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A Mosana Cavalcanti,

que transformou uma dor 
em um trabalho incessante 

para que tenhamos uma cidade 
com mais acessibilidade e que 

seja mais justa para todos.
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Prefácio

Ao meu ver, o grande mérito deste livro é registrar na forma impres-
sa e documental a intensa argumentação de Murilo Cavalcanti de 
que um outro tipo de cidade é possível no Brasil, mais precisamen-
te de que um outro tipo de cidade é possível no Recife, a cidade 
que escolheu para viver.

Depois de, por conta própria, ter promovido um intenso estudo das 
mudanças realizadas em Bogotá e Medellín, que envolveu inúmeros 
contatos, viagens, intercâmbios, palestras, artigos, além da expe-
riência de ter sido secretário de Segurança Cidadã em Petrolina, o 
que já remonta a mais de uma década, Murilo recorre ao livro para 
registrar com mais concretude a experiência adquirida e reunir um 
material que possa ser consultado com facilidade por aqueles que, 
como ele, acreditam em cidades melhores e trabalham para que 
elas aconteçam.

Tive a oportunidade de acompanhar Murilo e ser guiado por ele em 
uma viagem técnica às duas cidades colombianas e pude constatar 
in loco o que ouvia falar e lia em publicações dispersas. De fato, é 
impressionante o que eles conseguiram fazer por lá. Tudo com base 
no respeito à vida, à cidadania, ao espaço público, ao conceito que 
hoje corre o mundo de que a cidade deve ser prioritariamente pen-
sada e organizada para os seus cidadãos, em especial para aqueles 
que mais sofrem com a falta de atenção e serviços básicos, como 
é o caso dos jovens em situação de risco, dos idosos, das crianças, 
das pessoas com necessidades especiais, dos pedestres, dos ciclis-
tas, dos usuários de transporte coletivo.

O que mais impressiona na experiência das cidades colombianas é 
que as soluções são simples, sem grandes sofisticações. A diferen-
ça para a nossa realidade brasileira é que, por trás dessas soluções 

Prefácio

Página ao lado
Rua exclusiva para pedestre, 
em Bogotá.

Ciclovia segregada, 
Bogotá conta com mais 
de 400 km de ciclovias.

por Francisco Cunha*
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As Lições de Bogotá e Medellín8

simples, existe a vontade política de fazer com que as prioridades 
sejam observadas. Existe, portanto, uma decisão que antecede as 
soluções postas em prática. É isso que as faz diferentes das nossas 
cidades. Depois de praticamente chegarem ao fundo do poço em 
termos de violência e desatenção pública, as cidades passaram a 
ser governadas por prefeitos que iniciaram uma mudança que per-
dura há mais de uma década com apoio da maioria da população.

Acho que este é o verdadeiro exemplo que devemos observar nelas: 
as mudanças começam com administrações que estão dispostas a, 
de fato, fazerem as mudanças necessárias e são apoiadas pela po-
pulação, que as aprova e apoia novos dirigentes que as continuam, 
criando o que se pode chamar de um círculo virtuoso urbanístico.

Precisamos instalar esse ciclo nas nossas cidades que também já 
chegaram ao fundo do poço em termos de desatenção pública e 
falta de rumos. O momento agora é de iniciar a custosa recuperação 
no caminho de cidades bem mais justas e sustentáveis do que as 
que temos hoje no Brasil. Em especial, o Recife pode se benefi-
ciar muito dos exemplos de Bogotá e Medellín, e a contribuição de 
Murilo organizando este livro é muito bem-vinda. Os recifenses e o 
futuro da cidade agradecem.

* Francisco Cunha é arquiteto e consultor de empresas, 
sócio-fundador da TGI Consultoria em Gestão.

Entrada da Biblioteca 
Virgílio Barco, em Bogotá. 

70 mil pessoas visitam 
essa biblioteca por mês.
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Biblioteca Pública El Tintal, em Bogotá. 
Sala de leitura em família.
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Bogotá e Medellín, planejamento de 
uma cidade para as pessoas.
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Apresentação 13

Não é comum, nem rotineiro, alguém que não tenha negócios na 
Colômbia nem seja ligado às atividades ilícitas do narcotráfico, num 
período de sete anos, ter visitado Bogotá e Medellín por 18 vezes. 
Sim, 18 vezes. Todas essas viagens tiveram um único objetivo: co-
nhecer profundamente as transformações milagrosas por que pas-
saram essas duas cidades colombianas, nos últimos 15 anos, no 
caso de Bogotá, e nos últimos oito anos, no caso de Medellín.

Milagrosas, sim. Tudo nessas duas cidades era associado ao tráfico, 
a mortes violentas, desordem urbana, conflito armado, paramilita-
res, governos corruptos, ineficiência da máquina pública e desespe-
ro de uma população acuada, que tinha como horizonte ver a qual-
quer momento o poder central ser tomado pelo cartel das drogas, 
à frente Pablo Escobar. Medellín, por exemplo, foi considerada a 
cidade mais violenta do mundo. Chegou a uma taxa de homicídios 
de 381 para 100 mil. Pablo Escobar pagava, como prêmio, mil dó-
lares por cada policial morto pelos sicários (matadores de aluguel). 
Em um ano, mais de 500 policiais foram assassinados. Era essa a 
dura realidade dessas duas cidades colombianas. Era.

Uma boa safra de prefeitos competentes salvou essas duas cidades 
do inferno. Jaime Castro, Antanas Mockus, Henrique Peñalosa e 
Luis Eduardo Gárzon em Bogotá. Sérgio Farjado e Alonso Salazar 
em Medellín. Duas armas bastaram para mudar radicalmente essas 
duas cidades: decisão política e boa gestão pública. É uma lenda 
achar que foi dinheiro americano que ajudou a transformar essas 
duas cidades colombianas. E uma lenda maior ainda querer credi-
tar todos os sucessos alcançados por essas duas prefeituras à mão 
de ferro do ex-presidente Álvaro Uribe, principalmente no enfrenta-
mento das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Apresentação
por Murilo Cavalcanti*

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   13 9/18/14   6:32 PM



As Lições de Bogotá e Medellín14

Entusiasmado com o que via e com os resultados obtidos por Bo-
gotá e Medellín, provoquei, ao longo desses seis anos, a ida para 
essas duas cidades de mais de uma dezena de autoridades públicas 
brasileiras, entre elas os deputados federais Raul Henry, Gustavo 
Fruet (recentemente eleito prefeito de Curitiba) e Bruno Araújo. Em 
outra, os deputados estaduais membros da Comissão de Mobilida-
de da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Outra com um grupo 
de vereadores da Câmara do Recife. Uma outra com o governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos. Mais uma com o prefeito de 
Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes. E uma outra, com um olhar 
mais técnico, com um grupo de arquitetos urbanistas do Recife, 
que resultou na construção deste livro.

Não temos a intenção de que esta publicação seja uma referência 
bibliográfica. Tampouco um manual acabado de boas práticas de 
gestão pública praticadas em Medellín e Bogotá e que possivel-
mente poderiam ser copiadas pela maioria das cidades brasileiras 
em função das particularidades e semelhanças existentes entre 
o Brasil e a Colômbia. Não. Queremos que este livro seja um 
depoimento vivo, eloquente, sincero, honesto, com fatos e fotos, 
de que é possível mudar uma cidade em um espaço de tempo 
relativamente curto. Medellín e Bogotá são tão pobres como a 
média das cidades brasileiras. Sofrem dos mesmos males que 
acometem a maioria das cidades latino-americanas. Lá há corrup-
ção. Violência policial. Exclusão social. Concentração de renda. 
Mas há também uma classe emergente de dirigentes públicos, 
sem nenhum vínculo com os partidos tradicionais que governaram 
a Colômbia nos últimos 50 anos, imbuídos de espírito inovador, 
ousado, empreendedor, que transformaram essas duas cidades 
colombianas em referência internacional de mobilidade, educação 
pública de qualidade, segurança cidadã, empreendedorismo, ci-
clovias, calçadas decentes, ordenamento e planejamento urbano, 
gestão eficiente e zelo com o patrimônio público. É a isso que 
podemos creditar o sucesso de Bogotá e Medellín. Duas cidades 
que mudaram para melhor, independentemente da corrente polí-
tica do prefeito que estivesse no comando.

Esperamos, com esta publicação, estar contribuindo para o deba-
te de que é possível mudar uma cidade. As brasileiras precisam 
de mudanças urgentes e transformadoras. Bogotá e Medellín, na 
Colômbia, são duas boas referências de que essas mudanças são 
possíveis.
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Apresentação 15

Entre tantas idas e vindas a Bogotá e Medellín, dois depoimen-
tos emocionados não saem da minha cabeça. O primeiro foi o do 
deputado federal Raul Henry. No aeroporto de Bogotá, na sala de 
embarque, ele desabafou: “Murilo, eu era um político até conhe-
cer a realidade dessas duas cidades colombianas. Agora sou outra 
pessoa e sei que é possível mudar a realidade das coisas. Basta 
vontade política”. O outro foi o do arquiteto urbanista e consultor 
de empresas Francisco Cunha, coautor desta publicação, na sala de 
embarque do aeroporto de Medellín: “Me sinto envergonhado com o 
que vi e com tantas transformações realizadas. O Recife poderia ter 
trilhado esse caminho, mas diferentemente não teve uma estratégia 
nem um projeto de cidade”. Conclusão: se parte dos nossos prefei-
tos resolvesse visitar essas duas cidades colombianas, os aeropor-
tos de Medellín e Bogotá poderiam se transformar numa sala de 
terapia para uma reflexão: “É possível mudar uma cidade”. Muitos 
gestores públicos brasileiros não conseguem planejar uma cidade 
para a maioria da sua população, com um projeto para o presente 
e o futuro. É numa cidade onde as coisas acontecem (para o bem 
e para o mal), sendo o gestor público municipal peça fundamen-
tal para liderar e conduzir um processo de transformação, gerando 
igualdade de condições para todos os seus moradores. Boa leitura!

 

*Murilo Cavalcanti é o atual secretário 
de Segurança Urbana da Cidade do Recife 

e foi o organizador deste livro.

Biblioteca pública
na Comuna 13, no bairro
de Santo Domingo, em Medellín.
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Introdução

No final de 2005, um texto do sociólogo Gláucio Soares, publicado 
no jornal O Globo, chamava a atenção para uma revolução silencio-
sa em andamento em Bogotá, capital da Colômbia. Sacudida por 
uma guerra civil, disputada pelos barões do tráfico e com institui-
ções estatais frágeis, a Colômbia era, até então, exemplo de tudo o 
que dava errado na segurança pública. O artigo de Gláucio Soares 
apontava para o oposto. Depois de atingir a taxa de 80 homicídios 
por 100 mil habitantes em 1993, Bogotá viu o índice despencar 
para 23 por 100 mil dez anos depois. Mais ainda, Medellín, famosa 
internacionalmente por sediar os negócios do megatraficante Pablo 
Escobar, nos anos 1990, também dava sinais de recuperação.

Em 2006, a violência em Pernambuco era crescente, e o Estado 
ocupava o topo do ranking nacional de homicídios, com uma taxa 
de 55 por 100 mil habitantes. Buscar alternativas para reverter 
esse quadro era uma necessidade, e, como repórter do Jornal do 
Commercio, segui para a capital colombiana para descobrir de que 
maneira os bogotanos domaram a criminalidade. O resultado da 
viagem foi um caderno especial, intitulado Manual contra a Violên-
cia, publicado em abril de 2006.

Vale recordar que viajar para Bogotá em 2006 era como se aven-
turar numa terra conflagrada. Os militares das Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia (Farc) mantinham centenas de pessoas 
sequestradas, e bombas eram detonadas em locais de grande mo-
vimento nas principais cidades do país. No entanto, a realidade na 
capital se revelou mais tranquila do que nas metrópoles brasileiras.

Em muitos locais, policiais armados com fuzis patrulhavam as esqui-
nas, mas o que chamava a atenção eram as ruas tomadas por gen-
te. Pelo povo de Bogotá. Não só aos domingos, quando as principais 

Introdução
por Eduardo Machado*

Taxa de Homicídio 
em Bogotá
Por 100 mil habitantes

80

23 22

1993 2003 2011

Página ao lado
Bogotá e Medellín dos anos 
1980: violência, narcotráfico, 
desagregação social e medo.
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As Lições de Bogotá e Medellín18

avenidas se tornavam uma grande ciclovia. No dia a dia, a população 
venceu o medo e ocupou seu espaço. Parques, praças, bibliotecas 
eram locais construídos pelo poder público para receber, e bem, os 
cidadãos.

Apesar de precisar avançar muito nesse quesito ainda, a mobilida-
de era foco do trabalho. Assim como na segurança, os colombianos 
não se preocuparam em reinventar a roda. Eles importaram o mo-
delo de transporte público de Curitiba (PR) e o aperfeiçoaram com 
o Transmilenio. O mesmo princípio de corredores exclusivos para 
ônibus e bilhetagem na estação reduziu o tempo de deslocamento 
daqueles que optaram por deixar o carro em casa ou sempre depen-
deram dos coletivos.

No enfrentamento do crime, o trabalho não se limitou a “limpar” a 
polícia e melhorar a infraestrutura de trabalho. Houve um grande 
investimento na melhoria da convivência urbana. O que os colom-
bianos batizaram de segurança cidadã é a argamassa que une todo 
o projeto e transformou a iniciativa em algo duradouro e irreversível. 

Nesta página
Ordenamento urbano: uma marca 
registrada nas administrações de 
Mockus e Peñalosa, em Bogotá.

Página ao lado
Transmilenio, o melhor BRT da 

América Latina.

Antes

Depois
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As Lições de Bogotá e Medellín20
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Introdução 21

Os bogotanos não se tornaram menos violentos apenas por medo 
de serem punidos. Eles passaram a valorizar a vida de maneira 
diferente e a apostar em dias melhores.

Esse processo começou ainda no governo de Jaime Castro (prefeito de 
Bogotá entre 1992 e 1994). Castro viu o ápice da matança em 1993 
e passou a valorizar a recém-homologada Constituição de 1991 como 
principal estratégia de reverter a curva de criminalidade. A partir de 
1995, com a chegada ao poder do professor universitário, matemáti-
co e filósofo Antanas Mockus, a segurança cidadã ganhou força.

Dirigida pelo sociólogo Hugo Acero, a Subsecretaria de Segurança 
da Prefeitura de Bogotá lançou mão de todos os recursos, inclusive 
de outras pastas, para a contenção da violência. Acero permaneceu 
no cargo no governo seguinte, de Henrique Peñalosa (1998–2000), 
e num segundo mandato de Antanas Mockus (2001–2003).

O modelo de Bogotá foi reproduzido em outras cidades da Colôm-
bia, em especial Medellín. A linha mestra de oferecer o melhor que 
o poder público pode realizar para os mais pobres permanece como 
traço marcante da estratégia.

Até 2006, os índices de homicídios continuaram caindo em Bogo-
tá. Entre 2007 e 2010, a cidade experimentou uma oscilação dos 
números e fechou 2011 com uma taxa de 22 homicídios por 100 
mil habitantes. A taxa de homicídios do Recife em 2011 foi exata-
mente o dobro: 44 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

*Eduardo Machado é jornalista e atualmente 
secretário-executivo de Segurança Urbana 

da Cidade do Recife.

Nesta página
Alargamento de calçadas 
e restrição ao estacionamento 
de veículos em Bogotá.

Página ao lado
Estação de passageiros 
do Transmilenio: rapidez, 
acessibilidade, limpeza
e segurança.

DepoisAntes
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Capítulo 1 |  Lições de Bogotá e Medellín – Entrevista Coletiva

Em junho de 2012, um grupo formado por três arquitetos, uma 
psicanalista e um biblioteconomista pernambucanos viajou para a 
Colômbia, “guiado” pelo administrador Murilo Cavalcanti, para co-
nhecer as soluções adotadas por Bogotá e Medellín para a seguran-
ça, o urbanismo e a mobilidade. Com os olhares voltados para suas 
áreas de atuação, os pesquisadores descobriram que o país vizinho 
realizou uma revolução profunda no trato com a coisa pública e no 
processo de indução de uma convivência mais digna e sadia entre 
seus cidadãos. Lições que podem servir de base para uma urgente e 
necessária mudança na capital pernambucana, às voltas com caos 
no trânsito, falta de saneamento, violência e déficit habitacional.

Em entrevista ao jornalista Eduardo Machado, os integrantes do 
grupo revelaram o que a Colômbia pode ensinar ao Brasil, e parti-
cularmente ao Recife.

Participaram da entrevista: Francisco Cunha, arquiteto, consultor 
de empresas e sócio da TGI Consultoria; Luiz Vieira, arquiteto, pai-
sagista e professor da UFPE; Roberto Montezuma, arquiteto, ur-
banista e professor da UFPE; Cármen Cardoso, psicanalista, con-
sultora de empresas e sócia da TGI Consultoria; Marcos Galindo, 
biblioteconomista, historiador e professor da UFPE; e Murilo Ca-
valcanti, administrador e atual secretário de Segurança Urbana da 
Cidade do Recife.

Lições de 
Bogotá e Medellín
Entrevista Coletiva 1

Página ao lado
Urbanização de favela
no bairro San Javier,
em Medellín.
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Francisco Cunha
Arquiteto, urbanista e consultor 
de empresas da TGI

Roberto Montezuma
Arquiteto, urbanista,
professor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
e presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de 
Pernambuco (CAU/PE)

Eduardo Machado
Jornalista e secretário-

executivo de Segurança 
Urbana do Recife

Foto: Claudio Cruz
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Murilo Cavalcanti
Administrador e
secretário de Segurança
Urbana do Recife

Luiz Vieira
Arquiteto, paisagista 

e professor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE)

Cármen Cardoso
Psicanalista e 

consultora da TGI

Marcos Galindo
Biblioteconomista 

e professor da 
Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)

Foto: Fred Jordão
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As Lições de Bogotá e Medellín26

Eduardo: Murilo, como é que surgiu o seu interesse pela questão 
da segurança e como é que você foi parar na Colômbia pela pri-
meira vez?

Murilo: Em 2004, minha irmã sofreu um assalto e levou um 
tiro que a deixou paraplégica. Naquela época, Recife era con-
siderada a capital mais violenta do Brasil, com uma taxa que 
beirava 70 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. 
E aí eu comecei a pesquisar em que lugar do mundo, cidades ou 
países, ocorreu uma reversão dessa escalada da violência. Dois 
lugares me chamaram muito a atenção: Bogotá e Medellín, na 
Colômbia. Também influenciado por um caderno que o Jornal 
do Commercio publicou na época sobre o que aconteceu em 
Bogotá, viajei para a capital colombiana. Lá, tive contato com 
Hugo Acero, que foi subsecretário de Segurança Cidadã.

Em que ano você foi para Bogotá?

Murilo: Fui em 2006. Fiz esse contato com Hugo Acero e aca-
bamos ficando amigos. A partir daí, eu comecei a estudar mais 
profundamente o que tinha acontecido naquela cidade. Poste-
riormente, eu fui também pra Medellín, por recomendação de 
Hugo. Ainda cheguei a conhecer Guayaquil no Equador, que, da 
mesma forma, utilizou os conceitos colombianos. Após algum 
tempo, percebi que Bogotá e Medellín não fizeram um plano 
de segurança, de mobilidade ou de educação. Na verdade, o 
que aconteceu nessas duas cidades foi um compromisso com a 
dignidade dos moradores, com a cidadania. Eles estabeleceram 
um conceito muito mais amplo, maior do que qualquer especia-
lista de uma área isolada poderia conceber. Os gestores daque-
las cidades investiram em uma política integrada de segurança 
cidadã, de renovação urbana, de educação de altíssima quali-
dade e de inversão de prioridades, com maiores investimentos 
nas áreas mais carentes dos municípios. Outro fator importante 
é que Bogotá e Medellín são cidades tão pobres quanto o Recife 
ou outras cidades brasileiras. E ainda possuem alguns agravan-
tes: convivem com a guerrilha das Farc [Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia] e com o tráfico de cocaína. Quando 
citamos as Farc é preciso lembrar que se trata de um grupo 
paramilitar que quer tomar o poder à força há mais de 50 anos 
e já matou e sequestrou figuras do primeiro escalão da política 
colombiana. Bogotá, nos anos 1980 e começo dos anos 1990, 
tinha uma taxa de homicídios de 80 por 100 mil e baixou, agora 
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no primeiro semestre de 2012, para 16 por 100 mil, que foi a 
menor taxa nos últimos 40 anos. Medellín, que chegou a uma 
taxa de 381 homicídios pra 100 mil, foi considerada a cidade 
mais violenta do mundo, nem se recolhiam mais os corpos na 
rua em função da quantidade de pessoas que eram assassina-
das. O comércio, as repartições, tudo fechava às seis horas da 
noite porque ninguém conseguia sair na rua. Então, fica claro 
que temos aqui do lado duas referências. E isso não sou somen-
te eu que estou dizendo. O mundo inteiro percebeu essas mu-
danças. Li muitos artigos de jornalistas da Alemanha, da Fran-
ça, dos Estados Unidos. A imprensa mundial mostra e discute 
essas experiências. Lá os prefeitos não têm direito à renovação 
do mandato, mas aqueles que entraram, independentemente de 
ser da mesma linha política ou não, deram continuidade a tudo 
aquilo que estava sendo feito na cidade em prol da cidadania.

Da sua primeira viagem até hoje, quantas vezes você já foi lá?

Murilo: Estive na Colômbia 13 vezes.

E você notou algum retrocesso ou as mudanças positivas vêm 
numa crescente?

Murilo: Nenhum retrocesso, ao contrário. O que mais me deixa 
encantado nessas idas à Colômbia, a Bogotá e a Medellín, é que 
eles estão sempre aprimorando as intervenções. Um exemplo 
concreto é a Biblioteca do bairro Tintal, que fica na periferia da 

Biblioteca Pública El Tintal, 
em Bogotá:70.000 pessoas

a visitam por mês.
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cidade, encravada dentro de um bairro extremamente pobre e 
que era muito violento. Cada vez que eu vou lá, vejo que é 
melhor a gestão da biblioteca. Desde o banheiro muito limpo 
até novas tecnologias que são implantadas no espaço. É uma 
experiência encantadora. Isso também acontece com o Trans-
milenio, as outras bibliotecas públicas na periferia, os colégios 
de alta qualidade, sempre há uma melhoria. Os colombianos 
têm um conceito pedagógico de que eu gosto muito: “As me-
lhores obras para os mais pobres”. Sempre as obras mais im-
portantes, as obras de melhor qualidade, são feitas para as 
pessoas mais necessitadas das duas cidades.

Como é que esse grupo se formou e resolveu conhecer Bogotá e 
Medellín?

Murilo: A partir dessas minhas idas a Bogotá, comecei a pro-
vocar, aqui no Recife, alguns formadores de opinião que pu-
dessem ir conhecer essas experiências e pudessem replicar 
aqui o que enxergaram lá. Não somente a questão da ges-
tão pública municipal, mas também os novos conceitos em 
aplicação na Colômbia. Num primeiro momento, viajei junto 
com o deputado federal Raul Henry e uma delegação com-
posta por Gustavo Fruet (prefeito eleito de Curitiba/PR), Bruno 
Araújo e outros parlamentares. Estivemos em Bogotá e Me-
dellín. Depois eu levei a comissão de mobilidade da Câmara 
Municipal do Recife e, em seguida, a comissão de mobilidade 

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   29 9/18/14   6:32 PM



As Lições de Bogotá e Medellín30

da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ainda acompanhei 
o governador Eduardo Campos em uma visita a Bogotá, onde 
pude mostrar dois equipamentos feitos com dinheiro da Prefei-
tura da Cidade: um presídio e uma biblioteca. Duas faces do 
programa colombiano. Algo que eles chamam de mão dura e 
mão amiga. Em 12 anos, o presídio nunca registrou uma fuga, 
nunca ocorreu uma rebelião e nunca entrou uma arma de fogo 
ou um aparelho de celular. Na minha última viagem, tive a fe-
licidade de acompanhar alguns arquitetos, urbanistas, alguns 
consultores na área de planejamento, um historiador e bibliote-
conomista. Talvez essa tenha sido a mais encantadora jornada 
de todas porque são olhares muito diferenciados. Um olhar de 
um arquiteto, um olhar de um biblioteconomista, um olhar de 
um consultor é um olhar muito mais apurado. E o resultado é 
que dessa vez ficou mais claro o que é possível se fazer para se 
mudar uma cidade.

Marcos, o que você achou das bibliotecas colombianas?

Marcos: Eu co-orientei um trabalho de arquitetura que previa 
bibliotecas com cara de shopping. A ideia da gente era essa. 
Para que você pudesse atrair as pessoas. Que fosse um lugar 
limpo, que tivesse informações de que as pessoas necessitas-
sem, mas, principalmente, que fosse um local de encontro, de 
socialização. Essa ideia não foi para canto nenhum. Então, eu 
criei uma imagem de desconfiança dessa coisa, eu achei que 
isso não ia funcionar, aliás eu tinha certeza absoluta de que 
isso não funcionaria no Brasil. Então, quando ouvia falar desses 
projetos da Colômbia, esses projetos de Bogotá e de Medellín, 
também tinha uma certa desconfiança. Aquilo me parecia uma 
imagem alegórica. Como a gente escutava falar da melhoria da 
segurança nos Estados Unidos, a gente começou a falar da Co-
lômbia como outra grande solução. E eu não acreditava. Achava 
que era uma visão meio deslumbrada. Acabei tendo uma visão 
preconceituosa. Faço questão de enfatizar isso, aquela visão de 
que a Colômbia não podia dar nada para o Brasil. Uma repú-
blica de bananas não podia ensinar nada para outra república 
de bananas. Era uma posição de desconfiança e afastamento, 
e essa foi a bagagem que eu levei para a viagem. Chegando lá, 
encontrei outra realidade. Trouxe de volta uma visão realista das 
coisas que são possíveis fazer quando se faz com seriedade, 
com objetividade. Voltei deslumbrado, realmente, deslumbrado.

Página ao lado
Bibliotecas e colégios

de alta qualidade para
a população mais pobre.
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Começou a compreender mais!

Marcos: Eu pensei que isso ia passar, sabe? Quando eu vol-
tasse, uma semana ou duas depois, esse deslumbramento ia 
passar. E não passou, não, continuo deslumbrado com isso.

E o que foi que você viu que mudou sua visão?

Marcos: Vi que são equipamentos interoperáveis. As coisas nes-
sas duas cidades não foram feitas isoladamente. São dois níveis 
de interoperabilidade: um técnico, que compreende os instru-
mentos, as construções, as escolas; e um social, que abrange as 
pessoas, aqueles que são os operadores, os usuários do projeto. 
As bibliotecas estão inseridas nas comunidades de maneira in-
tegrada. E, assim, por uma razão muito maluca que eu não con-
segui compreender, as pessoas conseguem interagir e fazer com 
que os projetos se tornem reais. Não é nada complicado, eles 
tiveram a iniciativa de unir por semelhança ao invés de separar 
por diferença. Isso é um negócio muito primitivo, inclusive. Os 
homens saíram das cavernas, da Idade da Pedra, porque eles 
conseguiam se associar pra fazer trabalhos específicos e, assim, 
sobreviver às adversidades. Bem diferente do que se pratica no 
Brasil em geral, onde não há continuidade das políticas. A regra 
é assim: chega um prefeito e toca seus projetos. Chega outro e 
esquece o que foi feito para dar início a outras ideias. No final, 
temos vários pequenos reinados e nenhum império.

Mas, essa complexidade toda, você viu objetivamente em quê?

Marcos: Prestando atenção nas impressões dos meus colegas 
urbanistas, comecei a ver que a paisagem estava toda conec-
tada. O sistema de transporte urbano deles não é complexo. É 
uma proposta simples, que foi levada do Brasil e a que eles sou-
beram dar eficiência. E aí, ao perceber isso, notei a integração 
de todo o trabalho. Só que ainda faltava uma prova, e ela veio 
ao entrevistar as pessoas. Cada usuário desses equipamentos é, 
na verdade, um militante. Levei a maior bronca de um colom-
biano porque estava parado em cima da faixa de bicicleta.

Então, não é só uma questão de ter uma biblioteca. Aquela biblio-
teca está inserida num contexto que foi todo planejado.

Marcos: Isso. Se você tirar a biblioteca dali, ela não funciona. Se 
você colocar em outro local, em outro contexto, mesmo sendo a 
mesma biblioteca linda, maravilhosa, ela não funcionaria. Não 
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funcionaria, porque falta um sistema que conecte as pessoas. 
O projeto reúne vontade política, engajamento da população e 
planejamento urbano profundo. Não foi uma ação apressada. 
É algo tão maior, tão amplo, que extrapola o nosso conceito de 
biblioteca. Você pode dar o nome que quiser, mas se trata de 
um espaço que, naturalmente, tem livros; no entanto, as pesso-
as vão até lá, não apenas para ler, mas para acessar a internet, 
fazer negócios, se encontrar, participar de um evento.

Cármen: Vão para ler revistas, jornais...

Marcos: Vão pra conviver, como aqui se vai para um shopping. 
Vão encontrar outras pessoas e principalmente se alimentar de 
cultura. Unir estas duas funções — acesso à cultura e amplia-
ção dos relacionamentos sociais — é um negócio fantástico. 
Algo totalmente inédito pra mim que estudo essa área.

Cármen: Os colombianos chamam de conectividade a ação do 
governo que cria um vínculo entre o que é público e o que é pri-
vado, entre a cidade e cada cidadão. Os parques, por exemplo, 
são usados como espaço de integração de vizinhança, de even-
tos culturais, de exposições. Não são apenas parques contem-
plativos. São equipamentos que existem para que os moradores 
desfrutem de diversas formas, usando tudo aquilo que está à 
disposição. Recordo que, em 2008, nosso grupo do Observató-
rio do Recife participou de uma reunião de análise dos dados de 
violência em Pernambuco. Aqueles números eram um escânda-
lo. “Meu Deus do céu, essa cidade cada dia piora mais." E nós 
começamos a questionar nosso papel nesse contexto. A gente 
fala do governo e critica as coisas ruins, só que todos nós preci-
samos ter um papel de protagonista para reverter esse quadro.

