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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo é sobre o trabalho realizado pela equipe de pesquisadores1 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública no estado de São Paulo, no período entre outubro 
de 2012 e outubro 2014.

No contexto deste estado, optou-se por fazer uma descrição analítica dos 
conselhos comunitários de segurança (Consegs), estruturas mais visíveis da 
participação popular nas políticas de segurança, inaugurados ainda na década de 
1980, e cujo protagonismo veio em meados dos anos 1990, com a implantação do 
policiamento comunitário. A pesquisa teve por objetivo compreender a percepção 
dos policiais acerca destes espaços institucionalmente providos pelo poder público, 
bem como os fatores que limitavam ou ampliavam a participação dos cidadãos. 
O trabalho de campo levou à observação das reuniões dos Consegs durante sete 
meses nos bairros de Brasilândia, Butantã, Heliópolis, Itaim Bibi e Santa Cecília, 
escolhidos pela heterogeneidade dos territórios.

Concomitantemente, foram realizadas 22 entrevistas semiestruturadas com 
policiais civis e militares que participavam das reuniões dos Consegs – usualmente, 
oficiais da Polícia Militar (PM) e delegados da Polícia Civil (PC); dirigentes da política 
de segurança no período compreendido entre 1997, ano oficial da implantação do 
policiamento comunitário no estado, e 2014; e policiais militares, praças e oficiais, 
envolvidos em dois projetos específicos de policiamento comunitário – o Comunidade 
Segurança, desenvolvido na região da Vila Buarque, e o Nova Luz, implantado na 
região conhecida como Cracolândia, no bairro da Luz.

1. Fizeram parte da equipe original da pesquisa: Samira Bueno, Ana Carolina Guerra Alves Pekny e Lucas Bernasconi Jardim.
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Além disso, foi realizado o exame de fontes documentais referentes aos Consegs 
(legislações, normas, regulamentos, atas de reuniões etc.) com vistas à obtenção 
das informações necessárias para a compreensão do desenho institucional, das 
atribuições dos membros e do funcionamento da participação social no segmento 
paulista da instituição. 

A hipótese defendida neste capítulo é que o baixo nível de controle da 
população sobre a polícia nos Consegs pode ser explicado pelo fato de, na disputa 
pela significação destas instituições, ter prevalecido a visão dos que as pensam como 
fonte de legitimação da atividade policial, utilizando-as como forma de cooptação. 
A questão dos Consegs é similar àquela do policiamento comunitário implantado 
no estado de São Paulo, o qual só entrou na agenda da PM quando esta se viu 
ameaçada de extinção, conforme observou Loche (2012). Mais que o resultado de 
escolhas administrativas relacionadas à eficiência da polícia, sua adoção relacionou-se 
à manutenção e à legitimidade da instituição (Loche, 2012; Bueno, 2014).

Na implantação e na prática desses espaços participativos, estaria em curso 
a cooptação de novos elementos, incorporados à estrutura da organização para 
evitar ameaças à sua estabilidade, conforme proposto por Selznick (1968).2 Nos 
casos estudados aqui, a cooptação é de atores – a sociedade civil – e de ideias – o 
policiamento comunitário é pensado apenas para aqueles considerados “cidadãos de 
bem”. Acontece que a integração de novos elementos abre a possibilidade real de que 
estes tentem e até consigam espaço de poder ou pelo menos de voz. Esta é a tensão 
colocada no seio das instituições participativas da segurança pública. Não obstante 
a atual prevalência do paradigma repressivo, não há motivos para duvidar de que as 
possibilidades de disputar estes espaços permaneçam abertas. 

Na literatura sobre conselhos, constata-se uma baixa apropriação de alguns 
espaços participativos por parte da população, fenômeno que é atribuído a uma 
espécie de pecado original: a origem governamental de sua criação. Haveria uma 
necessidade de formulação bottom up (de baixo para cima) destes espaços, para que 
fossem verdadeiramente participativos. A interpretação proposta neste capítulo se 
contrapõe, ou ao menos relativiza esta visão.

O capítulo está assim organizado, além desta introdução: na seção 2, são 
contextualizados os momentos de criação e desenvolvimento dos Consegs, e do 
programa de policiamento comunitário no estado. Também são analisados os 
aspectos da institucionalização dos conselhos que dão pista sobre a disputa por 
seu significado e funções. Na seção 3, é feita a análise descritiva das reuniões dos 
Consegs acompanhadas pela pesquisa e são explicitados os critérios de escolha 

2. Não é necessário concordar com o paradigma estrutural funcionalista e atribuir intencionalidade às instituições. No 
caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), seus membros notoriamente incorporam a defesa da corporação, 
o que inclusive foi verificado no trabalho empírico. 
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das localidades aqui analisadas. A partir das entrevistas feitas com os operadores 
e do material empírico de pesquisa anterior sobre a opinião policial, a seção 4 
discorre sobre a visão dos policiais acerca da participação. Esta visão é contrastada 
com interpretações da literatura especializada. Nessa altura, já com os elementos 
de sustentação da hipótese apresentados, a seção 5 procura dar conta da análise 
interpretativa.  O capítulo termina com uma conclusão sobre os horizontes da 
participação na segurança pública em São Paulo.

2 INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS E POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

No estado de São Paulo, os Consegs foram criados em 1985, por Franco Montoro.3  
Mesmo antes de sua eleição para o governo do estado, o então senador pelo Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) era reconhecido pelo entusiasmo 
acerca da ampliação da participação popular e por seu projeto de reformas das 
polícias (Montoro, 1974; 1982).

O projeto de governo divulgado durante a campanha de Montoro propunha, 
basicamente, uma reforma da PC e novos rumos para a PM, apontando para uma polícia 
unificada e de ciclo completo. Além disso, sugeria melhorias relacionadas à condição 
de trabalho e gestão, esboçando uma primeira ideia do policiamento comunitário.

Em 1983, ao ser eleito e iniciar seu mandato como governador, Franco 
Montoro deu início a uma série de ações que objetivavam a reestruturação das 
polícias, na tentativa de torná-las instituições mais alinhadas aos ideais democráticos. 

Apesar do engajamento em prol de reformas estruturais, Montoro enfrentou 
importantes resistências às mudanças democratizantes que implementava. Estas 
resistências representaram momentos de crise ao seu mandato, entre os quais, 
destacam-se: a extinção do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), fato 
que gerou conflito com a antiga polícia repressiva; o caso de saques na região de 
Santo Amaro, quando a cúpula da PM teria orientado os policiais a cruzarem os 
braços em represália às reformas implementadas; e a insatisfação de policiais civis 
corruptos com o aumento das punições da corregedoria pela prática de tortura 
nas delegacias. O desgaste decorrente destas crises fez com que as tentativas de 
reformas nas polícias fossem vetadas, culminando, em menos de seis meses, na 
substituição de seu primeiro secretário de Segurança Pública, Manoel Pedro 
Pimentel, por Miguel Reale Junior. Apenas cinco meses depois, Reale Júnior 
também seria substituído, desta vez por Michel Temer. Temer deixou o cargo 
em 1986 e foi substituído por Eduardo Augusto Muylaert Antunes, o quarto 

3. Decreto Estadual no 23.455, de 1o de maio de 1985 (Estado de São Paulo, 1985), regulamentado pela resolução 
SSP no 37/1985.
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secretário de Segurança na gestão de Montoro – uma evidência das resistências 
às tentativas de mudança (Mingardi, 1992).

Se o governo de Montoro não foi capaz de avançar em reformas na estrutura 
da PC e da PM, algumas medidas de seu governo estabeleceram antecedentes para o 
que, na década de 1990, se tornaria o projeto de policiamento comunitário em São 
Paulo. Entre elas, Galdeano (2009) destaca a criação de um grupo de trabalho no 
âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), no qual se questionava a 
baixa pluralidade da representação da sociedade civil nas discussões sobre segurança. 
Como resultado do trabalho deste grupo, em 1985 foi publicado o decreto estadual 
que criava os Consegs, cujo objetivo era “colaborar no equacionamento e na solução 
de problemas relacionados com a segurança da população”, estabelecendo que a 
base de sua atuação coincidisse com a área de cada distrito policial e companhia 
de policiamento da capital. Além disso, o decreto já indicava os participantes do 
Conseg, incluindo autoridades policiais, representantes de associações, prefeituras 
e “outras entidades prestadoras de serviços relevantes à coletividade” (Estado de 
São Paulo, 1985). Ainda em 1985, a existência dos Consegs foi regulamentada 
pela resolução SSP no 37/1985.

Em 11 de junho de 1986, a publicação do Decreto no 25.366 determinou a 
criação do cargo de coordenador dos Consegs,4 cuja função seria a de “orientar a 
implementação dos conselhos e acompanhar os trabalhos em cada bairro, através de 
atas que são redigidas a cada encontro e encaminhadas para a SSP” (Galdeano, 2009, 
p. 34). Na prática, a criação da figura deste coordenador significou a proeminência 
nos Consegs de um grupo da SSP e de delegados que se opunha às reformas de 
Montoro (op cit., p. 35). Neste sentido, o propósito inicial da gestão Montoro 
de ampliação da participação popular, respeito aos direitos humanos e criação de 
instâncias de controle externo da polícia ficou comprometido.

Esse quadro agravou-se nas gestões Orestes Quércia (1987-1991) e Luiz 
Antônio Fleury Filho (1991-1994), que adotam políticas mais duras no combate 
ao crime.5 A política de segurança pública destes governos limitou-se à criação de 
departamentos e grupamentos especializados, ao passo que estimulou o discurso 
de endurecimento da polícia e do enfrentamento ao criminoso. Entre os episódios 
expoentes desta política, podemos citar as tragédias no sistema prisional, como o 
episódio da morte de dezoito detentos asfixiados na carceragem do 42o Departamento 
de Polícia da capital, em 1989; e o Massacre do Carandiru, que culminou na morte 

4. Apesar da criação da figura do coordenador estadual dos Consegs, em 1986, a Coordenadoria Estadual dos Consegs 
foi criada quase vinte anos depois, por advento da Lei Complementar (LC) no 974/2005.
5. Vale lembrar que, durante estes governos, houve um aumento substancial dos índices de criminalidade e violência 
policial no estado de São Paulo: o número de homicídios foi de 7.944, em 1987, para 9.691, em 1991; e o número de 
civis mortos pela PM subiu de 305 para 1.140, no mesmo período (Caldeira, 2000 apud Bueno, 2014).
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de 111 apenados, em 1992. A impunidade dos culpados nestes casos reforçou o 
vínculo entre as violações policiais e a diretriz da política oficial do governo.

Como consequência, nota-se neste período um retrocesso substancial na 
aproximação entre polícia e população. As ideias de policiamento comunitário, 
esboçadas na gestão Franco Montoro, recuaram para dar lugar a um policiamento 
essencialmente repressivo, cujas diretrizes não passavam pela participação popular 
democrática. Neste contexto, os Consegs perdem claramente sua força, existindo 
do ponto de vista formal, mas ficando em grande parte inativos.

Ao mesmo tempo, debates sobre reforma das polícias eram realizados por parte 
de setores da polícia que não corroboravam com a política de Quércia e Fleury, 
aliados a determinados setores da sociedade civil. Em 1991 a PMESP promove 
um ciclo de palestras intitulado a Reformulação do Sistema Policial Brasileiro, 
visando discutir a aproximação efetiva da polícia com a população. Seguindo este 
ciclo de palestras, a PMESP promove o I Congresso de Polícia e Comunidade, 
em que o conceito de policiamento comunitário aparece pela primeira vez, sendo 
por isso considerado o “marco zero da discussão sobre o tema no estado de São 
Paulo” (Loche, 2012, p. 127).

Ainda no início dos anos de 1990, a PMESP inicia a promoção de iniciativas 
locais de mudanças organizacionais, como as de Bauru e Ribeirão Preto, no interior 
do estado, com foco na implementação do policiamento comunitário. Fruto da 
ação entre o Comando-Geral da PMESP e o conselho-geral da comunidade, em 
1993 é elaborado um projeto deste modelo de policiamento (PMESP, 1993 apud 
Mesquita Neto, 2004). Vale ressaltar que a experiência de criação dos Consegs na 
gestão Montoro constitui o embrião do debate sobre a aproximação entre polícia 
e sociedade, e que a produção, no interior da PM, de monografias sobre o tema 
engrossava o debate sobre a aproximação entre polícia e comunidade (Loche, 2012; 
NEV/USP, 2009). 

Se as linhas para a implantação de um programa de policiamento comunitário 
já estavam sendo traçadas no início da década de 1990, é somente com a eleição 
de Mário Covas, em 1994, que o cenário da política de segurança pública irá se 
alterar de fato. O aumento vertiginoso da criminalidade e a ocorrência de casos 
de violação de direitos humanos, os quais tiveram ampla divulgação midiática, 
contribuíram para uma generalização da discussão sobre a necessidade de reformas 
na área. Um editorial do jornal Folha de São Paulo aponta os principais pontos 
em discussão: “necessidade de reforma policial – incluindo seleção, treinamento e 
valorização profissional –, reorientação do policiamento – uma melhor gestão do 
aparato policial –, e controle das atividades policiais – a urgente necessidade de 
coibir os abusos policiais” (A morte..., apud Loche, 2012, p. 101).
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Em sua gestão, Covas adotou algumas medidas que estimularam o controle 
externo das polícias e a transparência de suas ações, como a criação da Ouvidoria 
de Polícia, a obrigatoriedade da publicação trimestral das estatísticas criminais 
(Lei no 9.155/1995), bem como do Programa de Acompanhamento de Policiais 
Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco (Proar), iniciativa que afastava das ruas 
policiais envolvidos em ocorrências com morte (Bueno, 2014, p. 72).

Na esteira destas medidas de aumento do controle externo, em 1995 os 
conselhos comunitários são reativados, e o coronel PM da reserva José Vicente 
da Silva Filho assume a Coordenadoria Estadual do Conseg. Em sua gestão, 
criou-se um grupo de trabalho com a participação do Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e de membros das polícias 
e da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP/SSP) cujo objetivo era 
promover alterações no regulamento dos Consegs. O novo regulamento, que 
regeu os conselhos até 2013, “tornou o regulamento sumário de 1985 bem mais 
detalhado” (Galdeano, 2009, p. 41) e favoreceu instrumentos de cobrança pela 
sociedade civil, embora, por pressão das polícias, não tenha tornado os conselhos 
espaços de controle externo aos abusos policiais” (idem, ibidem). O regulamento 
também estabeleceu uma terminologia institucional para os seus participantes. 
Os delegados de polícia e os capitães da PM responsáveis pela área circunscrita 
pelos Consegs são denominados membros natos, e têm a incumbência de articular 
a comunidade com os órgãos públicos para a correção de fatores que afetam a 
segurança pública. Os membros efetivos são todos os que não são membros natos, 
podendo ser participantes assíduos ou visitantes.

