

Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do DETRAN e da Defesa Civil (até 2010). 
A coordenação das ações desses diferentes órgãos compete à Secretaria de Segurança 
Pública do DF – SSP-DF por meio de uma série de subsecretarias especializadas14.

Os dados sobre homicídios da Polícia Civil revelam que em todo DF houve 
uma redução deste crime no ano de 2009 em todas as regiões, com exceção de Es-
trutural, Recanto das Emas e Park Way, sendo que nesta última o aumento foi de 2 
para 3 registros. Uma das razões apontadas por agentes de segurança pública é que 
os homicídios são crimes difíceis de controlar, na medida em que muitos deles ocor-
rem na esfera privada e outros por acerto de contas, atribuindo, em grande medida, 
essas ocorrências à própria “natureza violenta” do homicida e ao comportamento 
“errado” des e perpetradores. 

Para alguns policiais as maiores vítimas do tráfico de drogas são os chamados 
“aviõezinhos”, ou seja, os jovens (em geral meninos), chamados de “sub-traficantes”, 
que se veem reféns do vício e acabam vítimas de acertos de contas. O próprio aumen-
to de roubos no interior de transportes coletivos é atribuído, além do fim do transpor-
te em vans e da comercialização ilegal dos vale-transportes, a esses usuários de drogas 
que precisam de pequenos valores imediatos para comprar a droga. 

14. Suproc – Subsecretaria de Programas Comunitários; Sesipe – Subsecretaria do Sistema Penitenciário; Sus-
dec – Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal; Susplac – Subsecretaria de Planejamento 
e Capacitação; e Sosp – Subsecretaria de Operações de Segurança Pública, unidade executiva do Sistema de 
Segurança Pública, que se subordina diretamente ao Secretário-Adjunto; Si – Subsecretaria de Inteligência; 
Sudesa – Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água.
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Há vários problemas de segurança pública gerados em função do trânsito fácil 
e constante de pessoas entre o Entorno e o DF. A estimativa é de que cerca de dois 
milhões de pessoas do Entorno transitem diariamente no Distrito Federal, sobrecar-
regando serviços públicos e favorecendo dinâmicas da criminalidade. A distância que 
separa o DF de algumas cidades do Entorno pode ser bastante curta; em poucos quilô-
metros cruza-se uma fronteira que separa diferentes governos e diferentes realidades. 
Assim, um criminoso que comete um crime em Brasília pode fugir para um município 
do Entorno dificultando a ação policial. 

Durante este estudo foi possível identificar algumas medidas para melhorar a 
comunicação e integração entre os órgãos de segurança pública que atuam na RIDE-
-DF. Um exemplo é a criação de um portal de troca de informações, chamado Portal 
do Entorno, no qual há intercâmbio de informações com GO, DF e MG, Polícia Rodo-
viária Federal e Polcia Federal. Nessas comunicações, são estabelecidas estratégias e 
protocolos para a ação das diferentes polícias, por exemplo, no que tange ao cruza-
mento das fronteiras. Para tanto, foram realizados investimentos em equipamentos de 
comunicação, como rádios e transmissores, que permitam maior integração entre as 
polícias do DF e Entorno. A hospedagem do Portal é de responsabilidade do Distrito 
Federal e o acesso é restrito a agentes de segurança pública previamente cadastrados.

Figura I 
Portal do Entorno

________________________

Fonte de dados: NUGEO\GESP\DIFIS\SOSP\SSPDF. Elaboração: SSPDF – 2011
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Foram identificados trabalhos conjuntos entre a Secretaria de Segurança Pú-
blica do DF e as Secretarias de Goiás e Minas Gerais, por meio do GGI-E  – Gabinete 
de Gestão Integrada do Entorno. Deste participam o DF (Brazlândia, Sobradinho, Pla-
naltina, Paranoá, Santa Maria, Gama, São Sebastião, Recanto das Emas, Samambaia e 
Ceilândia) e os municípios que fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica celebra-
do entre o Ministério da Justiça, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. No território de 
Goiás participam os municípios de Alexania, Abadiania, Águas Lindas de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cristalina, Cocalzinho de Goiás, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Ber-
nardo, Planaltina de Goiás, Pirenópolis, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de 
Goiás e, no território de Minas Gerais, participam os municípios de Buritis, Cabeceira 
Grande, Unaí, Formoso e Paracatu, sendo que este último não integra a RIDE.