Deixa eu ilustrar isso. Quando estive em Bogotá, havia na Pre-
feitura um cartaz que dizia assim: “Não reclame da escuridão, 
acenda uma vela”. É disso que você está falando?

Cármen: Exatamente. A transformação em Bogotá teve muito 
a ver com setores da sociedade questionando seu papel e se 
dispondo a mudar. Isso é uma coisa muito interessante. Quando 
visitamos as bibliotecas, não falamos somente com os diretores. 
Tivemos contato direto com os trabalhadores da ponta. Pessoas 
de níveis diferentes, mas todas com um conceito sobre a cidade, 
sobre o papel da Prefeitura e sobre eles mesmos.

Cultura cidadã nas escolas.

Página ao lado
Bogotá antes e depois 

das transformações.
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Roberto: O que houve em Bogotá foi, na verdade, a estrutura-
ção de um conceito que terminou prevalencendo na mudança 
realizada.

Isso demonstra que não é uma coisa para inglês ver?

Cármen: Não, não é para inglês ver. É uma mudança possível, 
com a convergência de esforços para um mesmo objetivo. Acho 
que o Recife está passando por um momento, uma oportuni-
dade que não pode deixar de ser aproveitada. São vários mo-
vimentos, várias ações coletivas que vão além da reclamação, 
do lamento.

Mas em que momento Bogotá fisgou vocês? De que maneira a 
capital da Colômbia mostrou que era possível fazer diferente?

Cármen: Eu já cheguei fisgada. Chico falou que teve inveja de 
Bogotá e Medellín. Meu sentimento foi de lamentar que nós não 
estejamos no mesmo patamar. A pergunta era: “Como é que 
uma realidade assim é tão possível, e a gente ainda não fez?”. 
Fico pensando nisto o tempo todo: qual é o nosso papel nesse 
contexto? Temos que repensar a cidade. Sugerir, propor coisas 
novas e cobrar do governo ou estimular o governo, a ter uma 
ação mais voltada para a cidade.

Roberto, pela sua perspectiva, como é que foi essa chegada do 
grupo a Bogotá e esse impacto do ponto de vista urbanístico?

Roberto: O fenômeno da Colômbia já é reconhecido internacio-
nalmente. As realizações em Bogotá foram expostas na Bienal de 
Arquitetura de Veneza de 2006 (Bogotá: El Renacer de una Ciu-
dad). Eu as considero como um farol para o setor acadêmico. Por 
que um farol? Porque as referências acadêmicas sempre foram 
muito voltadas para casos europeus. São realizações francesas, 
holandesas, alemãs, inglesas e, mais recentemente, as espanho-
las. Conheci bem de perto as mudanças em Berlim e em Barcelo-
na. O que eu percebi em Bogotá, em termos de uma metodologia, 
é que eles não investiram em nada diferente do óbvio

Cármen: Nada o quê?

Roberto: Nada diferente daquilo que, para nós, urbanistas, é ób-
vio. Procurando identificar o que de mais importante ocorreu em 
Bogotá, poderíamos dizer: foi estruturado um conceito: para equi-
librar, é preciso diferenciar”. E esse conceito é uma radicalização 
da palavra integrar e seus desdobramentos. Eles conseguiram 
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fazer com que certas ações, certas medidas, fossem além do físi-
co e entrassem no campo simbólico, no imaginário da população. 
Integrar é uma medida básica de qualquer processo de raciona-
lização, de eliminação, de redução de custo. Como urbanista, 
percebi ali três categorias muito fortes no processo urbanístico. A 
primeira é um planejamento de longo prazo. Esse planejamento 
não pode ser atrelado a apenas um plano governamental e, sim, 
a pelo menos seis planos.

Seriam cerca de 25 anos?

Roberto: Vinte e cinco anos é um tempo razoável. Com me-
nos tempo do que isso, não se tem uma constituição de onde 
se quer chegar, porque uma política destrói a outra, sucessi-
vamente. Voltando a Barcelona, a política que garantiu aquela 
transformação foi estabelecida em, aproximadamente, 50 anos 
ininterruptos de processo. Então, não se marca, não se estrutura 
um território se não tiver essa visão de que a base dele tem que 
suportar as coisas, as demandas que virão com o tempo; se não 
tiver essa compreensão, não tiver esse conhecimento, a gente 
não chega aonde se pensa chegar. O segundo ponto da ferra-
menta: uma equipe em processo contínuo de comprometimen-
to. Uma equipe técnica, contínua, pensando essas mudanças 
governamentais, interfaciando as alterações com políticas, com 
estruturas que cheguem e que sejam realimentadas, mas sem 
perder o foco inicial. É como essa nova biblioteca enxergada por 
Marcos. A biblioteca mudou para continuar viva.

Marcos: A função social permanece, o que modificou foi o modo 
de fazer...

Roberto: O conceito arquitetônico precisa permanecer...

Marcos: Isso fortaleceu a biblioteca…

Roberto: O tipo permanece, e você redefine sempre os modelos. 
O tipo, a raiz, tem que permanecer. Se você não compreender 
essa raiz, você vive tropeçando no processo civilizatório que veio 
da cidade. Então, o segundo ponto que eu destaco é a equipe 
qualificada permanente. E o terceiro ponto é a participação de-
mocrática no processo decisório. Não se trabalha uma cidade 
se não tiver a idéia de pertencimento. Ou seja, não se cuida do 
que não é seu. Tem a frase de Alberti [Leon Battista Alberti, 
1404–1472], um arquiteto italiano, que diz assim: “A cidade 
é como uma casa grande, e a casa, por sua vez, é como uma 

Página ao lado
Escadas rolantes no bairro San 
Javier, em Medellín: uma nova 
forma de mobilidade.

Página anterior
Biblioteca Pública San Javier,
em Medellín.
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cidade pequena”. O que Alberti nos ensina é que a cidade é um 
lugar público, enquanto a casa é seu análogo privado. A cidade 
é nossa casa grande; o jardim de cada casa é o parque coletivo; 
os corredores de nossas casas correspondem às ruas da cidade; 
cuidar da cidade é cuidar da própria casa, numa escala maior.

Como é que você ilustraria, para as pessoas que não foram a 
Bogotá, mas que vão ler este livro, o que foi que você viu que 
deu toda essa ideia que está passando aqui, que você conseguiu 
extrair esses conceitos?

Roberto: O conceito de integração existe no meio acadêmico. O 
que eu digo é que estava lá aplicado.

Onde?

Roberto: A integração se dava em tudo. O que está por trás 
da biblioteca? É o livro ou é o conhecimento? Há uma síntese 
que está sob aquilo. Há um pensamento filosófico ali. Pre-
cisamos recordar que o começo dessa transformação se deu 
com a chegada à Prefeitura de Bogotá de um intelectual, um 
filósofo e matemático [Antanas Mockus]. Ele não destruiu o 
que havia antes. Ele avaliou que a forma estava errada, en-
tão redefiniu essa forma. A estratégia não é transpor aquela 
biblioteca de Bogotá para o Recife. É integrar todas as ações 
e apresentar um projeto sob medida para o lugar. Em Bogo-
tá, por exemplo, chegamos na biblioteca e, numa das salas, 
estava acontecendo um workshop de costura de roupas de 
alta qualidade.

Marcos: O que é que isso tem a ver com biblioteca, né?

Roberto: Não tem nada a ver e, ao mesmo tempo, tem tudo. 
Lá existe um mercado para esse tipo de profissional qualificado 
porque eles têm a fábrica do jeans Diesel, que é uma referência 
no mundo. Então, outros cidadãos também querem ser integra-
dos a esse processo maior. O que vimos em Bogotá é um pro-
cesso forte, permanente e integrado de melhoria da qualidade 
de vida capitaneado pelo poder público, mas absorvido pela 
população. E num país do Terceiro Mundo.

Cármen: Como é?

Roberto: Quero dizer, um país semelhante ao Brasil. Página ao lado
Biblioteca Pública Santo 
Domingos, em Medellín.

1. Mães sendo capacitadas 
para o mercado de trabalho 
em biblioteca pública.
2. Na mesma biblioteca, 
separação de lixo.
3. Enquanto as mães são 
capacitadas para o mercado 
de trabalho, seus filhos são 
encaminhados, na mesma 
biblioteca, para a sala de 
leitura.
San Javier, Medellín.
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E isso é o que mais impacta...

Roberto: Forte e permanentemente. Esse é que devia ser o nos-
so espelho. Aí, vem a pergunta fundamental disso tudo: “Se eles 
podem, por que nós não podemos?”. Então, a lição principal 
deles é que, para fazer uma transformação, é preciso investir no 
melhor. Isso é basilar.

Marcos: Veja a nossa realidade aqui. Eu passava pela Rua do 
Espinheiro [área nobre da Zona Norte do Recife] e reparei nas 
calçadas apertadas e destruídas, nas árvores cortadas para não 
atrapalhar o trânsito. No geral, a ideia da via é facilitar o fluxo 
de carros, ou seja, facilitar o transporte dos indivíduos que com-
pram carro, que sustentam a economia; não a de facilitar a vida 
urbana de um local, entende? O que foi que a gente viu lá na 
Colômbia? Em Bogotá, eles pegaram ruas com quatro faixas e 
tiraram duas. No lugar, fizeram um calçadão enorme. Veja que 
coragem desses prefeitos. A loucura que eles resolveram bancar.

Murilo: Loucura, no primeiro momento, né? Na leitura do pri-
meiro momento...

Marcos: Sim. Na leitura do primeiro momento. Quando eles fi-
zeram isso, a queda de popularidade deles foi enorme, mas, 
quando as pessoas começaram a andar nas calçadas, aí deu 
pico de popularidade, aconteceu o contrário, entende? Porque 
as pessoas receberam sua cidade de volta. Isso fez com que a 

Estação do Metrocable na 
comunidade Santo Domingo, 
em Medellín. Merece atenção 

a qualidade dos materiais 
construtivos e a limpeza

do ambiente.
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convivência pacífica em Bogotá.
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população fosse mais para a rua, com que as pessoas convives-
sem mais. E o que parecia um ato de loucura se revelou uma 
eficiente estratégia de recuperação da cidadania. Teve início em 
uma pequena parte da cidade e depois passou a ser replicada.

Luiz, você também percebeu a visão de privilegiar não o cara que 
está no carro, mas, sim, a coletividade?

Luiz: Sim, isso ficou muito óbvio em Bogotá e Medellín. Houve 
processo semelhante em Amsterdã, na Holanda, após a II Guer-
ra Mundial e até a década de 1960, quando ocorreu um grande 
investimento em abertura de ruas, destruição de prédios, em 
função dos carros. Só que, já nos anos 1970, as prioridades co-
meçaram a mudar. Diminuíram as faixas de automóveis e pas-
saram a construir ciclovias. Não essas faixas como temos aqui. 
Ciclovias exclusivas e protegidas, com árvores ao longo delas. 
Uma ação que mudou totalmente a mentalidade dos cidadãos. 
Nas cidades colombianas, houve uma forte influência política. 
Imagine transformar Medellín num local de convivência digna 
quando após as 18h não se podia nem caminhar nas ruas! Um 
lugar que era sinônimo de máfia, tomado pelos barões da droga! 
Então, quando a gente chega lá hoje e vê o espaço público, os 
sistemas integrados de áreas verdes entre parques e, o mais 
importante, o povo desfrutando de tudo, aí é que percebemos o 
quanto o Recife está abandonado.

Vocês perceberam que não há carros estacionados na rua? Prati-
camente cada quarteirão tem um estacionamento público. Inicial-
mente foi por uma questão de segurança, por causa dos carros-
-bomba, mas depois isso favoreceu demais a circulação e até o 
urbanismo, não é?

Luiz: Para começar, é uma grande poluição visual automóvel 
estacionado, então, quando você cria um sistema que tem ga-
ragens, espaço pra botar o carro, transporte público, você evita 
essa poluição. Além disso, tem a questão das calçadas. Veja 
como é simples, pegue a área de estacionamento dos carros 
e transforme em calçada. Ou melhor, transforme em calçada e 
ciclovia. Agora, para fazer isso é preciso ter coragem e vontade 
política.

Roberto: O remédio pode ser duro, mas o resultado recupera o 
paciente.

Luiz: E outro processo impressionante também é a segurança 

Corredores exclusivos
do Transmilenio.

Página ao lado, acima
Estação do Transmilenio,
em Bogotá.

Página ao lado, abaixo
Filial do escritório de projetos da 
empresa de urbanização
de Medellín, no bairro San Javier.
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privada aqui no Recife. São os condomínios fechados. As cer-
cas, os muros com arame farpado, câmera. Então, quando a 
pessoa sai a pé, ela fica em pânico. Acha que vai ser atacada a 
qualquer minuto. Dessa forma, a população faz tudo de carro. E 
as ruas ficam abandonadas.

E, em todo lugar do mundo, quem mais faz segurança para o ci-
dadão não é a polícia, é o próprio cidadão.

Cármen: É a presença das pessoas.

As pessoas na rua, não é?

Cármen: Esse quadro provoca uma reação em cadeia. Se você 
não se sente cuidado, você não cuida. Em todas as relações, é 
assim. Nas organizações, nas famílias. Crianças que se sentem 
malcuidadas tendem a ter dificuldade na escola, no convívio 
social e até dentro de casa. Então, acho que o papel do governo 
é dar o exemplo. É liderar o processo. Mostrar que há uma preo-
cupação com o espaço público, com os equipamentos públicos. 
Quando não se cuida de todos, cada um se protege e cada um 
tenta conseguir resolver seu problema. Acabamos tendo apenas 
soluções individuais...

Carro blindado.

Cármen: Exatamente.

Segurança particular.

Cármen: Isso. Essa é a razão pela qual acreditamos que seja 
necessário induzir uma mudança maior.

Luiz: Só concluindo, eu diria que se trata de um tripé: você tem 
a força política, a pressão popular e a capacitação técnica dos 
profissionais. Porque o urbanismo que a gente viu em Bogotá e 
Medellín é de alta qualidade, entendeu? São projetos tanto de 
arquitetura quanto de urbanismo realmente fantásticos. Você vê 
a contribuição das calçadas, das ruas, dos equipamentos. Não 
é nada aleatório. São coisas muito pensadas, de alta qualidade 
técnica e artística.

Roberto: Complementando isso, há ainda a visão de oferecer o me-
lhor para a maioria, aos mais carentes. O caso da comunidade de 
Santo Domingo, em Medellín, é exemplar. Adotaram um sistema 
de mobilidade de altíssima qualidade, com bondinhos integrando 
o bairro. Uma obra realizada com material de primeira linha.

Eu diria que  
se trata de um  
tripé: você tem  
a força política,  

a pressão popular 
e a capacitação 

técnica dos 
profissionais. 

Luiz Vieira

“

”
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Cármen: Na favela toda, não tem água escorrendo, não tem 
esgoto. A favela tem pobreza, mas com dignidade.

Vocês acham válido investir numa área de favela, de morro? Do 
ponto de vista do urbanista, não seria melhor retirar as pessoas 
dessas áreas de risco e instalá-las em conjuntos habitacionais em 
outros locais?

Murilo: Veja, essa atitude já foi tomada pelo Brasil durante mui-
to tempo. A ideia era de que a favela era uma “doença” no 
bairro. A opção correta, na visão dos gestores, seria extirpá-la. 
Depois percebeu-se que não. Percebeu-se que aquela comuni-
dade fazia parte do lugar. Ela é uma engrenagem do lugar. Por 
quê? Porque as pessoas que moram ali trabalham, estudam, 
vivem naquela imediação. Por que as favelas invadiram Boa 
Viagem [zona sul do Recife? Invadiram porque existe mercado 
de trabalho. E é longe para elas morar no Cabo [município da 
Região Metropolitana do Recife], pegar um ônibus e passar qua-
tro, cinco horas no trânsito para chegar em algum lugar.

Cármen: Pense no Rio de Janeiro, por exemplo. Para onde vão 
levar os moradores dos morros? Na Baixada Fluminense? Vai 
deslocar toda a Rocinha ou o Santa Marta? É claro que é impos-
sível. É preciso melhorar o Morro Santa Marta, a Rocinha. São 
áreas que fazem parte da cidade.

Marcos: Se isso desse certo, as favelas do Recife teriam aca-
bado no governo de Agamenon Magalhães, quando ele fez 5 
mil casas para as pessoas que moravam nos alagados. Só que 
a quantidade de casas não contemplou todos e o que ocorreu? 
A população se deslocou para os morros de Casa Amarela. E lá 
começaram outros problemas.

Murilo: Francisco, o que você acha que o Recife pode aprender 
do que vimos em Bogotá e Medellín?

Francisco: O que mais me chamou a atenção é que existe um 
projeto de cidade. Acho que essa é a diferença para nós. Não 
temos projeto de cidade há muito tempo. Há muito tempo que a 
cidade passou a ser planejada e executada pela iniciativa priva-
da. Desde as grandes intervenções até aquele cara que invade a 
calçada para botar uma barraca. Então, houve uma privatização 
da evolução da cidade, e isso é muito ruim. Essa é uma lição 
que ficou muito evidente. Não basta fazer uma obra ou ter um 
projeto e tentar costurá-lo ele no tecido da cidade. É preciso sa-

Página ao lado
Espaço público para as crianças 
nas áreas mais pobres
de Medellín; onde antes existia 
um “escorrego” de lixo.
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ber se aquele projeto ali está dentro ou não do futuro da cidade 
pretendida. Por exemplo, aqui no Recife fizeram aquela confu-
são toda por causa do Hospital da Tamarineira [área nobre da 
zona norte). Abraçaram a Tamarineira, impediram a construção 
de um shopping lá. Se me perguntarem: “Cabe um shopping 
lá?”, eu vou dizer: “Não sei”. “Devia ter um shopping lá?”, eu 
respondo: “Não sei”. Porque a principal pergunta é: o que a 
cidade precisa ali? E ela não é feita em nenhum momento.

E, apesar de toda essa polêmica, do outro lado da rua fizeram uma 
loja de departamentos que é quase do tamanho de um shopping...

Francisco: A questão fundamental ali é: do que é que a cidade 
do Recife precisa na Tamarineira? É um parque contemplativo? 
Eu mesmo desconfio. Porque perto da minha casa tem o Sítio 
da Trindade, que é um lugar sagrado da nacionalidade, não é só 
sagrado do Recife, não. Ali se resistiu ao invasor, ao primeiro inva-
sor estrangeiro, de forma heroica. Aquele lugar lá, não digo que é 
abandonado, porque as pessoas vão para caminhar, para namorar, 
mas aquele equipamento poderia ser mais bem aproveitado...

Cármen: Aquela casa onde foi um centro de cultura popular...

Francisco: Exatamente, aquilo tem história. Tem história não só 
do tempo dos holandeses, como tem história recente da demo-
cracia no Recife. E é um lugar belíssimo. Um dos lugares mais 
bonitos do Recife, completamente desconhecido da população.

Páginas 54 e 55
Escada rolante no bairro pobre

San Javier, em Medellín.

Página anterior
Intervenções integradas: 

mobilidade, renovação urbana, 
polícia e área de lazer.
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Luiz: Mas aí está faltando a gestão dos parques.

Francisco: Quando tratamos de planejamento estratégico, tem 
duas frases que para mim são emblemáticas. Uma é: “não há 
vento a favor para quem não sabe para onde ir”. Isso é de Sê-
neca, pensador do Império Romano. Outra frase emblemática 
é de Alvin Toffler, futurista e escritor norte-americano, que diz 
o seguinte: “Quem não tem um projeto próprio, quem não tem 
estratégia própria, é parte da estratégia de alguém”. O Recife é 
parte da estratégia de centenas de atores, menos dele próprio. 
Está nesse ponto central a diferença para as cidades colombia-
nas que visitamos. Aquelas cidades sabem para onde vão por-
que têm o seu projeto. A gente aqui não tem projeto nenhum, e 
cada um faz o que quer e bem entender.

Principalmente agora, a gente teve 12 anos de uma gestão de um 
mesmo partido que não pôs em prática um projeto que estrutu-
rasse a cidade para o futuro. Inclusive na campanha, o candidato 
do PT, Humberto Costa, prometia coisas novas completamente 
descoladas do que vinha sendo desenvolvido antes...

Francisco: Todos esses grandes projetos que estão aí, como Via 
Mangue, como outras intervenções, são projetos de mais de 30 
anos. Inclusive a Via Mangue já está saturada. Quando ela for 
colocada ali, ela vai saturar rapidamente. Por quê? Porque ela 
foi projetada há três décadas. Temos 30 anos pelo menos sem 

Parque, praças e espaços 
de convivência cidadã. 
Bogotá tem mais de 4 mil.
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Cultura cidadã: uma marca presente 
nas duas cidades colombianas.

Página ao lado
Respeito aos espaços
de cadeirantes na cidade de Bogotá.

pensar a cidade para o longo prazo. O sistema de planejamen-
to da Prefeitura foi desmantelado. O sistema de planejamento 
estadual idem. O sistema de planejamento federal, que era a 
Sudene, acabou também. Ou seja, não tem planejamento pú-
blico de nenhuma espécie. O que temos são projetos. Projetos 
são peças, são consequência de uma ação de planejamento. 
Projeto é um resultado, projeto não pode ser o guia de nenhum 
desenvolvimento de cidade. Quando isso acontece...

Marcos: Temos um trabalho desintegrado.

Francisco: Perfeito. Quando isso acontece, entramos no caos.

Roberto: Então, diante da realidade atual, não tem outra ação 
a ser pensada que não seja a integração de todos os modais 
de mobilidade. Voltamos ao conceito de integração que falei 
antes. Em cinco anos, o problema da mobilidade de hoje vai 
estar inadministrável. Estão levando em consideração ampliar 
o metrô? Vamos fazer um paliativo e deixar para considerar isso 
daqui a cinco anos? É preciso se debruçar sobre o Recife e a 
Região Metropolitana e pensar um sistema de mobilidade como 
um todo. Ideias ousadas, mesmo que a execução demore tempo 
e seja feita por etapas. O importante é considerarmos o que está 
por vir e o que vai ser deixado para o futuro. Todo esse processo 
precisa ser absorvido e adotado pela população. Em Medellín, 
eles construíram uma maquete enorme da cidade e colocaram 
em exposição. A população via aquilo e, naturalmente, procura-
va sua casa, via como tudo ia ficar e passava a fazer parte, a se 
inserir no projeto. Imaginem se as instituições planejassem, se 
o cidadão se identificasse com o projeto e se o empresário, que 
detém os meios de produção, executasse o projeto que refletisse 
todas as identidades sociais! Assim, nossas cidades poderiam 
vir a ser referência, como as colombianas.

Cármen: Roberto, mas tem uma coisa também que a gente não 
falou. Nas cidades colombianas, há um trabalho intensivo de 
comunicação. De conscientização das pessoas. Eles se preocu-
pam com a educação do cidadão de maneira ampla. Porque não 
é automático, cuidar, não cuidar, descuidar. A Prefeitura pode 
começar a cuidar, e a sociedade depredar.

Francisco: O ex-prefeito de Bogotá Antanas Mockus tem uma fra-
se muito interessante, que é a seguinte: “Você não muda uma 

Você não muda 
uma cidade sem 
mudar a cabeça 

do cidadão.

Antanas Mockus

“
”
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cidade sem mudar a cabeça do cidadão”. Então, para isso não 
basta ter planos e planos por melhor que sejam, é preciso que 
o cidadão esteja integrado nesse processo. Que ele conheça, de-
fenda e seja agente disso. Porque se não o próximo prefeito pode 
mudar tudo. É essa que é a questão. O projeto da cidade tem que 
ser da sociedade, não é um projeto de uma administração.

Murilo: O grande desafio é abrir várias frentes de desenvolvimen-
to. Todas integradas. Com metas imediatas e também para cinco, 
dez, 20 anos. Imprescindível também é acabar com essa lógica 
perversa dos gestores públicos no Brasil de fazer obra pobre para 
atender aos pobres. Compare a rodoviária, o TIP [Terminal In-
tegrado de Passageiros], com o Aeroporto dos Guararapes. As 
piores escolas estão nos locais mais carentes, assim como as 
piores ruas, as piores calçadas, a pior iluminação. O pior trans-
porte. Tudo isso gera mais desigualdade, revolta, delinquência, 
mau comportamento. Primordial é quebrar essa regra.

Cármen: Essa é uma lógica escravocrata que ainda persiste no 
Brasil. Ainda hoje tem gente que compra dois tipos de carne: 
um para ele e a família e outro para a empregada.

Francisco: Banheiro de serviço, banheiro de empregada. Quarto 
de empregada é virado para o poente.

Murilo: Outra questão fundamental é que o poder público se 
ocupe em gerar igualdade para todo mundo. Aquela utopia de 
um mundo socialista, igual, acabou. Não deu certo em nenhum 
país, mas a cidade, o gestor público, tem a obrigação de ge-
rar igualdade de oportunidade entre todos os cidadãos, sejam 
eles pobres ou ricos, brancos ou pretos. Como, por exemplo, 
priorizar o transporte individual se 70% da população anda de 
transporte coletivo? 

Cármen: Igualdade de direitos...

Murilo: Exatamente. Igualdade de direitos. Essa lógica também 
perversa de você dar prioridade ao transporte individual tem 
que se acabar. Carro é um problema privado. Quem tem carro 
vai saber que, se for sair para seu trabalho, para seu lazer, vai 
enfrentar dificuldade. Agora, quem está no transporte coletivo 
ou quem está a pé ou está de bicicleta tem que ter prioridade 
nessa cidade que deve gerar igualdade para o cidadão. É um 
movimento para mudar a cabeça das pessoas. Como você vai 
mudar a cidade se você não muda a cabeça das pessoas?

Página ao lado
Mobiliário urbano padronizado, 

seja na área rica ou
na área pobre da cidade.
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Marcos: Isso me fez lembrar de uma pichação que eu vi em 
Medellín: “Se nos quitan los libros, sacaremos las armas”. Tra-
duzindo: “Se nos tirarem os livros, tomaremos as armas”. É a 
maior prova de que as bibliotecas não são da Prefeitura ou do 
prefeito. Trata-se de um projeto do povo.

Luiz: Assim como Roberto, sou professor na Universidade Fede-
ral. E sempre no começo do semestre pergunto aos alunos qual 
espaço público eles frequentavam quando crianças. O pessoal 
que veio da periferia ainda cita alguma praça, mas a classe mé-
dia só fala em shopping ou, no máximo, na praia.

Cármen: Os adolescentes nunca foram a um zoológico, não co-
nhecem o centro, os parques. Um dia desses a gente fez um 
passeio, tinha uma menina universitária que disse: “Meu Deus, 
eu moro aqui há mais de oito anos, nunca tinha vindo no centro 
do Recife”.

Luiz: A nossa geração conhecia rua por rua da cidade porque an-
dava a pé. Passeava de bicicleta. Como essa nova geração vai 
exercer sua cidadania sem vivenciar a cidade? A moda agora é 
escola integral. Não acho que seja a solução o menino passar o dia 
inteiro na escola. É um saco, quem é que aguenta ficar o dia inteiro 
confinado? O ideal é passar um expediente na escola e no outro ir 
para os parques, as praças, as quadras, como vimos em Bogotá.

Francisco: A vivência da rua é indispensável na educação de 
qualquer pessoa.

Cármen: Vimos várias turmas de crianças, ao lado dos professo-
res, nos parques, nas bibliotecas.

Entrevistei uma pesquisadora de Bogotá que analisou a questão 
da volta do povo às ruas como um ponto positivo para a segurança 
da cidade. Na via pública, se encontra quem é diferente de você. 
Então é na rua que você vai se acostumar a conviver com quem 
é diferente de você. No Recife, só encontramos gente igual à gen-
te. Pessoas do mesmo nível de renda, de escolaridade. Por quê? 
Porque só frequentamos shopping centers, casas de festas, con-
domínios. Passamos a desenvolver o receio, até mesmo o temor 
de quem é diferente de nós...

Cármen: Um sentimento de que é desagradável estar no mesmo 
ambiente que pessoas de outra classe social. Quando querem 
denegrir a imagem de um local, dizem que tem muita classe C.

Página anterior e ao lado
Equipamentos para a prática

de exercício físico nos parques
de Medellín.
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Murilo: Isso está acontecendo com o Parque Dona Lindu [na 
zona sul do Recife]. A classe média já está olhando atravessa-
do por causa da popularidade do parque. Também acho uma 
maluquice essa história de manter a criança o dia inteiro dentro 
da escola. Escola integral é importante, mas espaços de convi-
vência cidadã são fundamentais para a cultura cidadã de uma 
cidade.

Inclusive porque as escolas não estão preparadas para isso.

Francisco: Discutir tudo isso agora é importante porque esta-
mos a 25 anos dos 500 anos do Recife. Precisamos chegar 
nessa data histórica com uma outra cidade. E só vamos fazer 
isso se começarmos imediatamente. Um grupo de holandeses 
que esteve aqui este ano pesquisou e descobriu que o Recife 
foi fundado em 1537. Esse é o “gancho” que necessitamos ter 
em mente.

Murilo: Roberto, o que você acha que deve ser o pontapé inicial 
para 2013, com a nova gestão na Prefeitura?
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Roberto: A primeira coisa a ser feita é investir no transporte 
público. Melhorar a qualidade, o tempo de viagem, a estrutura 
física dos ônibus. Transformar o sistema em uma alternativa 
para quem tem carro também. Além disso, investir num projeto 
de longo prazo que realmente mude a cara da cidade.

Murilo: Quais são os principais desafios do Recife para vocês?

Francisco: Para mim, e isso é algo que já discutimos no Obser-
vatório do Recife, o desafio inicial é o controle urbano.