Em um contexto político de democratização, abertura para a participação 
popular e estímulo ao respeito aos direitos humanos, da imagem da polícia perante 
a população – que a tinha como violenta e abusiva – e amadurecimento dos 
debates sobre o policiamento comunitário, o estopim para uma reforma da polícia 
seria deflagrado pela divulgação em rede nacional de cenas de violência policial 
em uma favela de Diadema, município da grande São Paulo. Uma fita de vídeo 
feita por um cinegrafista amador foi divulgada para a imprensa contendo cenas 
de abusos policiais praticados em um bloqueio feito na favela Naval. O vídeo 
mostrava policiais do 24o Batalhão parando carros e espancando e torturando 
pessoas escolhidas aleatoriamente. O mecânico Mário José Josino foi assassinado 
por Otávio Lourenço Gambra, policial militar conhecido como Rambo. Como 
apurado posteriormente, o abuso da polícia era recorrente no local. As imagens 
divulgadas geraram uma onda de denúncias e indignação contra a PM, por terem 
sido amplamente veiculadas por grandes meios de comunicação, inclusive com 
alcance internacional, após a exibição pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, em 
31 de março de 1997.
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O escândalo, que ficou conhecido como favela Naval, levou o governador 
Mario Covas a pedir desculpas publicamente pela ação dos policiais. Na sequência, 
pressionado pela indignação generalizada produzida pela divulgação do caso pela 
imprensa, Covas estabeleceu um conjunto de medidas para limitar o poder da 
PM. A principal delas seria o envio de uma Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) ao Congresso Nacional sugerindo a unificação das polícias. Policiais militares 
sem antecedentes criminais seriam absorvidos pela PC, que passaria então a 
ser responsável também pelo policiamento ostensivo (Loche, 2012, p. 114). A 
proposta foi apoiada pela cúpula da PC, mas a cúpula da PM manifestou-se contra 
e apressou-se em analisar a PEC, com o intuito de oferecer uma contraproposta 
de reorganização da PM e frear a unificação das polícias. Concomitantemente, 
campanhas internas de valorização da imagem do policial foram empreendidas 
pela polícia.

Nesse contexto, sob a liderança do coronel da PM Carlos Alberto 
Camargo, recém-nomeado comandante-geral, foi criada em 1997 a Comissão de 
Assessoramento para Implantação do Policiamento Comunitário (CAIPC), formada 
por policiais militares e por entidades públicas e particulares.6 Poucos meses depois, 
é lançado oficialmente o projeto de policiamento comunitário. Este irá instituir o 
policiamento comunitário como filosofia oficial da PM e o tripé institucional que 
a orienta, composto por “direitos humanos, gestão pela qualidade e policiamento 
comunitário, até hoje tido pela PMESP como o símbolo de uma nova corporação, 
pensada para proteção dos cidadãos” (Bueno, 2014, p. 53). Segundo o coronel da 
PM Carlos Alberto Camargo, inicia-se então um grande processo de mudanças 
nos currículos da PMESP:

uma gigantesca requalificação de noventa mil homens, todos passaram pelo banco 
escolar, todos, os oficiais superiores, os capitães, os tenentes, os sargentos, e os cabos 
e soldados, todos, num efeito cascata, a gente ia criando uns multiplicadores. (...) Eu 
trouxe para dentro dos quartéis entidades, como a Anistia Internacional. (...) Nessa 
requalificação, eu procurei bater muito no aspecto de liderança, porque quando você 
muda paradigma, você gera insegurança, porque é um paradigma, ela funciona como 
um castelo, uma muralha, ela dá segurança para as pessoas, são aquelas regras que as 
pessoas seguem, e que, na cabeça dele, a experiência profissional deles que é o maior 
tesouro que ele tem, dá segurança etc. Quando você pega um major, um coronel, ou 
um soldado com trinta anos de serviço, e fala: “vamos começar do zero, e nós vamos 
caminhar juntos na direção de um novo paradigma que a gente não sabe exatamente 
como é, onde está, mas vamos caminhar juntos”, você precisa de um líder que não 

6. Entre os membros da comissão, estavam: associações comerciais; conselhos comunitários de diferentes bairros; centros 
de defesa dos direitos humanos; consulados; e organizações não governamentais (ONGs), como o Instituto São Paulo 
Contra a Violência. Mesquita Neto (1998) destaca a ausência de atores importantes como a Ouvidoria de Polícia, o 
Ministério Público e o Poder Judiciário, além de secretarias estaduais como as da Educação, Saúde e Desenvolvimento e 
Promoção Social. Segundo o autor, a ausência de atores tão relevantes teria dificultado a implantação do policiamento 
comunitário naquele momento. 
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seja apenas um líder formal, mas você precisa de um líder natural, alguém capaz 
de criar novos líderes, de cativar e de conduzir pessoas pro desconhecido, tendo 
abandonado, recentemente, os seus paradigmas antigos que lhe davam confiança; 
então esse é um processo que estava caminhando em paralelo ao que a comissão [de 
policiamento comunitário] estava fazendo.7

Diante desse cenário, é possível afirmar, como Loche (2012), que a proposta 
de implantação do policiamento comunitário entra na agenda política da corporação 
após as denúncias de violência policial, que mancharam a imagem da corporação e a 
colocaram sob o risco de ser extinta. Neste sentido, a implantação oficial da filosofia 
de policiamento comunitário pela PM ocorre em um cenário de pressão social 
externa e crise institucional, servindo como uma estratégia de sobrevivência da 
corporação em um contexto de autonomia ameaçada. Corroboramos, portanto, 
a hipótese da autora de que a implantação do policiamento comunitário estava 
associada a uma adaptação pragmática das agências policiais à nova realidade, ou 
seja, a uma tentativa de minimizar os riscos de reformas impostas pelo governo 
estadual ou federal. 

Neste contexto, em maio de 1997 – antes mesmo da criação da CAIPC –, o 
NEV/USP organizou o seminário São Paulo sem medo, que tinha como um de seus 
principais objetivos a realização de um diagnóstico da violência urbana a partir da ação 
da polícia, além da troca de experiências positivas de policiamento. Para que isto fosse 
possível, o NEV/USP convidou especialistas nacionais e internacionais dedicados a 
pesquisas sobre violência e criminalidade, entre eles, dois canadenses: o chefe da polícia 
metropolitana de Toronto; e o delegado de queixas da polícia de Ontário. Durante o 
seminário, os dois apresentaram a experiência canadense de policiamento comunitário 
e controle externo da atividade policial. 

Naquele mesmo ano, policiais militares e civis brasileiros tiveram a 
oportunidade de conhecer in loco as experiências apresentadas durante o evento 
de maio. Um convênio firmado entre o NEV/USP e o Human Rights Research and 
Education Center, da Universidade de Ottawa, permitiu que este grupo de policiais 
participasse de duas missões, em outubro de 1997 e junho de 1998, durante as quais 
conheceram as atividades de polícia comunitária de Calgary, Halifax, Montreal, 
Toronto e Vancouver (Mesquita Neto e Affonso, 1998). Para além do modelo de 
policiamento comunitário adotado no Canadá, os policiais participantes também 
tomariam conhecimento do sistema de controle externo criado no país, que incluía 
corregedorias, ouvidorias e comissões da sociedade civil (Loche, 2012, p. 122). 

A oficialização do policiamento comunitário em São Paulo também aconteceu 
em 1997, pela Nota de Instrução PM-3/004, de fevereiro de 1997, que definiu 

7. Camargo, Carlos Alberto (coronel da PM). Entrevista concedida a Samira Bueno, Lucas Jardim e Ana Carolina Pekny, 
São Paulo, 2013. 
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os objetivos do programa, suas fases de implantação e atribuições de diferentes 
atores dentro da corporação. Inicialmente, foram escolhidas 37 companhias para 
implantação do projeto-piloto, número que logo aumentou para 41, sendo 22 delas 
na região metropolitana (RM) e 19 no interior. A escolha foi feita pelo comando 
da PMESP a partir da avaliação de programas de policiamento comunitário já em 
andamento e das possibilidades de implantação do projeto-piloto nestes locais. 
Naquele momento, a comissão de assessoramento estimava que aproximadamente 
15% do efetivo total da corporação participaria diretamente do policiamento 
comunitário. Na prática, a porcentagem foi menor que a divulgada, já que em maio 
de 1998 havia 7.269 policiais nas 41 companhias selecionadas, totalizando 8,8% 
do efetivo da corporação. De fato, o número de homens e mulheres participando 
diretamente de atividades de polícia comunitária era ainda menor, perfazendo 
3,7% do efetivo, ou 3.053 policiais, estando 1.808 deles no interior (Mesquita 
Neto, 2004).

Naquele mesmo ano, a PMESP decidiu aumentar o número de projetos-pilotos 
de 41 para 100. As 59 localidades escolhidas para a fase de expansão incluíam 21 
companhias na RM e 38 no interior. O comando então anunciou uma nova fase 
de expansão, que abrangeria mais 59 companhias: 25 na RM, e 34 em cidades do 
interior. Em agosto daquele ano, havia 4.922 policiais trabalhando diretamente 
em projetos pilotos de policiamento comunitário, 61% a mais que em maio.

Mesquita Neto e Affonso (1998) produziram um detalhado histórico sobre as 
reuniões da CAIPC entre 1997 e 1998. Durante estes encontros, foram definidas 
as bases do policiamento comunitário em São Paulo, bem como os detalhes sobre o 
projeto-piloto e o seu plano de expansão. Segundo os autores, a comissão realizou 
reuniões semanais desde a sua criação, em setembro de 1997, até maio de 1998. 
A partir de junho, a periodicidade destes encontros passou a ser quinzenal, mas 
reuniões extraordinárias também começaram a ser realizadas para a elaboração de 
dois documentos: um para os candidatos ao governo do estado nas eleições de 1998; 
e outro em que seria detalhado o plano de implantação do programa de policiamento 
comunitário. Em agosto, as reuniões voltaram a ser semanais. Também foram realizadas 
diversas audiências públicas e visitas a companhias que possuíam projetos-piloto. O 
objetivo era manifestar apoio ao projeto, acompanhar sua execução e dialogar com 
os policiais participantes (Neto e Affonso, 1998).  

Entre os principais fatos ocorridos durante este período de trabalho da 
CAIPC, destaca-se a articulação da sociedade civil para instalação de uma base 
comunitária no Jardim Ângela, região considerada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como a mais violenta do mundo em 1996, com uma taxa de 
homicídio de 116,23 por grupo de 100 mil habitantes. Neste contexto de extrema 
violência, as organizações locais se articularam em busca de uma solução para o 



Instituições Participativas no Âmbito da Segurança Pública:  
programas impulsionados por instituições policiais 

128 | 

problema, com o entendimento de que iniciativas individuais não seriam capazes 
de melhorar os índices criminais e socioeconômicos do bairro. Uma caminhada que 
reuniu mais de cinco mil pessoas em novembro de 1996 foi o ponto de partida para 
a criação do Fórum em Defesa da Vida e pela Superação da Violência, organização 
que exerceu papel ativo durante as reuniões da comissão. 

A pressão da sociedade civil nas reuniões da comissão surtiu efeito. Em setembro 
de 1998, um curso em direitos humanos idealizado pelo fórum começou a ser 
ministrado para sessenta policiais militares que participariam de um projeto-piloto 
de policiamento comunitário na região. Em dezembro daquele ano, a base foi 
inaugurada na localidade. 

Em meio ao processo de implementação do policiamento comunitário, a 
Resolução SSP no 47, de 18 de março de 1999, criou o primeiro regulamento dos 
conselhos comunitários de segurança, e detalhou todas as funções dos Consegs, 
definidos como “canal privilegiado pelo qual a Secretaria da Segurança Pública 
auscultará a sociedade, contribuindo para que a polícia estadual opere em função 
do cidadão e da comunidade” (Estado de São Paulo, 1999).  

De acordo com o regulamento, os conselhos tinham como uma de suas 
finalidades a proposição de prioridades para as autoridades policiais competentes que 
atuassem na área circunscricionada pelo Conseg. Também foi definida a estrutura da 
diretoria dos conselhos, composta por: membros natos, presidente, vice-presidente, 
primeiro-secretário, segundo-secretário, e diretor social e de assuntos comunitários. 

O regulamento também estabelecia condições mínimas para a realização de 
reuniões, bem como para os ritos que deviam ser seguidos em cada reunião. Além 
disso, definia regras para a eleição da diretoria, a formação e a dissolução do Conseg, 
contendo ainda disposições éticas e disciplinares. As competências dos membros 
da diretoria foram elencadas de maneira detalhada. Entre as competências dos 
membros natos, chama atenção a possibilidade de:

informar ao Conseg, caso solicitado, sobre as necessidades materiais prioritárias da 
Polícia, de modo a permitir que a Diretoria, caso delibere e tenha êxito em captar 
recursos para atendimento dessa necessidade, possa dirigir esforços para suprir as 
carências mais acentuadas da área (Estado de São Paulo, 1999). 

Diante do exposto, verifica-se que a primeira gestão de Mário Covas foi 
o momento no qual os ideais preconizados por Montoro, no início dos anos 
1980, traduziram-se em ações da política de segurança. Em meio à reativação,  
à regulamentação dos Consegs e à implantação do policiamento comunitário, a 
agenda, que previa a ampliação da participação popular na área e a aproximação 
entre polícia e sociedade, parecia, enfim, tornar-se prioridade para o Executivo.
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Já na segunda gestão de Covas, a PMESP avaliou que as bases comunitárias 
instaladas entre 1997 e 1998 não haviam correspondido às expectativas iniciais. Neste 
sentido, e com o objetivo de pensar novos arranjos, em 1999 houve a aproximação 
com a polícia japonesa. No mesmo ano, foram criadas bases comunitárias de 
segurança (BCS) inspiradas no modelo japonês. A escolha pelo modelo japonês de 
policiamento comunitário se justificou pela longevidade da parceria entre Brasil e 
Japão, e pela vasta experiência da Agência Japonesa de Cooperação Internacional 
(Jica) em projetos de cooperação técnica. 

Apesar dos esforços iniciais, em 2000, um relatório de avaliação da própria 
Jica concluiu que o formato adotado em São Paulo divergia muito do modelo 
japonês original e carecia de padronização. Diante da incapacidade de adaptar o 
projeto à realidade local por conta própria, a PMESP solicitou à Jica um projeto 
formal, o que levou à assinatura de um acordo de cooperação técnica em 2005. 
De acordo com Mourão (2011):

a relação entre a Jica e PMESP teve início no ano de 2000 com o treinamento de 
trinta oficiais brasileiros no Japão para que estes pudessem conhecer as técnicas e a 
experiência da Polícia Comunitária Japonesa, por meio da filosofia Koban. A partir 
daí, houve a decisão do governo brasileiro, por meio da PMESP, em implementar 
esse modelo no estado de São Paulo. De 2005 a 2008, foi realizada a capacitação 
em atividades de polícia comunitária, resultando em mais de cem multiplicadores e 
vinte Kobans em funcionamento no estado de São Paulo, dando início à construção 
do modelo nipo-brasileiro de policiamento comunitário.

Equivalentes japoneses das BCS paulistas, os Kobans funcionam 24 horas 
por dia e são construídos pelas prefeituras das cidades onde estão localizados. Os 
postos estão subordinados a delegacias, assim como as BCS estão subordinadas a 
companhias da PMESP. Os Kobans surgiram em 1868 e são geralmente instalados 
em áreas urbanas, contando com três ou mais policiais por turno de serviço. Estes 
policiais cumprem plantões de 24 horas, seguidos por folgas de 48 horas. Cada 
Koban tem um chefe, sempre um policial mais experiente, que coordena as atividades 
dos demais e trabalha diariamente, e não em plantões de 24 horas. 

