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Uma das principais preocupações da população brasileira é a
situação de violência instaurada no país,
que eclode com freqüência nos centros urbanos e no
meio rural, intensifica mobilizações sociais, acirra o debate na
mídia, amplia pressões sobre o aparelho de Estado e leva a
implementações de políticas públicas pontuais.

Diante dos fatos que se desdobram da violência e devido à
exacerbação do medo, a sociedade
responde criando diferentes formas de controle social para
proteger o cidadão. Na reação à violência,
são tomadas iniciativas tanto públicas quanto privadas, levando
desde à contratação de segurança particular,
por parte de condomínios, até à implantação de novas
estratégias policiais, pelo Estado.

Buscando analisar este cenário, São Paulo em Perspectiva
preparou um número para aprofundar as
discussões e pesquisas voltadas ao controle social,
enfatizando as vinculações com a violência e a proteção
da cidadania.

Este tema está sendo abordado no sentido
de mostrar alternativas democráticas para o combate à violência,
perscrutando áreas que cobrem as diferentes
formas de poderes de Estado e os direitos do cidadão.
Os artigos apresentados neste número deverão fornecer
subsídios para um melhor entendimento dos múltiplos modelos
implantados ou testados pelo gerenciamento público, bem como
para avaliação das novas tecnologias utilizadas
no controle social.

A diversidade de propostas colocadas
nesta edição cobre distintas perspectivas, como a maior
racionalidade e eficiência da segurança e da justiça,
a segurança cidadã, a defesa do encarceramento, a tolerância
reduzida e o abolicionismo penal.

Cabe, finalmente, assinalar que a produção
deste número contou com a colaboração de dois relevantes
pesquisadores desta área, José Vicente Tavares dos Santos, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e
Edson Passetti, da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, que indicaram aspectos de interesse para debate e
estudiosos do tema desta edição.
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