Cármen: Hoje Recife é uma terra de ninguém...

Francisco: O segundo ponto é o planejamento de longo prazo. 
Temos que saber para onde vamos. Precisamos ter um norte 
para orientar nossas ações. E isso deve ser compartilhado com 
os cidadãos para que eles participem do processo de preparação 
do Recife para os seus quinhentos anos. Qualquer empreendi-
mento hoje deve ser economicamente viável, socialmente justo, 
ambientalmente correto e, no caso da cidade, especialmente 
projetado. Hoje não se sabe para onde vamos.

Murilo: A mobilidade entraria nessa lista?

Francisco: É o terceiro ponto. A mobilidade que vislumbramos 
não será construída para o carro. A mobilidade lato sensu fo-
caliza o pedestre, o ciclista, o usuário de transporte coletivo. O 
quarto ponto fundamental é a recuperação do centro. O centro 
do Recife foi palco de um dos primeiros planos urbanísticos dig-
nos desse nome no continente americano, feito por Maurício de 
Nassau em 1637. Hoje, esse projeto está aterrado a um metro 
e meio da superfície, na Ilha de Antônio Vaz (bairros de Santo 
Antônio e São José, no centro do Recife).

Marcos: O traçado ainda existe?

Francisco: O alicerce do plano está lá. Se cavar, acha. O nosso 
centro foi palco desse projeto urbanístico pioneiro e hoje está 
abandonado. O Recife está inscrito na história do urbanismo 
mundial, porque ele foi talvez o primeiro plano urbanístico re-
nascentista do continente americano. Por fim, temos que dar 
atenção ao Rio Capibaribe. Ele foi a primeira via de transporte 
da cidade, é um elemento fundamental para a integração da 
capital. É o rio da integração municipal do Recife.

O que é planejado é executado.

Página ao lado
Calçadas decentes e disciplinamento 

do comércio ambulante.
Uma constante nas ruas de Medellín.
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Consultas em Bibliotecas
Média de pessoas por mês

45.000

1.500

Colômbia Pernambuco

Murilo: Marcos, sua visão de especialista enxerga as bibliotecas 
de Bogotá e Medellín como um antídoto contra a violência e um 
vetor para a formação cidadã da população?

Marcos: A média de consultas nas bibliotecas da Colômbia é 
de 45 mil pessoas/mês. A média da Biblioteca Pública do Esta-
do de Pernambuco é 1.500 pessoas/mês. Ou seja, precisamos 
trabalhar dois anos e meio pra alcançar o que eles atingem em 
um mês. Em Bogotá e Medellín, não só os estudantes procuram 
as bibliotecas. As donas de casa, os comerciantes, o pessoal 
da terceira idade, todos se utilizam daquele equipamento. Esse 
pessoal está fazendo o quê? Está buscando conhecimento. Co-
nhecimento de uma forma diferente, algo mais amplo do que 
apenas consultar um livro. A biblioteca é um grande centro de 
integração social.

Murilo: Luiz e Roberto, urbanismo, mobilidade, educação, bi-
bliotecas, cultura cidadã, limpeza, ordenamento urbano. O que 
essas coisas têm a ver com a segurança da cidade?

Luiz: Quando você bota as pessoas na rua, você cria condições, 
oportunidades de ocupação. Eles melhoraram os espaços públi-
cos, mas também ofereceram projetos de formação, de educa-
ção e lazer. Acabaram com o ócio, com a janela aberta para as 
drogas, as gangues e a marginalidade.

Roberto: Isso aconteceu em Nova York nos anos 1990. Nova 
York sempre teve sistema de educação, acesso à informação, 
bibliotecas, museus, segurança, etc. O que mudou lá, há 20 
anos, foi a maneira com que eles integraram todas esses siste-
mas. Eles criaram um ambiente para que a população perdesse 
o medo e reconquistasse a cidade. Uma cidade saudável, e não 
degradada, suja, terra de ninguém, como havia sido antes.

Luiz: Isso aconteceu claramente na Broadway.

Roberto: Quando você vai para a rua, você passa a ser a garan-
tia do outro cidadão. A presença de um é a segurança do outro. 
Em Nova York, a integração de esforços de vários segmentos 
parou de encarar situações de maneira isolada e passou a tirar 
partido ao compartilhar soluções. Eu vou dar um exemplo. Veja 
a questão do lixo. Não posso pensar no lixo apenas como resí-
duo, como descarte. Eu vou pensar o lixo como compostagem, 
eu vou pensar o lixo como energia...
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Murilo: Como fonte de renda.

Roberto: Então eu integro as partes num sistema para o lixo. 
Transformo o problema em uma possibilidade. Focamos a ques-
tão com um objetivo além do meramente individual.

Luiz: Só complementando, há ações de curto prazo que podem 
trazer consequências benéficas para a segurança. É o que Ro-
berto chama de urbanismo emergencial. Por exemplo, se você 
mudar o código de construção civil e proibir muros altos e ve-
dados nos prédios e em edifícios públicos. Se você determinar 
que é obrigatório um gradil de dois metros e um jardim. E, para 
o cidadão, você dá incentivo no IPTU, faz concurso de jardim 
mais bonito. Com isso, nossas ruas deixarão de ser tubos de 
concreto inóspitos e serão mais humanas e, consequentemente, 
mais seguras.

Refeitorio de uma escola pública 
na cidade de Medellín.
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As Transformações 
das Cidades 
Colombianas 2
O início das transformações de Bogotá com os prefeitos Antanas 
Mockus e Enrique Peñalosa tiveram duas marcas muito fortes: uma 
de transformação de cultura cidadã, liderada por Mockus, e ou-
tra de mudanças físicas e espaciais, liderada por Peñalosa. Ambas 
contribuíram sobremaneira para as grandes transformações de Bo-
gotá. O lema sempre foi “as melhores obras para os mais pobres”: 
as melhores bibliotecas, hospitais, escolas, transporte público, cal-
çadas, tudo isso dentro das áreas mais carentes e pobres da cidade.

Em Medellín não foi diferente. O processo começou há oito anos 
com também um matemático, Sergio Fajado, que liderou o pro-
cesso de transformação de Medellín, hoje um modelo mundial de 
reversão da violência urbana, planejamento urbano de curto, médio 
e longo prazos e de boas obras para pobres de causar inveja a nós 
latino-americanos.

A seguir, ao vivo e em cores, você vai conhecer como ocorreram 
essas transformações culturais e espaciais nessas duas cidades co-
lombianas, que mostraram para o mundo que é possível mudar 
uma cidade com apenas duas armas: decisão política e boa gestão 
pública.

Página ao lado
Exposição pública dos projetos
de transformação urbana para
a cidade de Medellín.
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Antanas Mockus

As transformações 
de Bogotá lideradas 
por dois prefeitos

•	 Cultura cidadã – Não se muda uma cidade se não 
se muda a cabeça das pessoas.

•	 A vida é sagrada – O prefeito tem que liderar uma 
campanha de valorização da vida.

•	 Regulação cultural.

•	 Cumprimento das leis.

•	 Cultura e educação para combater a violência.

•	 Quanto mais gente no espaço público, mais se-
guro ele é.

•	 O crime teme a transparência.

•	 A Prefeitura tem que ter responsabilidade com a 
polícia.

•	 O cidadão só respeita as leis se achar que elas 
valem para todos.

•	 Responsabilidades legais, culturais e morais pre-
cisam andar na mesma direção. (Em seu gover-
no, Mockus distribuiu cartões com polegares para 
cima e para baixo aos motoristas, usados para 
manifestar descontentamento em incidente de 
trânsito. Também contratou mímicos para repre-
ender pessoas que violavam leis de tráfego).

Duas vezes prefeito de Bogotá 
(1995–1997 e 2001–2003)

Foto: Heinrich-Böll-Stiftung
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Enrique Peñalosa

•	 Mudanças espaciais – Urbanismo social.

•	 Transporte Público (BRTs) de altíssima qua-
lidade (foi o “criador” do Transmilenio).

•	 Planejamento urbano e estratégico – Tem 
que haver um projeto de cidade.

•	 As melhores obras para os mais pobres.

•	 Uma cidade para as pessoas, e não para os 
carros.

•	 Todos são iguais perante as leis – É dever 
dos gestores públicos planejar a cidade para 
a maioria.

•	 A cidade desenvolvida não é aquela em que 
pobre anda de carro, mas aquela em que 
até ricos usam transporte público.

•	 A cidade deve ser pensada para os mais vul-
neráveis, para as crianças, os idosos, os que 
se movimentam em cadeiras de rodas, para 
os mais pobres. Se a cidade for boa para 
eles, será boa para os demais.

•	 Desordem urbana, sujeira e vendedores ile-
gais geram um ambiente propício para a in-
segurança e para a delinquência.

Ex-prefeito de Bogotá (1998–2000)

Foto: Dodo.org
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Os requisitos para uma política 
integrada de segurança cidadã, 
segundo Hugo Acero

A violência urbana tem múltiplas causas. É preciso 
ter bons programas e boas estratégias para combatê-
-la. Não há solução única para a violência urbana.

Hugo Acero foi secretário
de Segurança Cidadã de Bogotá 

por três gestões consecutivas 
(Mockus/Peñalosa/Mockus). 

Nesse período, Bogotá 
reduziu em quase 80% 

suas taxas de homicídios.

Integralidade de ações – Todas as autoridades e 
secretarias têm que trabalhar conjuntamente nas 
políticas públicas de combate à violência urbana.

O prefeito tem que liderar uma ofensiva contra a 
violência urbana. É fundamental uma liderança lo-
cal forte.

É preciso ter informações confiáveis e transparentes.

Justiça, Promotoria, polícia, Prefeitura, Governo do 
Estado, Governo Federal têm que trabalhar juntos.

A violência não é de esquerda nem de direita. Não 
se pode politizar a questão da violência.

1

7

2

3

4

5

6
A violência não é um problema só da polícia. Ilumina-
ção pública, boas escolas públicas, parques, praças, 
acesso à Justiça. Tudo isso é problema do setor pú-
blico, e não da polícia.
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O principal direito do cidadão é o direito à vida. Se-
gurança cidadã pressupõe condição de liberdade em 
que os cidadãos possam desfrutar dos seus direitos e 
cumprir com seus deveres.

8

9
10
11

12

Pobreza não gera violência, mas cidades violentas 
perdem competitividade, perdem emprego, perdem 
renda. É preciso encarar a violência também como 
um problema econômico.

Espaços de convivência cidadã e bibliotecas públicas 
são um bom antídoto contra a violência.

Controle dos fatores de risco: drogas, comércio ilegal 
de armas, bebidas, prostituição.

Toda política de combate à violência urbana para ter 
sucesso tem que ir do preventivo ao punitivo.
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Os colombianos têm obsessão 
por calçadas decentes e bem 
cuidadas porque:

Geram cidadania
A calçada é o primeiro degrau 
para a cidadania.

Geram segurança
Quanto mais gente nas calça-
das, maior será a segurança de 
uma cidade.

Geram acessibilidade
Se o gestor público desenha uma 
cidade para os mais vulneráveis,  
idosos, cadeirante, crianças e 
grávidas, essa cidade será boa 
para todos.

Geram mobilidade
A calçada é o meio mais rápido, 
democrático e saudável de loco-
moção de pessoas.

Geram igualdade
A democracia de uma cidade 
está diretamente ligada ao pas-
seio público. Calçadas limpas, 
bem cuidadas e com acessibi-
lidade geram igualdade de con-
dições para os moradores de 
uma cidade.

Página anterior
Cinema em praça pública

em Bogotá.
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Fonte: Bogotá – El Renacer de una Ciudad

Durante os anos 1970 e 1980 do século passado, Bogotá vivia 
uma crise institucional aguda que se traduziu progressivamente na 
queda física da cidade, na sua superpopulação, nas altas taxas 
de homicídio, nos graves problemas de tráfico e de poluição, bem 
como em enormes problemas sociais e de criminalidade. Ao final 
dos anos 1980 e começo dos 1990, assassinatos e atentados ter-
roristas — essencialmente produzidos por grupos guerrilheiros e 
do crime organizado — mantinham a cidade no limbo. A vida em 
Bogotá estava longe de ser sagrada.

A demora em agir para a resolução da crise, durante os anos 1970 
e 1980, era essencialmente atribuída a fatores externos a Bogotá 
e sobre os quais a administração distrital parecia não ter controle. 
Era comum explicar os problemas dizendo que “os bogotanos não 
amam a sua cidade”, “ninguém é daqui”, “a violência é um pro-
blema nacional” ou atribuí-los a fenômenos “estruturais”, como a 
“pobreza”, a “perda do capital social” ou a “desintegração social”.

Página ao lado
Vista de Bogotá da montanha 
Monserrate.
Foto: David Berkowitz

Gerard Martin é sociólogo
da Universidade de Groningen.

Bogotá

A reinvenção do público 
em Bogotá 
Gerard Martin
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CRISE DO PÚBLICO

Desde o começo do século XX, a evolução de polis a metropolis foi 
inevitável em Bogotá. O crescimento demográfico intenso transfor-
mou, em um par de décadas, aquela pequena Atenas dos Andes 
em uma cidade com milhões de habitantes. A responsabilidade de 
garantir que uma cidade seja mais que uma grande quantidade 
de indivíduos e moradias e que ela consiga viver “em sociedade”, 
graças a regulamentações e representações coletivas, corresponde 
sem dúvida aos gestores da coisa pública. 

O problema de Bogotá — e o da Colômbia em geral — é que a sua 
evolução durante os anos 1970/80 não foi acompanhada de uma 
nova fase de institucionalização do social. Essa demora em entrar 
em uma nova fase de construção das instituições públicas eficien-
tes deu lugar a uma paralisia na construção de uma sociedade mo-
derna. A administração (nacional, intermediária, municipal) não era 
capaz de gerar cobertura e qualidade nos serviços básicos neces-
sários, e muitos habitantes foram abandonados à sua sorte. Insti-
tucionalmente, os anos 1970/1980 na cidade (e no país em geral) 
se caracterizaram por desinstitucionalização administrativa, práticas 
clientelistas, corrupção e desvio do tesouro público, ineficiência da 
Justiça e agudos problemas de impunidade, o que deu lugar a re-
gulamentações parainstitucionais de todo tipo. É de notar que esse 
período, posterior à Frente Nacional (1958–1974), apesar de ter 
sido de abertura do regime democrático, deu lugar à multiplicação 
de microempresas eleitorais e à proliferação do clientelismo eleitoral, 
que não necessariamente melhoraram a qualidade do jogo democrá-
tico. Nesse contexto, Bogotá era liderada por administrações que, 
na sua maioria, se mostraram incapazes — e desinteressadas — de 
organizar e regulamentar a cidade, de incorporar demandas sociais e 
de institucionalizar conflitos e diferenças sociais.

Para Bogotá, foram 20 anos perdidos, marcados em boa parte por 
administrações distritais comprometidas com interesses particula-
res, que regulavam a coisa pública através de “pactos” não transpa-
rentes entre figuras políticas interessadas, diante de todo o controle 
da máquina eleitoral e da indicação de postos políticos, em roubar 
o erário público, contribuindo inclusive para a estagnação e o não 
crescimento econômico da cidade, algo em parte neutralizado a 
partir dos anos 1980 através da utilização de dinheiro de fontes 
ilícitas na política e da especulação no setor da construção.

Não surpreende que esse abandono dos assuntos públicos tenha 
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criado um terreno fértil para a proliferação de variadas formas de ile-
galidade, começando pela corrupção e incluindo também o crime or-
ganizado, grandes problemas com a máfia e grupos ilegais fortemen-
te armados que incursionavam na cena política e na sociedade civil 
em vastas áreas do território, incluindo Bogotá. Porém, a violência e 
o terrorismo estavam longe de encontrar sua origem na ineficácia da 
administração e na desinstitucionalização de Bogotá: ali encontra-
ram um tecido social frágil e um contexto fértil para que prosperasse 
a ilegalidade. A crise na Colômbia em geral não era — como em 
outros países da América do Sul — decorrente do confronto da força 
dos atores, senão da debilidade do Estado. Uma debilidade que che-
gava a tal ponto que a Colômbia às vezes parecia correr risco de ser 
tomada não por um golpe militar, e, sim, pelo crime organizado, em 
particular pelos cartéis da droga que faziam alianças oportunistas 
com um ou outro grupo guerrilheiro ou paramilitar.

Não se gerava, então, na Bogotá dos anos 1970/80, um processo 
de institucionalização da sociedade, aquilo que dá lugar — como 
diria mais tarde o prefeito Mockus — à capacidade institucional 
de gerar e apoiar formas de regulamentação ética, moral e social 
que permitem o surgimento de uma sociedade civil baseada em 
um conjunto de costumes, ações e regras mínimas compartilhadas 
que geram sentido de pertinência, facilitam a convivência urbana e 
conduzem ao respeito do patrimônio comum e ao reconhecimento 
dos direitos e deveres cidadãos.

REINVENTAR O PÚBLICO

O desafio que Bogotá enfrentava no começo dos anos 1990 tinha en-
tão, este tom universal: “Como — com recursos relativamente escas-
sos — melhorar nossas instituições e nos dirigirmos em direção a um 
caminho dinâmico e um ciclo virtuoso de equidade e prosperidade?”. 
O enfoque que inspirava — e continua inspirando — o renascimento 
de Bogotá pode efetivamente ser entendido como a redefinição de um 
projeto moderno que apostou em uma gestão institucional racional, 
planejada e fortemente democrática a partir de grandes esforços de co-
municação, bem como de reconstrução institucional e física, no marco 
da reconstrução da cidadania. No contexto da crise institucional que 
confrontava o país em geral, Bogotá tomou por fim consciência de sua 
degradação e iniciou um processo de recuperação urbanística, social, 
administrativa e política com o objetivo explícito de se transformar em 
uma cidade mais equitativa, mais integrada e mais segura.
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Algumas condições geravam um contexto propício para a mudança. 
Primeiro, um contexto nacional de processos de reforma econô-
mica, política e institucional. A Constituição de 1991 confirmava 
uma política de descentralização administrativa e fiscal em desen-
volvimento desde a segunda metade dos anos 1980, que concedia 
mais responsabilidades e ferramentas de gestão aos governos lo-
cais. A introdução da eleição popular dos prefeitos (desde 1988 e 
confirmada pela Constituição) e a fixação e progressiva ampliação 
dos períodos de administração municipal (que de dois anos — em 
1988 — passou a três anos, em 1991, e posteriormente a qua-
tro anos — desde 2004) claramente contribuíram para melhorar 
as condições para uma gestão local menos ad hoc, mais coeren-
te e responsável. Segundo, houve condições propícias na mesma 
Bogotá: um crescimento demográfico mais sustentável, com uma 
taxa anual de 2,5% (1993–2006) — comparada com 2,8% para 
o período 1985–1993, 3,5% para o período 1973–1985 e 6% 
ao ano para o período 1964–1973), se traduziu em uma expan-
são menos explosiva da cidade, criando melhores condições para 
o planejamento e o desenvolvimento urbanístico e a geração de 
bem-estar social, econômico e cultural. Também o eleitorado da 
capital tinha evoluído: com uma classe média muito maior do que 
qualquer outra cidade do país, o eleitorado bogotano estava menos 
controlado pelos coronéis eleitorais e respondia mais ao chamado 
voto de opinião. Os novos prefeitos também eram capazes de mobi-
lizar a classe média como um ator crucial para introduzir e enraizar 
suas reformas.

Foi nesse contexto que os prefeitos Jaime Castro (1992–1994), 
Antanas Mockus (1995–1997, 2001–2003) e Enrique Peñalosa 
(1998–2000) reinventaram para Bogotá a gestão pública, cada um 
da sua maneira, porém com base em princípios que podem ser 
considerados comuns a todos.

Primeiro, tomaram a Constituição de 1991 a sério, aproveitando-
-a a fundo, usando de maneira inovadora, criativa e eficiente as 
ferramentas institucionais novas criadas por ela, utilizando esses 
instrumentos de maneira pró-ativa e criativa, diferentemente do que 
continuava acontecendo durante os anos 1990 em muitas outras 
cidades do país.

Segundo, desnaturalizaram a crise, ou seja, recusaram o enfoque que 
pretendia que esta fosse o resultado de um conjunto de fenômenos 
“estruturais” ou “naturais” ou externos a Bogotá, que não permitia 
entender a cidade como “possível”. As administrações de Castro, Mo-
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ckus e Peñalosa agiram sobre a origem institucional da desastrosa 
dinâmica social e política que tinha provocado a crise da cidade e 
fizeram essas causas inteligíveis em termos institucionais aos ha-
bitantes, propondo novos conceitos, significados e imaginários da 
cidade ao redor de ideias transversais, como convivência cidadã, pla-
nejamento estratégico, transparência, espaço público de qualidade e 
mobilidade urbana. Em lugar de formular teorias abstratas, agiram 
escutando e perguntando à cidade e aos seus habitantes.

Terceiro, deixaram bem claro a responsabilidade de cada bogotano, 
como citadino e cidadão, com a cidade. Na própria gestão, e no 
discurso para explicá-la, foi sistemático o enfoque sobre a integra-
ção do Estado e da sociedade civil, na qual a Administração e os 
cidadãos têm responsabilidades concretas, inclusive no âmbito dos 
impostos (a campanha “110% Bogotá” convidou os cidadãos a pa-
gar de maneira voluntária 10% a mais de impostos).

Quarto, a regulamentação e a institucionalização da cidade foram 
assumidas de maneira integral. Os novos mecanismos de regula-
mentação dos aspectos políticos, econômicos e sociais, tomando 
distância de formas mais tradicionais de organização social, foram 
aplicado em todos e cada um dos âmbitos da gestão e não se cir-
cunscreveram a um setor geograficamente limitado da cidade, mas 
se estenderam por todo o seu território. Bogotá inclusive começou 
a definir de maneira muito mais precisa sua relação com o seu en-
torno, como cidade-região.

Quinto, se introduziu uma gestão transparente visando resultados. 
Foram feitas transformações em instituições, reorganização de in-
centivos, melhoria da provisão, cobertura e foco do serviço público, 
orientando-o a partir da demanda, se avaliaram opções de solução 
de uma maneira técnica para escolher a melhor alternativa. Isso 
implicou em um processo rápido de profissionalização e capacita-
ção técnica da administração municipal — em particular durante os 
mandatos de Mockus e Peñalosa — para melhorar o desempenho 

Biblioteca Pública Virgílio Barco, 
em Bogotá.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   87 9/18/14   6:37 PM



As Lições de Bogotá e Medellín88

institucional e dos empregados públicos. Foi, por exemplo, funda-
mental — ainda que menos observada — a reforma da fazenda e 
da gestão financeira e de contratação pública transparente, tudo 
apoiado em estratégias e campanhas de informação pública. Foram 
feitas melhorias radicais nos sistemas de monitoração e avaliação 
constante da gestão. Foram criados cerca de 15 observatórios, en-
tre outros o Sistema Unificado de Informação sobre a Violência e 
a Delinquência (SUIVD), e um banco de dados de cada um dos 
aproximadamente 4.700 parques que tem a cidade, e se avançou 
na construção do Observatório da Mobilidade Segura. Essa profis-
sionalização e o estilo de liderança que implica foram criticados por 
várias pessoas como autoritários, porém uma observação mais cui-
dadosa dos processos de tomada de decisões e de suas dimensões 
participativas na cidade não nos permite apoiar tal opinião.

Sexto, e por último, Mockus e Peñalosa reconheceram as divisões 
e desigualdades sociais que permeiam a cidade, porém insistiram 
na sua regulamentação democrática, reconhecendo o acesso equi-
tativo de cada habitante como cidadão aos serviços públicos de 
qualidade, rompendo com a imagem de uma cidade essencial-
mente constituída por estratos (pobres e ricos) ou por problemas 
“estruturais” (a informalidade, o desemprego). De algum modo, a 
reintrodução, durante a campanha do prefeito Garzón, de discursos 
que enfatizavam as supostas divisões radicais entre o sul e o norte 
da cidade — resgatando para a sua representação a velha dicoto-
mia de Versailles e Calcutá — parecia implicar na ruptura, durante 
a sua gestão (2004–2007), com a visão mais integral da cidade 
tão exitosamente desenvolvida pelos prefeitos Mockus e Peñalosa. 
Entretanto, na prática, os programas sociais do prefeito Garzón, 
focalizados sobre as zonas mais pobres das cidades, têm sido legi-
timados pela Prefeitura em termos de políticas de “inclusão” e têm 
contemplado iniciativas introduzidas pelos seus antecessores.

Escola com calçadas 
acessíveis e livres

de comércio ambulante
de bebida alcoólica.
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Antanas Mockus, 
ex-prefeito de Bogotá.

Foto: Stephan Röhl

Entrevista concedida ao livro 
Bogotá: – El Renacer 
de una Ciudad.

ENTREVISTA COM ANTANAS MOCKUS

Antanas Mockus: filósofo, matemático e político. Foi prefeito 
de Bogotá em duas ocasiões, a primeira entre 1995 e 1997 e 
a segunda entre 2001 e 2003. Chegou à Prefeitura com uma 
campanha sem precedentes no mundo, sem publicidade e com 
um investimento de poucos milhões. No seu primeiro mandato 
como prefeito, conseguiu sanear as contas públicas distritais e 
reduzir as mortes violentas na cidade (a taxa de homicídios caiu 
em 40%), tomou medidas como a Lei Zanahoria, proibiu o uso 
da pólvora e criou um estilo de pedagogia cidadã. Em 2001, foi 
eleito novamente prefeito de Bogotá. Durante a sua segunda ad-
ministração deu ênfase à formação de uma cultura democrática 
e à harmonização da lei, da moral e da cultura.

O senhor acredita que Bogotá sofreu uma transformação nos últi-
mos 15 anos? Em que consistiu essa transformação?

Certamente. Aconteceram mudanças muito grandes e intensas no 
sentido da pertinência, do amor por Bogotá, na confiança interpes-
soal e com relação ao governo, bem como no otimismo da cidade.

Graças a isso, a cidade melhorou em muitos aspectos, um dos 
quais foi a otimização do transporte público com a transição rápida 
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do transporte tradicional ao Transmilenio. Outro, a implementação 
do sistema de ciclovias, que serviu para descongestionar um pouco 
o trânsito ao desestimular o uso do veículo particular. E outro mais, 
o aspecto da cultura cidadã, que é muito contundente em termos 
de proteção das vias e efetivo na prevenção de delitos.

Para o senhor, qual é o aspecto mais importante da transforma-
ção? Por quê?

Penso que o tema da regulamentação cultural do comportamento 
foi fundamental. Aprendemos a reagir adequadamente ao compor-
tamento dos demais, seja bom, seja ruim. Há uma espécie de siste-
ma de mútuas exigências nesse sentido. Acredito que, assim como 
antes imperava o comportamento agressivo, agora a norma social 
é um comportamento a favor da cidade, da preservação dos bens 
públicos, do respeito às regras do jogo; ou seja, uma orientação 
muito mais clara com relação ao cumprimento da lei. Apegar-se à 
legalidade produz benefícios, sobretudo no aspecto tributário.

Entretanto, a mudança mais importante tem a ver com a redução 
no número de homicídios: de 80 homicídios por 100 mil habitantes 
em 1993 chegamos a 23 em 2003, que é a cifra aproximada na 
qual nos mantemos atualmente.

Com que processos dessa transformação não concorda? Por quê?

Bogotá conseguiu organizar uma administração mais efetiva, porém 
lamentavelmente continua fazendo concessões às práticas cliente-
listas, tais como a nomeação de prefeitos locais por recomendação 
de vereadores, currículos entregues por vereadores à Administra-
ção, nomeações indicadas para cargos do segundo e terceiro esca-
lões, entre outras.

Por essa razão, considero que há que consolidar um padrão de con-
duta permanente com a finalidade de não compensar as decisões 
do Conselho com cargas burocráticas. Deve haver independência 
de poderes, assim como autonomia para que a Administração pos-
sa formar a sua equipe de trabalho. Voltamos um pouco ao cogo-
verno que havia antes do Estatuto Orgânico, lamentavelmente.  

Como imagina Bogotá dentro de 15 anos?

Imagino-a muito mais acolhedora graças a uma maior segurança, 
um respeito pelos bens públicos e uma espécie de sacralização do 
espaço público, objetivo que me propus a alcançar desde 1994. 

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   90 9/18/14   6:37 PM



Capítulo 2 |  As Transformações das Cidades Colombianas 91

Além disso, acredito que haverá um sistema de transporte massivo 
muito mais eficaz, como um uso muito mais intenso da bicicleta e 
outros métodos de transporte alternativo.

Penso que Bogotá se destacará nos âmbitos nacional e internacio-
nal por sua gestão adequada, dos temas humanísticos e de saúde 
pública e também como um modelo de aplicação de perspectivas 
de saúde pública contra a violência e a criminalidade. Bogotá sem-
pre será exemplo da cultura e da legalidade, da harmonia entre a lei 
e a cultura, graças à participação de todos os habitantes.

Quais seriam os processos que, segundo a sua opinião, deveriam 
ser reforçados para que Bogotá alcançasse esse patamar que 
imagina?

Um deles seria continuar com uma intensa intervenção das insti-
tuições, que tem sido possível graças a uma cultura tributária dos 
bogotanos e às inovações nessa matéria. Em um período de 15 
anos passamos de arrecadar 200 milhões de dólares em impostos 
locais para arrecadar quase 1 bilhão milhões de dólares.

Outro processo que deveria ser reforçado é o da manutenção das 
vias, tanto as principais quanto as secundárias, já que o estado da 

Taxas de homicídio em Colômbia e Bogotá entre 1990 e 2012
Fonte: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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malha viária de Bogotá atualmente é lamentável. Infelizmente, não 
há recursos suficientes para financiar essa obra.