O acordo de cooperação técnica previa a implementação de oito projetos- 
-piloto baseados no sistema Koban, mantendo-se o nome BCS. Na sequência da 
formalização da parceria, uma missão de policiais japoneses veio a São Paulo para 
participar de um grupo de trabalho que envolvia os comandantes das bases piloto, 
oficiais do comando da PMESP e o Departamento de Polícia Comunitária e Direitos 
Humanos (DPCDH) da Divisão de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. O 
grupo de trabalho tinha como missão a operacionalização e a padronização dos 
serviços policiais militares nas bases, em conformidade com os termos do acordo 
assinado em 2005. De acordo com a Cartilha de Policiamento Comunitário da 
PMESP, o projeto-piloto previa:
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1) Delimitação da área geográfica de atuação de cada BCS, levando-se 
em consideração os aspectos peculiares de cada localidade, os índices 
criminais, a população etc.

2) Recomendação de limite máximo de 2 km², definidos em cartografia 
própria, que deverá conter, além dos logradouros, todos os estabelecimentos 
de importância instalados na respectiva área. 

3) Conforme preceitua a diretriz do programa de policiamento comunitário, 
designação de viatura de apoio comunitário, para execução dos serviços 
de patrulhamento, visitas comunitárias, assistências a vítimas e 
acompanhamento dos trabalhos realizados pela população em relação à 
segurança e à melhoria da qualidade de vida.

4) Adequação das instalações de cada BCS, de modo a torná-las funcionais à 
execução dos serviços policiais militares, visando à recepção da comunidade 
e ao consequente atendimento de solicitações.

5) Dotação das BCS de equipamentos essenciais ao desempenho de sua 
missão, tais como: painel de informações, caixa de sugestões, computadores 
e impressoras, mapas para prestação de informações, guias, quadro de 
avisos etc. 

6) Observação do roteiro de implantação do Sistema de Policiamento 
Comunitário nos moldes do projeto-piloto do Acordo de Cooperação 
Técnica Brasil-Japão, o qual estabelece: realização de levantamentos 
técnicos do local junto à prefeitura; visitação e cadastramento de 
estabelecimentos públicos; criação e alimentação de banco de dados; 
planejamento e coordenação de reuniões com a comunidade; elaboração 
de projetos de integração comunitária; e estabelecimento de redes de 
informações comunitárias.

7) Implantação das visitas comunitárias e da prestação de assistência  
às vítimas.

8) Cumprimento integral das missões previstas nas normas internas para os 
policiais, seja na função de patrulhamento, ou na função de permanência 
na BCS.

9) Conhecimento e utilização da escrituração relativa aos serviços 
desenvolvidos pelas BCS: formulário de visitas a estabelecimentos e 
residências; formulário para relatório de passagem de serviço; formulário 
para relatório de atividades, formulário para relatório de ocorrências de 
acidentes de trânsito etc.
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10) Elaboração de informativos e jornais periódicos como canal de 
comunicação com a comunidade e prestação de serviços.

11) Designação de efetivo voluntário com instrução específica para as BCS, 
bem como realização de sua atualização periódica.

12) Designação de efetivo para as BCS: um sargento-comandante; e de dez 
a vinte cabos e soldados divididos em equipes por turnos de serviço, de 
maneira que haja no mínimo três policiais em serviço.

13) O efetivo a ser fixado nas BCS deverá ser mantido pelo tempo necessário 
à consecução dos objetivos propostos, evitando-se a rotatividade (PMESP, 
2007, p. 17-20). 

Em 2008,8 o DPCDH foi alçado ao status de diretoria, o que, segundo discursos 
de alguns policiais, mostra a prioridade política dada ao projeto de policiamento 
comunitário. No entanto, esta visão não é majoritária e diversos operadores afirmam 
que a partir do acordo firmado com a Jica o projeto de policiamento comunitário 
se perdeu, pois passou a priorizar a instalação de bases e não a participação popular. 
Verifica-se aqui uma tensão entre dois grupos dentro da Polícia Militar que evidencia 
as fissuras do projeto de policiamento comunitário, muito latentes atualmente. 
De um lado, há os profissionais que apoiam o modelo koban e afirmam ser o 
policiamento comunitário a filosofia organizacional guiadora das ações de toda 
a corporação; de outro, há o grupo com uma visão bastante crítica acerca do 
programa, que argumenta que este teria se tornado extremamente burocratizado e 
essencialmente focado na instalação de bases, sem grandes questionamentos à ação 
do policial no nível de rua e tampouco à qualidade da participação da sociedade 
neste processo.

No que diz respeito aos Consegs, a Resolução SSP no 181, de 9 de novembro 
de 2013, revogou e substituiu o regulamento de 1999, trazendo consigo mudanças 
importantes, como a inclusão de três categorias: membros institucionais públicos;9 
membros representativos;10 e membros dos núcleos de ação local – NALs (Estado 
de São Paulo, 2013).11 Cumpre notar que ainda que estes membros tenham sido 

8. Neste mesmo ano, foi assinado o Segundo Acordo de Cooperação Técnica entre a Jica e a PMESP, também com 
duração de três anos. Este acordo tinha como objetivo levar a filosofia e o modelo do policiamento comunitário japonês 
a outros estados brasileiros, motivo pelo qual também assinaram o acordo a Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC). 
9. Representantes do poder público nos Consegs, com atribuições correlatas às da Segurança Pública, como Ministério 
Público, Poder Judiciário e Legislativo, prefeituras, subprefeituras, secretarias, guardas municipais, conselho tutelar, 
entre outros.
10. Líderes de organizações não governamentais (ONGs), tais como: entidades filantrópicas, Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscips), instituições religiosas e educacionais, entre outras de mesma natureza, bem como 
aquelas oriundas da iniciativa privada.
11. Célula de mobilização comunitária do Conseg nos bairros, vilas, distritos, áreas rurais ou microcomunidades de 
interesses ou afinidades específicas.
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incluídos, a presença obrigatória é limitada aos membros natos, pelo menos nos 
termos do regulamento. A Lei no 13.299, de 16 de janeiro de 2002, estabeleceu 
que o Poder Executivo municipal necessariamente precisava ser representado por 
um membro da administração regional ou da subprefeitura da cidade de São Paulo.

O novo regulamento também tornou mais sucinta a lista de finalidades dos 
Consegs. Uma das alterações mais importantes se refere à exclusão do item Propor 
às autoridades policiais a definição de prioridades na Segurança Pública, na área 
circunscricionada pelo Conseg, o qual fazia parte do art. 4o do antigo regulamento. 
Também foi excluído o item Colaborar supletivamente com o Poder Público na 
manutenção e na melhoria de instalações, equipamento, armamento e viaturas policiais 
da área. Como novidade, o novo regulamento traz como uma das finalidades do 
Conseg a interação com: 

o poder público visando à prevenção e à resolução de conflitos e demandas 
administrativas que repercutam diretamente no ambiente e fragilizam a segurança 
coletiva, tais como: iluminação, trânsito, problemas ambientais e sociais, ausência 
de fiscalização, alvarás, perturbação, áreas degradadas, entre outros (Estado de São 
Paulo, 2013, p. 5).

Sobre o relacionamento entre comunidade e polícia, conforme Estado de 
São Paulo (2011a, p. 9), os: 

Consegs (...) serão estimulados a exercitarem, com maior intensidade, seu poder de 
mobilização da opinião pública, enveredando pela ação em áreas estratégicas que têm 
atuado ainda em ritmo insuficiente; reforçando a autoestima dos policiais, fazendo-os 
sentir que a comunidade prestigia e respeita o bom profissional da segurança. 

O regulamento atual modifica essa visão na medida em que condiciona a 
valorização do policial a situações em que haja mérito efetivo para tanto: “art. 28 – 
compete aos conselhos comunitários de segurança: (...) VII – valorizar o profissional 
de segurança pública, reconhecendo boas práticas e exemplos meritórios” (Estado 
de São Paulo, 2013).

A seção Ética e disciplina conta com uma subseção chamada Deveres, que tem 
como um de seus itens os deveres dos membros dos Consegs e os dos NALs. Um 
deles é “evitar o uso do Conseg e do NAL para proselitismo político-partidário, 
comercial ou religioso”, o que não se observa na prática, como veremos adiante.12 

Em julho de 2014, por meio do Decreto no 60.647/2014, foi criado um 
grupo de trabalho para “apresentar propostas para aperfeiçoamento dos Conselhos 
Comunitários de Segurança (Consegs) e dos mecanismos de participação comunitária 
na execução da política de segurança pública do Estado de São Paulo”. Como 

12. Como a pesquisa de campo foi realizada em ano eleitoral, foram observados candidatos a deputado estadual e federal 
fazendo campanha em diferentes Consegs. Em geral os presidentes do Conseg estimulam o proselitismo partidário.
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resultado deste trabalho, em novembro de 2014, o governador Geraldo Alckmin 
assinou o Decreto no 60.873/2014, que transformou os Consegs em fóruns para 
que a população acompanhasse, em conjunto com a PC e a PM, a execução do 
plano de metas em sua região. A reformulação dos Consegs inclui ainda a criação 
do portal Conseg Virtual, que divulgará as metas e as ações dos conselhos, de modo 
a melhorar a comunicação entre a política pública e os cidadãos.

Atualmente o estado de São Paulo conta com 476 conselhos comunitários 
de segurança, dos quais 93 apenas estão no município de São Paulo – um para 
cada distrito policial da capital.  Em relação ao policiamento comunitário, existem 
483 bases comunitárias, sendo 180 fixas e 303 móveis. Para se ter ideia de como 
evoluíram as diferentes formas assumidas pelo policiamento comunitário no estado, 
em 2001, ou seja, há mais de dez anos, a SSPT-SP informava 7.305 policiais 
empregados em 248 bases fixas, das quais, 50 na capital; 38 na RM; e 160 no 
interior (Estado de São Paulo, 2011b). Isso quer dizer que o número de bases 
fixas diminuiu ao longo dos anos, o que se justifica pelo entendimento, por parte 
da PM, de que as bases móveis são mais eficazes e permitem um policiamento 
mais ágil e adequado às necessidades da comunidade. Segundo a corporação, 
a alocação de policiais em postos fixos reduziria sensivelmente sua área de atuação, 
enquanto a mobilidade multiplicava a presença policial. No entanto, o fechamento de 
postos fixos encontra resistência por parte da comunidade, que acredita que o policial 
fixo em determinada área está mais preparado para resolver quaisquer problemas 
de segurança (Nassaro e Lima, 2011). Além disso, a permanência do policial na 
base tem como pressuposto a ideia de convivência e aproximação entre polícia e 
comunidade, que está no centro das políticas de policiamento comunitário. 

Nesta seção, foi apresentado de forma sucinta o histórico de formação dos 
Consegs e da implantação do policiamento comunitário no estado de São Paulo. Esta 
contextualização é fundamental para compreender as dinâmicas de funcionamento 
dos conselhos e a inserção das polícias nestes espaços participativos. Os documentos 
analisados e as entrevistas produzidas nos permitem supor que o policiamento 
comunitário em São Paulo teve um papel muito importante na reconfiguração da 
identidade institucional da PMESP, sobretudo a partir do episódio da Favela Naval, 
que exigiu uma nova postura ante a população e as comunidades. Esta reconfiguração 
da identidade institucional terá impacto direto nos espaços participativos dos 
conselhos, seja pelo protagonismo que a PM passa a exercer, seja pelos mecanismos 
utilizados para aproximação com a comunidade e para legitimação de suas ações 
nos territórios. 
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3 IMERSÃO NOS CONSEGS DE SÃO PAULO: “TUDO O QUE VOCÊS PUDEREM 
JUNTAR PARA LEGITIMAR A AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, QUE BOM!”

A pesquisa de campo ocorreu entre os meses de janeiro e julho de 2014. Neste 
período, a equipe de pesquisadores acompanhou mensalmente as reuniões dos 
Consegs das cinco regiões escolhidas; analisou as atas das reuniões acompanhadas; 
e entrevistou policiais e gestores da política de segurança pública.

A escolha dos territórios estudados foi feita com base nos indicadores criminais 
e socioeconômicos das regiões, de modo a oferecer um panorama representativo e 
heterogêneo da cidade de São Paulo. Deste modo, enquanto Brasilândia e Heliópolis 
são bairros periféricos, com altos índices de criminalidade, especialmente letal, 
o Butantã é um bairro de classe média, com dinâmica mais frequente de crimes 
contra o patrimônio. O bairro do Itaim Bibi, por sua vez, é um bairro de classe 
média alta, e o de Santa Cecília localiza-se na região central da capital, abarcando 
a região conhecida como Cracolândia. 

A heterogeneidade dos territórios escolhidos reflete-se nas demandas relatadas 
pelos moradores nos Consegs. Se no Butantã as queixas normalmente estavam 
relacionadas aos roubos e à violência no bairro, em Heliópolis predomina um 
imbróglio em relação aos bailes funk da região. Em regiões mais centrais, como Itaim 
Bibi, questões referentes à atividade policial propriamente dita são muito pouco 
presentes, e os temas discutidos estão relacionados majoritariamente à manutenção 
do espaço urbano. Em Santa Cecília, região central, os problemas, além de roubos 
e furtos, giravam em torno da questão do consumo de drogas, devido ao fato de 
a circunscrição deste Conseg abarcar a região conhecida como Cracolândia. Na 
Brasilândia, região bastante vulnerável, os problemas apresentados mostraram-se 
bastante heterogêneos, não havendo predominância de uma demanda específica.

O conselho, na Brasilândia, se reúne no salão de uma igreja católica, e a 
reunião normalmente é bastante solene, com hino no início de casa sessão e falas 
dos membros da mesa tomando grande parte do tempo. As reuniões de Heliópolis 
têm uma dinâmica praticamente oposta, já que todos se reúnem em um círculo na 
sala de aula de alguma escola pública, e os membros da mesa não fazem falas iniciais, 
sendo a palavra diretamente passada aos moradores. No Itaim Bibi e em Santa 
Cecília, os encontros acontecem em um centro empresarial e em um tradicional 
clube da região, respectivamente. As reuniões também são solenes e os membros da 
mesa também fazem extensas falas. No Butantã, onde as reuniões também ocorrem 
no salão de uma igreja, os membros da mesa discursam brevemente, e a palavra é 
rapidamente passada aos moradores. Os cinco Consegs escolhidos compuseram 
um panorama plural para os objetivos da pesquisa, uma vez que trouxeram à tona 
múltiplas perspectivas para se pensar o papel dos conselhos, a interação entre polícia 
e sociedade e a noção de participação presente em cada um deles.
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Em meio a diferentes pautas e dinâmicas, questões transversalmente consensuais 
aparecem, assim como as dissonantes. Estas semelhanças e diferenças serão objeto de 
análise desta seção e ajudarão a pensar as disputas entre diferentes paradigmas  
de segurança pública, as discussões admitidas no âmbito do Conseg e as que ali 
são bloqueadas. 

Em linhas gerais, existe um discurso nos Consegs que afirma que por meio 
da participação popular será possível transformar o cenário de crime e violência 
enfrentado na cidade. A fala “ação comunitária é perseverar, é um conjunto de 
ações e a construção da solução em conjunto”13 é exemplar de outras reiteradamente 
ouvidas pelos pesquisadores em diferentes contextos e territórios. O trecho abaixo 
também ilustra este discurso: 

de um lado, estão as laranjas podres; do outro, estão copos d´água. Meu copo d´água 
sozinho não consegue ultrapassar o peso das laranjas, mas se juntarmos todos os 
copos da mesa, e mais todos os do público, que é uma grande jarra de água, nós 
conseguiremos inverter essa balança. 

