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Resumo:

Este trabalho foi realizado com o objetivo de identificar como a política federal do Sistema
Único de Segurança Pública está sendo implementada em municípios do Nordeste e, por sua
vez,  como  as  políticas  dos  Governos  Locais  convergem  para  este  processo  de
implementação.  Um  segundo  objetivo  foi  analisar  quais  fatores  podem  auxiliar  a
compreensão  da  existência  de  estágios  diferenciados  de  implantação  nos  municípios
selecionados,  destacando  os  constrangimentos  e  incentivos  relacionados  a  estes.  Para
seleção  dos  casos  estudados,  utilizaram-se  dados  da  Pesquisa  de  Informações  Básicas
Municipais – CENSO MUNIC/IBGE, tendo sido selecionada uma amostra censitária de dez
municípios nos estados da Bahia e  de  Pernambuco.  Nestes contextos,  foram explorados
aspectos  relativos  aos  processos  e mecanismos de implementação do SUSP e  de outras
políticas públicas e iniciativas locais de prevenção à criminalidade e violência, tanto entre
segmentos dos governos subnacionais, como da sociedade civil organizada. Por alcançarem
maior  interface  com  o  SUSP,  as  políticas  municipais  (Guardas  Municipais,  Planos
Municipais, Fundos Municipais e Conselhos Municipais/Comunitários) foram estudadas de
forma  mais  incisiva,  por  meio  da  coleta  primária  de  dados  qualitativos,  buscando-se
aprofundar a compreensão do fenômeno em análise. Considerando que a implementação da
política  nacional  do  SUSP  presume  a  descentralização  de  poderes,  competências  e
atribuições,  mas,  em contrapartida,  exige  o  estabelecimento  de  relações  cooperativas  e
complementares entre níveis de governo, a fundamentação teórica das análises empíricas
desta  pesquisa  buscou,  notadamente,  contribuições  na literatura sobre implementação de
políticas  públicas  e  nos  estudos  sobre  descentralização  política  e  relações
intergovernamentais,  a  fim  de  dar  conta  de  compreender  quais  instituições  afetam
comportamentos  e  decisões  no  processo  de  implementação  da  política  em  análise.  Os
achados indicaram que embora apresente incentivos  universais,  o SUSP se  encontra em
estágio mais institucionalizado nos municípios de Pernambuco do que nos municípios da
Bahia, permitindo concluir que a implementação da política analisada envolve um arranjo
de relações que varia segundo a interação entre os desenhos das políticas municipais pré-
existentes e as seguintes variáveis: o caráter de execução da política estadual de segurança
pública nos municípios; o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre as políticas de
prevenção; as articulações estabelecidas entre o nível municipal e federal; e, sobremaneira,
os contextos de governança intermunicipal. Conclui-se, ainda, que a implantação do SUSP
potencializa-se em situações que envolvem um desenho robusto de relações entre governos



locais circunscritos num mesmo território e que, em tais contextos, as burocracias da área e
a intervenção da União jogam papel determinante na implementação da política federal.
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