
APRESENTAÇÃO

Considerando sua função de produzir e consolidar estudos que venham a contribuir 
com o aperfeiçoamento das políticas públicas, o Ipea criou uma plataforma de 
pesquisa em rede, que, a partir de 2011, agregou importantes institutos de pesquisa 
do país em torno do objetivo de realizar pesquisas sobre aspectos fundamentais ligados 
ao tema do desenvolvimento. Este livro é um dos frutos desse esforço e faz parte do 
projeto Instituições Participativas em Segurança Pública: Programas Impulsionados 
por Organizações Policiais, desenvolvido em parceria com a Fundação João Pinheiro 
(FJP), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Aborda a interação das polícias com a sociedade, questão 
crucial para o aprimoramento da segurança pública no Brasil.

A partir do final da década de 1980, a participação da sociedade civil na 
construção das políticas públicas ganhou forte relevância em vários setores. 
Mas há de se questionar se a afirmação é válida quanto à formação de arranjos 
institucionais participativos para a segurança pública. Existem programas, ações e 
projetos participativos impulsionados por organizações policiais, costumeiramente 
classificados sob a rubrica de policiamento comunitário. Contudo, qual o alcance e a 
efetividade dessas iniciativas? Elas pressupõem uma série de mudanças, reformulações 
e adaptações organizacionais no sistema de segurança pública, no sistema de Justiça 
criminal ou, mais especificamente, na própria polícia e no modelo de policiamento.

Esta publicação é uma iniciativa que visa mapear atitudes, valores e crenças 
de policiais militares no que diz respeito à participação social no provimento 
institucional da segurança pública. Nessa linha, os estudos apresentados neste 
livro visam entender o alcance e o significado dessas instâncias participativas a 
partir de algumas experiências implementadas no Brasil. O projeto foi financiado 
e coordenado pelo Ipea em parceria com a FJP, em Minas Gerais, o FBSP, em 
São Paulo, e a UFRJ, no Rio de Janeiro, tendo por finalidade principal realizar 
uma pesquisa-diagnóstico do modelo de política de segurança pública cidadã 
desenvolvido na última década no Brasil, a partir de estudos de caso realizados 
nesses três estados e no Distrito Federal.

É de se esperar que a participação cidadã e local dê origem a ações mais 
democráticas no que se refere ao acesso aos bens e serviços públicos. No caso 
em questão, espera-se que promova uma distribuição mais equitativa e justa da 
segurança pública. Deseja-se, ainda, que a política se torne mais transparente e 
responsiva às demandas dos cidadãos e que seja possível exercer sobre ela um maior 
controle social. Constitui objetivo de uma política de segurança participativa ou 
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cidadã a redução da atuação violenta da polícia, tornando-a mais responsiva e 
controlável pela sociedade civil. Esta questão é um desafio a ser enfrentado para o 
aprofundamento da democracia na sociedade brasileira.

A pergunta norteadora das discussões travadas neste livro é se os conselhos 
comunitários de segurança pública se configurarão em verdadeiros espaços 
democráticos, estruturados enquanto instituições participativas efetivas, ou se 
permanecerão como receptáculos de antigas práticas, resistentes às pressões sociais 
por expansão, democratização e aprimoramento dos serviços de segurança pública. 

Boa leitura!
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