O DF possui uma alta relação entre o número de policiais por número de ha-
bitantes. Segundo dados referentes ao 4º Trimestre de 2010, são 14.959 policiais mi-
litares e 5.460 policias civis, totalizando 20.419, o que garante uma relação de 171,3 
habitantes por policial militar e 469,4 habitantes por policial civil. Mas é importante 
ressaltar que a qualidade do policiamento e a redução de índices de criminalidade não 
estão somente vinculadas ao tamanho do efetivo e aos salários. Avanços na redução 
do crime e da violência dependem também da distribuição do efetivo e de sua articu-
lação com projetos e programas de prevenção.

É importante destacar a quantidade de ações de prevenção à violência desti-
nada a jovens sob a responsabilidade da SSP-DF. A participação intensa da pasta da 
Segurança Pública em ações de cunho preventivo já em curso e consolidadas há bas-
tante tempo é um diferencial, uma vez que demonstra preocupação em articular estra-
tégias de prevenção com a repressão qualificada ao crime. Ainda assim, considerando 
a situação de segurança pública de algumas regiões do Distrito Federal apresenta-se a 
necessidade de aumentar os investimentos em programas de prevenção e atenção a 
grupos em condição vulnerável a drogas, à violência e ao crime. 

A polícia do DF já ganhou destaque nos veículos de comunicação em razão de 
suas ações violentas. O episódio mais conhecido é o do policial militar que matou um 
torcedor com uma coronhada e um disparo de arma de fogo em frente a um estádio 
de futebol no dia 7 de dezembro de 2008. A Secretaria de Segurança e os órgãos de 
segurança pública sob sua coordenação têm realizado esforços para prover formação 
e treinamento adequados, além de fortalecer as corregedorias na apuração de denún-
cias envolvendo policiais e de desvios de conduta por parte dos agentes de seguran-
ça, uma vez que o papel do controle externo da atividade policial é complementar o 
controle interno exercido pelas corregedorias. Por outro lado, a ação das Ouvidorias 
de Polícia (tanto da PC como da PM) não foi destacada nas entrevistas.  
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3.4 Ações ou Programas Sociais de Combate à Violência no Distrito 

Federal
Dentre as políticas públicas de prevenção à violência em curso no Distrito Fe-

deral, pode-se destacar: 

•	 Programa “Picasso não pichava”, que parte do pressuposto de que a pi-
chação pode ser o início da delinquência porque ela está relacionada com 
uma demonstração de poder do jovem, conquistado mediante a demar-
cação de territórios, em muitos casos em contexto de violência resultante 
de brigas entre gangues. Nesse sentido, o “Picasso não pichava” tem uma 
atuação muito importante na prevenção da criminalidade entre jovens. 

•	 Programa “Esporte à meia-noite”, que procura fornecer uma ocupação sau-
dável para o jovem que se encontra na rua, promovendo o contato dele 
com os esportes. O programa teve início em Planaltina, foi expandido para 
Ceilândia e pretende ser implantado em outras localidades. 

•	 Proerd, que é o “Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violên-
cia” executado pela Polícia Militar, que busca prevenir o envolvimento dos 
jovens com as drogas. 

•	 Postos comunitários de segurança, que embora sejam muito importantes 
para estreitar o contato da polícia com a comunidade e aumentar o núme-
ro de denúncias feitas pela população, esbarraram na falta de efetivo. Este 
foi, inclusive, o principal problema mencionado em vários momentos da 
entrevista e destacado também pelos policiais, tanto em Ceilândia, quanto 
na Estrutural. 