Além disso, gostaria muito que se aprofundasse o processo da edu-
cação cidadã, já que esta é como um germe de uma competitivida-
de enorme, pois o esporte preferido nas ruas, nas famílias, no lugar 
de trabalho é aprender uns com os outros. Por sorte há desejo de 
aprender, de se sobressair internacionalmente, de não nos assus-
tarmos. Isso é fundamental, sobretudo em uma cidade como esta.

Também penso que teríamos que preservar a linha da cultura cida-
dã e reforçar o concernente ao espaço público, tanto na sua cons-
trução e geração como na conscientização da cidadania de que 
deve haver um respeito por esse espaço. Infelizmente, durante os 
primeiros meses da atual administração podemos constatar retro-
cessos nesse sentido, ajudados por uma atitude dos bogotanos que 
continuam comprando dos vendedores ambulantes. Na minha opi-
nião, se deveria conscientizar o consumidor para que não compre 
nos semáforos, nas ruas, porque já se demonstrou que as medidas 
policiais não são a solução.

Escola pública de altíssima 
qualidade em Bogotá: dinheiro 

público, gestão privada.
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públicos de Medellín.
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Fonte: Laboratorio Medellín – Catálogo de diez prácticas vivas

Em primeiro lugar, a estratégia retoma a mobilização social, campo 
abandonado pelo Conselho Presidencial para Medellín na década 
de 1990. Assim, podemos convocar empresários, grêmios, líderes 
de bairro, acadêmicos, igrejas, ONGs, artistas e meios de comuni-
cação para multiplicar a mensagem da vida, da democracia e da 
participação. Tudo isso começa em casa, já que os valores vêm 
desde o berço. Se a família é insubstituível, as demais instituições 
que formam uma sociedade também são importantes. O papel do 
Estado é revisar a coerência dessa formação e fortalecê-la; para 
fazê-lo, deve unir os diferentes atores. Medellín aprendeu a lição: 
juntos, sim, podemos. Assim, gozamos no presente de uma aliança 
multissetorial envolvida em muitos programas e projetos que leva-
mos a cabo: nisso se baseia a nossa sustentabilidade e maior força.

O segundo componente é a oferta institucional. De nada servem os 
valores se não existe uma oferta urbana que permita viver de acor-
do com eles. Aqui também conseguimos dar passos significativos. 
Quando, na estratégia de segurança, levamos a cabo a diplomacia 
da rua, ou seja, quando vamos até os lugares onde atuam as gan-

Medellín

Página ao lado
Calle Colombia, Medellín.
Foto: I. D. R. J.

A nova pele de Medellín
Alonso Salazar Jaramillo

Alonso Salazar Jaramillo foi 
prefeito de Medellín
de 2008 a 2011.

De nada servem os 
valores se não existe 
uma oferta urbana 
que permita viver de 
acordo com eles.

Alonzo Salazar Jaramillo

“

”
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gues, o fazemos para lhes levar uma mensagem: “Há oportunida-
des”. É importante que os jovens saibam que realmente existem 
opções de estudo, trabalho e recreação e que estão ao seu alcance 
se decidem aceitá-las. É importante que eles recuperem sua con-
fiança no Estado, bem como o seu sentido de pertinência dentro da 
sociedade. É a única maneira de que cheguem a compreender a si 
mesmos como sujeitos com projeto de vida.

Entretanto, não pode haver impunidade, e esse é um terceiro com-
ponente da estratégia na qual precisamos avançar muito mais: 
operatividade e justiça. Na Colômbia, o tema da segurança está 
intensamente centralizado e a polícia e a Justiça dependem de ma-
neira direta do Governo nacional. Ainda assim há intervenções que 
podem ser realizadas pela autoridade local: o território é nosso e, 
portanto, é importante acompanhar essas autoridades dentro da 
cidade e lhes dar estímulos para que trabalhem com maior com-
promisso. Se a impunidade não cede, é muito complexo construir 
convivência: atualmente esse é o nosso grande desafio.

Depois de ter superado o medo, Medellín se transformou em um 
laboratório que se atreve a lançar políticas, estratégias e programas 
novos para encontrar um desenvolvimento equitativo que permita a 
convivência. Causa-nos imensa felicidade que fora daqui seja reco-
nhecido o que fizemos! Agora queremos iniciar um diálogo regional 
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Fonte: Medicina Legal
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que nos permita concentrar esforços mediante um intercâmbio de 
experiências. Seu propósito é compartilhar com a América Latina 
e o Caribe dez de nossas práticas mais significativas, atualmente 
em plena execução, com erros e acertos, e, portanto, vivas. Cada 
uma nos ajudou a enfrentar problemas específicos e a impulsionar o 
nosso Plano de Desenvolvimento. De maneira conjunta, dão mostra 
da integralidade da estratégia, pois cobrem diversos aspectos do 
desenvolvimento humano e urbano.

Mais do que relatar a experiência de cada prática, com as sistema-
tizações procuramos identificar os princípios de atuação e as lições 
aprendidas de programas e projetos que se destacam na sua área 
de intervenção e que, de maneira conjunta, permitem identificar 
nosso modelo de gestão. Seguir essa linha nos permite promover o 
diálogo e o intercâmbio.

Em Medellín, aprendemos muito, porém também ainda temos mui-
to o que aprender. É crucial que na nossa região passemos a com-
partilhar as soluções e as construamos coletivamente. Para isso é 
necessário que nos aproximemos e nos conheçamos.

Somos uma cidade em um processo de transformação que já não 
pode voltar atrás. Somos uma Medellín que não pode ser detida.

Casa da Justiça, Ministério 
Público, Defensoria Pública
e atenção especial aos grupos 
vulneráveis em Medellín.
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A Rua Carabobo de Medellín, uma longa linha reta que atravessa 
a cidade do sul ao norte, foi testemunha do tempo de crescimento 
e transformação da cidade. Em muito poucos anos, as ruas con-
gestionadas e inóspitas do setor norte de Carabobo deram lugar a 
um dos conjuntos arquitetônicos mais bonitos de Medellín e a um 
dos lugares mais vibrantes com o qual conta atualmente a cidade. 
De visita ao Parque Explora, um elegante edifício que já é parada 
obrigatória para os nossos cidadãos e para aqueles que nos visi-
tam, leio uma frase de Einstein que me serve de contexto para lhes 
contar como conseguimos, em tão poucos anos, a transformação 
de Medellín: “Não faça sempre o mesmo se você quer resultados 
diferentes”.

Quando, há uma década, um grupo de sonhadores decidiu se reu-
nir e formular um novo projeto para a cidade, e concordamos em 
participar da disputa eleitoral para tratar de cumprir o nosso sonho, 
sabíamos que teríamos que fazer as coisas de uma maneira diferen-
te, porque desejávamos que a cidade tomasse um rumo diferente. 
Não fazíamos parte de nenhum aparato político, não tínhamos as-
cendência familiar que nos conduzisse facilmente ao poder, não tí-
nhamos conseguido nenhuma fama por reconhecimentos artísticos 
ou esportivos; porém conhecíamos Medellín a fundo, tanto os seus 
problemas quanto as suas virtudes.

Elaboramos juntos, como uma equipe, um projeto para a cidade e 
o concebemos como um sonho, até que se consolidou com o reco-
nhecimento cidadão, que permitiu que essas ideias e essa forma de 
pensar, fazer e governar nos levassem à Prefeitura em 2004 e, de-
pois, em 2008, e que confiou em mim para dar continuidade às ini-
ciativas de transformação social e física de Medellín. Fui partícipe 
da construção do plano de desenvolvimento de Medellín Compro-
misso de Toda a Cidadania e acompanhei o prefeito (2004–2007) 
na sua administração; a partir disso, liderei os diversos processos 

Uma Medellín que não 
pode ser detida
Alonso Salazar Jaramillo 
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de convivência e paz. Na minha administração, demos continui-
dade aos programas que tiveram sucesso, baseados sempre em 
um princípio de gestão respeitoso, transparente e responsável dos 
recursos públicos, e imprimimos a nossa marca pessoal a outras 
iniciativas, como a luta contra a pobreza e a favor da equidade 
social, que lhes deu um caráter diferenciador e único.

Essa Medellín que trocou de pele nos últimos oito anos é uma me-
trópole dinâmica, que constrói o seu presente e seu futuro através 
do diálogo entre as instituições públicas acadêmicas, organizações 
sociais, setores empresariais e comunidade em geral para identi-
ficar propósitos comuns que lhe deem direção e sentido às ações 
estratégicas do desenvolvimento com visão regional. Uma cidade 
com edifícios e espaços nos quais todos cabemos, propícios para 
oferecer uma educação digna, para garantir uma saúde integral, 
para respirarmos aliviados, para aproveitarmos. Para contar, enfim, 
com a melhor qualidade de vida do país.

Porém, o que é exatamente o que fizemos de diferente para conse-
guir esses resultados? Definimos claramente nossos princípios como 
governantes e agimos de acordo com eles: equidade, transparência, 
honestidade e eficiência. Aqueles que vêm a Medellín encontram 
agora uma cidade que respira desenvolvimento em todos os seto-
res. Em matéria de infraestrutura, mobilidade, espaços públicos e 
outros, fizemos uma transformação que nos tornou mais compe-
titivos, que nos permitiu fazer com que o mundo voltasse os seus 
olhos para nós e ser sede de incontáveis eventos internacionais, que 
serviram para mudar aquela percepção negativa que era frequente 
em alguns círculos nacionais e internacionais. Agora, nossa cidade 
é uma referência obrigatória para o turismo internacional e uma das 
regiões nas quais se está dando o maior investimento estrangeiro.

A surpreendente transformação de Medellín é o resultado de 
oito anos de gestão responsável, transparente e eficiente. Hoje 
Medellín é uma cidade moderna e vibrante, com um ritmo próprio: 
sua vitalidade não depende apenas de seus governantes, senão 
principalmente da pujança e da capacidade empreendedora de 
seus habitantes. Por isso, decidimos com orgulho e convicção: a 
transformação de Medellín não pode ser detida!
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Fonte: Bitácora de La Ciudad del Bienestar – Medellín, guía de la 
transformación ciudadana 2004–2011 

Minha primeira viagem a Medellín aconteceu por causa do amor de 
um homem, um conterrâneo, que é agora meu esposo e o pai de 
nossa filha colombiano-americana. Os posteriores dez anos de idas 
e vindas a Medellín nos fizeram amar cada vez mais essa cidade e 
seus esforços para se transformar. Na visão internacional, entretan-
to, a volumosa produção sobre a Colômbia reduz a imagem da cul-
tura desse país, da sua gente, do seu passado, presente e futuro a 
nada mais do que a violência. A pergunta que nos norteou durante 
o nosso trabalho em Medellín nesses últimos cinco anos foi: O que 
acontece quando as histórias oficiais e populares que tratam de sua 
cidade natal não correspondem às histórias que você tem registra-
das no seu álbum de família? Nossa resposta a essa pergunta foi 
criar o projeto Medellín meu Lar (My Home Medellín), em conjunto 
com a Duke Engage, da Universidade de Duke, e a Prefeitura de 
Medellín, por meio da Secretaria do Bem-estar Social; o programa 
Medellín Solidária e a Agência de Cooperação e Investimento de 
Medellín e a Área Metropolitana (ACI).

Um dos objetivos principais do nosso projeto documental é criar um 
arquivo de histórias contadas pelos habitantes das comunidades de 
Medellín, histórias narradas com suas próprias palavras e imagens. 
Trata-se de centenas de contos, arquivados e distribuídos cuidado-
samente em contextos multilíngues locais e globais, que esperamos 
que constituam uma força narrativa alternativa para contribuir na 
construção da complexa história oficial e popular de Medellín e 
da Colômbia. Levamos quatro anos consecutivos de trabalho nesse 
projeto, no qual colaboraram mais de 300 jovens e adultos colom-
bianos, 25 estudantes da Universidade de Duke e 50 estudantes da 
Emerson College de Boston. Nossos estudantes, que acompanha-
ram a equipe da ACI na visitação de dezenas de projetos financia-
dos pela cidade dedicados a crianças, mulheres, pessoas relocadas 
e cidadãos comuns e que escalaram as montanhas que rodeiam 
o vale junto com dúzias de cogestores da Medellín Solidária, se 
fazem a mesma pergunta: Por que os meios de comunicação nos 

Medellín vista por outros
Tamera Marko

Tamera Marko é diretora
do Duke Engage Medellín,

Universidade de Duke.
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Estados Unidos não apresentam também essa parte de Medellín? 
Eles, nossos estudantes, voltam aos seus estudos nos Estados Uni-
dos com o propósito de aplicar o que aprenderam do seu trabalho 
na cidade de Medellín nas suas próprias carreiras como professo-
res, políticos, advogados, médicos, cientistas, assistentes sociais e 
psicólogos.

Vista parcial do bairro San Javier,
em Medellín.
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Laboratorio Medellín – Catálogo de diez prácticas vivas 

Medellín, como experiência de transformação urbana integral, atrai 
hoje o interesse de inumeráveis delegações estrangeiras de diferen-
tes setores. Essas dinâmicas de globalização nos ensinam o quão  
proveitoso que é compartilhar experiências. Desde 2008, acompa-
nhamos essa cidade em um exercício que lhe permitiu desenvolver 
as ferramentas para avançar na sua aposta na cooperação sul-sul 
entre cidades e convocar a região para dialogar sobre o desenvolvi-
mento urbano. A aposta de Medellín pela modernidade nos relem-
bra que este processo é de tentativa e erro, que as cidades são labo-
ratórios de políticas públicas e práticas vivas. Por isso, valorizamos 
quando uma iniciativa nasce de uma proposta de transformação de-
cidida e de clara identidade, porém damos ainda mais valor quando 
a cidade também permanece atenta a continuar sua aprendizagem 
e com a convicção de que sua meta ainda não chegou ao fim, que 
o desenvolvimento é uma tarefa permanente.

A expressão máxima da vontade de mudança se deu nas eleições 
de 2003, quando pela primeira vez sua tradicionalmente conserva-
dora população votou por uma alternativa cidadã para a Prefeitura. 
A chegada ao poder de uma nova proposta política, encarnada nos 
prefeitos Sergio Fajardo (2004–2007) e Alonso Salazar (2008–
2011), deu início a um novo modelo de gestão municipal, que foi 
capaz de mudar a cara da cidade em apenas sete anos.

No marco dessa complexa estrutura de violência nacional, Medellín 
desempenhou um papel principal, pois foi o centro de fenômenos 
como o narcotráfico e sua guerra contra o Estado, a urbanização 
do projeto guerrilheiro e paramilitar, a consolidação de gangues 
e grupos criminosos, a desmobilização das AUC e, finalmente, a 
constituição de uma rede de crime organizado, vigente até hoje. As 

Medellín, experiência de 
transformação urbana e 
cidadã
Nathalie Alvarado Renner

Nathalie Renner é 
coordenadora da Equipe de 

Segurança Cidadã – BID.
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consequências dos diferentes formas de criminalidade são: o assas-
sinato por encomenda, a proteção forçada e a extorsão, o microtrá-
fico de drogas, o uso do dinheiro do tráfico e a contínua aplicação 
de métodos violentos para defender o seu território. Todas essas 
dinâmicas, arraigadas na cultura dos bairros, geraram a estigmati-
zação internacional, nacional e inclusive na cidade. Medellín che-
gou a ter tanto medo de si mesma que os habitantes se esconderam 
em suas casas e não voltaram a sair até saber que a cidade tinha 
sido dividida em setores amplamente desiguais, que dificilmente 
quiseram se reconhecer a si mesmos como parte de uma unida-
de, especialmente porque o centro urbano que os unia tinha sido 
abandonado, relegado a ser um lugar de passagem, desgastado e 
com muito pouca memória estética e cultural que relembrasse aos 
cidadãos de hoje o que a cidade tinha sido no passado.

Embora fossem feitos esforços locais, regionais e nacionais impor-
tantes de resistência contra a cultura do narcotráfico e para resgatar 
os valores da cidadania, a expressão máxima da vontade de mu-
dança só se deu no ano de 2003. Naquele momento, a socieda-
de civil se atreveu a romper com a dinâmica política acostumada, 
dominada até então pelos partidos tradicionais, e cedeu o poder 
da cidade a uma força alternativa, encarnada pelo movimento civil 
Compromisso Cidadão. Este estava encabeçado pelo matemático 
Sergio Fajardo, que se comprometeu a trabalhar pela solução dos 
problemas da cidade desde as suas raízes. Sua sincera vontade de 
transformação conseguiu a união de setores privados, acadêmicos 
e sociais, que levou esse movimento ao poder entre 2008 e 2011 
com o jornalista Alonso Salazar como o seu líder. Esses dois perí-
odos foram suficientes para que Medellín pudesse hoje reescrever 
a sua história.

Caracterização do Modelo Medellín

Alguns fatores decisivos desse modelo, que permitiram transformar 
uma cidade altamente conflituosa em um marco de tempo tão li-
mitado, são:

- As cifras

Os planos de desenvolvimento de Medellín Compromisso de Toda 
a Cidadania (2004–2007) e Medellín Solidária e Competitiva 
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O dinheiro público é sagrado.

A gestão do que é público deve ser transparente. O go-
verno presta contas de tudo o que faz, com quem faz, 
quando faz, como faz e com quanto faz.

Não aceitamos transações de poder político por interes-
ses partidários ou econômicos.

Não utilizamos o poder do Estado para comprar consci-
ências e calar opiniões diferentes das nossas.

O exemplo das autoridades é a principal ferramenta pe-
dagógica de transformação cívica.

Planejamento sem improvisação.

Eficiência, economia e eficácia nos programas e projetos.

Princípios da gestão pública 
de Medellín

(2008–2011) contam com um componente muito importante que 
poucas cidades têm no país: o uso sistemático de medições preci-
sas das condições de vida na cidade, que em Medellín se realiza 
através de dois instrumentos: o Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) e a Pesquisa de Qualidade de Vida (Encuesta de Calidad 
de Vida – EVC). Os resultados dessas medições proporcionam um 
mapeamento do território que permite definir quais comunidades e 
zonas da cidade requerem maior investimento. Além disso, ambos 
os planos estão inscritos dentro do Programa de Gestão por Resul-
tados. Este permite que as metas de cada administração passem 
a estar expressas exclusivamente em linhas globais, como do de-
senvolvimento e bem-estar para toda a população, e avancem em 
direção a uma delimitação progressiva, que implica cinco fases, a 
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13
14

As relações com a comunidade são abertas e claras e 
se desenvolvem através dos espaços de participação 
cidadã.

O interesse público prevalece sobre os interesses par-
ticulares.

As pessoas que trabalham na administração munici-
pal são honestas, capazes e comprometidas com o 
projeto da cidade.

O desenvolvimento da cidade é um compromisso en-
tre a administração local e toda a cidadania.

A solidariedade e a cooperação são a base das re-
lações da cidade com a região, o estado, o país e a 
comunidade internacional.

A confiança entre as pessoas que dirigem o governo 
é essencial para garantir a legitimidade do Estado.

A vida é o valor máximo, e não há uma só ideia nem 
propósito que justifique o uso da violência.

saber: descrição do problema, definição do objetivo geral, tipifica-
ção de componentes para dar respostas ao problema, planejamento 
do propósito de cada componente e apresentação dos projetos e 
programas específicos e seus indicadores de gestão. Dessa manei-
ra, a continuidade de cada programa e projeto fica sujeita ao alcan-
ce dos seus indicadores e, por isso, de sua contribuição, visando 
alcançar o objetivo geral. Essa metodologia permite tanto ao De-
partamento de Planejamento Municipal como a qualquer cidadão 
monitorar e avaliar os resultados de cada programa ou projeto, bem 
como da gestão municipal em geral. Em Medellín, tão importante 
como a prestação de contas à cidadania, apresentada anualmente 
pelo prefeito e seu gabinete, são os resultados da ouvidoria cidadã 
Medellín Como Vamos.
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- Princípios da gestão pública

Entre eles, se destaca a introdução de uma política pública de 
transparência como ponto de partida, acordada por todos os ve-
readores da cidade em 2004, o que implicou na tecnificação dos 
debates nesse organismo, bem como na exigência da contratação 
dentro das estruturas administrativas de cada secretaria e entidade 
descentralizada da Prefeitura. Além disso, a aplicação do princípio 
de transparência na gestão das finanças públicas levou a duas con-
quistas importantes. A primeira tem sido a ratificação pela quinta 
vez consecutiva na qualificação AAA pela Sociedade Qualificadora 
de Valores Fitch Ratings Colombia S.A. A segunda foi a triplicação 
do orçamento da cidade entre 2004 e 2011. A confiança na ges-
tão pública transparente fez com que grupos poderosos, grêmios, 
setores privados, acadêmicos e midiáticos e, finalmente, a comuni-
dade internacional, tivessem decidido formar alianças com os dois 
últimos governos de Medellín, participando como sócios nos seus 
programas e projetos. O fato de não ter favores ou contas pendentes 
deu aos prefeitos Fajardo e Salazar acesso livre para a negociação 
transparente com cada ator e a credibilidade na hora de apresentar 
os seus projetos.

Urbanização de área pobre,
em Medellín: 100% saneada.
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- Integralidade

Cada programa e projeto dos planos de desenvolvimento está pensado 
para cobrir uma ou várias dimensões do desenvolvimento humano. As 
ações procuram ser em si mesmas, ou de maneira conjunta, respostas 
integrais aos problemas multidimensionais. Dessa maneira, as secreta-
rias e organizações descentralizadas unem os seus esforços para con-
seguir maiores impactos a partir de duas bases articuladoras centrais. 

A primeiro é o urbanismo social: este entende o tradicional como 
ferramenta para a inclusão social e como estratégias territoriais, 
estéticas e simbólicas de uma transformação física, que conferem 
à cidade cenários dignos que dinamizam a transformação social.

Desse modo, a cidade viveu uma mudança física contundente gra-
ças a numerosos equipamentos educativos, recreativos, culturais, 
institucionais, esportivos, de transporte e saúde de alta qualida-
de, que se transformaram por sua vez em ícones da cidade. Essas 
edificações redefiniram o espaço público e fizeram com que, pela 
primeira vez em muitos anos, fosse verdadeiramente democrático 
e inclusivo. Essa configuração possibilitou o encontro cidadão em 
lugares propícios para acolher a formação de um novo tecido social.
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A segunda base articuladora é a política Medellín a mais Educada, 
que entende que a educação abarca muito mais que os sistemas 
escolares e busca difundir uma aprendizagem coletiva na cultura 
cidadã. A grande lição aprendida, que permitiu a Medellín o desen-
volvimento do seu modelo atual, é que a segurança não é apenas 
produto de medidas estatais contra o crime, mas também da es-
truturação e da implementação de políticas integrais que permitam 
oferecer igualdade de oportunidades aos seus habitantes com vistas 
a desmantelar a violência estrutural e construir conjuntamente com 
a sociedade civil a convivência no espaço urbano.

- Participação

Para que as intervenções e seus equipamentos sejam legítimos, é 
imprescindível a participação social. Uma aprendizagem importan-
te do modelo em questão tem sido escutar e compreender que não 
necessariamente o funcionário público sabe mais. A comunidade 
se transformou em ator fundamental da orientação do desenvol-
vimento, envolvendo nele as fases de elaboração, implementação 
e socialização dos diferentes programas e projetos, e, além disso, 
participou diretamente através do programa Planejamento Local 
e Orçamento Participativo. A participação social foi fundamental 
para oferecer sustentabilidade social aos equipamentos e progra-
mas. Nesse sentido, os Pactos Cidadãos, assinados depois da fina-
lização de uma obra ou projeto, foram uma valiosa ferramenta para 
reafirmar a presença institucional na cidade e avançar na reconstru-
ção do valor da cidadania.

O prefeito Sergio Fajardo, que governou a cidade durante o período 
2004–2007, reconhecia na violência e na criminalidade dois dos 

Urbanização de espaço público 
em bairro carente de Medellín.
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fatores que perturbaram, de maneira profunda, o desenvolvimento 
humano integral dos cidadãos, porém também aceitava que a dívida 
social histórica explicava os acontecimentos vividos pela cidade nas 
três últimas décadas: “Somos conscientes da história da cidade 
e sua dívida. Em 1991, Medellín era considerada a cidade mais 
violenta do mundo, com 6.341 homicídios, 381 por cada 100 mil 
habitantes”. Fazer de Medellín uma cidade governável e participativa 
foi um dos propósitos do plano de desenvolvimento Compromisso de 
Toda a Cidadania, do prefeito Fajardo, para o qual a administração 
municipal devia solucionar dois grandes problemas: a violência e a 
deslegitimação do Estado. Com essa finalidade, a cidade se propôs 
a não só contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento dos 
acordos com grupos interessados em se desmobilizar, promovidos 
pelo Governo nacional, mas também a pôr em prática sua própria 
Política Pública de Segurança e Convivência, orientada a prevenir 
e detectar de maneira oportuna todo tipo de condutas violentas, 
particularmente contra grupos de meninos, meninas e jovens 
tradicionalmente violentados.

O prefeito Alonso Salazar, que deu continuidade ao objetivo do de-
senvolvimento humano integral, proposto pelo seu antecessor, ex-
pressou também, no seu plano de desenvolvimento 2008–2011, 
Medellín Solidária e Competitiva, a perspectiva de continuar com-
batendo de maneira decidida a violência e a criminalidade. Enfa-
tizou que os jovens, que representam cerca de 22% do total da 
população — 59% deles em situação de pobreza —, constituíam, 
pela própria trajetória do conflito no país e na cidade, o grupo mais 
vulnerável e de maior risco. Para a implementação da Política de 
Segurança e Convivência, o prefeito Salazar aceitou, como o gover-
no anterior, que o modelo de desenvolvimento aplicado durante as 
décadas passadas tinha excluído os jovens das políticas públicas e 
tinha propiciado a abertura do caminho para que os grupos ilegais 
aproveitassem suas capacidades e potencialidades em favor da vio-
lência e do crime.
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Política de segurança cidadã
de Medellín

Objetivo geral

Objetivos específicos

A criação de redes sociais para a segurança e a convivência cidadã 
é considerada a chave para se conseguirem esses objetivos. Entre 
outros efeitos, pretende-se com a “gestão social da segurança”:

Contribuir para gerar condições objetivas e subjetivas de segurança 
e convivência cidadã em localidades específicas, respondendo a 
demandas específicas e adequadas a cada localidade.

Restabelecer a segurança como um bem público e um direito 
cidadão, mediante a criação de zonas e comunidades seguras, e 
dar atenção a lugares mais sensíveis e aos considerados pontos 
críticos.

Otimizar e mobilizar os recursos da Administração municipal, o 
conhecimento e a vontade cidadã, partindo da apropriação de 
estratégias de corresponsabilidade, coprodução, coparticipação e 
cogestão da segurança.

Dinamizar, modernizar e aperfeiçoar técnica e tecnologicamente 
os sistemas de segurança e cidadania.

Fomentar uma cultura cidadã de segurança cidadã, convivência 
e autocuidado.

Promover ações que fortaleçam o tecido social fundamentadas 
na inclusão, na solidariedade, na participação e na apropriação 
da cidadania.

Territorializar, legitimar e articular as ações de segurança que se 
desenvolvem no interior das comunidades.
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Deslegitimar e modificar condutas e comportamentos geradores de 
atos de violência doméstica e indisciplina social.

Aumentar a capacidade operativa da sociedade civil.

Incrementar a capacidade tecnológica para a segurança e a con-
vivência cidadã.

Aumentar a capacidade dissuasiva a partir da presença de organis-
mos de segurança pública e privada.

Melhorar as condições de segurança de alguns lugares a partir da 
entrega de elementos e ferramentas que geram condições específi-
cas de segurança.

Gerar e implementar protocolos de autoproteção e autocuidado 
para a cidadania.

A partir desses fatores, a insegurança se concebe como “um fenô-
meno multicausal e multidimensional, determinado pela especifi-
cidade das realidades socioculturais, históricas e políticas de cada 
país. Falar sobre a violência é ir além das práticas brutais, das esta-
tísticas de homicídios, dos estupros ou sequestros; implica também 
considerar a construção cotidiana dos medos e a insegurança no 
imaginário da população”.

A confiança, a transparência e o capital social são condições neces-
sárias para que uma aliança público-privada prospere.

E, desde o âmbito das funções da polícia no Plano de Segurança 
e Convivência, se destaca a Polícia Comunitária, instância ligada à 
Administração municipal, focada na prevenção da violência e crimi-
nalidade. Sua existência obedece à convicção de que a polícia não 
pode manter a ordem pública sozinha e, portanto, requer o apoio 
dos cidadãos. Em sua atuação, a Polícia Comunitária prioriza as 
necessidades específicas de cada bairro ou comunidade. A base da 
setorização da presença policial é manter mais alianças entre as 
comunidades e a polícia que permitam a resolução de dificuldades 
de convivência e a diminuição dos problemas de insegurança.
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Os anos de violência que viveu a cidade de Medellín durante a dé-
cada de 1990 por causa do narcotráfico e do paramilitarismo afeta-
ram de maneira considerável as condições econômicas e sociais da 
cidade. No período 1998–2002, que se considerou o mais duro do 
paramilitarismo, chegaram a Medellín aproximadamente mil pesso-
as oriundas das zonas rurais do país por causa das ações desses e 
de outros grupos armados ilegais. A cidade registrou 3.158 homicí-
dios no ano 2000, 3.480 em 2001 e 3.721 em 2002.

Essa situação contribuiu para que o ambiente não fosse tão pro-
pício para as atividades econômicas, e uma das consequências 
previsíveis foi o aumento dos índices de desemprego, cuja taxa 
em 2002 chegou a 15,5%, em média, afetando principalmente os 
jovens entre 18 e 24 anos; além disso, o nível do subemprego foi 
de 31,1%. Os contingentes de rebeldes armados das Autodefesas 
Unidas da Colômbia, grupo paramilitar que adotou a política da 
reinserção, liderada pelo Governo nacional, desde o ano 2002, 
explicam em boa parte esse elevado registro do desemprego, em 
comparação com o total nacional, que foi em média de 15% nes-
se mesmo ano.