Especialmente por parte dos policiais, mas também por parte dos demais 
membros, existe uma visão corrente de que é necessária a participação contínua 
do cidadão nas reuniões, sendo esta valorada de acordo com a sua assiduidade nos 
encontros. Assim, um cidadão que se manifesta, mas não participa das reuniões 
com frequência, pode ser repreendido pelos policiais ou pelo presidente, que conduz 
a reunião. Assim, participar dos encontros é importante, mas esporadicamente 
não vale. Situação emblemática foi acompanhada em um Conseg, no qual uma 
moradora afirmou não ter intenção de participar assiduamente das reuniões, ao 
que o presidente respondeu dizendo viver “num bairro de covardes”.

No que diz respeito às demandas direcionadas às polícias, parece haver certa 
dissonância entre as críticas e as demandas feitas aos demais atores públicos e 
aquelas direcionadas aos policiais. Isto porque se as críticas e as reclamações dão 
o tom das discussões sobre as demais agências públicas, a relação com as polícias, 
especialmente com a PM, ocorre em outros termos, com espaço quase inexistente 
para críticas. Quando este ocorre, nem sempre é bem recepcionado pela polícia.

Um exemplo observado na pesquisa ocorreu quando uma moradora reclamou do 
uso de spray de pimenta pela PM na repressão aos “pancadões” – bailes funk organizados 
por jovens que chegam a reunir mais de 5 mil pessoas, a depender da localidade. Isto 
levou a uma discussão com o oficial da PM presente à reunião, que afirmou já ter 
sido baleado na comunidade e que não hesitaria em usar o spray de pimenta ou sua 
arma de fogo. Ao final da reunião, a mulher pediu desculpas ao tenente, mas sem 

13. Nesta seção, as falas de algumas pessoas que participaram do Conseg estão reproduzidas entre aspas ou como 
citações longas. Optamos por omitir as informações que permitissem a sua identificação, acrescentando nos casos 
em que era necessário ao relato ou ao argumento a fonte Conseg e eventualmente a função exercida pelo falante.  
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deixar de ressaltar que ele era “nervosinho”. O policial respondeu que, “como um 
homem macho e viril”, não aceitaria um homem gritando com ele, “muito menos 
uma mulher”, ao que a mulher respondeu com silêncio e abaixou a cabeça.

Em outro episódio, duas moradoras se queixaram sobre os frequentes assaltos 
na região, e uma delas afirmou que a polícia não estaria fazendo nada para conter 
a criminalidade. Diante de sua fala exaltada, o tenente à mesa respondeu de forma 
ríspida e defensiva afirmando que a população só sabe reclamar da polícia, sem levar 
em conta as dificuldades enfrentadas pelos policiais. A senhora não teve direito à 
resposta, e sua reclamação não foi registrada em ata. 

Os Consegs também são espaços de valorização dos profissionais, algo que 
pode ser feito quase automaticamente nas localidades em que as homenagens a 
policiais fazem parte da programação fixa da reunião – lembrando as disposições 
do antigo regulamento de reforçar “a autoestima do policial” e prestigiar iniciativas 
extraordinárias, percebidas como meritórias – uma postura mais consonante ao 
novo regulamento (Estado de São Paulo, 1999). 

Em determinada reunião, o presidente anunciou que seria prestada uma “justa 
homenagem a esses valorosos homens [da PM]”, e a palavra foi então passada ao 
capitão sentado à mesa. Prestou-se homenagem aos dois soldados presentes, que 
foram chamados para receber um láureo de mérito pessoal. O membro do Conseg 
convocado para colocar o láureo na farda fez também um breve discurso elogiando 
o “grandioso trabalho que vocês [policiais militares] realizam para a comunidade”. 
Na fala, afirmou ainda que os policiais “seguem os ideais do Brigadeiro Tobias e de 
outros comandantes que tão bem fizeram à segurança pública do estado”.

Um major, presente na mesma reunião, afirmou: “a polícia não está falindo 
[como foi afirmado em uma matéria de jornal citada], estamos na rua servindo a 
população, mais fortes do que nunca!”. 

Ressalta-se também que os espaços dos Consegs constituem um importante 
canal de diálogo da população com o poder público em geral. Neste sentido, 
muitas demandas relacionadas à manutenção do espaço urbano e que envolvem 
subprefeitura, Companhia de Engenharia de Trafego (CET), Eletropaulo, entre 
outros atores, são reiteradamente colocadas nas pautas das reuniões. Assim, é muito 
comum que as demandas da população sejam por limpeza urbana, poda de árvores, 
problemas com semáforos, fios pendurados, buracos etc. Nestes casos, os Consegs 
cumprem um importante papel de mediação entre os dois públicos, canalizando as 
demandas da sociedade. Não à toa, quando indagados sobre a função do Conseg, 
os policiais se autoavaliaram canais de escuta da comunidade. 

As reuniões também cumprem o papel de esclarecimento da população em 
relação ao funcionamento das instituições de segurança. Assim, as autoridades 
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orientam a população recorrentemente.  Entre outras ações, enfatizam a importância 
do Disque-Denúncia, lembrando que o anonimato é garantido por este serviço, e 
esclarecem a diferença de função entre as polícias (a PC é investigativa e a PM faz 
policiamento preventivo e ostensivo). Em uma reunião, um morador se queixou do 
fato de o distrito policial da área fechar à noite e nos finais de semana. O delegado 
presente respondeu à crítica afirmando que não era apenas aquele distrito policial que 
trabalhava daquela forma e explicou o funcionamento das delegacias em todo o estado. 

Outra prática recorrentemente observada foi a presença de candidatos a 
deputados fazendo campanha nas reuniões. Em certa ocasião, no início do encontro, 
foi anunciado que um candidato a deputado estava a caminho. Quando este chegou, 
as falas foram interrompidas e ele foi imediatamente convidado pelo presidente a 
integrar a mesa, ao que todos aplaudiram. O candidato, ex-policial militar, iniciou 
sua apresentação explicando o motivo de seu atraso. Segundo ele, sua esposa havia 
presenciado uma mulher ser assaltada por um indivíduo armado. Continuou: “como 
todo bandido é um covarde, desistiu do assalto”. Defendeu, então, uma reforma 
penal, uma vez que “a justiça é boa para o crime”, e “o ECA [Estatuto da Criança e 
do Adolescente] se transformou num Frankenstein”. Além disso, afirmou que a lei 
tem que ser mudada, pois “precisamos de uma lei mais forte, que apoie o cidadão 
trabalhador”. Na sequência, o candidato disse: “Eu ando armado e preparado para 
a guerra, não tenha dúvida disso”. Disse também que às vezes policiais cometem 
erros, mas que quando isso acontece, a polícia corta na própria carne, e a prova 
disso seria o fato de o presídio militar estar lotado. Afirmou ainda que a população 
tem que apoiar a polícia e entender que quando o policial erra, ele o fez porque 
tentou fazer mais e por não suportar mais a bandidagem.  Depois, aconselhou 
todos a “votarem em quem nos representa, em pessoas que você sabe que vão te 
ouvir”. Em seguida, defendeu a revogação do Estatuto do Desarmamento, uma 
vez que “quando o bandido invade sua casa, rouba e estupra sua mulher, ele tem 
certeza de que você não está armado”. E complementou: “Nós vamos conquistar 
isso com a participação popular”. Finalmente, colocou-se então à disposição para 
questionamentos, levantando-se da mesa para ouvir as questões de pé. 

Diante da fala de um morador que alegou o despreparo dos civis para usar 
armas de fogo, o candidato respondeu: “é que nem carro”, afirmando que, se a 
medida fosse tomada, haveria cursos de habilitação para o porte de armas. Isto 
seria necessário porque “todos nós estamos na mão do crime hoje, (...) e o senhor 
é uma vítima em potencial, como eu sou. (...) Poderá acontecer acidentes? Sem 
dúvida!”, afirmou, reforçando o paralelo com os automóveis. Ao final, asseverou: 
“Eu sei muito bem o que é dar tiro, tomar tiro, porque eu dei tiro em muita gente 
também”, e fez um apelo: “parem de votar em cara que só ajuda o crime”. 
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A equipe de outro candidato também fez campanha no Conseg em outra 
ocasião. O fato incomodou um membro do conselho, que afirmou ser comum 
naquele período os assessores dos candidatos – que, segundo ele, nada faziam – 
aparecerem pedindo votos.  A afirmação deu sequência a um bate-boca entre o 
assessor do candidato e o conselheiro.

Em meio a este tipo de debate, a participação de políticos ali se tornou 
“informal”, na medida em que a regulamentação dos conselhos proíbe o proselitismo 
partidário nestes espaços. O Conseg não é visto como um lugar para política eleitoral, 
uma proibição visa, declaradamente, evitar o uso eleitoral dos conselhos, protegendo-os 
sobretudo dos que querem percorrer carreiras políticas apropriando-se, para isso, 
dos canais de participação social. No entanto, a pesquisa de campo mostrou que, 
via de regra, os próprios presidentes dos Consegs estimulam a participação de 
candidatos, em geral daqueles cujas propostas de campanha centram-se em ações 
no campo da segurança pública.

Ainda nesse sentido, observa-se que o conteúdo das atas das reuniões tende 
a omitir as falas dos candidatos. Há, portanto, uma seletividade acentuada no que 
diz respeito ao que é registrado oficialmente, sobretudo quando o assunto envolve 
dirigentes ou candidatos. Assim, falas que revelam preconceitos de diferentes espécies 
não são registradas nas atas de alguns Consegs. Por exemplo, não foi registrada a 
queixa de um morador sobre a sua favela não fazer “parte do conceito do bairro”, 
por suporem que todos os seus residentes eram criminosos. A exceção é o Conseg 
Santa Cecília, que possui atas mais detalhadas, com muita riqueza de informações 
e com as longas falas do presidente relatadas praticamente na íntegra.

Nos debates que tratam de problemas relacionados aos índices de criminalidade, 
independente do Conseg estudado, nota-se na fala dos policiais a usual metáfora 
de que “o cobertor é curto”. Esta é, em geral, a justificativa para o aumento dos 
indicadores: reforça-se o policiamento em determinada área, mas o deslocamento 
do efetivo deixa mais vulnerável outro território. Mais um argumento mobilizado, 
em geral pelos policiais, diz respeito à falta de estrutura – das delegacias, dos 
batalhões, das viaturas.

Uma demanda recorrente nos Consegs é o clamor pela ação de divisões 
especializadas das polícias, como a Tropa de Choque. Em um dos Consegs 
acompanhados, a população reivindicou que a presença do choque fosse reforçada 
e que a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota) estivesse presente no bairro, fala 
que inspirou o aplauso de todos. Trata-se de uma cena recorrente nos Consegs, 
quando algum morador adota explicitamente uma postura de “endurecimento” e 
é apoiado pelos demais. Um episódio que ajuda a ilustrar isto ocorreu em um dos 
Consegs, quando um morador pediu a palavra para discursar sobre uma ação de 
confronto entre policiais e supostos criminosos que acabou com a morte de um 
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suspeito. O morador, dirigindo-se ao policial, declarou: “não deixe o bandido te 
atirar, viu?”, ao que o PM respondeu: “não deixei, ele está morto”. O morador então 
relatou que tinha saudades do Coronel Erasmo Dias14 e da época em que se cinco 
pessoas em um carro recebessem ordem da polícia para parar, se desobedecessem, 
morriam todos. Após sua fala, muitos o aplaudiram. 

Em outro episódio, um policial afirmou que feridos em decorrência da ação 
policial costumavam ir à corregedoria para denunciar abusos, ao que um morador 
respondeu: “os policiais estão presos pelas mãos! (...) Estão sem poder trabalhar, de 
mãos amarradas! (...) Têm que defender o bandido por causa da lei; eles fazem até 
demais, estão de parabéns!”. Uma série de comentários paralelos teve esta mesma 
natureza: “matar uns quinze é pouco, tem que matar tudo”; “tinha que dar troféu 
para policial que mete bomba em vagabundo”. 

Nas reuniões acompanhadas de um dos Consegs, ocorreram reclamações 
relativas ao trabalho desenvolvido por uma ONG de ressocialização de adolescentes 
infratores que atua na área. Os moradores criticaram a presença da organização, 
pois os adolescentes estariam trazendo problemas ao bairro, com perturbações, 
assaltos e ameaças: “e ainda tiram um barato com a cara da gente. Ouvi um dizer: 
olha que casa boa pra assaltar!”, afirmou uma moradora. Os participantes, no geral, 
reconhecem que “tem que ter [a ONG]”, mas acreditam ser necessário conversar 
com seus dirigentes para que os moradores não sejam perturbados pelos adolescentes. 

Por meio da presença desta ONG no bairro, a temática do adolescente em 
conflito com a lei tornou-se uma pauta importante nas reuniões, levantando a 
questão da maioridade penal. Em uma das reuniões, um morador afirmou que 
“o problema dos menores está aumentando” e criticou a idade estabelecida para 
a maioridade penal: “já pode votar e não pode ser preso?”. Foram feitas, então, 
considerações em relação à questão das drogas, tema também frequente nas reuniões 
de todos os Consegs. Um morador disse que antigamente esta era uma questão 
que afetava apenas os jovens e as pessoas de classes mais baixas, mas relatou que 
atualmente a droga teria chegado a outros grupos, às classes médias, e que isso 
atrairia violência para o bairro. Disse também que muitas vezes as famílias dão 
cobertura ao jovem envolvido com o tráfico e completou: “o que precisa é uma 
legislação rígida, séria, além de pessoas sérias”.

Entre as demandas por “endurecimento” com o crime, enquanto a revogação 
do Estatuto do Desarmamento provoca discordâncias, a questão da redução da 

14. Erasmo Dias foi um militar que atuou como secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo ainda sob o 
Regime Militar (1964-1985). Ele é lembrado por sua truculência, especialmente por dois episódios: a morte de três 
jovens pela PM, para a qual foi forjada a versão de um tiroteio, em 1975; e a invasão da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) em 1977, para impedir a organização de um congresso da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), ocasião em que aproximadamente duas centenas de universitários foram detidos e fichados pela PM, passando 
a noite em um presídio.
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maioridade penal é muito mais consensual entre moradores e autoridades nos 
Consegs. A defesa do monopólio estatal da violência legítima está na base da rejeição 
de muitos policiais ao direito de o cidadão comum circular portando armas, o que 
tem intrincada relação com o poder – real ou simbólico – de cada policial. Na 
visão hegemônica, o trabalho do policial é prender e apreender: sejam adolescentes 
infratores ou armas. Assim, a política de desarmamento se relaciona de modo 
ambíguo com a defesa do paradigma repressivo na política de segurança pública, 
o que não acontece na questão da redução da maioridade penal. Não é exatamente 
surpreendente que exista esse consenso quase absoluto nos Consegs, pois este reflete 
a opinião da população em geral.15 O que chama atenção é o grande número de 
ativistas dos direitos da criança e do adolescente, setores altamente mobilizados em 
diversos espaços de discussão pública, mas raramente dispostos a disputar corações 
e mentes nestes espaços. Galdeano (2009) relatou um episódio em que ativistas 
de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes se retiraram da reunião após 
tentarem defender uma representante de uma favela na circunscrição de um Conseg. 
Segundo a autora, os mecanismos de segregação política atuam de modo que os 
“representantes dos mais pobres, que nesse caso são mobilizados politicamente, 
retiram-se voluntariamente dos encontros” (op. cit.  p. 79). O isolamento daqueles 
que fazem o discurso dos direitos dos “agentes da insegurança” (Galdeano, 2009, 
passim) foi confirmado na pesquisa de campo: em uma determinada reunião, um 
debate sobre a presença de uma ONG que trabalha com adolescentes cumprindo 
medida socioeducativa na região opôs moradores e policiais de um lado e uma 
assistente social, funcionária do CRAS no bairro, de outro. A assistente social fazia 
crítica à atuação da polícia, que estaria intimidando os funcionários da ONG – 
posição que foi coletivamente rechaçada.