•	 Perímetro escolar, o qual impede que em um raio de 300 metros da esco-
la exista qualquer tipo de comércio ou atividade econômica “que possa 
causar desvio na moral, no estudo, ou no interesse da criança pela escola”. 
Além disso, há uma interação importante da polícia com outros órgãos 
no sentido de informar e requisitar a instalação de postes de iluminação e 
poda de árvores para facilitar a atividade policial. 

Na fase quantitativa da pesquisa, foram identificados doze programas e proje-
tos de prevenção à violência que têm atuação no Distrito Federal. As iniciativas estão 
listadas na Tabela 20 a seguir: 
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Tabela 20 - Programas e projetos de prevenção à violência no DF

________________________
Fonte: Sistematização de Experiências de Prevenção da Violência entre Jovens. Relatório de Pesquisa. Projeto Prevenção da 

Violência entre Adolescentes e Jovens no Brasil: Estratégias de Atuação – Eixo 02. Ilanud, 2010. 

O primeiro é o “Programa Segurança Comunitária”, constituído por integrantes 
da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Trân-
sito, que atuam “de forma integrada com a comunidade, colaborando no trato das 
questões de segurança pública e defesa social, de forma preventiva, e executando as 
políticas correspondentes em parceria com as populações locais, ouvindo-as em seus 
anseios e prioridades”, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O programa 
surgiu inicialmente como projeto piloto nas Regiões Administrativas de Candangolân-
dia, Cruzeiro e Recanto das Emas, mas visa ser estendido para outras localidades do 
Distrito Federal.
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O segundo programa é também desenvolvido pela Secretaria de Segurança 
Pública e chama-se a “Companhia de Teatro Pátria Amada”, criada em 1994. Desde sua 
criação até o mês de março de 2004, esteve subordinada à Polícia Militar do Distrito 
Federal. Em abril de 2004, a Companhia passou a fazer parte da estrutura da Secreta-
ria de Segurança. Sob coordenação da Secretaria, ampliou a área de atuação e, atual-
mente, a peça principal da Companhia é voltada para a educação e prevenção ao uso 
indevido de drogas lícitas e ilícitas. Atualmente, a Companhia tem um atendimento 
mensal nas escolas do Distrito Federal, realizando cerca de 15 apresentações por mês. 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário é situado em Sobradinho e faz par-
te da Associação Cristã de Moços de Brasília. Afirma atuar em parceira com o governo e 
ter por objetivo “garantir proteção social aos beneficiários, estimulando a capacidade 
de ‘enfrentamento’ das condições geradoras de exclusão social e visando  conquista de 
autonomia, resiliência, sustentabilidade e protagonismo”. 

O projeto “ECA: Uma Lição de Vida – Oficina do Vidro” é desenvolvido com jo-
vens em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida, de Ceilân-
dia/DF. O principal objetivo desse projeto é permitir ao adolescente/jovem a opor-
tunidade de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. O projeto 
existe desde 2006, é desenvolvido no Plano Piloto de Brasília e dele já participaram 45 
adolescentes.

O “Esporte à Meia-Noite” foi criado em decorrência do alto índice de criminali-
dade juvenil apresentado na cidade de Planaltina/DF, resultante da disputa territorial e 
de poder entre a gangue do Pombal, na Vila Buritis, e a gangue do Agreste, no Jardim 
Roriz, com cerca de 150 integrantes cada uma, de jovens na faixa etária de 13 a 17 
anos. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal implantou em Planaltina a 
experiência piloto do projeto Esporte à Meia-noite, como resultado de reuniões com 
lideranças jovens da comunidade local. Nestes encontros identificou-se que a causa 
principal da grande incidência de adolescentes em atos infracionais diversos era a fal-
ta de atividades esportivas e de lazer. A partir desta constatação decidiu-se criar o pro-
jeto e foi escolhido como núcleo de atividades do projeto piloto o Centro de Atenção 
Integral à Criança – CAIC Assis Chateaubriand, na Quadra 10 da Vila Buritis, por estar 
situado na área de atuação da gangue do Pombal. O objetivo geral do projeto é com-
bater, de forma preventiva, a criminalidade juvenil, por meio do desenvolvimento de 
ações esportivas, de qualificação profissional e de lazer para adolescentes, no período 
noturno, quando se encerram as aulas e aumenta a incidência de infrações cometidas 
por jovens.