Os diagnósticos elaborados pelo Departamento Administrativo de 
Planejamento da Prefeitura de Medellín registraram nesses anos um 
aumento das diferenças econômicas e sociais territoriais na cidade 
e uma população cada vez mais crescente excluída das dinâmicas 

Acima e página ao lado
Centro de Desenvolvimento
de Pequenos Negócios nos 

bairros mais pobres de Medellín, 
San Javier (acima) e Santo 
Domingo (página ao lado). 
Financiamento e fomento

ao empreendedorismo.

Centro de Desenvolvimento 
Empresarial Zonal – Cedezo
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econômicas e das oportunidades de emprego, renda e crédito. A ex-
clusão aprofunda a informalidade, um problema estrutural no país, 
e aumenta os índices de pobreza. Medellín registrou, no ano de 
2002, um nível de 60% da população abaixo da linha da pobreza e 
uma taxa de informalidade de 54,6%.

Essas circunstâncias deram lugar, nesse mesmo ano, à iniciativa de 
criar o Banco dos Pobres — ligado à Secretaria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de Medellín —, com o objetivo de contribuir 
para a redistribuição do capital e a melhoria social dos habitantes 
mais pobres da cidade, mediante a concessão de microcréditos para 
o financiamento de projetos econômicos rentáveis e sustentáveis ao 
longo do tempo, de caráter produtivo ou de serviços. A iniciativa 
seguiu adiante depois de analisar experiências bem-sucedidas em 
outros países, entre eles Bangladesh, que incluiu pessoas que esta-
vam na informalidade e sem conta-corrente no Banco dos Pobres.

Na administração do prefeito Sergio Fajardo, durante o período 
2004–2007, intensificou-se a iniciativa do Banco dos Pobres e 
se decidiu que, além de atender à população, dando-lhe acesso a 
crédito, se devia proporcionar uma perspectiva mais ampla ao in-
cluir entre os seus objetivos a recuperação da liderança empresarial 
nacional, que havia caracterizado Medellín durante boa parte do 
século XX, afetada dessa vez pela violência que tinha se enraizado 
na cidade. Nesse horizonte, o aspecto financeiro foi considerado 
um instrumento de promoção da cultura empresarial, e foi esta 
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a denominação que a Administração municipal deu ao programa: 
Cultura E, ou cultura do empreendimento, cuja finalidade é apoiar 
a criação e o fortalecimento de empresas duradouras e a geração 
de empregos e renda, através da integração de diversas iniciativas, 
entre as que se mencionam os Concursos de Planos de Negócios 
e Capital Semilla (Capital Semente), o Banco dos Pobres, a Rede 
de Microcrédito e Medellín mi Empresa (Medellín minha Empresa). 
Nessas circunstâncias, surgem no ano de 2005 os Centros de De-
senvolvimento Empresarial Zonal (Cedezo), com o propósito de ar-
ticular processos integrais de serviços financeiros e não financeiros, 
entidades, programas, projetos e iniciativas de apoio ao empreendi-
mento, à geração de receita, ao desenvolvimento e à consolidação 
de microempresas e empresas familiares.

A Prefeitura de Medellín compreendeu que a interligação das ações 
do Banco dos Pobres com a oferta institucional para o fortalecimento 
das pequenas empresas, em matéria de organização e transformações 
técnicas e tecnológicas, era a condição necessária e suficiente para al-
cançar os propósitos globais do desenvolvimento econômico da cidade 
e a melhoria das condições de vida dos seus habitantes, em especial 
dos setores mais vulneráveis. Assim, o Cedezo foi concebido como 
uma instância de articulação que dinamiza a oferta institucional pú-
blica e privada perante as demandas de criação, crescimento e trans-
formação das microempresas e das pequenas empresas na cidade.

 Cultura cidadã nas paredes
dos espaços públicos no bairro

de Santo Domingo, em Medellín.
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Nas oficinas que foram realizadas previamente com a comunida-
de para determinar o alcance do Cedezo e orientar as suas ações, 
foram identificados 14 problemas, entre os quais se classificaram 
como os mais relevantes a falta de dinheiro, carências de capacita-
ção e de capacidade técnica, ausência de canais de conexão com 
o setor formal empresarial — indústria, comércio e serviços —, de-
bilidade na associatividade, entre outros. A esses problemas se an-
tepuseram possíveis soluções, como a que diz que a Administração 
municipal deveria criar as condições de acesso ao crédito cobrando 
baixas taxas de juros, capacitação técnica e administrativa, proces-
sos associativos, articulações com o setor empresarial consolidado 
e exploração de nichos de mercado no país e no exterior, só para 
mencionar algumas.

Também a comunidade, nas zonas selecionadas, priorizou as ativi-
dades econômicas que se incluiriam na estratégia do Cedezo, entre 
as quais se destacam as confecções, as lojas de bairro, a produção 
de alimentos, artigos de higiene pessoal e artesanato, restaurantes 
e grupos artísticos de recreação.

PROPÓSITOS E RESULTADOS DO PROGRAMA

Objetivos

O programa Cedezo se propôs a alcançar os seguintes objetivos:

•	 Favorecer a consolidação do tecido empresarial atuando nos 
bairros como alternativa para aumentar a competitividade e a 
produtividade de Medellín. Através desse objetivo, o programa 
busca satisfazer necessidades específicas de empreendedores 
e empresários dos diferentes territórios, mediante atividades de 
formação, assessoria e acompanhamento empresarial e acesso 
a mercados.

•	 Articular instituições, programas e projetos que influenciam no 
desenvolvimento econômico dos territórios com o fim de obter 
impactos mais efetivos em tais intervenções. Nos processos de 
articulação, o programa busca promover espaços de encontro 
das empresas com o setor público, a empresa privada, organis-
mos e instituições empresariais e universitárias.
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Para alcançar esses objetivos, a Administração municipal definiu as 
seguintes estratégias:

•	 Fomento da vocação produtiva dos territórios a partir da gera-
ção de redes empresariais.

•	 Inventário e caracterização das instituições que trabalham pelo 
desenvolvimento socioempresarial nos territórios.

•	 Criação de mesas de empreendimentos que permitam a arti-
culação de instituições em torno do tema empresarial, com a 
intenção de gerar planos de ação.

O desenvolvimento das ações, no marco dos objetivos e estratégias 
para fortalecer a economia zonal do território, se realiza em função 
dos cinco clusters estratégicos da cidade, priorizados na política 
Medellín Solidária e Competitiva:

•	 Cluster Têxtil (confecção, design e moda).

•	 Cluster Energia Elétrica.

•	 Cluster Construção.

•	 Cluster Serviços de Medicina e Odontologia.

•	 Cluster Turismo de Negócios, Feiras e Convenções.

Além dessas, foram consideradas outras atividades importantes 
para a economia dos bairros, tais como: produtos agro alimentícios 
e florestais, artes e artesanato. A finalidade do programa Cedezo se 
expressa através da necessidade de conectar os circuitos produti-
vos dos territórios mais desfavorecidos economicamente às cadeias 
produtivas consolidadas da cidade e aos circuitos do mercado na-
cional e internacional.

Princípios de atuação e enfoque

Como estratégia de fortalecimento e expansão do tecido empre-
sarial, o ponto de partida dos Cedezos é o reconhecimento das 
condições particulares das unidades produtivas e comerciais de 
cada zona, assim como a identificação de suas potencialidades 
no entorno imediato e no contexto da cidade. Fundamentado nas 
análises de diagnóstico, o programa identifica as necessidades de 
infraestrutura e de capacidades institucionais para apoiar e acom-
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panhar os processos de criação e/ou transformação das iniciativas 
empresariais e promover o fortalecimento do tecido empresarial.

Em concordância com os objetivos globais dos planos de desenvol-
vimento das últimas duas administrações da cidade, os Cedezos 
respondem à estratégia da pedagogia da convivência, da cultura 
cidadã e do combate à ilegalidade como alternativas de vida para 
diminuir a violência e alcançar transformações notáveis em matéria 
de desenvolvimento humano e segurança.

Nessa perspectiva, a localização dos primeiros cinco Cedezos (San-
to Domingo Savio, San Cristóbal, San Javier, La Ladera e La Quin-
tana) foi feita em zonas da cidade marcadas por déficit econômico e 
social históricos, lugares que na última década tiveram altos índices 
de violência e criminalidade. A escolha das zonas onde deveriam 
ser instalados os centros coincidiu com a escolha que a administra-
ção do prefeito Sergio Fajardo Valderrama fez ao identificar essas 
áreas como estratégicas para realizar a política Medellín a mais 
Educada, com o objetivo de superar desigualdades sociais e servir 
de meio para a coesão social, a formação da cidadania, a diminui-
ção da violência e a geração de oportunidades sociais. O programa 
criou 11 Cedezos e três pontos de apoio, que configuram uma oferta 
institucional descentralizada, com presença institucional de diversas 
entidades públicas e privadas, de acordo com as necessidades da 
cultura do empreendimento empresarial em cada zona.

A administração municipal 2004–2007 se propôs a demonstrar às 
comunidades selecionadas para o processo e a cidadania em geral, 
que a estratégia do Cultura E constituía uma opção para enfrentar 
os fenômenos da violência e da exclusão. Nos momentos nos quais 
a cidade vivia de maneira mais dramática o medo e se adiantavam 
processos de reinserção de combatentes de grupos ilegais que asso-

Modelo de intervenção dos Cedezos
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social – Prefeitura de Medellín

•	 Identificação das necessidades e potencialidades no tecido empresarial

•	 Identificação dos recursos e equipamentos e institucionalidade para o fortalecimento do 
tecido empresarial

•	 Elaboração do plano de intervenção e vinculação dos operadores institucionais

•	 Manutenção e verificação do impacto no território
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laram a região durante algo mais que uma década, a Prefeitura se 
empenhou em demonstrar que as políticas públicas de educação e 
geração de empregos e renda constituem alternativas viáveis para 
superar o ressentimento e a dor e construir uma sociedade mais in-
clusiva e humana.

O primeiro Cedezo foi criado em 2005, no bairro de Santo Domingo 
Savio da comunidade 1, epicentro em diferentes épocas de 
ressonantes casos de violência. Nessa zona, como mostram as análises 
realizadas pela Administração municipal, quase tinha desaparecido 
por completo a liderança empresarial em função do narcotráfico, da 
cultura do dinheiro fácil e da economia ilegal. A criação do Cedezo 

Cedezo e pontos de apoio
Fonte: Prefeitura de Medellín

Cedezo

•	 Santo Domingo Savio

•	 San Cristóbal

•	 San Javier

•	 La Ladera

•	 La Quintana

•	 Manrique

Datas mais importantes do processo

•	 16 de dezembro de 2005: inauguração do primeiro Centro de Desenvolvimento Empre-
sarial Zonal (Cedezo), em Santo Domingo Savio.

•	 2008: Reconhecimento — “Alta gerencia banco de éxitos”. 

Primeira participação em Colombiamoda, feira da confecção e da moda no país.

•	 Fevereiro de 2010: os Cedezos se transformam em articuladores de todos os programas de 
empreendimento nos bairros da Prefeitura (Economia Solidária, Secretaria das Mulheres, 
Orçamento Participativo, entre outros), transformando-se no coração do empreendimento 
bairrístico da cidade.

Pontos de apoio

•	 Mais próximo de Castilla

•	 Palácio do Governo de 
Altavista

•	 Palácio do Governo de San 
Sebastián de Palmitas

•	 Belén

•	 Moravia

•	 Centro

•	 Santa Elena

•	 San Antonio de Prado
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expressou a decidida presença do Estado e o cumprimento de suas 
funções, cuja relação encontra no mercado a máxima expressão. As 
atividades consistiram inicialmente na sensibilização e capacitação 
básica, as quais se desenvolvem nas aulas dos colégios, igrejas, 
sedes das juntas de ação comunitária ou organizações comunitárias, 
enquanto a Administração local organizava as sedes. Depois a cidade 
foi construindo os dez Cedezos restantes e os três pontos de apoio. 
Esse é o balanço no final de 2010.

Em cada um dos centros e pontos de apoio, realizam-se, de maneira 
ordenada, atividades frequentes de aproximação entre empresários 
e comerciantes e se realizam visitas porta a porta para estabelecer 
e gerar relações de confiança. A presença estatal e a coordenação 
e a articulação que a Prefeitura desenvolve no marco do Cedezo se 
define de maneira concreta em dois cenários de atuação:

1. Articulação de instituições, públicas e privadas, que traba-
lham pelo empreendimento e o empreendedorismo na cidade.

2. Apoio à descentralização dos serviços do empreendimen-
to, com o fim de garantir o fácil acesso a estes por parte da 
população localizada nas diferentes comunidades (comunas e 
corrigimientos) de Medellín.

Durante os primeiros anos, o programa Cedezo concentrou suas 
atuações no estabelecimento de uma relação entre a unidade pro-
dutiva ou de serviços, objeto de acompanhamento com um coope-
rante vinculado ao processo por licitação pública, para a criação ou 
fortalecimento da unidade empresarial mediante processos de ca-
pacitação, assistência técnica e comercialização. Nos últimos anos, 
deu-se uma novidade na forma de atuação através da inclusão dos 
orçamentos participativos, que faz parte do fortalecimento dos es-
paços de participação cidadã na elaboração de políticas públicas e 
na formulação de planos de desenvolvimento local. Nesse sentido, 
hoje se identificam aspectos relacionados ao desenvolvimento em-
presarial nesses planos.

O desenvolvimento do programa incluiu também a criação de um 
Sistema de Informação Online, em coordenação com a Subsecreta-
ria de Informática da Prefeitura de Medellín, o programa Cultura E 
(Medellín Digital), com o objetivo de construir uma base de dados 
e de informações de beneficiários para o monitoramento dos seus 
processos de formação e capacitação empresarial e do comporta-
mento de suas atividades econômicas nos mercados.
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Cenários de atuação do Cedezo
Fonte: Prefeitura de Medellín

Apoio ao 
empreendedorismo

no território

Fortalecimento do 
desenvolvimento 

de atividades 
empresariais

existentes

Serviços 
complementares

de apoio

Consiste no desenvolvimento de processos de sensibilização, forma-
ção e orientação da comunidade ao redor de nichos de empreendi-
mentos que podem ser desenvolvidos nos bairros das zonas incluídas 
no programa Cedezo, com prioridade de inclusão da população jovem 
e grupos de economia social com iniciativas de negócios.

Se inclui nessa iniciativa o conjunto de microempresas, empresas fa-
miliares, empresas associativas e empresas próprias que utilizaram o 
microcrédito através da Rede de Microcrédito ou do Banco dos Pobres. 
Identificam-se necessidades de fortalecimento empresarial, e os Ce-
dezo estabelecem o plano de acompanhamento desse processo, com 
a assistência técnica de empresas, organizações gremistas ou centros 
universitários que atuam como “padrinhos”, mediante a metodologia 
de encadeamentos produtivos na qual se identificam processos e pos-
sibilidades de mudança técnica e inovação tecnológica, bem como 
alternativas de organização empresarial e de acesso aos mercados. 
Promovem-se nesses processos a cultura da integração de negócios 
entre empresários do território; por exemplo,  associações empresariais 
constituídas por microempresários de uma mesma atividade produtiva.

Os Cedezos oferecem ao empresariado do território e à comunidade 
em geral outros serviços de apoio operados por agentes externos, 
entre eles os serviços de informação para o emprego; informação 
sobre capacitação para o emprego, ministrada por entidades de de-
senvolvimento empresarial da cidade; acesso a espaços físicos para 
reuniões de trabalho dos empresários; prestação de serviços de te-
lecomunicações e telemática, entre outros.

PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NO PROGRAMA E INTERAÇÕES 
COM OUTRAS PRÁTICAS

Ainda no seu início, os Cedezos não foram articulados a outras 
iniciativas de política pública da cidade. É necessário observá-los 
no contexto da política Medellín a mais Educada, que se manteve.
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durante as duas últimas administrações da cidade, e dos objetivos 
do plano de desenvolvimento do atual governo, com relação à soli-
dariedade e à competitividade. Já que tais objetivos fazem parte da 
aposta da cidade nas oportunidades de educação e trabalho para 
todos os seus cidadãos, sem exceção, os Cedezos estabeleceram de 
maneira paulatina uma sinergia particular com outras práticas da 
cidade, através da qual se contribui em conjunto com os objetivos 
globais do desenvolvimento em Medellín.

A articulação com o Programa Paz e Reconciliação teve uma im-
portante visibilidade: o Banco dos Pobres e os Cedezos permitiram 
materializar parte dos compromissos do Governo nacional em ma-
téria de capacitação e emprego como contrapartida ao processo de 
desarmamento e desmobilização.

O programa Cedezo, visto desde a perspectiva do programa Cul-
tura E, promoveu uma variada participação dos atores dos seto-
res público e privado. A metodologia de intervenção exige articular 
diferentes instituições, programas e projetos de acompanhamento 
empresarial.

Nos Cedezos também se apresenta a confluência de objetivos, pro-
gramas e atividades que desenvolvem outras entidades públicas 
da Administração municipal e que são de interesse particular do 
programa, entre elas a Secretaria de Desenvolvimento Social, com 
as atividades da Unidade de Desenvolvimento Rural Agropecuário, 
que beneficia de maneira particular os micro e pequenos empre-
sários agrários das comunidades de Santa Elena, San Sebastián 
de Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado e Altavista. A 
inclusão dos Cedezos no Parque de Empreendimento — dentro do 
programa Cultura E, criado na administração de Sergio Fajardo, du-
rante o período 2004–2008, vigente na administração do atual pre-
feito, Alonso Salazar —, constitui a mais importante entre o conjunto 
de relações que o programa estabeleceu com as entidades oficiais 

Mães aprendendo o ofício
de corte e costura na biblioteca 
de San Javier, em Medellín, 
enquanto os filhos estão
na sala de leitura.
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da Administração local. O Parque E, um espaço físico de 1.000 m2, 
que faz parte do chamado Corredor do Empreendimento e Investi-
mento da cidade, está situado entre a cidade universitária da Uni-
versidade de Antioquia e a Sede de Investigação Universitária (SIU), 
e tem como objetivo promover a cultura do empreendimento desde 
as gerações mais jovens, aproveitando os ativos de conhecimento 
que nessas matérias foram construídos desde diversas organizações 
e universidades locais.

Cultura E e Parque E permitem às iniciativas empresariais que se 
integram ao programa Cedezo a identificação das oportunidades de 
inserção nos mercados regionais, nacionais e internacionais. Tam-
bém constituem o caminho de acesso a outras ofertas institucio-
nais, como o Concurso de Planes de Negocios y Capital Semilla 
(Concurso de Planos de Negócios e Capital Semente); o Banco dos 
Pobres, com suas linhas de crédito com taxas de juros convidativas; 
a Rede de Microcrédito; Medellín mi Empresa (Medellín minha 
Empresa); entre outros. Da mesma maneira, através dessa articula-
ção com o programa Cultura E e Parque E, os Cedezos estabelecem 
vínculos com o programa Escolas e Colégios de Qualidade para a 
Segurança e a Convivência, da Secretaria de Educação, particular-
mente nas iniciativas orientadas à criação de incubadoras empresa-
riais, campanhas setoriais e oficinas de liderança. E, também nesse 
patamar, os Cedezos participaram em iniciativas do empresariado 
local com a estratégia liderada pela Câmara de Comércio de Medel-
lín para Antioquia: Medellín, Cidade Cluster.

A participação das universidades constitui um baluarte que dá con-
tinuidade ao processo de fortalecimento das unidades empresariais. 
Um caso ilustrativo é o da Universidade de Antioquia, cuja Facul-
dade de Ciências Econômicas tem um convênio com o BID, a partir 
do qual a academia promove e incentiva os estudantes a participar 
de empresas júnior. A universidade entra nesse esquema como ator 
que apoia o fortalecimento das empresas nas áreas jurídica, finan-
ceira, contábil, administrativa e de marketing.

Por último, a construção de sedes para os Cedezos foi estruturadas 
dentro do planejamento das obras de grande porte da cidade, de-
nominadas Projetos Urbanos Integrais (PUI), tal como os parque-
-biblioteca, os Colégios de Qualidade, a Escola Casa Campesina, a 
Escola de Artes e Ofícios e o Parque E, ou Parque do Empreendi-
mento de Medellín.
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Atores vinculados às atividades do Cedezo
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Social – Prefeitura de Medellín

Entidades oficiais

Ministério de Proteção Social

Departamento Administrativo de Planejamento (DNP)

Serviço Nacional de Aprendizagem (Sena)

Secretaria de Cultura

Secretaria de Governo

Secretaria de Cultura Cidadã

Secretaria das Mulheres

Secretaria do Desenvolvimento Social – Unidade de Desenvolvimento Rural 

Agropecuário (Udra)

Secretaria de Saúde

Secretaria da Educação

Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Parque E

Parques-biblioteca

Parque Arví

Inder

Espaço Público

Gerência de Comunidades

Unidade de Economia Solidária

Metrô de Medellín

Universidades

Universidade de Antioquia

Universidade Eafit

Universidade de Medellín

Universidade San Buenaventura

Escola Superior de Marketing (Esumer)

Colegiatura Colombiana de Design

Instituição Educativa Salazar y Herrera

Universidade Pontifícia Bolivariana

Instituto Tecnológico Metropolitano 
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RESULTADOS DO PROGRAMA

A recepção do programa por parte das comunidades foi muito po-
sitiva e permitiu gerar um impacto no tema do desenvolvimento 
econômico nas zonas de influência. Os Cedezos vão além do espa-
ço físico, constituem o programa articulador nas comunidades em 
temas empresariais e o dinamizador de aspectos econômicos das 
zonas, visto que conseguem vincular instituições públicas, privadas 
e universitárias de toda a cidade.

Outro aspecto positivo se manifesta na descentralização de serviços 
de desenvolvimento econômico por parte da Prefeitura, já que está 
presente fisicamente nas comunidades com as sedes dos Cedezos, 
que, por serem uma instância de articulação, permitiram gerar es-
paços de encontro comunitários em torno do tema do fortalecimento 
do tecido empresarial das comunidades, não apenas com institui-
ções zonais, mas de toda a cidade, mostrando uma administração 

Grêmios

Câmara de Comércio

Federação Nacional de Comerciantes  Fenalco

Rede de Microcrédito

Outras organizações

Comfama

Fundação Bancolombia

Medellín minha Empresa – Uma aliança público-privada entre a Prefeitura de 
Medellín e a Câmara de Comércio, com apoio da Associação Colombiana de Pequenos 

Industriais (Acopi)

Centro de Apoio a Mulheres Empreendedoras (Came)

Apaixonados por Medellín

Medellín Global

Centros de Desenvolvimento Empresarial (CDE)

Corporação Colombiana Internacional (CCI)

Centros de Desenvolvimento Tecnológico (CDT)

Incubadoras de empresas de base tecnológica

Centros Regionais de Produtividade (CRP)

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   124 9/18/14   6:39 PM



Capítulo 2 |  As Transformações das Cidades Colombianas 125

pública mais próxima. A presença dos Cedezos nas comunidades 
deu à Administração municipal o reconhecimento como gestora em 
temas de desenvolvimento econômico nas zonas e como um canal 
de comunicação em tudo que diz respeito ao aspecto empresarial 
e econômico da cidade, transformando-se em um ponto onde os 
microempresários e empreendedores podem encontrar direciona-
mento de acordo com as suas necessidades, tanto na oferta de ser-
viços do Cedezo como na informação sobre o que oferece a cidade 
em termos de concursos, debates, fóruns, seminários, entre outras 
atividades executadas ou propostas por outras instituições.

Entre as dificuldades no processo, destacam-se:

•	 Desconfiança da comunidade perante o setor público em geral. 
Para fazer frente a essa situação, que foi complexa no início do 
programa, conceberam-se grupos de trabalho com as comuni-
dades, tanto anteriores à chegada do Cedezo a cada localidade 
como permanentes; isso com a finalidade de criar vínculos de 
confiança com a comunidade, além de aproximar a institucio-
nalidade aos espaços de reflexão que vêm surgindo nos territó-
rios devido ao desenvolvimento econômico.

•	 Com a promoção de muitas capacitações antes da chegada dos 
Cedezos motivadas pela falta de coordenação e a grande oferta 
de capacitação em outras zonas da cidade, particularmente em 
temas básicos de empreendimento, a comunidade manifestou 
não ter interesse em participar de novos cursos dessa natureza. 

Parque-biblioteca de Laredo,
em Medellín.
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Para superar essa situação, o Cedezo trabalhou na construção 
de uma linha de formação em empreendimento a partir das 
fases de intervenção previamente definidas pelo programa, que 
permitiu que cada entidade ofertante pudesse se posicionar se-
gundo sua especialidade em determinados temas, nível de difi-
culdade ou a demanda da população que não tinha sido aten-
dida por outras entidades. Além disso, foi necessário fortalecer 
outro tipo de serviço que complementasse os exercícios de ca-
pacitação, como, por exemplo, as assessorias especializadas.

•	 Dificuldades na manipulação do banco de dados: trata-se de 
um programa novo, que está há apenas cinco anos na cidade, 
em rápido crescimento e que se tornou massivo; as estraté-
gias e ferramentas utilizadas na manipulação da informação 
se esgotaram. Se faz necessária a utilização de um software 
que facilite o acompanhamento do processo e história de cada 
empresário e, com isso, garanta a ótima prestação dos serviços.

Os resultados, resumidos em acertos e deficiências, se descrevem 
assim:

Acertos

•	 Intervenção junto aos empresários a partir de suas necessida-
des, e não a partir da oferta das instituições que apoiam o 
programa.

•	 Acompanhamento teórico e prático dos processos de empreen-
dimento e empreendedorismo.

•	 Classificação dos empresários segundo os seus perfis — por 
tipo de empresário e por fase do seu negócio.

•	 Alianças público-privadas que permitem que uma quantidade 
importante de programas e atividades parta da aposta 
interinstitucional.

•	 Estratégias de descentralização de sedes e serviços.

•	 Programa de referência em empreendimento na cidade, que 
permite ser reproduzido em outras cidades.

•	 Fomento da capacidade do empresariado, desmitificando o pa-
ternalismo do Estado.
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Deficiências

•	 Não dispor de um software para a manipulação da informação, 
que gera a dinâmica dos Cedezos. Existe uma base de dados 
que caracteriza de maneira adequada os usuários, porém não 
é possível realizar acompanhamento e verificação dos impac-
tos. Essa carência sinaliza a necessidade de construção de um 
sistema de informação e de articulá-lo a outros sistemas da 
Administração municipal e das entidades relacionadas com 
esse tema.

•	 Carência de pessoal para atender, em toda a sua envergadura, 
a dinâmica que gera o programa.

•	 Dependência da Administração municipal. Por isso, as mudan-
ças políticas podem colocar em risco a continuidade do processo.

Testemunho do microempresário ganhador do concurso Capital 
Semilla (Capital Semente)

“Antes de participar do concurso, trabalhava de forma individual. 
Produzia poucas unidades para vender na rua. Cedezo me permitiu 
criar um plano de negócios, melhorar minhas técnicas de trabalho 
e de administração e encontrar espaços para posicionar os meus 
produtos. Com o tempo, passei da informalidade à formalidade. 
Minha motivação inicial era gerar recursos para o núcleo familiar. 
Não faltavam tensões e conflitos, devido a que a empresa estava 
na minha casa. Mas, conforme fui crescendo, obtive suficientes 
recursos para mudar a minha família para outra casa e deixar a 
primeira como espaço para a empresa. Esse processo mudou a 
minha vida. Em quatro anos, progredi e agora sou um empresário 
que estuda Design para continuar com o meu projeto de vida. 
(Projeto Qualificação do setor artesanal em Medellín, apoiado 
pelo Bancolombia, participação em oficinas de capacitação da 
Universidade Pontifícia Bolivariana em assuntos relacionados ao 
design e à inovação. Curso de Introdução ao Design na Colegiatura 
Colombiana de Design).

Ao formular o projeto que apresentei no concurso também o fiz 
pensando em incluir pessoas que apresentavam dificuldades no 
desenvolvimento pessoal (pessoas do bairro desocupadas, com 
uma frustração latente por falta de acesso à educação e aos 
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serviços da cidade). Quando a empresa se estabeleceu, procurei 
dar oportunidade aos jovens que ainda não haviam terminado o 
seu processo de formação escolar. O Cedezo os capacita, e os 
jovens trabalham na minha empresa durante o tempo que lhes 
falta para terminar os seus estudos. Não apenas ocupam o seu 
tempo livre em atividades produtivas, como também conquistam 
a sua dignidade e aprendem uma profissão que lhes pode oferecer 
oportunidades de trabalho mais adiante.

Outras pessoas que inseri no projeto tinham sido mudadas de 
onde moravam e pertenciam a um mesmo grupo familiar. Embora 
não possa precisar cada uma dessas relações, sei que tiveram 
uma melhoria significativa na sua qualidade de vida em função da 
renda de que hoje dispõem. Desenvolvem atitudes e habilidades 
laborais e, além disso, demonstram um sentido de compromisso 
com a empresa. Tive, entre os meus empregados, durante um ano 
e meio, uma mulher vítima de violência doméstica. Agora tem o 
seu próprio negócio em outra comunidade e é autossuficiente.

Essas experiências me permitem afirmar que, em caso de con-
tratar mais trabalhadores para a empresa, não duvidarei em con-
tinuar apoiando as pessoas que sofreram com a violência, com 
a relocação forçada de sua moradia ou a falta de oportunidades. 
Sinto que tenho um grande compromisso com a comunidade. Por 
isso, contrato essas pessoas para trabalhar na minha empresa, 
que também lhes serve de meio para construir as novas oportuni-
dades que os jovens estão procurando.

Jorge Cuellar, Cedezo La Ladera

Mora no Bairro Enciso, Comunidade 8, setor centro-oriental da cidade. Artesanato 
de tradição. Quato anos participando do processo Cedezo. Começou na profissão aos 
18 anos vendendo produtos na rua. Hoje é dono de um estúdio onde trabalham seis 
pessoas: quatro na produção, uma em vendas e uma em gestão e comércio.