Outra questão que mobiliza boa parte das discussões das reuniões são os 
pancadões. Como as festas em geral são itinerantes, a atividade repressiva da polícia 
é dificultada. Em um dos bairros, o barulho ocasionado pelos pancadões incomoda 
muito os moradores, que relataram não conseguir dormir, além de enfrentar 
dificuldades para sair de casa. Via de regra, as críticas assumem que “baile funk 
não é cultura, é pura bandidagem”.

Muitos moradores vão às reuniões dos Consegs para cobrar medidas repressivas 
da polícia, e é comum que retornem nas reuniões seguintes para agradecer aos 
policiais quando estes impedem a realização das festas. De qualquer maneira, fica 
evidente – e isto é reconhecido pelos próprios policiais – que a repressão aos bailes 
é um trabalho de “enxugar gelo”, uma vez que a ação repressiva não elimina o 

15. Levantamento realizado em abril de 2013 pelo instituto de pesquisa Datafolha trouxe como resultado que 93% dos 
moradores da cidade de São Paulo eram favoráveis à redução da maioridade penal para 16 anos no Brasil (Benites, 2013). 
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problema, somente o desloca. Contudo, este tipo de ação é defendido por policiais 
e moradores, se não como uma possível solução, como uma medida necessária. 

Em diferentes reuniões, foi observada a preocupação dos policiais em formalizar 
as manifestações dos moradores no âmbito da reunião. Há vários exemplos destas 
tentativas: em um encontro, o policial colheu depoimentos filmados dos moradores 
e esclareceu que precisava de declarações gravadas para justificar qualquer ação 
repressiva. Lembrou que, quando ações mais duras são feitas, há muitas reclamações 
na Corregedoria de pessoas machucadas, e sugeriu diversas vezes o uso do celular 
para realizar gravações dos bailes. Os moradores foram orientados a ir pessoalmente 
à corregedoria para apoiar os policiais, uma vez que “ligar não é o bastante”. Em uma 
ocasião, um morador, técnico em segurança, afirmou possuir um decibelímetro, e 
os membros do Conseg mostraram-se interessados pelo aparelho, perguntando-lhe 
se ele o emprestaria ou o alugaria, já que a medição “justificaria uma medida mais 
enérgica”. Diante de uma reclamação de que ligar para o 190 não adiantava nada, 
o policial militar na ocasião retrucou que isto ajudaria, sim, pois aumentaria os 
casos contabilizados. Como sintetizou um policial durante uma reunião: “tudo 
o que vocês puderem juntar para legitimar a ação da Polícia Militar, que bom!”.

Ainda no contexto de discussão dos bailes funk, em determinado episódio, o 
presidente afirmou que algumas pessoas que participavam da reunião iam depois 
até a comunidade para contar sobre as reclamações do pancadão. Pediu que alguém 
o avisasse caso identificasse este comportamento, e disse que “não é pra apontar o 
dedo na cara”, mas se alguém percebesse haver um “X-9”, “leva-e-traz”, ali, deveriam 
alertá-lo, para que pudesse conversar com a pessoa. Em outra reunião, um senhor 
começou a filmar a orientação de um capitão, que o interpelou pedindo-lhe que 
parasse de filmar. O senhor disse que não faria nada com o vídeo e que também 
estava ali para reclamar do funk, ao que o capitão respondeu afirmando temer que 
o vídeo “caísse em mãos erradas”.

Outro tema recorrente nas discussões dos Consegs de Itaim Bibi e Santa 
Cecília era a questão da habitação; ocupações irregulares, invasões e moradores 
de rua. Em certa ocasião, um morador falou sobre casas abandonadas invadidas 
e relatou que “esse pessoal que invade muitas vezes entra na casa dos outros para 
pegar água, sobe na jabuticabeira”. Também disse ter havido “diversos vandalismos 
na região”, dando a localização de uma casa “invadida”. Outro morador fez a 
seguinte intervenção: “na praça perto de casa, colocaram um monte de barracas. 
Como lidar com estas invasões? Lá, está virando um banheiro público”. Em outra 
reunião, outra pessoa relatou: “ali, perto da avenida, tem uma favela legal. Não sei 
o que eles estão fazendo ali, devem estar vendendo bastante droga”. Ouviu-se um 
burburinho na plateia e, ao final, um comentário: “a favela está fora do conceito 
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do bairro. Não tenho nada contra gente humilde, mas favela no [bairro] já acabou 
há muito tempo”. 

É interessante notar que as respostas dos policiais a este tipo de demanda 
valorizaram a dimensão social do problema, negando a possibilidade de a polícia 
realizar deslocamentos das pessoas que vivem em barracos, ou a destruição destas 
habitações. Em uma das ocasiões citadas, um policial militar que participava do 
encontro respondeu que se tratava de pessoas em situação de vulnerabilidade e que 
estas deveriam ser encaminhadas para abrigos, embora tivessem o direito de não ir, 
se assim o quisessem. Lembrou que vivemos em um Estado democrático de direito, 
e que nenhuma polícia faz “higienização social”. O policial afirmou que a corporação 
precisa de amparo da lei e do Estado, e que “o país atravessa um problema social 
muito grande”. Por fim, reforçou que a polícia só poderia intervir, neste caso, se essas 
pessoas houvessem cometido algum tipo de delito. O morador replicou: “invadir 
uma praça pública não é um delito? Quer dizer que, se instalar numa praça, usar a 
praça pública como banheiro não é um delito?”. O policial reiterou que a PM não 
faz higienização social e que expulsá-los seria abuso de autoridade. Novamente, 
argumentou não se tratar de uma questão de legislação, mas de uma questão social.

Em outro episódio, um padre teceu diversas reclamações à presença de 
moradores de rua e camelôs na frente da igreja: “eles não saem da praça e trazem 
o mau cheiro. Contei umas 35 barracas que estão dificultando para os fiéis que 
vão à igreja”. Uma moradora também se queixou: “tem muito mendigo, muito 
camelô, é muito assalto (...). Os camelôs às 5h ficam gritando na rua, os mendigos 
ficam fazendo necessidades na rua”. Afirmou ter visto um assalto em que “o ladrão 
correu para o prédio invadido (...). As pessoas quando invadem uma coisa que não 
é sua, não têm ética nenhuma”.

Na ocasião, o presidente interveio e passou a palavra para o PM. O policial 
disse que “ia fazer a reintegração de posse ali [no prédio ocupado]”, mas que 
uma liminar fez com que o juiz cancelasse a ordem e que, desde então, não havia 
data prevista para que isso acontecesse. O presidente afirmou que haveria uma 
licenciosidade com os movimentos de moradia: “é justo que as pessoas tenham 
moradia, mas não é razoável esse tipo de ação”. Em meio ao relativo consenso de 
que os moradores de rua deveriam ser removidos da região, o policial presente em 
determinada reunião fez uma fala legalista, contrapondo-se, portanto, a este tipo 
de ideia: “a Polícia Militar não é uma instituição higienista”. Ponderou que os 
moradores de rua são “pessoas necessitadas” e que só quando cometem um crime 
é que a polícia pode intervir, ressaltando que qualquer ação anterior ao delito iria 
contra seus princípios: “eu nunca dei ordem para subordinado meu usar o poder 
administrativo para tirar morador de rua. Não somos um órgão de repressão a pessoas 
pobres”. Uma moradora argumentou dizendo que “quando vem a assistente social 
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e oferece moradia, eles não aceitam!”, ao que o PM respondeu: “infelizmente, é 
um direito que lhes cabe”. A moradora, então, questionou o que poderia ser feito, 
e o inspetor da guarda civil se antecipou: “mudança de lei”, falando também sobre 
a demanda por instalação de cancelas ou grades na área ocupada pelos usuários 
de drogas, ao que ele mesmo respondeu: “não pode, daqui a pouco o Ministério 
Público (MP) vai dizer que estamos confinando”.

Uma comerciante assídua nas reuniões em sua fala agradeceu ao Conseg e à 
PM pela “limpeza” em uma praça local, que “amenizou” a situação com a retirada 
de “colchões, caixotes, tudo o que é imundo, fedido”. E seguiu com um discurso 
contra os moradores de rua, dizendo: “queria pedir à PM que ficasse na frente da 
nossa loja”, terminando sua fala com uma afirmação sobre a cidade: “São Paulo 
é uma mãe abençoada para todo mundo, mas São Paulo está ficando um lixo!”. 
Segundo ela, havia na cidade “muita gente sem-vergonha”, porque “serviço, tem”.

O caso do Conseg de Santa Cecília merece análise específica. Por ser um 
bairro central e, exatamente por isso, bastante heterogêneo, seu conselho recebe 
queixas e inspira demandas muito variadas: roubos, furtos, tráfico de drogas, além 
de problemas referentes à coleta de lixo, à sinalização e à poda de árvores. Contudo, 
o problema mais recorrente abordado nas reuniões é o uso do crack, uma vez que 
a circunscrição compreende a área conhecida como Cracolândia. Assim, muitos 
moradores comparecem às reuniões para registrar reclamações em relação aos 
dependentes químicos.

Sobre este problema, parece haver um relativo consenso dos partícipes de que os 
“moradores estão reféns [dos dependentes químicos], (...) reféns da desordem social”, 
uma vez que a área em que hoje se concentram usuários de crack “antes abrigava 
trabalhadores e hoje abriga dependentes químicos e traficantes”. Assim, um primeiro 
ponto é a defesa da internação compulsória dos usuários. Em uma reunião, o policial 
militar presente defendeu este tipo de medida: “antigamente tinha”, referindo-se 
aos manicômios, “ninguém perguntava ao louco se ele queria ser internado, 
colocava a camisa de força e pronto. Tudo bem, tem a parte do ser humano,  
do social, o.k., todo mundo sabe disso, mas o usuário tem que ser internado”. 
De maneira semelhante, um delegado defendeu que “tratar de usuário não é com 
cadeia, mas com saúde pública, internar”, e atribuiu a responsabilidade desta ação 
tanto ao governo do estado quanto à prefeitura, sendo responsabilidade desta 
fechar os hotéis “ilegais, sem alvará”, que supostamente abrigariam traficantes. 
Afirmou que a PC está “realizando diariamente operações na Cracolândia para 
pegar pequenos traficantes, aqueles que estão com poucas pedras”. Os grandes 
traficantes estariam sendo investigados pelo Departamento Estadual de Prevenção 
e Repressão ao Narcotráfico (Denarc): “a polícia vem fazendo sua parte; os outros 
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órgãos têm que fazer a dele”, disse, enfatizando que “traficante tem que prender, 
usuário tem que tratar”.

O presidente, que invariavelmente faz considerações sobre esta questão nas 
reuniões, costuma adotar um tom agressivo. Suas falas normalmente giram em torno 
da condenação do programa Braços Abertos,16 da prefeitura de São Paulo, que chama 
de farsa, “pirotecnia de marqueteiro político”, “discurso fácil de políticos que não têm 
o compromisso de trazer a melhora para a população”. Em uma reunião, dirigiu 
perguntas a supostos “defensores” da população de rua: “onde você mora? Nós 
gostaríamos de levar essas pessoas lá”; e disse que “ali virou local de poeta, então 
[estes] poetas do politicamente correto encontraram nos Braços Abertos seu maná”. 
O presidente defendeu que os hospitais tinham que tratar destas pessoas e estendeu 
a condenação à Defensoria Pública e ao MP:

bandido volta pra rua com advogado pago por nós, o defensor público (...) não engulo 
essa gente [do Ministério Público], esses promotores que nunca vão no bairro, bastou 
um morador de rua tomar um tapa na cara, e aparecem uns vinte defendendo”. 

O caráter da participação sugerida aos moradores fica evidente: “vamos filmar, 
vamos documentar isso aí! Hoje, o camarada diz que é dependente químico e 
mora de graça”.

Um vereador, coronel da reserva da PMESP, defendeu a mudança na legislação 
federal, reprovou a imprensa pela crítica à ação da polícia, propôs a reativação do 
Juqueri (manicômio), a internação “na marra” dos dependentes químicos e o fim 
da hipocrisia dos políticos. 

Na visão do cidadão comum, pessoas em situação de rua e usuários de 
crack no espaço público se confundem, sendo igualmente alvo da indignação 
dos frequentadores do Conseg, o que não acontece em relação aos policiais. O 
que faz com que alguns policiais se sensibilizem com a questão dos moradores 
de rua a ponto de se contraporem aos residentes locais, seus contumazes aliados? 
Evidentemente, não se pode ignorar a dimensão da compaixão humanitária destes 
policiais, tanto mais verossímil se considerarmos que um grande contingente da 
corporação é oriundo das classes mais pobres. Mas é possível que haja um elemento 
extra na maior seletividade da polícia ao reter os dependentes químicos. Como 
defendemos anteriormente, a visão hegemônica sobre a polícia lhe atribui a função de 
prender e apreender, e como os usuários de crack dificilmente são distinguíveis dos 
pequenos traficantes, acabam se tornando candidatos mais adequados a frequentar 
as delegacias que os moradores de rua. 

16. O projeto, que teve início em 2014, propõe o resgate social dos usuários de crack por meio de trabalho remunerado, 
alimentação e moradia digna. A área de atuação do programa é a região da Luz, no centro da capital paulista. Para 
mais informações, consultar o site da prefeitura de São Paulo. Disponível em:  <http://www.capital.sp.gov.br/portal/
noticia/5240#ad-image-7>.
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De qualquer modo, mesmo levando em conta os componentes corporativos 
da questão, as manifestações de moradores e autoridades policiais guardam espaço 
para disputa de paradigmas. Como as falas anti-higienistas, os discursos legalistas 
são raros, mas estão presentes. Quando um ex-oficial da PM visitou o Conseg 
como vereador, ele perguntou à plateia: “bandido bom é bandido...”, ao que a 
plateia respondeu: “morto!”, e o parlamentar em seguida replicou: “não, preso!”.

4 PARTICIPAÇÃO, POLICIAMENTO COMUNITÁRIO E OS DILEMAS DOS 
POLICIAIS

O que pensam os policiais sobre a participação popular na segurança pública e no 
policiamento comunitário? O que eles compreendem como finalidade de espaços 
participativos, como os Consegs, e qual a avaliação que fazem do trabalho que 
desenvolvem? Com o objetivo de traçar um panorama sobre isso, apresentaremos 
nesta seção uma discussão sobre a participação social nos conselhos e a percepção 
dos policiais a respeito destes espaços e do policiamento comunitário, e na seção 
seguinte, uma reflexão sobre para que servem estes conselhos, o público para o qual 
são destinados e as consequências que trazem para a política pública de segurança.