O “Picasso não Pichava” é um programa da Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública, vinculado  Subsecretaria de Programas Comunitários – Suproc que tem a 
finalidade de reduzir a criminalidade infanto-juvenil por meio de ações socioculturais 
que visem ao desenvolvimento da cidadania dos participantes,  elevação de sua auto-
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estima,  facilitação das suas formas de expressão e ao despertar da consciência para a 
preservação do patrimônio público e privado do Distrito Federal, bem como seu en-
caminhamento e sua inserção no mercado de trabalho por meio de diversas parcerias. 
Atende cerca de 450 jovens de 12 até 29 anos e é desenvolvido nas regiões de Itapuã, 
Varjão, Paranoá, Sobradinho e Brazlândia.

O “Hip Hop Pró-Ativo” é um programa situado em Brazlândia e foi criado pela 
ONG Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária com o intuito de possibilitar a inclusão 
social e a formação para a cidadania de jovens em situação de risco social, por meio de 
diferentes linguagens artísticas e culturais. Participam do projeto aproximadamente 
80 crianças e adolescentes, mas uns 200 já participaram. 

“O Caráter Conta!”, realizado pela associação Companheiros das Américas 
– Comitê Brasília, é um projeto que “almeja facilitar o resgate de valores básicos do 
comportamento individual”, a saber, respeito, sinceridade, responsabilidade, zelo, sen-
so de justiça, cidadania, que denominam de “os seis pilares”. Ativo no DF desde 2000, 
afirmam já ter atendido aproximadamente 12 mil jovens. O trabalho é realizado nas 
escolas mediante intervenções como dinâmicas, jogos, brincadeiras atitudes positivas 
e de conscientização do cidadão. Atualmente há sete escolas, nas regiões de Gama, 
Taguatinga e Ceilândia, que aplicam em suas aulas diretrizes básicas retiradas entre os 
“seis pilares”. 

 No “Oficina Cultural Consciência Negra”, realizada pela OSCIP Centro Cultural e 
Social Grito de Liberdade Mestre Cobra, o objetivo é inibir e erradicar o maior número 
de modalidades de situações de risco, mediar conflitos e trabalhar na socialização e 
ressocialização de indivíduos, reintegrando-os de forma plena na sociedade. Atual-
mente a entidade atende 1.500 pessoas, sendo cerca de 40% na faixa etária de 12 a 17 
anos, 35% na faixa etária de 18 a 29 anos e o restante dividido em todas as idades. Ao 
longo dos 15 anos de trabalho, mais de 4.000 pessoas já participaram das atividades. 
O projeto é desenvolvido em 21 comunidades do DF e Entorno.

O programa “Pra Ficar de Boa” foi criado pela mesma OSCIP durante as grava-
ções do documentário de longa metragem “Pra Ficar de Boa”, que retrata a realidade 
de adolescentes infratores, assim como as possibilidades de inclusão para eles. O pro-
jeto possui a mesma motivação do filme: a sensibilização pela arte, com o objetivo de 
promover a inclusão social. Atualmente, o projeto atende 10 adolescentes entre 12 e 
17 anos egressos do sistema socioeducativo e ocorre em Riacho Fundo I. 

O Programa “Escola Aberta”, executado pela Secretaria de Educação do DF, em 
convênio com o Ministério da Educação, tem como proposta central proporcionar aos 
alunos da educação suas comunidades espaços alternativos para o desenvolvimento 
de atividades de cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania 
e ações educativas complementares durante o final de semana. O programa foi criado 
a partir da constatação feita pela Unesco de que os índices de violência envolvendo 



48 o distrito Federal e suas reGiões adMinistrativas

jovens são maiores nos finais de semana. Até julho de 2009, contavam com 54 escolas 
funcionando, com um público médio de 5.400 pessoas atendidas por final de semana, 
em sua grande maioria crianças e jovens.