Sustentabilidade

Este é um programa da Prefeitura de Medellín que não foi criado 
por Decreto Municipal e com total dependência financeira da Admi-
nistração municipal, por isso o seu funcionamento e continuidade 
dependem diretamente da vontade política. A cidade teria que que-
rer transformá-lo em uma política de caráter estatal devido à sua 
grande relevância para influir na realidade que, de alguma maneira, 
contribuiu para gerar pobreza, violência e insegurança durante as 
últimas décadas.
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LIÇÕES APRENDIDAS

Inovações

Os Centros de Desenvolvimento Empresarial Zonal (Cedezos) aten-
deram à necessidade manifesta na cidade de Medellín com relação 
à melhoria da renda das comunidades mais carentes da cidade, 
apoiando os microempresários e empreendedores a se aproximar da 
oferta institucional no que se refere a empreendedorismo e empreen-
dimento, que envolve aspectos administrativos, técnicos e financei-
ros, através de uma importante aliança público-privada.

Diferentes setores da economia, entre eles o educativo — através 
das universidades — e os grêmios empresariais, proporcionaram 
acesso a serviços antes não disponíveis para essas comunidades. 
A aproximação dos programas e das ofertas de serviço nas zonas 
residenciais e de localização das iniciativas empresariais nos seto-
res que sofreram os embates da violência, do crime e da relocação 
forçada se transformou em um determinante das relações possíveis 
entre o Estado, o setor privado e a comunidade. A descentralização 
dos serviços, agora oferecidos nessas zonas da cidade nas quais 
mais se requer a presença institucional, constitui um valioso ati-
vo que contribui para criar as condições necessárias para coesão 
social, solidariedade, bem-estar e segurança humana. A Rede de 
Microcrédito, para mencionar um exemplo, oferece aos usuários 
uma gama muito ampla de oferta creditícia do sistema bancário da 
cidade, a qual se pode acessar através dos Cedezos.

Como parte do programa Cultura E, esses Centros de Desenvolvi-
mento Empresarial Zonal configuram uma ferramenta de sensibili-
zação para a população em condições vulneráveis sobre aspectos 
empresariais, os mesmos que podem melhorar o funcionamento de 
um negócio e, em consequência, gerar um aumento da capacidade 
de criar renda e novos postos de trabalho. Transmitem uma filosofia 
empresarial que incide na melhoria da qualidade de vida da po-
pulação pobre afetada pela violência ou em situação de relocação 
forçada.

Os empresários que se beneficiam das atividades do Cedezo geram 
maiores e melhores oportunidades de desenvolvimento na mesma 
zona, estabelecem redes e tecido empresarial e projetam o bom da 
comunidade na cidade. Contribuem para gerar uma consciência de 
projeção da comunidade para se integrar de maneira mais profunda 
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no projeto da cidade, mais ainda quando a partir dessa instância se 
promove a participação nos grupos de convivência e educação para 
analisar as condições do entorno e definir as modalidades de acom-
panhamento mais adequadas. Um caso ilustrativo se apresenta no 
Parque-biblioteca de la Quintana. Ali o ponto de apoio Cedezo vai 
à comunidade em vez de as pessoas se deslocarem para o centro, 
isso em função de algumas restrições de mobilidade que requerem 
uma maior segurança no setor.

Transferibilidade

Os Cedezos se transformaram em referência para as cidades que têm 
a vontade de superar os seus problemas de informalidade, inclusão so-
cial, violência e insegurança, já que oferecem as seguintes vantagens:

•	 Constituem um espaço físico de articulação entre as necessi-
dades de fortalecimento e transformação técnica, tecnológica 
e organizacional das iniciativas empresariais da população e a 
transferência de conhecimentos entre o setor empresarial con-
solidado e o setor da educação superior.

•	 São espaços de construção solidária do tecido social, empresa-
rial e comunitário.

Biblioteca Pública San Javier,
em Medellín.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   130 9/18/14   6:39 PM



Capítulo 2 |  As Transformações das Cidades Colombianas 131

•	 Configuram espaços que promovem, mediante as dinâmicas 
empresariais, a inclusão social, a criação de valor agregado, 
emprego e renda nas zonas de influência e, portanto, são dina-
mizadores do desenvolvimento endógeno territorial.

•	 São a base da criação de incubadoras de empresas, nas quais 
o acompanhamento aos empresários favorece a geração de 
sinergia e dinâmicas de associação entre eles e possibilita a 
criatividade e a inovação.

CONCLUSÕES

Os Cedezos respondem a uma iniciativa governamental que se 
destina à inclusão social e à eliminação de fatores de pobreza, 
violência e insegurança em Medellín. Um dos fatores explicativos 
da precariedade na qual viveu uma porção considerável da popu-
lação de Medellín é a falta de oportunidades para a educação e o 
mercado laboral. Baixos níveis de renda que se somam a altas ta-
xas de desemprego e subempregos registradas nos primeiros anos 
da década davam conta dos desafios que a inclusão impunha aos 
governos da cidade.
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Temos que destacar que o programa Cultura E e a iniciativa dos 
Cedezos se encaminharam para superar uma das falhas mais 
frequentes dos governos em nível nacional, inclusive na América 
Latina: a crença de que os créditos e a comercialização são as 
soluções aos problemas dos microempresários.

Essas são sem dúvida duas condições necessárias, porém não su-
ficientes, para garantir o sucesso da inclusão dessas pequenas uni-
dades de negócio nos circuitos econômicos formais e consolidados. 
A Administração municipal acertou ao oferecer acompanhamento 
através dos Cedezos, dando ênfase à solução dos problemas que 
vivem os microempresários nos níveis baixos da pobreza e que se 
relacionam mais com a qualificação das competências técnicas, a 
inovação tecnológica e a incorporação de esquemas organizacionais 
de acordo com as competências do mundo empresarial moderno.

Os testemunhos dos beneficiários mostram que a Administração 
municipal foi consistente com os seus objetivos gerais de política, 
no sentido de buscar o desenvolvimento e a segurança humana 
para os seus habitantes. Criar um clima de confiança em zonas que 
no passado se caracterizaram por níveis exacerbados de violência e 
pobreza para, depois, construir oportunidades de trabalho e renda 
na própria localidade gera valiosas externalidades positivas para o 
conjunto da cidade.

Também se destaca a aprendizagem humana, porque os resultados 
do programa se dão em condições onde predominava o ceticismo 
com relação à institucionalidade. A experiência permitiu aprender 
sobre as dinâmicas sociais que contribuem para gerar confiança 
nas pessoas e instituições, em virtude de que esta se constrói sobre 
ações e resultados. Nesse processo, foi fundamental a declarada 
responsabilidade social dos distintos atores da sociedade em um 
exercício autêntico de articulação público-privada e assumindo um 
compromisso compartilhado pelo futuro da cidade.

Bibliotecas públicas sempre 
lotadas de crianças e jovens.
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Medellín: uma cidade 
equitativa
Seth Colby

Em 2010, viajei a Medellín com Francis Fumara, com a intenção 
de compreender a sua tão mencionada transformação. No campo 
acadêmico de estudos do desenvolvimento, existem inumeráveis 
exemplos de políticas sociais fracassadas, e muitos estudiosos, já 
pessimistas, pensam que as intervenções governamentais terminam 
inevitavelmente em fracasso. A transformação de Medellín parecia 
desafiar essa ideia. Os elementos-chaves da sociedade medellinen-
se tinham orquestrado um dramático processo de renovação urbana 
no qual as taxas de homicídios foram reduzidas a mais de 80% em 
15 anos, a cidade experimentou níveis respeitáveis de crescimento 
econômico e as pesquisas de opinião sugeriram que a população 
estava mais otimista sobre o seu futuro. Mesmo que alguns graves 
problemas sociais persistam, a história de Medellín sugere que a 
política social, quando feita corretamente, pode produzir resultados 
significativos.

Existe um consenso entre os diferentes atores da sociedade de Me-
dellín sobre a necessidade de abordar questões fundamentais de de-
sigualdade e violência sem que isso impeça o progresso da cidade. 
O governo local, em comunhão com o setor privado e a sociedade ci-
vil, trabalhou minuciosamente para abordar esses desafios. Juntos, 
desenvolveram sofisticadas intervenções sociais destinadas a criar 
uma unidade e coesão social em uma coletividade na qual grande 
parte da população tem sido tradicionalmente marginalizada.

Medellín é célebre hoje pela construção de interessantes edifícios 
em bairros pobres. Porém os êxitos arquitetônicos, como a Biblio-
teca Espanha, são apenas uma parte dessa complexa solução. A 
sofisticação com a qual o governo da cidade desenvolve as interven-
ções sociais é assombrosa. Durante o processo, ele se reúne com 
membros da comunidade, sociólogos, força pública, psicólogos e 
arquitetos para se assegurar de que se compreendem bem os desa-
fios antes de começar a desenvolver a solução. O governo utilizou 
uma mistura idônea de política social e segurança, e esta é uma das 
razões do seu sucesso.

Seth Colby é diretor-executivo
do Foro Bernard L.
Universidade de John Hopkins.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   133 9/18/14   6:39 PM



As Lições de Bogotá e Medellín134

O economista e Prêmio Nobel Amartya Sen descreveu o desenvol-
vimento como liberdade, processo no qual as pessoas têm maiores 
oportunidades de realizar suas próprias capacidades. Para oferecer 
segurança, mais educação e mais oportunidades econômicas para 
a população, Medellín deve ser considerada uma história de suces-
so de desenvolvimento em funcionamento.

Estação Metrocable, bairro Santo 
Domingo, em Medellín.

Página ao lado
Espaço de convivência cidadã

no bairro Santo Domingo.
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Olhares Sobre a 
Experiência Urbana 
da Colômbia 3
Impossível se falar na Colômbia e não associar o país à violência e 
ao narcotráfico. Certo? Errado.

Recentemente estive em Bogotá, capital da Colômbia. Confesso que 
voltei completamente encantado e entusiasmado com os exitosos 
programas sociais e de segurança pública implantados nos últimos 
dez anos pelos sucessivos governantes municipais, articulados com 
o Gorverno federal.

Conhecida pelos altos índices de violência e por uma extrema po-
breza nos seus arredores, Bogotá é hoje referência de uma bem- 
sucedida política pública de inclusão social e de enfrentamento da 
marginalidade e da delinquência criminosa urbana. Andar pelas 
ruas da capital colombiana não faz inveja a andar por nenhuma 
capital de Primeiro Mundo: segura, limpa, com acessibilidade, par-
ques, um eficiente corredor de transporte urbano e o que é me-
lhor: uma população completamente integrada aos novos tempos 
— uma civilidade de causar inveja a nós, irmãos latino-americanos.

Tudo isso custou sangue, criatividade, dinheiro e determinação po-
lítica dos gestores municipais. A segurança pública, por exemplo, 
foi o setor que mais avançou. As estatísticas de criminalidade urba-
na no início dos anos 1990 eram estarrecedoras. A taxa de mortes 
com armas de fogo era de 80 para cada grupo de 100 mil habitan-

Bogotá fez o dever 
de casa
Murilo Cavalcanti

Murilo Cavalcanti é secretário
de Segurança Urbana
da Cidade do Recife.
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tes. Um horror. Hoje esses números são suportáveis: 18 casos para 
cada 100 mil habitantes, uma vez que, em Washington (EUA), são 
34 para cada 100 mil habitantes.

Um programa arrojado de segurança pública, que começou com 
a demissão de 40% do efetivo policial da capital (sim, 40% eram 
corruptos e foram para a rua), passando por enfrentamento (de-
sarmamento e encarceramento) dos grupos paramilitares, constru-
ção de presídios de segurança máxima, aprovação no parlamento 
de leis duras para punir severamente criminosos e delinquentes, 
montagem de um banco de dados confiável, recuperação e instala-
ção de novos equipamentos públicos (praças, parques, bibliotecas, 
transporte de qualidade — tudo em áreas populares) e um total 
redirecionamento na educação básica e fundamental, além de uma 
pedagógica campanha de paz e cidadania, fez de Bogotá uma ci-
dade tranquila de se morar e acolhedora de turistas de toda parte 
do mundo, que estão em busca de conhecer sua rica cultura pré-
-colombiana e desfrutar da sua fantástica culinária.

Na opinião de Hugo Acero, ex-secretário de Segurança Pública de 
Bogotá por 8 anos, tudo isso só foi possível porque houve a decisão 
política de enfrentar o problema. Ou seja: a questão da segurança 
pública foi colocada no colo das principais autoridades públicas do 
país, do estado e do município. Essa prioridade é retratada, por 
exemplo, no esforço da prefeitura de Bogotá em reduzir os índices 
de criminalidade e propiciar uma cidade acolhedora, moderna e 
humana, onde se pode viver tranquilamente. O volume de investi-

Material gráfico utilizado para 
a promoção da cultura cidadã. 
Uma marca forte nos governos

de Bogotá.
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mentos no setor de segurança pública passou do equivalente a 37 
milhões de reais no ano de 2003 para 110 milhões de reais no ano 
de 2006.

Oxalá que os políticos e gestores públicos pernambucanos possam 
implantar em nosso Estado, e particularmente em nossa capital, 
esse modelo bem-sucedido de gestão de segurança pública, pois 
copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. 

P.S. 1 – Na semana em que visitava Bogotá, a capital era uma 
festa só. Acabara de receber selo verde do governo e das auto-
ridades de turismo da Inglaterra como destino seguro para os 
visitantes ingleses.

P.S. 2 – O prefeito de Medellín, Sérgio Fajardo, recebeu o título 
de Personalidade da Colômbia de 2006, por seu arrojado proje-
to de combate à violência e de inclusão social, o que mudou os 
conceitos e os vergonhosos índices de violência e criminalidade 
da cidade.

Biblioteca Pública de Santo 
Domingo, em Medellín: 45 mil 
pessoas são atendidas por mês.
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Publicado em 26.04.2007

Quem quiser acreditar que a questão da violência e da (in)seguran-
ça pública no Brasil ainda tem solução é só pegar um avião e ir a 
Medellín, na Colômbia. Não custa caro, e a gente volta animado. 
Acabei de chegar de Medellín, a terra de que só pronunciar seu 
nome nos dava arrepios. Tudo em Medellín era associado a delin-
quência, narcotráfico e mortes. Era assim até 2002. Era. Foi só jun-
tar em parceria o Governo Federal e a Prefeitura Municipal e colocar 
em prática um arrojado programa de segurança cidadã, inclusão 
social e respeito à vida para Medellín se transformar na mais bem-
-sucedida experiência de transformação social e segurança pública 
na América Latina. Em 2002 Medellín estava no fundo do poço 
(ou quase). Com a taxa de homicídios de 184 para cada 100 mil 
habitantes, era o retrato do medo e da banalização da vida. Qual-
quer cidadão poderia ser assassinado em via pública (qualquer se-
melhança com o Recife não é mera coincidência). Medellín reagiu. 
Sua população reagiu. Todas as tentativas de se resolver a questão 
somente através da força ou somente através de políticas sociais 
não trouxeram resultados satisfatórios. A senha estava dada. Era 
preciso investir no social sem esquecer a rua: polícia ostensiva, pre-
parada, motivada, remunerada dignamente, respeitada e honrada.

No campo social, a Prefeitura de Medellín começou a fazer uma 
revolução através de melhorias nos espaços públicos nos bairros 
mais pobres da periferia: espaço de convivência, todas as crianças 
nas escolas e com qualidade, acesso à Justiça, transporte eficiente 
(metrocable), biblioteca de Primeiro Mundo e o mais importante: 
uma ofensiva campanha de respeito à cidadania e aos direitos hu-
manos. A fórmula do sucesso de Medellín é parecida com a de 
Bogotá. O primeiro passo, o mais decisivo: uma liderança local forte 
que coordenasse todo o processo de construção de uma segurança 
cidadã. Os atores importantes para a construção dessa segurança 
cidadã foram convocados e responderam ao chamado (Governo Fe-
deral, Ministério Público, comando da polícia, entidades de direitos 
humanos e a população como um todo).

As lições de Medellín
Murilo Cavalcanti

Murilo Cavalcanti é secretário 
de Segurança Urbana 
da Cidade do Recife.

No campo social, a 
prefeitura de Medellín 
começou a fazer uma 

revolução através 
de melhorias nos 

espaços públicos nos 
bairros mais pobres 

da periferia.

Página ao lado
Corredor exclusivo de ônibus 

(BRT) em rua no bairro de Santo 
Domingo, em Medellín. Merece 
atenção o fato de que nesta rua 
existe apenas uma faixa indo e 

outra voltando. Mesmo assim, a 
via foi transformada em corredor 

exclusivo de ônibus. 

“

”
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Em Medellín, em 1991 ocorreram 9.463 homicídios (uma taxa de 
381 para 100 mil). Uma tragédia. Em 2005, esse número foi re-
duzido para 782 homicídios, uma taxa de 32,8 para cada 100 mil 
habitantes. Para saber o que isso significa, compare com a taxa do 
Recife em 2005 — 67,9 homicídios para cada 100 mil habitantes 
(um horror) — ou com o número de homicídios em Pernambuco no 
primeiro trimestre deste ano: 1.315 pessoas morreram vítimas da 
violência. A expectativa é de que em Medellín a taxa de homicídios 
em 2007 baixe 15% em relação a de 2005/2006. São números 
surpreendentes.

O atual prefeito de Medellín, Sergio Farjado (de centro), reconhece 
que a ofensiva militar e policial e a presença da prefeitura nas 
comunidades pobres foram fundamentais no processo. Qualquer 
um que visitar Medellín notará a intervenção e a recuperação dos 
espaços públicos para a população de baixa renda, aliada a uma 
educação de qualidade para crianças e adolescentes da periferia. 
Isso contribuiu sobremaneira para a redução da violência e 
delinquência urbana. A Medellín de Pablo Escobar e da insegurança 
é uma página virada. Diferentmente do Brasil, onde os gestores 
públicos atuais culpam até Tomé de Souza e Pedro Álvares Cabral 
pela onda de violência de hoje. Os gestores de Medellín, numa 
posição corajosa, reverteram uma situação caótica e de calamidade 
pública e mostram para o mundo, particularmente para o Brasil, que, 
para enfrentar a violência urbana, só precisa de uma arma, uma só: 
decisão política.

Arte-educadores nas ruas de 
Bogotá: pedagogia para mudar 

uma cidade.

Página ao lado
Aos domingos, Bogotá fecha mais 

de 120 km de ruas e avenidas 
para uso exclusivo de 
ciclistas e pedestres.
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Fonte: Folha de S.Paulo | 20/12/2007

Foi sob a perspectiva de integralidade que foram implementadas 
as políticas de segurança e convivência de Bogotá, na Colômbia.

Na América Latina, a gestão institucional da segurança dos cida-
dãos tem tradicionalmente ficado a cargo das instituições armadas, 
predominando o caráter policial e militar. É uma situação herdada 
da Guerra Fria e que persiste hoje na maioria dos países da região.  
Pode-se afirmar que os governos democraticamente eleitos ainda 
não conseguiram conferir um caráter civil ao tratamento da ques-
tão e menos ainda um tratamento integral a um problema sobre o 
qual a maioria dos especialistas concorda em dizer que é comple-
xo e tem causas múltiplas, problema para o qual a resposta poli-
cial é insuficiente e, quando se recorre aos militares, inapropriada.  
Falar do tratamento integral da insegurança supõe reconhe-
cer que existem múltiplas violências e muitos fatos que afe-
tam a convivência dos cidadãos. São violências que vão des-
de as psicológicas e físicas registradas no interior dos lares, 
nas comunidades e nas ruas, em razão de conflitos diversos, 
até as violências cometidas por criminosos e delinquentes.  
Também supõe reconhecer que existem fatos que afetam a convivên-
cia cidadã, como a resolução violenta dos conflitos e a sensação de 
intranquilidade e insegurança gerada pela presença de lixo nas ruas, 
pela falta de iluminação pública, pela deterioração dos espaços públi-
cos, pelo barulho, pela mendicância e pela invasão do espaço público.  
Para fazer frente a esses problemas, é necessário traçar e executar 
políticas públicas integrais de convivência e segurança dos cidadãos.  
Essas políticas devem partir da premissa básica de que as 
ações terão que ser empreendidas num espectro amplo, que 
abrange desde o nível preventivo — entendido como a preven-
ção do aparecimento de riscos e o controle de sua difusão — 
até os níveis legítimos de coerção dentro do Estado de Direito.  
Ou seja, é preciso contar com uma política públi-

Cultura Cidadã: uma marca 
presente nas cidades

de Bogotá e Medellín.

Hugo Acero Velásquez, 
sociólogo, consultor do 

Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud), 

foi secretário de Segurança 
Cidadã de Bogotá (Colômbia) 

entre 1995 e 2003.

Tradução de Clara Allain.

Segurança não se 
resume à polícia
Hugo Acero Velásquez
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ca que preveja, dissuada e exerça o uso legítimo da for-
ça para fazer frente a atos que sejam criminosos e violentos.  
Uma política pública que seja desenvolvida dentro do qua-
dro do Estado de Direito, respeitando os direitos humanos.  
Uma política que, no âmbito preventivo, desenvolva programas 
e projetos que fortaleçam a cultura cidadã, o controle dos riscos 
(desarmamento, atenção ao consumo de álcool e outras drogas, 
prevenção e assistência a emergências) e a atenção a grupos vul-
neráveis (jovens, prostitutas, indigentes, migrantes) e que promova 
programas para aproximar a Justiça do cidadão, favorecendo a reso-
lução pacífica de conflitos familiares, interpessoais e comunitários.  
Uma política pública que fortaleça os organismos de Segu-
rança e Justiça para que, de maneira profissional, realizem tra-
balhos de coleta de informações, investigação criminal, per-
seguição e captura de criminosos, julgamento e condenação.  
Uma política pública que fortaleça o sistema carcerário, para que este 
possa cumprir as funções de punição exemplar do delinquente, com 
cumprimento da pena com estrita disciplina e respeito aos direitos 
humanos, de ressocialização e de reinserção social dos condenados.  
São essas as características de uma política integral que deve ser imple-
mentada pelos governos nacionais e locais democraticamente eleitos, 
independentemente de serem de direita, de centro ou de esquerda.  
O importante é que a política de segurança deve ser trata-
da sob uma ótica civil, com um responsável que coordene to-
das as ações e instituições envolvidas nos programas e proje-
tos e que também coordene o trabalho com outras instâncias 
governamentais importantes, como as áreas da educação, da 
saúde, do desenvolvimento urbano e dos transportes, entre ou-
tros, para melhorar a convivência e a segurança dos cidadãos.  
Foi sob essa perspectiva de integralidade que foram imple-
mentadas as políticas de segurança e convivência de Bogo-
tá e Medellín, na Colômbia, cujos resultados são internacio-
nalmente reconhecidos pela redução da violência verificada.  
No caso de Bogotá, passou-se de um índice de 80 homicídios para 
cada 100 mil habitantes, em 1994, para 23 homicídios por 100 
mil habitantes em 2003 — e hoje são 18 homicídios por 100 mil 
habitantes. No caso de Medellín, a redução foi de 174 homicídios 
por 100 mil habitantes para 36 homicídios para cada 100 mil 
habitantes.

O importante é 
que a política de 
segurança deve ser 
tratada sob uma 
ótica civil, com um 
responsável que 
coordene todas as 
ações e instituições 
envolvidas.

“

”
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Em 2007, decidi disputar a Prefeitura do Recife. A opção pela vida 
pública, que por muito tempo fora um questionamento, naquele 
momento já era um fato irreversível. Apresentar uma candidatura, 
no entanto, exigia como pressuposto a apresentação de um projeto 
para a cidade. E um projeto transformador deveria basear-se em 
um diagnóstico correto e propostas viáveis.  

Eu já tinha total clareza de que, na atualidade, os maiores proble-
mas da sociedade se expressavam nas cidades. Elas são o principal 
cenário da vida contemporânea. No Brasil, por exemplo, a taxa de 
urbanização já chega a 85%, e é no espaço urbano, portanto, que 
se encontram os desafios mais complexos. 

Procurei instituições como o Banco Mundial, o BID e as Nações 
Unidas para saber onde se encontravam as melhores práticas de 
políticas urbanas. Fui ao Habitat (órgão das Nações Unidas para 
as cidades), em Nairobi, no Quênia, e visitei cidades do Brasil e de 
outros países em desenvolvimento que apresentavam experiências 
interessantes. 

Um dos problemas do Recife que exigia atenção imediata era o 
da violência, sobretudo entre os mais jovens. A taxa de assassina-
tos entre pessoas de 16 a 24 anos era de 214,3 homicídios para 
100 mil habitantes por ano (a capital mais violenta do País). Não 
poderia ser candidato a prefeito sem ter uma compreensão desse 
fenômeno e sem apresentar uma proposta para enfrentá-lo.  

Inicialmente fui despertado pelas matérias de Eduardo Machado, 
no Jornal do Commercio, sobre a experiência colombiana. Depois, 
em Nairobi, recebi a recomendação de que não deixasse de visitar 
Bogotá e Medellín para ver o melhor exemplo do enfrentamento à 
violência urbana que estava acontecendo no mundo. 

Na atualidade, os 
maiores problemas 

da sociedade se 
expressam nas 

cidades.

Depois de Bogotá e 
Medellín, nunca mais 
serei o mesmo
Raul Henry

Raul Henry é economista
e deputado federal (PMDB-PE). 

Visitou Bogotá e Medellín por 
duas vezes nos últimos 5 anos.

“

”
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Pedi, então, ao Itamaraty, que organizasse uma missão oficial para 
parlamentares que tivessem interesse no assunto. Depois de algumas 
defecções, viajamos Gustavo Fruet (PSDB-PR), Bruno Araújo (PSDB-
-PE) e eu. Convidei Murilo Cavalcanti, que já conhecia a Colômbia e 
começava a se debruçar sobre o tema, para nos acompanhar.

Passamos aproximadamente uma semana, entre Bogotá e 
Medellín. Fomos recebidos por autoridades locais e pudemos 
entrevistar diversos atores envolvidos nessa experiência. Visitamos 
equipamentos públicos e os bairros mais pobres e vulneráveis 
daquelas cidades. Uma agenda intensa e, para mim, definitivamente 
transformadora. 

Saí da Colômbia com a absoluta convicção de que a tragédia da vio-
lência urbana, que no Brasil nos parecia uma fatalidade inexorável, 
tinha solução, e ela estava bem próxima de nós. Não estávamos ne-
cessariamente condenados ao poço sem fundo de um drama deter-
minado pelas nossas históricas e perversas desigualdades sociais.

A Colômbia é um país mais pobre do que o Brasil (menor renda per 
capita) e o mais grave: socialmente mais desigual (pior indicador 
de Gini). Além do mais, lá a criminalidade se expressava de diver-

Acima
Depois de domar o crime, Bogotá 
passou a ser o principal destino 
turístico da Colômbia.

Abaixo
Medellín, depois
das transformações, é um modelo 
de desenvolvimento na Colômbia. 
Recentemente recebeu o prêmio 
Cidade Inovadora da ONU.
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sas maneiras: a guerrilha, o narcotráfico, as milícias paramilitares 
e a delinquência comum. Mesmo assim, o país lograra, em apro-
ximadamente uma década, reduzir drasticamente a criminalidade 
nas suas maiores cidades. Em Bogotá, a taxa de homicídios por 
100 mil foi reduzida de 90 para 18 assassinatos. Em Medelín, essa 
queda foi ainda mais vertiginosa: de 380 para 33. 

Que lição nos davam os colombianos? 

•	 É necessário um mutirão de esforços. O Estado e a sociedade 
têm que atuar juntos, movidos por um forte sentimento de uni-
dade e solidariedade. 

•	 Autoridades de todas as esferas devem atuar de forma articu-
lada e sinérgica. 

•	 A sociedade deve exercer ativamente sua cidadania. Acompa-
nhar, passo a passo, os acontecimentos e cobrar implacavel-
mente as providências pertinentes ao poder público. 

Instalado esse estado de espírito, a receita foi uma combinação 
de políticas repressivas e preventivas. No capítulo das políticas re-
pressivas, há o encadeamento de itens indispensáveis. Uma polí-
cia com instrumentos para enfrentar a corrupção interna, como, 
por exemplo: dispositivos constitucionais que autorizam o imediato 
afastamento de policiais envolvidos em atos ilícitos; programas de 
recursos humanos que estimulam a valorização da família do po-
licial e seu controle sobre o comportamento do mesmo; e, para a 
eficácia  operacional, modernas ferramentas de inteligência e moni-
toramento das ações policiais.

Nas etapas seguintes, a participação também efetiva do Ministério 
Público e do Poder Judiciário. A regra é a seguinte: não pode haver 
crime sem inquérito; inquérito sem processo; nem processo sem 
julgamento. E a sociedade acompanhando atentamente todos esses 
indicadores. 

No entanto, foi o lado das políticas preventivas que mais me im-
pressionou. Sem buscar sanar o problema na origem, as políticas 
exclusivamente repressivas são impotentes para dar conta da di-
mensão da tragédia. A própria experiência colombiana atestava 
isso. Nos diziam eles: "Já testamos apenas a mão dura, não resol-
veu. Usamos também apenas a mão amiga, e mais uma vez não 
resolveu. Só a combinação das duas apresentou resultados”.

Página ao lado
Metrocable no bairro San Javier.

Foto: Secretaría de Movilidad 
de Medellín
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As políticas preventivas eram constituídas de várias iniciativas: a 
mediação de conflitos e o acompanhamento das famílias em situ-
ação de maior vulnerabilidade por psicólogos e assistentes sociais; 
programas para a juventude baseados em esporte, cultura, lazer e 
capacitação profissional; apoio a microempreendedores; e a pre-
sença do Estado, exercendo sua autoridade e prestando os serviços 
públicos de sua responsabilidade, sobretudo nos territórios anterior-
mente dominados pela criminalidade. 