O processo de redemocratização do país, na década de 1980, trouxe o cidadão 
para a linha de frente do debate sobre políticas públicas, colocando-o como um 
agente importante no contexto sociopolítico nacional. Diante deste cenário, o 
governo se viu obrigado a criar mecanismos de controle formal da participação 
popular, na medida em que estes passaram a representar a legitimidade dos governos 
(Crantschaninov, 2013). 

Entre esses mecanismos, os conselhos de políticas públicas são aqueles mais 
visíveis no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2009 existiam 27.776 conselhos setoriais 
nos 5.565 municípios das mais diversas áreas (Crantschaninov, 2013). No caso 
da segurança, o estado de São Paulo conta com 476 conselhos comunitários de 
segurança, dos quais 93 apenas no município de São Paulo – um para cada distrito 
policial da PC na capital.

Tais conselhos, embora tenham surgido ainda na década de 1980, só se 
constituíram de fato como uma esfera sólida de participação em meados da década 
de 1990, muito em função do reconhecimento, por parte da PM, do caráter estratégico 
que possuem. Como visto no detalhamento do campo da pesquisa, o caráter estratégico 
dos Consegs é fator de fortalecimento das posições institucionais das polícias e de 
aproximação com a sociedade, ponto a que retornaremos mais adiante.

Em termos de sua efetividade, reconhece-se que os Consegs têm operado 
como uma instância que propicia a aproximação entre população e polícia. As 
duas esferas se reúnem periodicamente, como recomenda a legislação que regula 
o conselho.  A lei determina ainda a presença de outros órgãos públicos nestes 
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encontros, os quais devem servir como ponte entre a população e os gestores de 
outras políticas setoriais.

Contudo, como verificamos nos relatos sobre as reuniões, a dinâmica pela qual 
os encontros são organizados é muito variada e influencia diretamente na qualidade 
da participação popular. Pensar a participação social em instituições públicas 
significa ter em mente que a igualdade de oportunidade formal de participação 
não implica diretamente a igualdade da taxa de participação entre os diferentes 
grupos sociais. Se esta é, em princípio, uma técnica para se estabelecer metas de 
acordo com as prioridades, necessidades e desejos da população (Verba e Nie, 1972), 
podemos problematizar empiricamente a sua definição. Que forças determinam 
a extensão e a forma da participação? De que segmentos da sociedade vêm estes 
participantes? Os participantes são uma amostra representativa da população ou vêm 
desproporcionalmente de grupos sociais particulares? A forma como as instituições 
estão organizadas aumentam ou reduzem a probabilidade de participação? Os seus 
beneficiários são todos os membros de uma comunidade ou somente aqueles que 
participam? Trata-se, grosso modo, de compreender as formas como as instituições 
participativas são de fato ocupadas e as consequências destas formas de ocupação.

Para Martins (2013), a participação popular no campo da segurança pública 
simplesmente inexiste, sendo “marginal, periférica, irrelevante”. O autor afirma que 
a presença popular na política de segurança pública assumiu três formas tradicionais: 

1) na condição de suspeitos e posteriormente réus em processos criminais; 2) na 
condição de informantes, de colaboradores da polícia para levar uma denúncia, 
para dar informações sobre outros suspeitos e potencialmente réus; ou como 
contribuintes para sanar a precariedade material que as polícias enfrentam, para 
arrecadar recursos junto à comunidade para doações. Estes são os três grandes 
modelos de participação popular na atual estrutura de segurança pública (Simões, 
2009 apud Martins, 2013, p. 204). 

Os Consegs do estado de São Paulo são canais de participação social de 
caráter consultivo. Isto significa dizer que não possuem tarefas determinadas, 
como o conselho da saúde, mas assumem uma característica mais parecida com 
as das audiências públicas (Fernandes, 2014). Por um lado, a pesquisa de campo 
apontou que o papel dos cidadãos no Conseg como contribuintes para sanar a 
precariedade material está a caminho de ser superado, senão espontaneamente, pelo 
constrangimento de uma significativa mudança no regimento. Por outro lado, a 
participação dos moradores é bastante regulada por normas formais, e, sobretudo, 
informais, que inibem suas críticas à atuação dos policiais presentes – embora lhes 
seja permitido criticar o poder político e os representantes de órgãos públicos não 
policiais – e estimulam a exaltação da coragem e do valor dos policiais. Quanto à 
condição de informantes, cabe apontar que, embora a verbalização das demandas 
seja uma das faces da participação democrática, a forma como os policiais recebem 
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estas demandas ainda guarda certa condição de tutela em relação aos cidadãos, que 
falarão sobre os problemas locais, mas caberá ao policial avaliar a validade desta 
informação e decidir a respeito das medidas tomadas. Segundo um capitão da PM 
entrevistado, o maior benefício destes espaços seria a informação:

é uma grande forma, realmente, da gente receber de quem está passando o problema 
de forma direta, sem interlocutores outros e sem ruído; que muitas vezes você passa 
a conversar... É bem simples, é a questão do telefone sem fio, por mais que eu 
tenha que ser fidedigno naquilo que você está me passando por telefone, quando 
eu transcrevo, eu ponho um quê pessoal ali, então, isso chega com ruído, ou não 
chega na intensidade que quem está lá, no Conseg, consegue filtrar, na pessoalidade; 
então, pra mim, é de suma importância, isso é fato; por quê? Exatamente por 
isso, é um caminho mais rápido de ter a notícia limpa, sem ruído, para poder  
atender, tá? (capitão da PMESP).

Há de se reconhecer que os conselhos têm impacto no microcosmo da 
implementação da política de segurança, seja pelo deslocamento de viaturas para 
o fechamento de pancadões, seja no reforço do policiamento em determinadas 
áreas. Contudo, se um conselho de caráter consultivo já estabelece algumas 
limitações àqueles que dele participam, a limitação é ainda maior no regulamento 
dos Consegs aprovado em 2013, o qual manteve, em seu art. 96,17 os deveres de 
seus membros: “abster-se de imiscuir em assuntos de administração interna ou de 
exclusiva competência das polícias, como escalas de serviço, punições disciplinares, 
movimentação de pessoal, técnicas de planejamento e execução de operações 
policiais”. Cumpre destacar que o novo regulamento de 2013 excluiu o item que 
indicava como uma das finalidades do Conseg “propor às autoridades policiais 
a definição de prioridades na segurança pública, na área circunscricionada pelo 
Conseg” (Astolfi, 2014, p. 42).

Segundo Alan Fernandes, embora a motivação de criação dos Consegs tenha 
sido o ideal participativo de construção comunitária, sua configuração hoje mais se 
assemelha a de um “balcão” de demandas, que não retém a participação contínua 
do cidadão. Assim:

diferentemente das razões iniciais da instalação dos Consegs no estado de São 
Paulo, não há qualquer construção “comunitária”; apenas um grande “balcão” onde 
as pessoas podem “encaminhar suas reclamações” diretamente aos responsáveis 
estatais pelo assunto. Dessa forma, na medida em que o pedido é atendido, não mais 
comparecem às reuniões. Por conseguinte, a quantidade de presentes às reuniões 
refere-se, diretamente, à capacidade do presidente de dispor de capital político para 
atender aos presentes (Fernandes, 2014).

17. Na versão anterior, o art. 53 é que tratava desta questão. 
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De fato, a questão da participação descontínua é uma pauta constante em 
todos os Consegs visitados. Ela é alvo de críticas dos policiais, que entendem que 
“participar de vez em quando não vale”. Contudo, o próprio desenho institucional 
hierárquico e formalista dos Consegs acaba por reproduzir desigualdades no 
momento de interação entre representantes do Estado e da sociedade civil:

a posição dos chefes das polícias à mesa tende a selecionar para os encontros aqueles 
indivíduos que não têm restrições ou críticas a práticas repressivas violentas por parte 
da polícia e, por outro lado, a repelir ativistas de direitos humanos, membros de 
movimentos sociais que lutam contra a desigualdade ou ainda moradores de favelas 
ou bairros mais pobres. É esse desenho institucional que seleciona certos tipos de 
atores e que condiciona que as demandas manifestadas lá sejam majoritariamente 
por políticas repressivas, quando não violentas e discriminatórias em relação a certos 
grupos sociais. Um desenho institucional menos hierarquizante e formalista talvez 
tivesse a chance de atrair outros tipos de atores, mobilizados em torno de preocupações 
mais afins aos direitos humanos (Astolfi, 2012, p. 15). 

Talvez seja essa a explicação para que o Conseg de Heliópolis, cuja formalidade 
é bem menor, tenha sido aquele em que a população fez críticas e cobranças 
mais contundentes ao trabalho das polícias. Destaque-se que não se trata aqui de 
defender que os conselhos sejam utilizados apenas como canais de reclamação dos 
cidadãos sobre o serviço policial, mas por estes configurarem-se como um espaço 
de debate, chama atenção que suas reivindicações apareçam de forma tão tímida 
aos operadores das polícias.

Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas e a Senasp sistematizou as respostas de cerca de 22 
mil policiais sobre o que eles pensavam a respeito da carreira policial, da arquitetura 
institucional do modelo de segurança pública e das reformas. 

Diante da questão sobre qual deveria ser o papel da população nestes espaços 
e sobre que assunto ela deveria opinar, 83,3% dos policiais militares e 83,6% 
dos polícias civis de São Paulo afirmaram que os moradores deveriam participar 
das decisões sobre as prioridades do trabalho de policiamento da região, média 
inferior à observada em relação ao Brasil, que apresentou resultado de 87,2% para 
os policiais militares e 86,1% para os polícias civis.

Questionados sobre a possibilidade de a população interferir de forma decisiva 
no afastamento de um policial acusado de corrupção ou violência, 54,9% dos 
policiais militares e 49% dos polícias civis discordaram, enquanto a média nacional 
foi de 50,6% e 45,4% respectivamente. 

Nota-se nos resultados da pesquisa um fator que terá impacto na compreensão 
mais ampla da relação dos Consegs com os gestores de políticas públicas. Os 
dados apontam para uma postura ligeiramente mais refratária dos policiais 
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paulistas que a dos policiais do resto do país. De fato, não faltam estudos que 
demonstrem as dificuldades das instituições policiais de se adequarem aos ideais 
de accountability e prestação de contas (Cubas, 2010; Rocha, 2013; Costa, 2008), 
não obstante o processo de democratização e a ampliação da participação popular 
na década de 1980. Ainda assim, as respostas dos policiais na pesquisa parecem 
indicar que a posição majoritária é de apoio à participação popular. Esta aparente 
contradição apenas revela que a ideia abstrata de participação popular é simpática 
aos policiais, que a exaltam durante as reuniões. Entretanto, quando se trata de 
uma participação com potencial de contrariar a posição das polícias, este apoio 
diminui consideravelmente.

Para Rocha, embora a PMESP tenha adotado um discurso de inovação e 
modernização que prega a aproximação com a comunidade, a exemplo do que 
foi feito nos países desenvolvidos, estas transformações esbarraram em interesses 
corporativos e na falta de continuidade das reformas. Como resultado, casos de 
abuso policial continuaram a ocorrer de forma recorrente, e as medidas relacionadas 
aos direitos humanos acabaram se limitando a ações específicas, como a realização 
de cursos nas academias. Assim, estas medidas não foram capazes de alcançar a 
organização de forma transversal, o que impossibilitou uma mudança no paradigma 
de sua atuação (Rocha, 2013). 

Verificamos que, embora exista um movimento na corporação que veja com bons 
olhos o projeto de modernização e aproximação com a comunidade, cujo policiamento 
comunitário é a maior expressão, na prática, a corporação ainda tem sua atuação 
orientada por um modelo de vigilância repressivo. O policiamento comunitário 
resulta mais na ocupação física de determinados territórios, com a instalação de bases 
comunitárias, que na adoção de estratégias de mobilização da comunidade ou da 
criação de vínculos e relações de confiança entre policiais e a população.

Por meio das entrevistas realizadas e dos relatos obtidos durante as reuniões dos 
Consegs, captamos discursos completamente dissonantes em relação ao significado 
do policiamento comunitário. Por um lado, alguns policiais defendem o discurso 
da polícia comunitária como filosofia institucional da PMESP, que orientaria todas 
as atividades desenvolvidas. Uma mulher tenente afirmou que há segmentos da 
população que ainda veem a polícia com desconfiança, pois guardam a imagem 
de uma polícia violenta e que não preza pelos direitos humanos. Segundo ela, esta 
polícia teria ficado para trás, e em seu lugar, uma nova polícia surgiu. Sua fala reflete 
o discurso institucional da PMESP, que parece sugerir que a corporação renasceu 
em 1997. Ao mesmo tempo, há policiais que acreditam que aquilo que fazem não 
é policiamento comunitário, seja porque não possuem os meios para implementá-
lo de fato, seja porque creem que o modelo japonês de policiamento comunitário 
não é viável no contexto paulista. Foram ouvidas críticas à adoção do modelo 
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Koban baseadas no argumento de que a realidade japonesa é totalmente diversa 
da brasileira, razão pela qual não se pode esperar que o policial brasileiro atue 
como o japonês. Neste sentido, a impossibilidade de aplicar ao caso brasileiro 
o mesmo que os japoneses fizeram estaria atrelada à questão política e à cultura 
do nosso povo:

o policiamento comunitário começou aqui, no estado de São Paulo, com o envio de 
policiais pro Japão pra conhecerem o modelo de polícia comunitária lá – olha o país 
que nós escolhemos, que quando eles saem do campo de futebol, eles recolhem o lixo 
das arquibancadas, né, olha o país! Então foi baseado nisso, e trouxeram de lá a ideia 
das bases comunitárias, (...) mas nem de longe o nosso modelo atingiu a expectativa 
esperada, que era verossimilhança (...) [ao que acontecia] lá, porque o policial lá 
tem uma função estritamente comunitária, que é informar, atender; e o proteger é 
muito pouco, porque as pessoas, de um padrão cultural diferente, se autoprotegem. 
Então as bases comunitárias não frutificaram, não foi pra frente (capitão da PMESP).

Para o coronel da PMESP, um dos responsáveis pela implantação do programa 
no estado na década de 1990, um dos maiores erros na consecução do programa foi 
a excessiva preocupação com a construção de periféricos, que colocou em segundo 
plano o objetivo principal do projeto, a participação popular. Assim:

a polícia comunitária não era base, ela era a participação popular. Não se pode 
construir um prédio, trazer a banda, chamar a população, e dizer: “estamos entregando 
pra vocês uma base de polícia comunitária”. Me preocupa muito a evolução desse 
projeto, quando fizeram os Kobans; eu fico imaginando as pessoas sendo chamadas 
numa praça pra inauguração do Koban. O garoto chega em casa: “acho que estão 
inaugurando um restaurante japonês na praça, e vai ter delivery, tem até moto lá”, quer 
dizer, imagino que seja isso, porque... Ou o projeto é construído com a sociedade, 
ou não é polícia comunitária; tem que ter essa sensação de participação, sabe? Aquela 
primeira afirmação que eu fiz, é um processo educativo, e o cidadão tem que se sentir 
sujeito ativo do seu próprio processo de desenvolvimento, tem que ser construído 
com ele, e aí, se vai ser uma base, se vai ser de concreto, ou se vai ser um veículo, 
tanto faz. Quando eu dava aula no doutorado da PM, eu falava assim: “a prova dos 
nove é o seguinte: veja o que você está tentando fazer; fala polícia comunitária, se o 
que lhe vier à mente é alguma coisa concreta, prédio etc., você está errado, porque, 
quando você falar polícia comunitária, o que tem que vir na sua mente é uma coisa 
abstrata, que é a participação (coronel da PMESP).