O programa “Jovem de Expressão”, fruto de uma parceria entre o Grupo Caixa 
Seguros, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC, o Grupo Cul-
tural Azulim e a Central Única das Favelas – DF – CUFA-DF, estimula a participação dos 
jovens de 18 a 29 anos em atividades. O objetivo final do programa é promover conhe-
cimentos, práticas e atitudes para melhoria da saúde dos jovens por meio da redução 
de sua exposição à violência. A ação é implementada em Ceilândia e Sobradinho II e 
segue duas principais tecnologias sociais: o “Fala Jovem” traz a metodologia da terapia 
comunitária, proporcionando um espaço onde os jovens, pais e outras pessoas expos-
tas à violência dividem seus receios, preocupações e propostas para uma convivência 
social melhor. O “Expressão Jovem” oferece oficinas culturais (dança, grafite, capoeira, 
entre outras) construídas com base no empreendedorismo.

Os projetos e programas identificados têm como um de seus objetivos pre-
venir a violência no Distrito Federal. Desses, cinco são executados pelo governo do 
DF e aparentam ter largo alcance, pelo número de jovens atendidos. Os demais são 
projetos da sociedade civil que atuam de forma mais localizada em algumas Regiões 
Administrativas.
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IV. Conclusões e Recomendações 

Para concluir este estudo, a primeira reflexão a fazer diz respeito à complexi-
dade e ao desafio que representou elaborar um diagnóstico de uma região com as 
características da RIDE: composta por uma unidade federativa, o Distrito Federal, que 
por sua vez é composto por 30 Regiões Administrativas, e mais 19 municípios do Es-
tado de Goiás e três municípios do Estado de Minas Gerais. Totalizando 52 localidades 
(entre municípios e RAs), divididas entre três unidades federativas diferentes, o DF está 
integralmente inserido na RIDE, enquanto os Estados de GO e MG só possuem parte 
de seus municípios na região. A dinâmica de formação da RIDE-DF é caracterizada 
por uma relação de dependência entre os municípios do Entorno e o Distrito Federal, 
revelando marcantes desigualdades entre os principais indicadores do DF e dos mu-
nicípios do Entorno, sejam eles da segurança pública ou de áreas fundamentais para 
políticas de prevenção, como educação, saúde e assistência social. 

Para dar conta do desafio, foram selecionadas algumas localidades para apro-
fundar a análise e essa escolha foi feita segundo as maiores taxas de violência letal. O 
panorama traçado é, portanto, parcial, na medida em que traz informações quantitati-
vas da RIDE como um todo e qualitativas mais detalhadas de quatro localidades espe-
cíficas: Águas Lindas de Goiás, Luziânia, ambas em GO, e Estrutural e Ceilândia, no DF. 

Apresentar conclusões gerais diante desse quadro representa outro grande 
desafio. Desse modo, não se pretende trazer aqui recomendações detalhadas para 
serem implantadas em cada uma das localidades da RIDE-DF, mas identificar os prin-
cipais pontos comuns, para os quais se podem formular algumas recomendações ge-
rais. Recomendações mais específicas requerem estudos mais aprofundados de cada 
região administrativa ou município abordado. É evidente, portanto, a necessidade de 
estudos complementares que procurem analisar em profundidade outras dimensões 
das cidades pesquisadas e que possam fornecer subsídios para recomendações mais 
elaboradas e específicas em termos de políticas públicas.

Isto porque planos de segurança e convivência devem ser construídos sem-
pre com base nas especificidades locais, com ampla participação do governo local, da 
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comunidade e de outros atores inseridos nos territórios. As recomendações aqui apre-

sentadas foram feitas para que se inicie um planejamento mais detalhado de ações 

locais de segurança pública nos municípios e regiões administrativas da RIDE-DF.