Um capítulo especial dessas políticas preventivas encontra-se na 
qualidade da urbanização realizada nas áreas mais pobres. Para 
elas, equipamentos públicos de Primeiro Mundo. E mais: ruas, ilu-
minação, calçadas, praças, parques e jardins com características 
antes exclusivas dos bairros mais ricos. O sentimento que fica nes-
sas comunidades pobres é o de que elas também são tratadas com 
dignidade e respeito pelo poder público. E isso muda sua atitude 
perante o mundo. Cria uma cidadania ativa, um capital social im-
prescindível ao processo de transformações em curso. 

Ninguém vivencia impunemente essa experiência colombiana. Ela 
nos mostra de maneira contundente que é possível mudar radical-
mente uma realidade de degradação e decadência. A vontade e a 
determinação de enfrentar a desordem e o caos foram capazes de 
reverter um processo histórico profundo, alterar a cultura de violên-
cia entranhada na sociedade e ressuscitar instituições corroídas e 
impotentes. Deparar-se, in loco, com esses fatos, ouvir os relatos, 
perceber o sentimento coletivo e ver os investimentos públicos exe-
cutados e em fase de execução nos provoca uma sensação arre-
batadora, uma mistura de espanto e entusiasmo, uma verdadeira 
revolução interior, que pode ser resumida em uma constatação: 
Quando existe vontade, é possível fazer! 

Na condição de quem fez a escolha pela vida pública e pretende, 
com essa militância, ajudar a mudar a realidade, conhecer Bogotá 
e Medellín foi, para mim, uma experiência definitiva. Nunca mais 
serei o mesmo depois dela.

Placa em obra inaugurada.
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Fonte: Folha de S.Paulo, 07/05/2007

Nos últimos cinco anos, uma mudança radical ocorreu nas duas 
principais cidades da Colômbia, Bogotá e Medellín. Antes confla-
gradas e aparentemente sem saída ante a insegurança, reduziram 
expressivamente os índices de criminalidade e investiram na pro-
moção da paz a partir de uma firme decisão.

Integramos a missão oficial de parlamentares que foi à Colômbia 
conhecer programas da área de segurança. Com todo o cuidado 
para não mistificá-los, permite-se concluir que há muitas lições a 
tirar da experiência colombiana e, mesmo considerando as dife-
renças entre os países, não faria mal ao Brasil dedicar olhar mais 
atento ao que fazem nossos vizinhos.

O que primeiro impressiona é a redução nos índices de criminali-
dade. A taxa de homicídios em Medellín, que em 1991 chegou a 
381/100 mil habitantes, caiu em 2006 para 28/100 mil. São mais 
de 8 mil vidas poupadas.

O ponto de partida foi o fundo do poço ao qual a Colômbia chegou 
no fim do século passado. Acuados pela insegurança, governo e 
sociedade passaram à ação, rompendo com o ciclo natural da vio-
lência e agindo para que os jovens, especialmente, deixassem de 
ver as atividades criminosas como alternativa de vida.

Em Medellín, o processo começou em 1993, com a criação de 
uma oficina da paz e convivência. Recursos do BID e da prefeitura 
financiaram um programa que inclui acordos da paz com milícias e 
pactos de convivência com grupos violentos de bairros onde a polí-
cia não ousava entrar. São jovens cooptados pelo narcotráfico, pela 
guerrilha ou por grupos paramilitares que, aos poucos, vão sendo 
“desmobilizados”, na expressão local.

O dia em que o primeiro desses grupos depôs as armas teve caráter 
de data cívica na Colômbia. Era um recomeço, um passo simbólico 
para a recuperação do orgulho colombiano.

A lição da Colômbia
Gustavo Fruet, Bruno Araújo e Raul Henry

Gustavo Fruet foi deputado 
federal, eleito prefeito de Curitiba 
– PR, em 2012.

Bruno Araújo e Raul Henry 
são deputados federais por 
Pernambuco.
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O esforço para promover o retorno dos “desmobilizados” à vida civil 
e à legalidade é suportado por uma estrutura que inclui educação, 
assistência psicossocial e inserção no mercado de trabalho. É um 
processo coordenado pelo Governo central, com ativa participação 
do município.

Paralelamente, ocorre um programa de urbanização de áreas degra-
dadas. Regiões periféricas onde o Estado se ausentou por muito tem-
po passaram por transformações impressionantes, com a extensão 
de modernos modelos de transporte, a criação de pontos de encontro 
para a comunidade, a instalação de casas de justiça e a construção 
de calçadas e alamedas que favoreçam a convivência. Além disso, há 
programas de microcrédito para financiar pequenos negócios.

O policiamento ostensivo é outro pilar. Na Colômbia, há uma po-
lícia única, subordinada ao Governo central, com efetivo de 400 
mil. O exército, com 300 mil integrantes, atua no combate ao nar-
cotráfico.

A população aceita as revistas a que está sujeita a qualquer hora 
e em qualquer lugar e as medidas restritivas ao funcionamento de 
bares e porte de armas. Isso reforça a sensação de segurança nas 
ruas das grandes cidades, onde, há pouco tempo, todos circulavam 
com medo e sem certeza de que voltariam para casa vivos.

Há ações polêmicas, como a extradição de mais de 400 colom-
bianos aos EUA para responder a processos e cumprir penas. E 
também forte investimento em tecnologia. Um sistema de georre-
ferenciamento dá confiabilidade aos dados. Agentes comunitários, 
taxistas e seguranças privados contribuem para aumentar o sistema 
de informações.

No total, a Colômbia investe em segurança cerca de 4,5% do PIB, 
e recebe recursos externos, como dos EUA, que enviam US$ 600 
milhões/ano.

Mas o que mais chama a atenção é a determinação de subtrair o 
caráter ideológico e dar permanência ao combate ao crime. Em Me-
dellín, o programa Paz e Reconciliação ganhou status de perma-
nente no ano passado, de forma a garantir que transcenda governos 
e não fique sujeito a situações conjunturais. Registre-se também o 
surgimento de novas lideranças, nascidas fora do eixo liberais-con-
servadores que há anos domina a política nacional, destacando-se 
os prefeitos de Bogotá e Medellín, que são lideranças nacionais.

A população aceita 
as revistas a que 

está sujeita a 
qualquer hora e em 
qualquer lugar e as 
medidas restritivas 
ao funcionamento 

de bares e porte de 
armas.

“

”
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A Colômbia tem em relação ao Brasil diferenças que vão além do 
tamanho e do perfil econômico. É grande exportador de entorpecen-
tes, mas não grande consumidor. Ressalvadas as diferenças, a lição 
que nos oferece é a determinação para enfrentar um problema que 
vinha minando as estruturas sociais. A Colômbia ousou enfrentar 
a violência urbana e se armou com o essencial: decisão política, 
seriedade e continuidade.

Parque Explora, em Medellín. A 
população se apropria do espaço 
público de altíssima qualidade.
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Sob o reino do narcoterror resultante da briga entre os cartéis de 
Cali e Medellín e o Estado colombiano, Bogotá e Medellín eram 
cidades que viviam sob o império do medo, e a vida noturna sofria 
as consequências dessa situação.

Houve um período que Pablo Escobar pagava US$ 1.000,00 por 
cada policial morto, e chegou-se ao cúmulo de se explodir um  clu-
be onde jovens dançavam.

Morto Pablo, em 1993, a sociedade fez o pacto de melhorar a 
vida nas duas principais cidades, e foram eleitos governantes que 
passaram a dar atenção a questões de segurança cidadã, mobilida-
de urbana, transporte coletivo decente, instalação de bibliotecas e 
centros de convivência nas regiões antes desassistidas e repressão 
para os infrigidores das normas.

Com essas políticas, as cidades foram pacificadas, e o povo pôde 
sair à noite às ruas sem medo, e floresceu toda rede de economia 
noturna. Bares, restaurantes, danceterias, casas noturnas surgiram 
e passaram a ter público com suficiente rotatividade para permane-
cerem em funcionamento e se desenvolverem.

Quando estive pela primeira vez em Bogotá, em 2004, conheci 
um restaurante bailadeiro, na periferia da cidade chamado Andrés 
Carne de Res, que costumo definir como uma mistura de um ro-
mance de Gabriel García Márquez, um filme de Fellini e o Mercado 
de São José. Tudo isso sob o som saboroso da salsa com comida 
de primeira e performances de saltimbancos, gaiteiros, conjuntos 
folclóricos, personagens como que saídos da Idade Média para o 
deleite dos fregueses.

O local surgiu porque Andrés, o artista plástico, não tinha como 
vender sua produção e começou a assar carne de rês (vaca), nos 
finais de semana, e convidou os amigos para conhecerem suas pe-
ças. O negócio foi se desenvolvendo e, de uma habitação, passou 
a incorporar uma rua inteira, formando um grupo de dez casas 

O renascimento da vida 
noturna na Colômbia
Paulo Braz

Paulo Braz é psicólogo e produtor 
cultural. Estudioso da economia 

do entretenimento.
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emendadas uma na outra. Uma decoração entre o kitsch e o barro-
co inclui corações, arpões, candelabros, peças artísticas e místicas, 
num colorido feérico  e vibrante, como são as cores da Colômbia.

Faz parte do roteiro de qualquer turista visitar o Andrés Carne de 
Res, em Chia. Um local em que cabem mais de mil pessoas e é 
frequentado por embaixadores, políticos, festeiros, recém-casados 
com suas trupes, comerciários e bogotanos que apreciam a diver-
são noturna.

Quando voltei à Colômbia em 2012, tive a grata surpresa de visitar 
o novo Andrés, que fica num bairro nobre, ao lado do shopping 
Pacífico. São quatro andares de um prédio enorme, com um tema 
para cada piso: Infierno, Tierra, Purgatório e Cielo.

O surgimento de um empreendimento noturno desse porte entre as 
centenas de casas que abriram nesse período — entre as minhas 
duas viagens — só atesta a pujança de uma cidade que encontrou 
a paz e se reconciliou com o prazer.

Restaurante Andrés Carne de Res 
em Bogotá.
Foto: David Berkowitz

Numa cidade em que tudo se 
fechava a partir das 18 horas, 
após a redução da violência
a população voltou maciçamente 
a frequentar a noite.
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Rap de dois ex-meninos de rua, hoje arte-educadores do Idipron – 
Bogotá

As pessoas estão cansadas de ver o sofrimento, cansadas de ver a 
guerra e de chorar por dentro. O maior problema sempre é o vício 
das drogas, as crianças na rua e a prostituição. Temos que tomar 
consciência e tomar uma atitude. Ajude-me a mudar o mundo atra-
vés do Idipron. (Bis)

Muito bom-dia, senhora. Sou um homem simples. Veja, não sou 
da polícia e trabalho ensinando no Idipron todos os dias com os 
garotos nos bairros dando aula de poesia. Depois de tudo, hoje 
venho lhe falar humildemente tranquilo e de maneira simples. Veja 
que nos bairros se vive sob muito estresse. Temos que ter cuidado 
se o rapaz está drogado e quer disparar os seus tiros, milhares de 
pensamentos antes do último suspiro. Vou trabalhar com eles e por 
isso é que me admiro. Ajudo as crianças para que não sigam maus 
caminhos. Aconselho os jovens para que não caiam em armadilhas. 
Dou palestras aos pais. Comunico-me com as pessoas porque este 
problema é muito grande e importante. Hoje venho pela manhã 
com o meu pequeno alto-falante e chego para saudar. Saúdo aos 
que estão atrás e também os que estão na frente. Olá, como estão 
todos? Somos do IDIPRON. Uma grande instituição que há 40 anos 
ajuda a população mais carente. Passaram muitas pessoas com um 
grande coração. Dizem que somos o motor para que isso seja possí-
vel. É impossível que me acabe o combustível. Ajudem-me ou não, 
a decisão é livre. A fé move montanhas e nos torna indestrutíveis. 

Sou uma alma livre e procuro uma oportunidade. Vou falar bem 
claro. Mais claro que a água. Falemos sinceramente. Trabalho nas 
ruas e nos bairros mais carentes. Crianças sem escola procurando 
trabalho, e eu me pergunto como fazer para mudar o mundo. Vou 
ajudar um vagabundo a mudar de rumo. Espere um segundo. Há 
tanto o que dizer que eu me confundo. Inertes pensamentos de 
pessoas com dinheiro. O amor ao ser humano deveria vir primeiro. 
Me contagia a energia do poder da alegria acompanhados por Cristo 

Por que somos o que 
fazemos
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e pela Virgem Maria. Essa é a filosofia. Eu não sei o que você faria. 
Ninguém alcançou o céu fazendo besteiras. Isto, vá para a rua, e há 
pessoas de bom coração, como o padre Javier, fundador do Idipron, 
que me ensinou o valor de ser humilde, me ajudou a conseguir 
o título da minha terra. Dedico-lhe a glória imarcescível, o júbilo 
imortal. Que Deus lhes abençoe, e não lhes incomodo mais.

As pessoas estão cansadas de ver o sofrimento, cansadas de ver a 
guerra e de chorar por dentro. O maior problema sempre é o vício 
das drogas, as crianças na rua e a prostituição. Temos que tomar 
consciência e tomar uma atitude. Ajude-me a mudar o mundo atra-
vés do Idipron. 
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Na Colômbia, há uma hierarquia na gestão da ordem pública, que 
afirma: para a preservação da ordem pública ou para o restabele-
cimento da ordem onde houve distúrbios, os decretos e as ordens 
do presidente da República serão aplicados de maneira imediata e 
terão primazia sobre os dos governadores; os atos e as ordens dos 
governadores serão aplicados da mesma maneira e com os mesmos 
efeitos em relação aos prefeitos (Constituição, artigo 296). 

Hierarquia para a gestão da ordem pública na 
Colômbia 

Presidente da República 
Departamento Administrativo de Segurança (DAS) 
Alto Conselho Presidencial para a Convivência e a Segurança 
Cidadã 

Nacional
Ministério do Interior – Ministério de Defesa Nacional (Polícia 
Nacional e Forças Militares) 

Estadual
Governador (Agente do Presidente em assuntos da Ordem Pú-
blica) 
Comandante do Departamento e/ou Polícia Metropolitana 
Brigadas do Exército ou o seu equivalente em outras forças 

Distrital e Municipal 
Prefeito – Primeira Autoridade Administrativa e de Polícia 
Comandante do Distrito e/ou Estação de Polícia 
Batalhão ou o seu equivalente em outras forças 

Governadores e prefeitos têm poderes constitucionais com relação 
à manutenção e preservação da ordem pública em sua jurisdição.

Em conformidade com as disposições da Constituição da Colômbia, 
“[...] o governador será um agente do presidente da República para 
a manutenção da ordem pública[...]” (Constituição, artigo 303), e 
o prefeito deve “[...] preservar a ordem pública na cidade de acordo 
com a lei e as instruções e ordens recebidas do presidente da Repú-
blica e do referido governador” (Constituição, artigo 315). 

Página ao lado
Prisão construída com dinheiro 
público municipal no centro
da cidade de Bogotá. Em 11 
anos de construída, nenhuma 
fuga, nenhuma rebelião, 
nenhuma arma de fogo e 
nenhum celular.

Fonte: Polícia Nacional 
da Colômbia.
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Da mesma forma, no caso das autoridades indígenas, a Constitui-
ção estabelece no artigo 330: “De acordo com a Constituição e as 
leis, os territórios indígenas são regidos por conselhos formados e 
regidos de acordo com os costumes de suas comunidades e exer-
cerão as seguintes funções: [...] 7 Colaborar com a manutenção 
da ordem pública no seu território de acordo com as instruções e 
disposições do Governo nacional”. 

Quais são os poderes que a lei outorgou aos governadores e prefeitos 
em assuntos de ordem pública, convivência e de segurança cidadã? 

Arquitetura do presídio 
em harmonia com 

a arquitetura da cidade, 
em Bogotá.
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Em conformidade com as disposições da Lei nº 62, de 1993, 
artigo 16, são atribuições das autoridades:

Propor medidas e regulamentos de polí-
cia, de acordo com a Constituição e a lei, 
à Assembleia Departamental ou Conselho 
Municipal, conforme o caso, e assegurar 
o seu cumprimento.

Dar ordens à polícia nacional de pron-
tidão através do respectivo comandante.

Articular com o respectivo comandante 
da polícia o serviço de vigilância urbana 
e rural.

Promover, em coordenação com o 
comandante da polícia, programas e 
atividades que visem fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos e valores cívicos.

Solicitar ao comandante da polícia 
relatórios sobre as atividades realizadas 
pela Instituição na sua jurisdição.

Emitir periodicamente um conceito sobre 
o desempenho do comandante da polícia. 

Convocar e presidir o Conselho de Se-
gurança Estadual ou Municipal e desen-
volver os planos de segurança cidadã e 
de ordem pública que aprovem o referido 
conselho. 

Verificar o cumprimento do Código Na-
cional de Polícia e dos códigos regionais 
e se os comandantes têm o devido conhe-
cimento e se fazem a correção das viola-
ções a esses códigos. 

Solicitar a mudança do comandante da 
polícia que se encontre no desempenho 
de suas funções. 

Solicitar às autoridades competentes que 
investiguem disciplinarmente os oficiais, 
suboficiais e agentes que prestem seus 
serviços em uma respectiva jurisdição. 

Analisar as necessidades da Polícia na-
cional e propor à Assembléia Estadual ou 
ao Conselho Municipal, conforme o caso, 
a alocação dos itens do orçamento com 
essa finalidade. 

Além disso, os governadores e prefeitos 
devem cumprir a função de polícia que 
lhes assiste de acordo com as disposições 
do Código Nacional de Polícia que cons-
tam desse ramo do Direito. 
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Ações a serem empreendidas por governadores e prefeitos para 
uma boa gestão territorial da convivência e da segurança cidadã. 

Incorporar no Plano de Desenvolvimento 
Estadual, Distrital e Municipal 2012–
2015 linhas de ação, estratégias, metas 
e indicadores específicos através dos 
quais se possam solucionar os problemas 
de violência, criminalidade e insegurança 
que ocorrem na jurisdição.

Desenvolver, implementar, acompanhar, 
avaliar e apresentar prestação de contas do 
Plano Integral de Convivência e Segurança 
Cidadã (PICSC) da jurisdição (Lei nº 62, de 
1993, artigo 12). 

Verificar se existe autoridade local e se o 
Fundo de Segurança de Conta Territorial 
e Convivência (Fonset) está funcionando 
corretamente. Na ausência de tal Fundo 
deve-se destinar à Assembleia Estadual 
ou ao Conselho Distrital ou Municipal 
a respectiva portaria ou acordo para a 
criação desse fundo especial destinado 
às questões de segurança e convivência 
cidadã. Desenvolver uma política global de se-

gurança cidadã, que contemple planos, 
programas e projetos desenvolvidos em 
conjunto com representantes da polícia, 
agências de segurança e polícia judiciária 
em nível territorial. Essa política deve es-
tar articulada com a Política de Segurança 
e Estratégia e Convivência Cidadã, formu-
lada pelo Governo Nacional, e deverá ser 
aprovada pelo respectivo Comitê Territo-
rial da Ordem Pública (Decreto nº 399, 
de 2011, artigo 16).

Convocar e presidir o Conselho de Segu-
rança a cada mês e, extraordinariamente, 
quando necessário. A assistência aos Con-
selhos de Segurança é obrigatória (Decre-
to nº 2.615, de 1991, artigos 6º e 9 º).

Verificar que se arrecadem os recursos 
provenientes da contribuição especial, 
para realizar empreitadas de obras públi-
cas; da contribuição de concessões, para 
a construção, manutenção e operação de 
estradas, vias terrestres ou fluviais, termi-
nais aéreos, marítimos ou fluviais, equi-
valentes a 2,5 mil vezes o valor total da 
arrecadação bruta para gerar a respectiva 
concessão. Assim como a coleta e desti-
nação de recursos provenientes de contri-
buições voluntárias de grêmios e pessoas 
jurídicas, de contribuições voluntárias do 
estado ou município e o correspondente a 
taxas e sobretaxas destinadas à seguran-
ça e à convivência cidadã que existam na 
jurisdição.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   164 9/18/14   6:40 PM



Anexo |  Gestão Territorial de Convivência e Segurança Cidadã da Colômbia 165

Faltas disciplinares especiais que podem cometer os governadores 
e prefeitos em assuntos de ordem pública 

Os governadores e prefeitos podem incorrer em faltas disciplinares 
especiais em assuntos de ordem pública, observadas as disposi-
ções de outras leis, ao atuar da seguinte maneira, de acordo com 
as disposições da Lei nº 04, de 1991, artigo 14: 

Não cumprir o que consta nos artigos 1º e 2º desta lei. 

Ignorar, injustificadamente, as determinações sobre ma-
nutenção ou restabelecimento da ordem pública  
que se adotem de acordo com esta lei. 

Utilizar indevidamente os recursos públicos ou de particu-
lares em atos que perturbem a tranquilidade ou a seguran-
ça pública. 

Dirigir, promover, incitar ou participar de passeatas, greves 
ou tumultos ilegais para perturbar a ordem pública. 

Induzir, provocar ou promover a ocupação de escritórios 
ou edifícios públicos ou privados de modo a perturbar a 
ordem pública. 

Ao não tomar as medidas adequadas em tempo útil para 
preservar e restaurar a ordem pública em sua jurisdição. 

a
b

c

d

e

f

Policial de sentinela no bairro 
San Javier, em Medellín. 
Lá o lema é: “A mão social e a 
mão dura ao mesmo tempo".
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Some-se a isso a Lei nº 418, de 1991, secção 106 prorrogada e 
modificada pelas Leis nº 548 de 1999; nº 782, 2002; nº 1.106, 
2006; e nº 1.421, de 2010, que inclui as seguintes condutas: 

Não cumprir oportuna e efetivamente as ordens ou instru-
ções para a conservação e restauração da ordem pública 
pela autoridade competente. 

Promover, através de declarações ou pronunciamentos de 
qualquer tipo, o desconhecimento das ordens ou instru-
ções dadas pela autoridade competente em matéria de or-
dem pública. 

Consentir ou permitir que seus subordinados desconheçam 
as ordens ou instruções dadas pela autoridade competente 
em assuntos de ordem pública ou não aplicar as sanções 
adequadas quando isso ocorrer. 

Promovendo investigações referentes às infrações disciplinares 
especiais em assuntos de ordem pública 

A Procuradoria-Geral da República (Nação), de acordo com a se-
guinte distribuição de poderes (Lei nº 418, de 1997, artigo 122; 
Lei nº 1.421, de 2010): 

O Procurador-Geral da República (Nação) tomará ciência, em única 
instância, das faltas que sejam atribuídas aos governadores e ao 
prefeito de Bogotá, DC. 

Os Procuradores Delegados para a Vigilância Administrativa toma-
rão ciência, em primeira instância, das faltas atribuídas aos gover-
nadores e prefeitos das capitais. 

Os Procuradores Estaduais tomarão ciência, em primeira instância, 
das faltas atribuídas aos demais prefeitos municipais. 

g

h

i
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O papel dos deputados e vereadores em questão de convivência e 
segurança cidadã 

Os deputados e vereadores devem: 

Ao serem encarregados de estudar e 
aprovar os planos de desenvolvimento, 
devem verificar se estes incluem ações 
e programas de convivência e segurança 
cidadã.

Apoiar as iniciativas dos governadores ou 
prefeitos com relação à convivência e à 
segurança cidadã sempre que estas es-
tiverem dentro do âmbito da lei.

Tramitar os projetos e as resoluções que 
encaminhem os governadores e prefeitos 
para a criação dos  Fundos Conta Territo-
riais de Segurança e Convivência Cidadã 
(Fonset), bem como para a criação de 
taxas e sobretaxas destinadas a financiar 
a segurança pública da jurisdição (Decre-
to nº 577, de 2011, artigo 1º).

Fazer sugestões construtivas sobre a 
solução dos problemas de violência e 
criminalidade que afetam os cidadãos, 
que podem ser implementadas sob a 
liderança dos governadores ou prefeitos. 

Canalizar as necessidades dos cidadãos 
em relação aos direitos à convivência 
pacífica e a segurança cidadã. Ações que 
podem desenvolver ao elaborar os diag-
nósticos de violência e criminalidade no 
momento de formular os Planos Integrais 
de Convivência e Segurança Cidadã.

As assembleias departamentais e conse-
lhos municipais são capazes de aprovar 
decretos ou acordos, respectivamente, 
para complementar ou contribuir para a 
implementação de políticas de convivên-
cia e segurança e, assim, dar maior sus-
tentabilidade às ações dos governadores 
e prefeitos.

Participar em espaços de coordenação 
entre agências dedicadas às questões de 
segurança pública e ordem pública, tais 
como os Conselhos de Segurança, quan-
do convidados pela autoridade máxima 
da jurisdição. 

Verificar que recursos regionais estão 
disponíveis para investimento em progra-
mas de segurança e prevenção do delito e 
estudar diferentes possibilidades de con-
tribuir para um maior investimento em 
programas relevantes nesta matéria. 

Analisar as necessidades e os projetos 
que encaminhem os governadores e pre-
feitos a fim de atender às necessidades 
da Polícia Nacional através da destinação 
de itens que constam do orçamento (Lei 
nº 62, de 1993, artigo 16, parágrafo 11).

Cumprir com a sua função de realizar 
controle político das ações que desenvol-
vam os governadores e prefeitos em ma-
téria de segurança e convivência cidadã. 

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   167 9/18/14   6:40 PM



As Lições de Bogotá e Medellín168

De acordo com a Lei nº 136, de 1994, é uma atribuição dos con-
selhos municipais “dispor da polícia em seus vários ramos sem 
violar as leis e ordenanças ou decretos do Governo nacional ou do 
governador respectivo”. 

“Os vereadores não devem se esquecer de que, de acordo com a 
Lei nº 715, de 2001, são competências do município em outros 
setores da justiça. Os municípios poderão financiar as inspeções 
da polícia para cuidar das contravenções e demais atividades que 
exerce a polícia de jurisdição municipal”.

Policial com colete
de fácil identificação
e com placa da moto

que utiliza, em Medellín.
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Reconhecer o governador ou prefeito, 
uma vez eleitos e empossados.

Comparecer ao Conselho de Segurança 
Estadual ou Municipal e executar os pla-
nos em matéria de polícia dos quais dis-
ponha o respectivo conselho através do 
governador e do prefeito. Esta assistência 
é indelegável. 

Assumir sua função perante o governador 
ou prefeito, uma vez tenha sido destinado 
à jurisdição correspondente.

Prestar apoio e aconselhamento ao go-
vernador ou ao prefeito na implementa-
ção das medidas contidas nos códigos da 
polícia.

Apresentar, para a apreciação do gov-
ernador ou do prefeito, o plano de segu-
rança da polícia na respectiva jurisdição, 
bem como os resultados das operações 
destinadas a combater à criminalidade no 
Estado ou município. Propor ao prefeito o fechamento dos es-

tabelecimentos públicos, de acordo com 
as disposições do Código Nacional da 
Polícia. Informar diariamente o governador ou o 

prefeito sobre as situações de alteração 
da ordem pública na jurisdição e asses-
sorá-los na solução dos problemas. 

Por razões excepcionais de segurança, 
recomendar ao governador ou ao prefeito, 
para a sua aprovação, restrições tem-
porárias sobre a circulação por vias e em 
espaços públicos.

Informar, periódica e oportunamente, ao 
governador ou ao prefeito, conforme o 
caso, sobre os movimentos da força poli-
cial dentro da respectiva jurisdição.

Apresentar relatórios ao prefeito sobre as 
deficiências nos serviços públicos. 

Atender às solicitações mediante as quais 
o governador ou o prefeito solicitam a ins-
tauração de inquéritos disciplinares con-
tra membros da instituição e apresentar 
os resultados finais dessas investigações.

Poderes dos comandantes da polícia nacional com relação à se-
gurança pública 

De acordo com as disposições da Lei nº 62, de 1993 no artigo 17, 
denominado de “Os deveres e obrigações dos comandantes da polí-
cia com relação às autoridades políticas e administrativas do Estado 
e do município são: 
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Instrumentos de gestão pública que as autoridades têm para resol-
ver os problemas de violência, criminalidade e da insegurança que 
ocorrem em suas jurisdições 

As autoridades têm ferramentas de gestão diferentes para atender, 
de maneira integral e preventiva, os problemas que limitam os di-
reitos à segurança e à convivência pacífica dos cidadãos. Esses 
instrumentos, como mostra o seguinte esquema, podem ser divi-
didos em cinco categorias: planejamento, coordenação, fontes de 
financiamento, informação e regulamentos. 

•	 Instrumentos de Gestão Territorial, Convivência e Segurança 
Cidadã 

•	 Constituição Política da Colômbia 

•	 Plano Nacional de Desenvolvimento Prosperidade para Todos 
2010–2014 

•	 Política Integral de Segurança e Defesa para a Prosperidade 

•	 Política Nacional de Segurança e Convivência Cidadã 

•	 Planos de Desenvolvimento Estaduais, Distritais ou Municipais 
2012–2015 

•	 Conselhos de Segurança 

•	 Comitês Territoriais da Ordem Pública 

•	 Planos Integrais de Convivência e Segurança Cidadã (PICSCs) 

•	 Convênios interadministrativos de cooperação interinstitucional 

•	 Sistemas de Informação 

•	 Fundos Institucionais de Informação 

•	 Outros Fundos de Segurança 

•	 Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã 
(Fonset) 

•	 Fundo Nacional de Segurança e Convivência (Fonsecon) 

•	 Direito Policial 
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Regras que estabelecem a existência e utilização dos instrumentos 
de gestão territorial da convivência e segurança cidadã 

Na Colômbia, além das disposições contidas na Constituição, atra-
vés das quais são concedidos poderes às autoridades políticas e ad-
ministrativas de ordem seccional e local, nessas questões, existem 
outras regulamentações através das quais se dá vida aos instrumen-
tos de gestão descritos anteriormente. 