Outra crítica recorrente diz respeito à forma como o policiamento comunitário 
foi implantado e como ele é gerido até hoje, com um peso muito grande nas costas 
do profissional do nível de rua, sem, no entanto, oferecer-lhe o instrumental 
necessário para realizar este tipo de atividade. Segundo vários policiais, os programas 
que de fato têm obtido sucesso na aproximação com a comunidade são aqueles não 
institucionalizados e que dependem em grande medida da ação dos praças para 
acontecer. Geralmente estas iniciativas demandam dinâmicas e projetos específicos 
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que envolvem os policiais e os moradores da região, tais como: o Comunidade 
Segura, que apostou no envolvimento de moradores e comerciantes da região da 
praça Rotary para identificar os problemas específicos da área; e o Vizinho Solidário, 
desenvolvido no largo do Belém, na Zona Leste de São Paulo. Este programa 
aproximou e fortaleceu a relação entre policiais e moradores, que foram cadastrados 
e passaram a ser visitados com frequência pelos policias. Assim como outros, os dois 
projetos foram premiados pelo Sou da Paz como boas práticas. O que ambos têm 
em comum, no entanto, é a dependência da liderança dos sargentos responsáveis 
pela base para acontecerem. Além disso, por não terem institucionalidade, acabam 
sendo descontinuados com qualquer mudança na equipe.

Se o discurso oficial afirma que “tudo o que a PMESP faz é policiamento 
comunitário”, na prática, não é esta a percepção dos profissionais que atuam na 
rua, que em geral têm uma percepção muito crítica a respeito de seu trabalho e da 
sua potencial feição comunitária. 

Vamos separar o que deveria ser polícia comunitária, que é vendido como programa 
institucional, das iniciativas, muitas que ocorrem por aí, no intuito de aproximar 
a polícia da comunidade, tudo bem? Deveria se dar mais valor pra isso, mas se dá 
muito pouco. Quando eu tiro os policiais da rua, pra fazer polícia comunitária – não 
só eu, qualquer um –, é cobrado: “por que é que tem menos policiais na rua, que já 
não são muitos?” Então, do ponto de vista daqueles que são nossos gestores, e que 
nos governam, que dão as ordens pra mim, é só discurso. Na prática, não me criam a 
condição pra eu fazer; eu adoraria ter pelo menos uma dúzia de polícias pra eu criar 
uma escola de futebol, nós temos tudo pra criar, mas não me deram o campo, nem 
deram o policial, pra eu criar uma escolinha de vôlei (capitão da PMESP).

Se entre os oficiais que frequentam os Consegs os principais entraves à efetiva 
instalação do policiamento comunitário são questões externas à corporação, relativas 
ao poder político, entre os praças, há a percepção de que os oficiais que ocupam 
cargos operacionais em geral são menos preparados, sendo esta justamente a razão 
para estarem ali. A atividade operacional é menos valorizada, predominando a ideia 
de que aqueles que a realizam o fazem por não terem conseguido posições melhores, 
deixando para atuar junto à população os menos capacitados dentro da organização.

As pessoas boas, eu sou bom, eu entendo a gestão, estou aqui em cima, eu sou 
convidado para a assessoria, para as diretorias... Mas quem é que vai assumir os 
comandos de batalhões operacionais e companhias operacionais? Quem? Aqueles que 
não são convidados para esses lugares, essas são as pessoas menos capacitadas, porque 
se a pessoa é um expert no direito, ele é solicitado, convidado a participar do Tribunal 
de Justiça, num órgão pra ver punições disciplinares, fora da área operacional. Se o 
cara, ele é mestre de gestão de projetos, ele vai participar da cúpula de projetos da 
Polícia Militar. Se o cara, ele é mestre em administração de materiais e tudo mais, 
ele tem currículo e gabarito, ele é convidado lá pro (...) [departamento], que cuida 
de materiais da Polícia Militar. E se o cara não sabe nada, ele fica... Ele sobra; então, 
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é o que sobra pra população, né, o menos capacitado: “o menos capacitado é seu” 
(sargento da PMESP).

Na prática, o que se verifica é, por um lado, um discurso que valoriza a 
participação social na política pública de segurança, mas, de outro, a percepção 
por parte dos operadores de que eles estão “enxugando gelo”, implementado uma 
política em total descompasso com o discurso institucional e sem perspectivas de 
mudanças. Esta constatação tem efeitos perversos na medida em que os policiais 
entendem seu trabalho como pouco valorizado, sentindo-se injustiçados quando 
cobrados pela população ou quando confrontados com avalições de não estarem 
cumprindo seu dever adequadamente. 

Diante dessa insatisfação latente, o policiamento comunitário se coloca 
como um dever ser, aparecendo como uma prática se implementado de forma 
mais sistemática, mas sem de fato institucionalizar práticas e condutas entre os 
operadores. Neste diapasão, o Conseg se mantém como importante estrutura do 
ideal de policiamento comunitário, abrindo espaço para a participação popular, 
mas dentro dos limites aceitáveis pela corporação. É ela que define o que pode 
(ou não) ser discutido, bem como quem pode fazê-lo. Este tópico é discutido na 
próxima seção.

5 PARTICIPAÇÃO POPULAR: COMO E PARA QUEM?

Grande parte da literatura sobre os Consegs (Galdeano, 2009, Miranda, 2007; 
Moraes, 2011; Astolfi, 2014) afirma que estes não permitem que a população 
ou a sociedade civil organizada exerçam controle sobre a atividade policial nestes 
espaços. Por sua vez, parte destes diagnósticos (Miranda, 2007) e da literatura sobre 
espaços participativos (Fung e Wright, 2001) consideram que resultados como este 
são causados pelo fato de os Consegs terem sido criados de forma alienada aos 
movimentos sociais, no sentido top down, de cima pra baixo, sem serem fruto de 
demandas sociais ou apropriados pela população. Gurza Lavalle (2011) mostrou 
que esta divisão entre sociedade civil e Estado não é tão precisa, com os atores de 
um e de outro se sobrepondo, trocando de posições e se influenciando mutuamente. 
Além disso, o autor chamou a atenção para o fato de que o modelo participativo de 
maior repercussão junto à população, o orçamento participativo, foi uma criação 
feita na esfera da política institucional, sendo implantada por uma administração 
municipal que intencionalmente se abriu à participação popular. 

Se afirmamos que os Consegs configuram-se em espaços de embate ideológico 
que tencionam paradigmas e a relação entre as polícias e os cidadãos, as discussões 
muitas vezes pautadas por discursos intolerantes, que reforçam preconceitos, 
geralmente são reproduzidas pelo chamado cidadão de bem – para usar a categoria 
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nativa. Não à toa a Cartilha de Policiamento Comunitário da PM do Estado de 
São Paulo de 2007 afirma que:

é de fundamental importância o entendimento de que os preceitos doutrinários 
de policiamento comunitário visam ao atendimento dos cidadãos de bem, pois 
aos infratores da lei e arredios às regras sociais se aplicam as normas e a legislação 
vigentes. Ressalte-se que policiamento comunitário não se traduz em forma branda 
de aplicabilidade legal, mas sim, atuação de uma polícia voltada à cidadania e, 
essencialmente, participativa (PMESP, 2007).

Como se apreende do trecho, o manual redigido pela corporação e distribuído 
ao público entende que os preceitos doutrinários do policiamento comunitário 
devem ser aplicados única e exclusivamente aos cidadãos de bem, embora a própria 
cartilha não defina o que se entende por cidadão de bem (NEV/USP, 2009).

Na ausência de uma definição clara sobre o conceito, este vai sendo definido 
e redefinido no dia a dia da atividade policial. Observando os relatos das reuniões 
dos Consegs, verificamos que estas instituições participativas consistem em espaços 
de participação especialmente voltados ao cidadão de bem, que, por suas falas e 
representações, dão pistas das características dos que não podem dele fazer parte: 
em linhas gerais, tudo e todos que quebram a noção de ordem e boa conduta. De 
forma mais sutil, o conceito também exclui aqueles que não se mostram submissos 
diante do ideal implícito de superioridade dos policiais ante os cidadãos comuns, 
os que ousam questionar a atividade policial e o paradigma repressivo.

Em um determinado Conseg, o cidadão que viola direitos e que, portanto, não 
deve ter os seus respeitados é o ladrão, aquele que aumenta os índices criminais da 
região. Em outro, esta categoria foi associada, ainda que de maneira menos clara, 
aos moradores de uma favela que não se adequa ao conceito do bairro. No Conseg 
Santa Cecília, a associação do usuário de crack a um comportamento criminoso 
foi feita reiteradamente, tanto pelos frequentadores quanto pelos policiais, que 
atribuíam aos usuários da droga a responsabilidade pelo aumento no número de 
roubos. Os frequentadores dos chamados pancadões foram sempre associados ao 
crime em outra situação, e foram numerosos os pedidos dirigidos à polícia para 
que estes fossem tratados com violência. A polícia respondia não poder, porque 
seria punida se assim o fizesse. 

O elemento comum aos discursos ouvidos em cada Conseg é a criminalização 
de determinadas condutas, o que se traduz na exclusão de cidadania de determinados 
segmentos, uma vez que o tratamento lhe dispensado não deveria ser o mesmo 
que ao cidadão de bem.  O cidadão de bem é aquele que merece a cidadania, a 
política pública, o tratamento educado do policial, o que tem o direito a participar.  
Aquele que não faz parte desta categoria representa um elemento perigoso que 
vem de espaços marginais, que polui e contamina (Caldeira, 2000). O cidadão 
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de bem seria a tradução, pós-crises econômicas da década de 1980, da categoria 
trabalhador, tão bem analisada pelos estudos de Alba Zaluar (2000). Se nos anos 
1980 tínhamos o binômio trabalhador versus vagabundo, agora temos o cidadão de 
bem versus vagabundo, numa atualização destas categorias ante as transformações 
socioeconômicas e demográficas vivenciadas pela população brasileira nas últimas 
décadas. Acontece que nos Consegs a definição do cidadão de bem pode ser ainda 
mais restritiva, ao dissuadir a incorporação dos que defendem os direitos do 
elemento percebido como perigoso.

Ainda que não se possa negar que alguns crimes sejam cometidos nos 
pancadões, a fala corrente associava todos os frequentadores à prática de delitos, 
indiscriminadamente. A criminalização do outro foi ainda mais forte em Santa 
Cecília, onde moradores, comerciantes e polícia caracterizavam os usuários de crack 
como ameaças graves à ordem e à segurança. Neste Conseg, as intervenções dos 
frequentadores giraram muito em torno da distinção entre os moradores, honestos e 
pagadores de impostos, os “noias” (categoria utilizada para descrever os dependentes 
de crack que perambulam pela cidade) e os moradores de rua, indivíduos que 
sujam o bairro e causam inúmeros transtornos. Em determinada reunião, uma 
senhora agradeceu à polícia pela “limpeza” realizada na região da Cracolândia. Ela 
afirmou que “a polícia não está podendo ajudar como ela queria” e mostrou-se 
indignada com os moradores de rua, a quem dirigiu inúmeras acusações: “eles são 
os donos, nós não, eu que pago imposto... Quero que alguém esclareça como eu 
vou resolver a minha rua”.  Ela reclamou ainda dos bares e dos ambulantes: “tem 
um camelô que está todo dia lá, não sei o que ele vende, mas lá só tem noia, e ele 
não tem licença”. Por fim, perguntou se a Base Móvel que seria colocada no largo 
Coração de Jesus só atenderia aos moradores ou se também faria uma “limpeza”. A 
utilização da palavra limpeza para se referir à remoção de moradores de rua deixa 
evidente o que a moradora esperava do trabalho da polícia.

Em uma reunião, o presidente afirmou que “estes políticos só veem a violência 
e truculência da polícia com os moradores de rua, mas não a violência e truculência 
dos moradores de rua contra o cidadão de bem”. Fez ainda acusações à Defensoria 
Pública: “os defensores públicos, sabe-se lá Deus a quem estão associados, estão 
contribuindo para transformar a cidade nisso”; e disse que essas “minorias” viraram 
“verdadeiras tribos”, culpando os que “dão comida, alimentando essa gente” pela 
manutenção da miséria humana. A mesma senhora do relato acima retomou a 
palavra para dizer: “o Conseg deveria se reunir para fazer um mutirão contra os 
direitos humanos”. O presidente finalizou dizendo: “sentimos sua falta na última 
reunião. A senhora é uma pérola na nossa reunião”. 

Também foram recorrentes as falas que demandavam e estimulavam ações 
truculentas por parte da polícia, fosse na repressão aos pancadões, na eliminação 
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dos moradores de rua e usuários de drogas, ou nos mecanismos de controle da 
criminalidade. Neste sentido, o usuário de drogas, o morador de rua, o favelado, 
o jovem que frequenta o pancadão simbolizam o criminoso, o vagabundo, e são 
frequentemente associados a espaços que não servem aos cidadãos de bem.

Reconstruindo a história da criação dos Consegs, Galdeano (2009) explica 
como, a partir de 1986, ocorreu uma inflexão no perfil dos policiais e representantes 
da sociedade civil frequentadores das reuniões. O processo descrito pela autora 
pode ajudar a compreender como os conselhos se tornaram espaços praticamente 
dominados por cidadãos de bem, e, consequentemente, arenas em que o discurso 
hegemônico nem sempre é democrático e respeitador de direitos. Segundo 
Galdeano, a criação do cargo de coordenador dos Consegs naquele ano fez com 
que a implementação desta política ficasse a cargo da SSP e de delegados locais, 
muitos deles “janistas e contrários às mudanças propostas por Montoro” (op. cit., 
p. 35). Esta mudança teria feito com que os conselhos não mais ficassem sob a 
responsabilidade de grupos de direitos humanos. A partir daquele momento, os 
delegados passaram a convidar para as reuniões os setores com os quais já tinham 
alguma relação prévia. Galdeano argumenta que esse deve ter sido o momento 
em que os conselhos passaram a ser ocupados predominantemente por pessoas 
“que associavam os direitos humanos a privilégios de bandidos” (Idem, ibidem). 
O protagonismo da PM nestes espaços ocorre apenas em meados dos anos 1990.

Se essa mudança no perfil dos participantes teve início ainda durante o governo 
Montoro, ela seria aprofundada durante as gestões de Orestes Quércia (1987-1991) 
e Luiz Antônio Fleury (1992-1995), conforme relatado na seção histórica. A história 
narrada por Galdeano dialoga com o argumento desenvolvido por Lima, Souza e 
Santos (2012) sobre as mudanças na orientação das políticas de segurança pública 
na década de 1990 no país, as quais se voltaram para um discurso de lei e ordem 
e endurecimento da repressão à criminalidade. 