•	 Gestão integrada e sistêmica das políticas de segurança pública, não só do 
ponto de vista do contole da criminalidade, por meio das agências de segu-
rança e justiça (polícias, ministério público, judiciário e sistema prisional), mas, 
sobretudo, por meio das pastas que podem desenvolver ações preventivas, 
como educação, saúde, infraestrutura urbana, assistência social, entre outras. 
Isto implica que estados e municípios devem trabalhar de forma integrada 
para poder desenvolver uma política de segurança pública que dê conta dos 
problemas da RIDE-DF.

•	 Fortalecer a produção e integração dos dados criminais do DF e de todos os 

municípios do Entorno, com atualização permanente, é imprescindível para 
um melhor planejamento e articulação das instituições de segurança pública 
do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais em toda a área da RIDE. Uma ex-
periência promissora é o “Portal do Entorno”, no qual há intercâmbio de infor-
mações entre as polícias de GO, DF e MG, Polícia Rodoviária e Polícia Federal. 
Nessas comunicações são estabelecidas estratégias e protocolos para a ação 
das diferentes polícias, por exemplo, no que tange ao cruzamento das frontei-
ras. Porém, para um efetivo funcionamento do Portal do Entorno é fundamen-
tal que as instituições e os governos envolvidos se comprometam a alimentar 
o banco de dados, incorporar a ferramenta ao cotidiano de suas ações, além de 
criar um sistema integrado de registro de ocorrências para que as instituições 
de segurança e justiça possam atuar de forma articulada.

•	 Fortalecer o GGI-E  – Gabinete de Gestão Integrada do Entorno como espaço de 
planejamento integrado, com a definição de prioridades e das ações, assim como 
incentivar a criação de GGIs em nível municipal nas regiões administrativas do Dis-
trito Federal.

•	 Elaboração de planos locais de segurança pública para municípios e regiões 

administrativas de forma a determinar ações e políticas públicas que visem dar 
conta de diminuir os índices criminais nas localidades, garantindo o direito à se-
gurança de seus cidadãos e uma convivência pacífica e harmoniosa nas cidades. 

•	 Avançar na construção de protocolos de atuação articulada que definam as 
atribuições de cada polícia (Federal, Civil e Militar dos três Estados e Guarda 
Municipal, quando houver), incluindo formas de cooperação entre unidades 
federativas e governo federal. 

•	 Aumentar as condições de investimento das prefeituras na melhoria da in-

fraestrutura urbana das regiões mais afetadas pela violência e criminalidade. 
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•	 Trabalhar com as secretarias de educação, identificando a interface com 

problemas de violência nas escolas e desenvolvendo ações para lidar com 

ela, e de assistência social para trabalhar com públicos mais vulneráveis à 

violência, como mulheres e crianças, por exemplo, são algumas importantes 
medidas a serem tomadas.

•	 Definir como prioridade a retirada de armas de fogo de circulação. Para 
tanto, é fundamental implementar a campanha de recolhimento de armas de 
fogo, a qual pode ser realizada pelo estado ou pelos municípios, sempre em 
parceria com a Polícia Federal.

•	 Fortalecer referências positivas entre os jovens e o protagonismo juvenil 

em prol de ações coletivas. Investir em espaços públicos de lazer e esporte, 
desenvolvendo neles atividades mediadas e coordenadas por profissionais 
com conhecimento a habilidade de trabalhar com jovens. Em paralelo, ampliar 
e aprimorar projetos que já existem, como o “Esporte à Meia-noite”, “Picasso 
não Pichava”. No campo da sociedade civil, a exemplo do Programa Jovem de 
Expressão, desenvolver projetos voltados para os jovens, que estimulem o re-
gaste da autoestima, que valorizem sua identidade juvenil e o vínculo com 
sua comunidade de uma maneira saudável, a construção coletiva de regras, a 
convivência com a diversidade e a resolução pacífica de conflitos.