Regulamentos que contemplam a existência e as funções dos Con-
selhos de Segurança e dos Comitês Territoriais de Ordem Pública 

Dado que tanto os Conselhos de Segurança como os Comitês Terri-
toriais da Ordem Pública foram reforçadas a partir de várias dispo-
sições regulamentares, a tabela a seguir apresenta as disposições 
regulamentares que os regem: 

•	 Conselho de Segurança
Decreto nº 2.615, de 1991 (Artigos 1º – 10) 

•	 Comitê Territorial da Ordem Pública
Decreto nº 2.615, de 1991 (Artigos 13, 14, 16 e 17) 
Decreto nº 399, de 2011 (Artigos 17 e 18) 

Funções que cumprem os Conselhos de Segurança e os Comitês 
Territoriais 

Os espaços de coordenação a saber: os Conselhos de Segurança e 
Comitês Territoriais da Ordem Pública se diferenciam pelas funções 
que desempenham, como mostrado na tabela a seguir. 

Policiamento fortemente armado 
nos bairros com maiores índices 
de violência em Medellín.
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8

2

1

3

4

5

6

7

Funções dos Conselhos de segurança e dos Comitês Territoriais da 
Ordem Pública. Decreto nº 2.615, de 1991 (artigo 10), Comitê 
Territorial da Ordem Pública.

Decreto nº 399, de 2011 (artigo 18): 

Elaborar ou recomendar a elaboração de planos específicos de segu-
rança para confrontar, de acordo com as características dos conflitos 
na sua jurisdição, os fatores de distúrbio da ordem pública. 

Recomendar a realização de campanhas de informação pública para 
conseguir que a comunidade participe nos programas de segurança. 

Manter uma estreita coordenação com as diferentes instâncias res-
ponsáveis pela manutenção da ordem pública e com os organismos 
e instituições que o Governo criou para fortalecer a participação e 
a colaboração cidadã. 

Supervisionar a execução dos planos de segurança e avaliar os seus 
resultados com o fim de realizar as correções necessárias. 

Assessorar a autoridade nas situações específicas de alteração da or-
dem pública a adotar medidas corretivas que guardem estreita corres-
pondência com a natureza e a dimensão do fenômeno. 

Formular recomendações para a preservação dos Direitos Humanos 
e o cumprimento dos deveres cidadãos com vistas a uma convivên-
cia pacífica. 

Assegurar o intercâmbio permanente de informação entre os diver-
sos organismos do Estado nos âmbitos nacional e local em tudo o 
que se refere à ordem pública. 

Constituir grupos de trabalho para a análise dos problemas rela-
cionados direta ou indiretamente com a ordem pública interna de 
sua jurisdição. 
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

Coordenar os recursos disponíveis e as ações para combater os 
fenômenos causadores da alteração da ordem pública. 

Fornecer às autoridades a informação necessária sobre situações refe-
rentes à ordem pública em suas respectivas jurisdições. 

Coordenar o emprego da força pública no marco de formulação da 
política integral da segurança e convivência cidadã que se articula-
rá com a política nacional de segurança e convivência cidadã que 
proponha o Governo nacional. 

Aprovar os planos integrais e programas de segurança e convivência 
cidadã, atendendo às necessidades de segurança em cada jurisdi-
ção, segundo o marco do que foi estabelecido neste decreto e das 
políticas integrais de segurança e convivência cidadã. 

Recomendar ao governador ou ao prefeito os programas e projetos 
que se executarão na respectiva anuidade, priorizando os investi-
mentos necessários para cumprir a política integral de segurança e 
convivência cidadã.

De acordo com o mencionado antes, preparar, para a aprovação do go-
vernador ou do prefeito, o Plano Anual de Investimentos do Fundo Conta. 

Avaliar e determinar a necessidade de gerir diante das autoridades 
competentes a implementação do Sistema Sies na respectiva juris-
dição e dar prosseguimento a ele.

Aprovarão e acompanharão a destinação dos recursos que se rece-
bam através de contribuições particulares para projetos e progra-
mações específicas de segurança e convivência cidadã, bem como 
as contribuições especiais feitas pelos governadores e prefeitos. 

Coordenar a implementação dos planos integrais de segurança. 
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Tipos de Conselhos de Segurança 

O Decreto nº 2.615, de 1991, dispõe, nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º 
e 5º, que existem cinco tipos de Conselhos de Segurança, como 
demonstrado no seguinte esquema: 

Autoridades participantes dos Conselhos de Segurança 

O Decreto nº 2.615, de 1991 dispõe nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º: 

Conselho Estadual de Segurança, integrado pelos seguintes 
membros: 

•	 O Governador do Estado, que o Presidirá. 

•	 O Comandante da Guarnição Militar. 

•	 O Comandante do Departamento de Polícia. 

•	 O Diretor Seccional do Departamento Administrativo de Segu-
rança (DAS). 

 Estatais              Regionais              Metropolitanos              Municipais              Distrital

(caso Bogotá) 

Jovens policiais
no patrulhamento de rua,

 em Medellín.
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•	 O Procurador Estatal ou Provincial. 

•	 O Diretor Seccional da Ordem Pública ou seu Delegado. 

•	 O Secretário do Governo Estadual, que Atuará como Secretário 
do Conselho. 

Conselho Regional de Segurança, integrado pelos seguintes 
membros e com jurisdição na região: 

•	 O Ministro do Governo ou um Delegado do Conselho Nacional 
de Segurança, que o Presidirá (Ministro do Interior). 

•	 Os Governadores. 

•	 Os Comandantes de Divisão. 

•	 Os Comandantes dos Departamentos de Polícia. 

•	 Os Diretores Seccionais do Departamento Administrativo de 
Segurança (DAS). 

•	 Os Procuradores Estaduais. 

•	 Os Diretores Seccionais da Ordem Pública. 

Conselho Distrital de Segurança estará integrado pelo: 

•	 Prefeito de Bogotá, D.C., que o Presidirá. 

•	 Comandante da Guarnição Militar. 

•	 Comandante da Polícia Metropolitana. 

•	 Subdiretor do Departamento Administrativo de Segurança 
(DAS). 

•	 Delegado do Procurador-geral da Nação. 

•	 Diretor Seccional da Ordem Pública. 

•	 Secretário de Governo do Distrito da Capital, que Atuará como 
Secretário do Conselho. 
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Conselho Metropolitano de Segurança integrado pelo: 

•	 Governador, que o Presidirá. 

•	 Prefeitos da Área Metropolitana. 

•	 Comandante da Guarnição Militar. 

•	 Comandante do Departamento da Polícia Metropolitana. 

•	 Diretor Seccional do Departamento Administrativo de Seguran-
ça (DAS). 

•	 Procurador Estatal. 

•	 Diretor Seccional da Ordem Pública. 

•	 Secretário do Governo do Estado, que Ficará Responsável pela 
Secretaria do Conselho. 

Conselhos Municipais de Segurança integrado pelo: 

•	 Prefeito, que o Presidirá. 

•	 Comandante da Guarnição Militar. 

•	 Comandante do Distrito ou Estação de Polícia. 

•	 Subdiretor Seccional ou Chefe do Posto Operativo do Departa-
mento Administrativo de Segurança (DAS). 

•	 Procurador Provincial ou, em sua Ausência, a Ouvidoria Mu-
nicipal. 

•	 Diretor Seccional da Ordem Pública ou seu Delegado. 

•	 Delegado do Plano Nacional de Reabilitação (PNR). 

•	 Secretário de Governo Municipal ou Secretário da Prefeitura, 
que Atuará como Secretário do Conselho. 

Com relação a isso, é importante esclarecer que o Decreto nº 2.615, 
de 1991, artigo 5º, parágrafo 1º, dispõe que “O governador do esta-
do poderá participar por direito adquirido das reuniões dos Conselhos 
Municipais de Segurança de sua jurisdição”. 
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Periodicidade de reuniões dos Conselhos de Segurança 

O Decreto nº 2.615, de 1991, no seu artigo 9º, dispõe que “os 
Conselhos de Segurança se reunirão ordinariamente uma vez ao 
mês e extraordinariamente quando sejam citados pelos funcionários 
que os presidem”. 

A presença das autoridades nos Conselhos de Segurança 

O Decreto nº 2.615, de 1991, no seu artigo 9º, dispõe claramente 
que “a presença dos membros nas seções dos Conselhos de Se-
gurança é indelegável, à exceção do Diretor Seccional da Ordem 
Pública, onde não exista sede” (Artigo 6º).

Podem participar dos Conselhos de Segurança outros funcionários 
diferentes dos mencionados no Decreto nº 2.615, de 1991 

Sim, com relação a isso o Decreto nº 2.615, de 1991 dispõe que 
poderão participar dos Conselhos de Segurança outros funcionários 
da Administração Pública que tiverem conhecimentos úteis para a 
resolução dos temas da ordem pública que estejam sendo analisa-
dos pelo Conselho. 

A participação dos cidadãos nos Conselhos de Segurança 

Com relação à participação dos cidadãos nos Conselhos de Se-
gurança, é importante mencionar, primeiro, que os Conselhos de 
Segurança são espaços de coordenação interinstitucionais que têm 
como finalidade gerar sinergia entre as autoridades de uma jurisdi-
ção para que possam atender de maneira mais integral e preventi-
va às problemáticas de violência, criminalidade e insegurança que 
afetam os cidadãos. 

O Decreto nº 2.615, de 1991, prevê, no seu artigo 8º, que poderão 
se realizar, através da iniciativa de qualquer dos seus membros, 
audiências com a participação de dirigentes cívicos, gremistas e 
representantes de organismos comunitários, com a finalidade de 
discutir propostas, canalizar inquietações e escutar iniciativas sobre 
situações que afetam a convivência regional ou local a fim de bus-
car soluções integradas entre o Estado e a comunidade pertencente 
à ordem pública. 
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Autoridades participantes dos Comitês Territoriais da Ordem 
Pública 

O Decreto nº 399, de 2011, no seu artigo 17, indica que são parte 
dos Comitês Territoriais da Ordem Pública as autoridades que são 
apresentadas no seguinte esquema: 

Autoridades que fazem parte dos Comitês Territoriais da Ordem 
Pública 

Comandante da Guarnição Militar ou quem atue como seu delegado

Comandante da Polícia 

Diretor seccional do Departamento Administrativo de Segurança 
(DAS) ou seu delegado operativo 

Diretor Seccional do Corpo Técnico de Pesquisa (CTP) da Procura-
doria Geral da República 

Governador ou prefeito segundo o caso ou, como seu delegado, o 
Secretário de Governo ou quem faça este papel, que o presidirá. 

Convocação do Comitê Territorial da Ordem Pública 

Os Comitês Territoriais da Ordem Pública se reunirão a pedido de 
qualquer de um dos seus membros. (Decreto nº 2.615, de 1991, 
artigo 13).

Podem participar dos Comitês Territoriais da Ordem Pública outros 
funcionários diferentes dos indicados no Decreto nº 399, de 2011. 
De acordo com o disposto no Decreto nº 2.615, de 1991, no seu 
artigo 14, poderão ser convidados às sessões outros funcionários da 
Administração Pública que possam fornecer informações úteis para 
a análise do Comitê. 

A hierarquia na gestão dos espaços de coordenação institucional 

Em consonância com a disposição constitucional com relação à 
hierarquia para a gestão da ordem pública que existe entre as au-
toridades, o Decreto nº 2.615, de 1991, no seu artigo 16, dispõe 
de maneira clara e expressa que “os Conselhos de Segurança e os 
Comitês da Ordem Pública deverão exercer suas funções subor-
dinados às orientações que em matéria de ordem pública dite o 
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Presidente da República. Por sua vez, os Conselhos Municipais de 
Segurançaestão subordinados às determinações que tome o Conse-
lho Regional e Estadual de Segurança respectivo”. 

Levando em consideração que o Presidente da República é a autori-
dade mais importante em assuntos de ordem pública, pode participar 
dos Conselhos de Segurança e Comitês Territoriais da Ordem Pública 
que são realizados em todo o país. O Presidente da República ,por 
ser o chefe do Estado, chefe do Governo e suprema autoridade admi-
nistrativa (Constituição política, artigo 115), e, além de comandante 

Postos policiais bem equipados e 
com carros e motos apropriados, 
em Bogotá.
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supremo das Forças Armadas da República (Constituição política, ar-
tigo 189, inciso 3), poderá, através do Ministro de Governo (Interior), 
convocar e presidir os Conselhos de Segurança e os Comitês Terri-
toriais da Ordem Pública (Decreto nº 2.615, de 1991, artigo 17).

Plano Integral de Segurança e Convivência Cidadã 

Um Plano Integral de Convivência e Segurança Cidadã (PICSC) é 
um documento de planejamento estratégico que deve existir em 
todos os estados, distritos especiais e municípios do país. Ele deve 
ser elaborado no primeiro ano de governo das autoridades com uma 
vigência de quatro anos e deve conter estratégias, ações e ativida-
des que tenham como finalidade solucionar os problemas da violên-
cia, criminalidade e insegurança que afetam os cidadãos. 

Os PICSCs devem ser elaborados de maneira conjunta pelas autori-
dades políticas e administrativas e pela Polícia Nacional com a par-
ticipação das autoridades da justiça que têm jurisdição no território. 

Todos os PICSCs devem incluir ações que permitam garantir as 
relações sociais relacionadas com a vida e a proteção dos direitos 
humanos individuais e coletivos. 

É conveniente que a vigência dos PICSCs seja igual ao período de 
governo das autoridades, 4 anos (Ato Legislativo 2, de 2002, artigo 
1º); da mesma forma é importante que para cada ano seja elabora-
do um plano de ação através do qual se cumpra o PICSC. 

Além disso, de acordo com o disposto no Decreto nº 399, de 2011, 
também se deve elaborar um Plano Operativo Anual de Investimen-
tos (POAI), através do qual se determine o investimento dos recursos 
dos Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã 
(Fonset) nas ações contidas no PICSC (Artigo 18, inciso 5).

Não é um Plano Integral de Segurança e Convivência Cidadã 
(PICSC) 

•	 Uma lista de necessidades das agências de segurança, defesa e 
inteligência do Estado que atuam em cada jurisdição. 

•	 Um plano de ação sobre um tema específico, porquanto isso 
limita a integralidade dos conceitos de convivência, segurança 
cidadã e ordem pública. 
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•	 Um plano de vigilância de algumas das agências de segurança 
do Estado que se limite a dar conta das características dos 
diferentes dispositivos de segurança. 

•	 Uma lista das ações isoladas direcionadas a trabalhar em di-
ferentes dimensões da convivência e da segurança cidadã sem 
nenhum tipo de correlação entre si. 

A necessidade da elaboração de um PICSC em todas as organiza-
ções territoriais do país 

Para atender de maneira coordenada, integral e preventiva às situa-
ções que afetem a convivência e segurança cidadã, bem como para 
ter um fundamento sobre o qual executar os recursos dos Fundos 
Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã (Fonset). (Lei 
nº 1.421, de 2010, artigo 6º). 

Acompanhamento e implementação do PICSC 

A implementação e o acompanhamento dos PICSCs corresponde 
tanto aos Conselhos de Segurança (Decreto nº 2.615, de 1991, 
artigo 10, inciso 3) como aos Comitês Territoriais da Ordem Pública  
(Decreto nº 399, de 2011, artigo 18, inciso 2) 

Da mesma maneira, corresponde à cidadania desenvolver processos 
de fiscalização, controle social e participar das prestações de conta. 

Poai para execução do Fundo Conta Territorial de Convivência e 
Segurança Social 

O Poai de um Fonset se constitui através do vínculo entre o Plano 
Integral de Convivência e Segurança Cidadã (PICSC) e o sistema 
orçamentário de cada organização territorial, assim como o fun-
cionamento da conta especial denominada (Fonset); toda vez que 
o instrumento de programação do investimento anual no que se 
refere aos projetos de investimentos classificados de acordo com as 
estratégias ou linhas de ação do PICSC. 

Assim, deve existir uma correspondência entre os recursos destina-
dos para os temas da ordem pública, convivência e segurança cida-
dã, as prioridades definidas no PICSC e as metas traçadas. O Poais 
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dos Fonset permitirá programar o investimento que se executará na 
vigência fiscal nos temas de segurança cidadã. Além disso, através 
dele se pode estabelecer quanto contribui cada projeto para atingir 
as metas propostas no PICSC. 

É uma ferramenta de planejamento urbanístico usada para projetar 
uma melhor organização do distrito ou município, levando em con-
sideração o seu crescimento populacional e econômico, bem como 
a utilização dos terrenos, serviços, espaços públicos, equipamentos, 
etc. Esses planos são fixados para longos períodos de tempo, motivo 
pelo qual na maioria dos casos superam os períodos de governo dos 
governadores e prefeitos. Por exemplo, a cidade de Bogotá conta com 
um Plano Mestre de Equipamentos em Segurança, Defesa e Justiça. 

Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã 
(Fonset) 

A Lei nº 1.421, de 21 de dezembro de 2010, dispõe, no artigo 
6º, que os Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência 
Cidadã (Fonset) têm o caráter de “Fundos Conta”, observando que: 

“Os recursos dos mesmos se distribuirão segundo as necessidades 
regionais de segurança e convivência de conformidade com os pla-
nos integrais de segurança, com respeito às atribuições, recursos 
humanos, atividades de prevenção, proteção e todas aquelas que 

Policiamento sempre 
presente nos espaços 
de lazer e convivência 

cidadã em parques 
de Medellín.
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facilitem a governabilidade local. Essas atividades serão adminis-
tradas pelo governador ou pelo prefeito, segundo o caso, ou pelo 
secretário do gabinete a quem se delegue essa responsabilidade, 
em conformidade com as decisões que para isso adote o Comitê da 
Ordem Pública Local. As atividades de segurança e ordem pública 
que sejam financiadas com esses Fundos serão cumpridas exclusi-
vamente pela força pública e pelos organismos de segurança do Es-
tado; as que correspondam às necessidades de convivência cidadã 
e ordem pública serão cumpridas pelos governadores ou prefeitos”. 

Criação dos Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência 
Cidadã (Fonset) 

De acordo com a Sentença C-075/93 da Corte Constitucional, os 
Fundos Conta são criados mediante ordem, no caso dos estados, 
e por acordo, no caso dos municípios. A razão pela qual devem 
ser criados pelas corporações administrativas é porque a sentença 
mencionada determina que “a faculdade constitucional para criar 
Fundos Territoriais reside exclusiva e autonomamente nas Assem-
bleias, no caso dos estados (artigo 330.5), e nos Conselhos, no 
caso dos municípios (artigo 313.5)”.

 

Fontes de recurso que alimentam os Fundos Conta Territoriais de 
Segurança e Convivência Cidadã (Fonset) 

Os Fonset, de acordo com a regulamentação vigente, se alimentam 
das seguintes fontes: 

Fontes de recursos específicos para os temas de convivência e se-
gurança cidadã. (Leis nº 1.106, de 2006, e 1.421, de 2010, De-
creto nº 399, de 2011, e Decreto nº 577, de 2011). 

Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã (Fonset). 

Contribuição especial dos contratos de obras públicas (Lei nº 1.106, 
de 2006).

Contribuição das concessões de construção, manutenção e opera-
ção de vias de acesso terrestre ou fluvial, terminais aéreos, maríti-
mos ou fluviais (Lei nº 1.106, de 2006). 

Recursos provenientes de contribuições voluntárias por parte de 
grêmios e pessoas jurídicas (Lei 1421 de 2010).
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Contribuições voluntárias das organizações territoriais (Lei nº 1.421, 
de 2010).

Taxas e sobretaxas destinadas à segurança e à convivência cidadã 
(Lei nº 1.421, de 2010).

I. “Todas as pessoas naturais ou jurídicas que firmem contratos de 
obras públicas com entidades de direito público ou façam contratos 
aditivos ao valor dos já existentes deverão pagar ao país, estado 
ou município, segundo o nível ao qual pertença a entidade pública 
contratante, uma contribuição equivalente a cinco por cento (5%) 
do valor total do contrato correspondente ou do referido aditivo”. 
Ainda assim, de conformidade com a Lei nº 1.106, de 2006, artigo 
6º, parágrafo 1º, nos casos nos quais as entidades públicas assi-
nem convênios de cooperação com organismos multilaterais que 
tenham como objetivo a construção de obras ou sua manutenção, 
os subcontratantes que os executem serão sujeitos passivos dessa 
contribuição. 

Da mesma maneira, em cumprimento à Lei nº 1.106, de 2006, ar-
tigo 6º, parágrafo 2º, os sócios, copartícipes e associados dos con-
sórcios e uniões temporais que assinem os contratos a que se refe-
rem o inciso anterior responderão solidariamente pelo pagamento 
da contribuição de cinco por cento (5%) segundo a proporção de 
suas contribuições ou de sua participação. 

II. As concessões de construção, manutenção e operações de vias 
de acesso terrestre ou fluvial, terminais aéreos, marítimos ou flu-
viais pagarão aos fundos de segurança e convivência da entidade 
contratante uma contribuição de 2.5 mil vezes do valor total da ar-
recadação bruta que gere a respectiva concessão. Esta contribuição 
apenas se aplicará às concessões outorgadas ou destinadas a partir 
da data de vigência da presente lei. 

III. Segundo o que foi regulamentado no Decreto nº 399, de 2011, 
artigo 14, essas contribuições que são recebidas como doações por 
parte dos grêmios e pessoas jurídicas e cuja origem lícita deverá 
estar devidamente comprovada, só poderão ser recebidas após pré-
vio estudo e aprovação dos Comitês Territoriais da Ordem Pública. 
Pelo anterior, os comitês deverão registrar contabilmente as con-
tribuições dos grêmios e pessoas jurídicas destinadas a financiar 
a segurança e a convivência cidadã e cuidarão da correta destina-
ção dos recursos. É importante ressaltar que, em nenhum caso, as 
contribuições serão aceitas com critérios de análise dos serviços 
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de segurança e convivência, nem poderão ser destinadas a prestar 
diretamente serviços de convivência, ou segurança a favor de todo 
aquele que o realiza. 

IV. Contribuições voluntárias dos estados e municípios dispostas na 
Lei nº 1.421, de 2010, artigo 8º. Ditos recursos devem provir de 
outras fontes ou recursos diferentes aos estabelecidos na lei para 
os Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã e 
serão incorporados ao Fonset e destinados a financiar o Plano Inte-
gral de Segurança e Convivência Cidadã, de acordo com o disposto 
no Decreto nº 399, de 2011, artigo 13. 

V. Imposição de taxas e sobretaxas destinadas à segurança e à 
convivência cidadã disposta no artigo 8º da mesma lei e regula-
mentada no Decreto nº 577, de 2011, artigo 1º, que sugere “a 
arrecadação dos recursos que provenham de uma fonte de ori-
gem distrital ou municipal correspondente. No evento no qual a 
Assembleia Departamental imponha um penhor sobre uma fonte 
de origem distrital ou municipal, esses recursos serão destinados 
ao fundo conta distrital ou municipal de onde sejam oriundos. Em 
nenhum caso poderá haver duplicidade do mesmo penhor; ou seja, 
não poderá constar por mais de uma organização territorial uma 
mesma fonte oriunda de um mesmo sujeito passivo”. 

Contratos da obra pública sobre as quais se deve cancelar a con-
tribuição especial de 5% 

Os contratos da obra pública estão definidos no artigo 32 da Lei nº 80, 
de 1993, que reza: 

“Contrato de obra. São contratos de obra os que celebram as en-
tidades estatais para a construção, manutenção, instalação e, em 
geral, para a realização de qualquer outro trabalho material sobre 
bens imóveis, qualquer que seja a modalidade de execução e pa-
gamento”. 

Quem são os sujeitos passivos da contribuição especial de 5% so-
bre os contratos da obra pública e da contribuição sobre as con-
cessões? 

São sujeitos passivos das mencionadas contribuições dispostas na 
Lei nº 1.106, prorrogada e acrescida pela Lei nº 1.421, de 2010, 
todas as pessoas naturais ou jurídicas: 
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•	 Que firmem contratos de obra pública com entidades de Direito 
Público. 

•	 Que firmem contratos de construção, manutenção e operações 
de vias de acesso terrestre ou fluvial, terminais aéreos, maríti-
mos ou fluviais. 

•	 Subcontratistas que executem contratos de construção de obras 
ou sua manutenção nos casos em que as entidades públicas fir-
mem convênios de cooperação com organismos multilaterais. 

•	 Que forem sócios, copartícipes e associados a pro rata de suas 
contribuições ou de sua participação nos consórcios ou uniões 
temporais. 

Ativos da contribuição especial de 5% sobre os contratos da obra 
pública e da contribuição sobre as concessões 

São sujeitos ativos das mencionadas contribuições dispostas na Lei 
nº 1.106, de 2006, prorrogada e acrescida pela Lei nº 1.421, de 
2010, a nação, os estados e os municípios, segundo o nível ao qual 
pertença a entidade pública contratante. 

Destinações dos recursos contidos nos Fundos Conta Territoriais 
de Segurança e Convivência Cidadã (Fonset) 

Em termos gerais e de acordo com o disposto na Lei nº 1.421, de 
2010, artigo 6º, os recursos dos Fonset se distribuirão segundo as 
necessidades regionais de segurança e convivência, de conformida-
de com os planos integrais de segurança.

Também é importante registrar que, com relação à destinação es-
pecífica dos recursos, Lei nº 1.421, de 2010, igual às suas ante-
cessoras, disposto no artigo 7º, os recursos que sejam arrecadados 
pelas entidades territoriais devem ser investidos em: 

“Dotação, material de guerra, reconstrução de quartéis e outras ins-
talações, compra de equipamento de comunicação, compra de ter-
renos, montagem e operação de redes de inteligência, recompensas 
a pessoas que colaborem com a justiça e a segurança das mesmas, 
serviços pessoais, dotação e rações para os novos agentes e solda-
dos, enquanto se inicia a seguinte vigência ou na realização de gas-
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tos destinados a gerar um ambiente que propicie a segurança e a 
convivência cidadã, para garantir a preservação da ordem pública”. 

Acompanhamento dos investimentos dos recursos dos Fundos 
Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã (Fonset) 

Devido à importância que possuem os temas de convivência e se-
gurança cidadã e a necessidade de cumprir os princípios do bom 
governo, com relação à destinação que se realiza dos recursos dos 
Fundos Conta Territoriais de Segurança e Convivência Cidadã (Fon-
set) ao Ministério do Interior, o qual deverá elaborar ao término de 
três meses, de acordo com o disposto no parágrafo único, Decreto 

Motoqueiros e policiais com 
coletes de fácil identificação em 
Bogotá.
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nº 399, de 2011, artigo 9º, um sistema que lhe permita verificar 
a criação dos Fonset nas entidades territoriais e realizar o acompa-
nhamento dos investimentos que as entidades territoriais realizam 
com os recursos dos Fonset. 

Em consonância com a anterior disposição, o artigo 8º da mesma 
lei dispõe que os governadores e prefeitos têm que apresentar ao 
Ministério do Interior relatórios anuais com a execução orçamentá-
ria dos respectivos Fundos Conta Territoriais de Segurança e Con-
vivência Cidadã. Para cumprir com esta obrigação, o Decreto nº 
399, de 2011, artigo 19, dispõe que, em conformidade com os 
alinhamentos estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, devem ser 
remetidos ao Ministério do Interior. 

Relatórios sobre a execução dos recursos dos Fundos Conta Terri-
toriais de Segurança e Convivência Cidadã (Fonset) 

De acordo com o Decreto nº 399, de 2011, é uma obrigação das 
autoridades prestar relatórios sobre a captação, execução e investi-
mento dos recursos dos Fonset, tanto para o Ministério do Interior 
como para o Ministério da Fazenda, através do Formulário Único 
Territorial (Lei nº 1.421, de 2010, artigo 6º, parágrafo único e 
Decreto nº 399, de 14 de fevereiro de 2011, artigo 9º, parágrafo 
único). 

Fundo Nacional de Segurança e Convivência Cidadã (Fonsecon) 

O Fonsecon financia e cofinancia iniciativas e projetos apresentados 
pelas organizações territoriais para propiciar a segurança e a convi-
vência cidadã, para garantir a preservação da ordem pública. Com 
relação a isso, vale a pena esclarecer que os projetos apresentados 
pelas autoridades das organizações territoriais são avaliados tecni-
camente pelo comitê avaliador, criado pelo Ministério do Interior 
para tal fim (Decreto nº 399, de 2011, artigo 5º). 

Apesar do exposto anteriormente, cabe observar que “o financia-
mento ou cofinanciamento de programas e projetos não exime as 
entidades nacionais, estaduais, distritais ou municipais de cumprir 
suas obrigações constitucionais e legais na preservação da segu-
rança e convivência cidadã e a ordem pública” (Decreto nº 399, de 
2011, artigo 8º). 
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É importante levar em consideração que, se as autoridades das 
diferentes organizações territoriais identificam necessidades com 
relação a pôr em funcionamento os Sistemas Integrados de Emer-
gências e Segurança (Sies), no marco dos Comitês Territoriais da 
Ordem Pública, pode-se estudar a viabilidade de apresentar o pro-
jeto para o cofinanciamento do Fonsecon.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   189 9/18/14   6:41 PM



MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   190 9/18/14   6:41 PM



Este livro, com tiragem de 1.000 exemplares, 
foi impresso em papel cuchê 150 g/m², 
na fonte News Gothic BT e Minion Pro, 

pela Gráfica Santa Marta, 
para a Editora INTG, 
em abril de 2013.

As Lições
BOGOTÁ
MEDELLÍN

DE

DO CAOS À REFERÊNCIA MUNDIAL

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   191 9/18/14   6:41 PM



Faixa no muro de um bairro pobre e violento de Medellín | Novembro de 2012.

MarianadeM - Colombia_miolo30 Mari_IMP 2014.indd   192 9/18/14   6:41 PM