•	 Desenvolver campanhas de comunicação ressaltando o potencial positivo 

das diferentes comunidades e trabalhar com a mídia local em parceria com 
a comunidade na divulgação das boas práticas e atividades desenvolvidas lo-
calmente.

•	 Fortalecer organizações da sociedade civil para  trabalharem em parceria 

com os diferentes níveis de governo no sentido de contribuir para a imple-

mentação de políticas de prevenção à violência e às drogas.

•	 Investir na implantação de programas de policiamento comunitário para me-
lhorar as relações entre polícias e populações em condições mais vulneráveis.

•	 Fortalecer a participação social na governança da segurança pública a par-

tir do trabalho com os Conselhos Comunitários de Segurança – Consegs, 
incentivando a participação de policiais e de representantes da comunidade 
e criando uma sistemática de trabalho que preste contas a todos os partici-
pantes das medidas tomadas. Nos locais onde não há conselhos, fortalecer 
espaços de discussão sobre segurança Pública e, na medida do possível, por 
meio da criação de Consegs.

•	 Estabelecer Procedimentos Operacionais Padrão – POP para todas as polí-

cias que atuam no DF e municípios do Entorno, especificamente em relação 

à abordagem nas ruas, baseados em critérios objetivos, relacionados a situa-
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ções e comportamentos individuais e não em padrões sociais ou étnicos, que 
podem gerar abordagens baseadas em preconceito e discriminação.

•	 Investir na criação de Ouvidorias de Polícia para receber queixas e alegações 
de desvios de conduta policial. Esses órgãos de controle externo devem traba-
lhar de forma articulada com as corregedorias de polícia. 

•	 Criar um observatório de segurança pública da RIDE-DF a partir de parcerias 

com Universidades e centros de estudos da região, que subsidiem os gover-
nos com informações mais confiáveis sobre os impactos dos homicídios e das 
drogas na segurança pública. A redução da violência no trânsito no Distrito Fe-
deral provou que o debate técnico envolvendo diferentes níveis de governo e 
sociedade civil organizada pode facilitar políticas públicas eficazes na redução 
de diferentes formas de mortalidade. Embora vários discursos apontem para o 
crescimento do tráfico e consumo de drogas na região, é fundamental conhe-
cer melhor o problema. Durante a elaboração deste estudo foi difícil identificar 
muitas pesquisas científicas que realmente forneçam um quadro preciso das di-
versas dinâmicas de crime e violência associadas às drogas. 

•	 Reforçar o trabalho de investigação nas fronteiras para identificar as estru-

turas mais organizadas do tráfico, a partir de parcerias e convênios com o 
Governo Federal, em especial com o Departamento de Polícia Federal.

•	 Desenvolver ações que considerem o perfil dos pequenos traficantes. Quan-
do se trata de adolescentes e jovens em busca de reconhecimento e poder, 
por exemplo, um trabalho focalizando familiares e amigos, no sentido de ofe-
recer alternativas de desenvolvimento individual, social e produtivo. 

•	 Desenvolver formas de atenção e tratamento de usuários de drogas com a 

implementação de programas interdisciplinares, entre a área de assistência 
social, saúde e educação, com foco também na redução de danos. Em termos 
de atendimento especializado, os Centros de Atenção Psicossocial destinados 
a tratar problemas de álcool e drogas – CAPs AD.

•	 Criar uma rede de resposta integrada à violência doméstica, articulando dife-
rentes serviços, como escolas, polícia, serviços de atendimento à mulher, entre 
outros, com a capacitação adequada dos profissionais que lidam com o proble-
ma. Esse esforço deve incluir também o desenvolvimento de campanhas de in-
formação e sensibilização sobre o fenômeno ao nível local e regional.

•	 Formar e capacitar os profissionais de educação para trabalhar especifica-

mente com problemas de violência e drogas e desenvolver programas de 

mediação de conflitos na escola. Neste sentido, é necessário também ampliar 
e criar programas de abertura da escola para comunidade nos finais de sema-
na e horários alternativos.
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