Nesse sentido, a crítica aos frequentadores eventuais revela uma racionalidade 
interessante de isolar moralmente aqueles que não possuem uma ligação tão 
harmoniosa com a polícia, aqueles que propõem algum questionamento ou 
representam qualquer grau de desafio.

A década de 1990 também marca profundas mudanças do ponto de vista 
institucional para a PM. Depois de diversos escândalos de violência policial, dos 
quais Carandiru e Favela Naval são talvez os casos mais conhecidos, a PMESP 
viu-se ameaçada: Mário Covas, então governador do estado, lançou um pacote 
de medidas para reduzir o poder da PM, que continha uma PEC de unificação 
da PM à PC. A primeira seria extinta, e seus profissionais seriam absorvidos pela 
PC (Bueno, 2014). Embora não tenha sido aprovada, a proposta motivou muitas 
mudanças na corporação, conforme relato de um dirigente da instituição:
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aquilo irradiou pra todo mundo: todo policial era visto como aquele violento [...] A 
autoestima foi lá embaixo, policiais pediram baixa da PM, porque não aguentaram, 
foi muito terrível aquele momento pra PM. Por isso aquilo é o divisor. Mas a luz 
amarela já estava [acesa], e alguma coisa já ia nesse caminho [...] o divisor de águas na 
PM é a Favela Naval, E, aí, esses três princípios foram adotados como os princípios 
básicos de tudo que a PM ia fazer daí pra frente (direitos humanos, policiamento 
comunitário e gestão pela qualidade). Ou seja, respeitar as pessoas, interagir com o 
cidadão que tenha a melhor informação (coronel da PMESP).

Loche (2012) afirma que a filosofia de policiamento comunitário foi adotada 
em São Paulo menos por constituir de fato uma alternativa de controle do crime e 
manutenção da ordem pública que como um mecanismo de recuperar a imagem 
da instituição junto à população, de modo a fortalecer a polícia e ampliar o seu 
poder. Na esteira do que afirma a autora, verificamos que os Consegs se configuram 
também como espaços que servem para garantir a legitimidade e a estabilidade 
organizacional da PM. Ao cooptarem estes espaços participativos, nos termos do 
que propõe Selznick (1948), a PMESP encontrou um mecanismo de ratificar as 
ações policiais, sejam elas a falta de inovação, a dificuldade de enfrentar o crime 
ou ainda as práticas violentas já institucionalizadas. 

Entendemos cooptação como “o processo de absorção de novos elementos à 
liderança ou à estrutura de determinação das políticas de uma organização como 
um meio de evitar ameaças para sua estabilidade ou sua existência” (Selznick, 
1948, p. 13, tradução nossa). A necessidade da cooptação viria, portanto, de uma 
situação em que a autoridade formal é de fato ou potencialmente ameaçada por 
fatores externos. 

É possível diferenciar, segundo o autor, uma cooptação informal de uma 
cooptação formal pelos mecanismos institucionais criados nestas. O que está em 
jogo na avaliação da cooptação é se há realmente uma divisão de poder:

a cooptação que resulta em uma partilha de poder efetiva ocorrerá informalmente e de 
forma correlativa, a cooptação orientada para a legitimação ou acessibilidade tendera a 
ser posta em prática através de mecanismos formais (op. cit., p. 136, tradução nossa).

O conceito oferece pistas analíticas para pensar a adoção do policiamento 
comunitário e a apropriação dos espaços dos Consegs pela PMESP. A saída para 
a carência de legitimidade foi o redirecionamento da filosofia norteadora da 
polícia, com a criação de espaços de participação formal controlados. A medida foi 
suficiente para alavancar a legitimidade da instituição, embora sem a sua abertura 
para controle externo ou uma real partilha de poder. 

Verifica-se, portanto, uma participação controlada, tutelada, que pode ser 
instrumentalizada em favor da legitimidade da própria instituição. A participação 
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assume um caráter tutelado,18 havendo limites estabelecidos para o que pode ou 
não ser discutido. O controle é diretamente exercido pelos representantes do estado; 
pelos representantes da participação; pelas lideranças do conselho; ou pelos próprios 
membros fixos ou participantes assíduos dos Consegs. 

Os representantes do estado exercem esse controle, por exemplo, por meio da 
ideia de que o conselho é um espaço sigiloso e da possibilidade de haver delatores nas 
reuniões. Os representantes da participação, ou lideranças do conselho, o fazem por 
meio da divisão que estabelecem entre os que têm poder de fala ou não; do controle 
do uso do microfone; das falas extensas dos membros da mesa; da imposição de 
que as demandas sejam feitas somente por escrito, entre outras ações. A afinidade 
dos membros fixos ou participantes assíduos dos Consegs faz com que apresentem 
uma predisposição contraditoriamente violenta em relação à criminalidade. A 
repressão que estes exercem à presença de vozes divergentes nas reuniões se dá em 
maior ou menor grau, por meio ações que variam de ironias, risos e burburinho, 
a intervenções. Além disso, pode-se citar a exigência da participação assídua como 
uma forma de controle, uma vez que a atuação esporádica dos integrantes não é 
valorizada. Neste sentido, é razoável supor que os policiais exerçam certa seletividade, 
uma vez que eles recebem os participantes esporádicos com desconfiança, por 
supor que estes podem, inadvertidamente, quebrar o pacto velado de não criticar 
as autoridades policiais ali presentes. Não apenas a PM é relativamente blindada 
a críticas, mas recebe homenagens rotineiras e quase automatizadas. Tal trabalho 
de blindagem é feito numa colaboração entre os membros civis do Conseg e os da 
própria corporação, que tecem loas aos membros da instituição, vendo-os “mais 
fortes do que nunca”.

Deste modo, são os órgãos do estado e as instituições de segurança como 
membros natos que acabam por moldar o perfil dos participantes, definir a sua 
forma de atuação e a sua finalidade. Ainda sobre a ideia de cooptação, Selznick 
aponta para um dilema fundamental enfrentado pelas instituições que adotam 
esta estratégia:

a cooptação formal partilha a autoridade de forma ostensiva, mas ao fazê-lo, a 
instituição se vê em um dilema. A verdadeira questão é a partilha dos símbolos públicos 
ou encargos administrativos de autoridade, e consequentemente, da responsabilidade 
pública, sem a transferência de poder substantivo. Deste modo, torna-se necessário 
garantir que os elementos cooptados não saiam do controle e não tirem partido da 
sua posição formal para invadir a verdadeira arena de decisão. Consequentemente, 
a cooptação formal requer um controle informal sobre os elementos cooptados para 

18. Mais amplamente, sobre as Conferências Nacionais de Segurança Pública, Lyra (2012) atribui a passagem da 
autonomia da participação para a participação tutelada à despolitização da militância. Conclusão semelhante pode 
ser encontrada na avaliação de Pinto, Fiúza e Coutinho (2006, p. 237) sobre um conselho participativo de segurança 
no interior de Minas Gerais: “neste tipo de participação, os governos coletam informações, ‘educam’ os cidadãos, 
encontram suporte para suas iniciativas e programas e legitimam seus governos”.
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evitar que a unidade de comando e decisões seja ameaçada. Este paradoxo é uma das 
fontes de tensão persistente entre teoria e prática em comportamento organizacional. A 
liderança, pela própria natureza de sua posição, está comprometida com dois objetivos 
conflitantes: se ignora a necessidade de participação, o objetivo da cooperação pode 
ser posto em causa; se a participação for autorizada a ir longe demais, a continuidade 
da liderança e da política pode ser ameaçada (Selznick, 1948, p. 137, tradução nossa).

De forma frequente, foi observado que a participação servia como mecanismo 
de ratificação para a ação policial, retroalimentando práticas já institucionalizadas 
pela corporação. Um exemplo disto é a já citada reunião em que os depoimentos 
da população foram gravados para legitimar a ação dos policiais ante as instituições 
de controle (no caso da repressão aos pancadões). A corporação tinha sido muito 
criticada por sua atuação durante as manifestações de junho de 2013, e por isso, 
segundo os próprios policiais, tinha sido praticamente proibida de usar a força 
“contra grupos”, ficando “impedida de atuar”.

Outro caso mais explícito, mas não pontual, foi o do homem que pedia o 
registro de sua demanda em ata: que a polícia “mate antes dos bandidos atirarem”. 

Ao mesmo tempo que discursos que reforçam preconceitos, antagonismos 
e apoio a mecanismos de contenção da criminalidade pautados por ações mais 
truculentas das polícias aparecem com frequência nos Consegs, sendo utilizados 
inclusive como mecanismo de legitimação das práticas policiais, é possível notar 
a existência de um outro paradigma que entende a violência como um fenômeno 
multicausal, o qual exige da polícia políticas de prevenção e repressão qualificadas, 
com participação comunitária e conexão com outras políticas setoriais.

Esse embate, a princípio, ideológico, tem se traduzido em tensões e inflexões 
na implementação da política, como pode ser visto no diálogo do morador que 
reclamava das pessoas em situação de rua e no caso do PM que respondeu que a 
polícia não era uma instituição higienista.

Na maior parte das reuniões acompanhadas, verificaram-se discussões que 
rapidamente provocavam discursos intolerantes, aprofundaram esquemas de 
segregação social e estimularam ações arbitrárias por parte da polícia. Esta, por 
sua vez, mostrou utilizar estes espaços como mecanismos de retroalimentação 
de práticas institucionais não informadas pelos requisitos democráticos e como 
instrumento de legitimação de suas ações perante a sociedade.

Ressalte-se, contudo, que isso não ocorre de forma tranquila ou sem tensões. 
Pelo contrário, verifica-se uma enorme disputa em torno dos significados de lei, 
ordem e segurança pública entre os operadores policiais que realizam o trabalho 
no nível da rua. Lima, Silva e Oliveira (2013) produziram estudo sobre a utilização 
legal dos termos segurança e ordem pública e verificaram que ambos os conceitos 
são circulares, cabendo à doutrina defini-los. Contudo, como verificado nos relatos 
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de campo, a doutrina dos operadores policiais não está completamente informada 
por pressupostos constitucionais, já que parece existir um embate em torno dos 
múltiplos significados atribuídos a prover segurança e controlar o crime. De um lado, 
há o pressuposto mais alinhado ao que Lima e Costa (2014) chamam de segurança 
interna, informado por uma lógica que percebe qualquer ação desestabilizadora da 
“ordem”, ainda que individual, como antagonista dos interesses do estado, o que 
exigiria respostas duras por parte do aparelho estatal no sentido de reprimi-lo. De 
outro, ações pensadas na lógica da segurança cidadã, que compreende todos os 
cidadãos como sujeito de direitos, sendo calcada nas ideias de prevenção, participação 
popular e integração com outras políticas públicas. Em suma, estes dois paradigmas 
têm sido objeto de disputa entre os policiais que fazem o cotidiano da política 
de segurança pública paulista e tem tensionado a sua forma de implementação.

6 CONCLUSÃO

As instituições participativas têm sido descritas pela literatura como espaços capazes 
de mitigar tradicionais desigualdades políticas. A premissa desta interpretação é a 
suposição de que estas instituições constituem canais de participação para grupos 
tradicionalmente marginalizados dos processos decisórios (Alencar et al., 2013) 
desde que sejam resultado da demanda de movimentos sociais representantes de 
grupos marginalizados, e não iniciativa do Estado (Miranda, 2007). Em tese, estas 
instituições constituiriam ambientes plurais de participação no qual o cidadão, 
sujeito de direitos, participaria coletivamente da construção da política pública. 
Muitos destes paradigmas foram revistos (Gurza Lavalle, 2011) para demonstrar 
não apenas que a participação é uma forma de representação (Gurza Lavalle e 
Castello, 2008), mas, sobretudo, para questionar a necessidade de um conselho ser 
fruto de uma iniciativa bottom up para ser apropriado por grupos tradicionalmente 
marginalizados (Gurza Lavalle, 2011). 

Analisando-se o caso da segurança pública, é forçoso reconhecer que os Consegs 
constituem as estruturas mais visíveis de participação popular na segurança pública 
do estado de São Paulo. Mais que isso: eles encontram-se em funcionamento e 
institucionalizados, embora, estejam longe de se constituírem como “instâncias 
plurais” ou espaços de estímulo “à cultura da prevenção criminal” e à “contenção 
da violência”, conforme prevê seus diversos regulamentos. Entretanto este resultado 
não é determinado exclusiva ou necessariamente por uma forma de constituição top 
down, a partir Estado, mas por fatores ligados mais às especificidades das corporações 
policiais que os utilizam para fins de legitimação, cooptando-os. 

Em que pese atualmente os Consegs estarem inseridos no rol das ações da 
estratégia de policiamento comunitário, sendo um dos três eixos prioritários da 
atuação da PM de São Paulo desde 1997, estes espaços têm sido geridos para 
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legitimar as práticas da instituição nos territórios, e não necessariamente para 
estreitar laços entre polícia e comunidade. Verifica-se, portanto, que os Consegs 
funcionam menos como espaços nos quais a população fiscaliza a ação do poder 
público, e mais como instâncias que ratificam a ação policial e nos quais as demandas 
dos moradores são expressas de forma tutelada.

Efeito direto da forma como a polícia deles se apropria, na prática os conselhos 
configuram espaços de diálogo entre determinados segmentos da população – o 
cidadão de bem – e o poder público. Para atingir os objetivos, são postos em 
funcionamento variados mecanismos de seleção destes cidadãos de bem, que se 
distinguem, essencialmente, pelo discurso de apoio incondicional à ação das polícias.  

A PM estaria a operar um modelo participativo que, no lugar de democratizar o 
Estado, recompõe e retroalimenta a legitimidade de práticas institucionais e culturas 
organizacionais pautadas na violência e na exclusão, na ideia de que o enfrentamento 
da violência passa menos pela modernização das políticas de controle do crime e 
mais pela eliminação do criminoso e do “vagabundo”. Neste processo, a relação entre 
polícia e comunidade, entre Estado e sociedade, configura-se como hierárquica e 
assimétrica, na medida em que os Consegs têm, segundo as observações aqui feitas, 
um caráter instrumental que envolve acesso a informações e apoio ativo ao sentido 
e ao padrão do serviço prestado pelas corporações policiais, sobretudo aos da PM. 
As polícias aceitam a participação desde que ela não interfira na determinação do 
modelo de sua atuação e não questione as opções institucionais vigentes, tributárias 
de uma série de movimentos históricos e políticos mais bem narrados por Bueno 
(2014). Mesmo assim, a escuta depende de um filtro simbólico sobre quem merece 
ser “cidadão de bem” e quem deve ser considerado “vagabundo” ou defensor de 
“vagabundo”, ou seja, de quem, pelo imaginário social, deve ser o sujeito de direitos.

No limite, as polícias estariam a operar um poderoso instrumento de 
determinação de fronteiras entre o legal e o ilegal; entre aquilo que pode ser 
moralmente aceito ou não, independentemente da lei. Há um esforço muito grande 
de repor continuamente a legitimidade da ação policial, e as reuniões do Conseg 
fazem parte desta estratégia.

O dilema para os operadores é que parte deste esforço de legitimação que 
incorpora atores para evitar uma verdadeira partilha de poder acaba por abrir a 
possibilidade de os envolvidos fazerem uso do espaço que lhes foi formalmente 
destinado. Se os policiais agem com tanto empenho para recolocar as hierarquias 
e o paradigma tradicionais de segurança pública, é porque estas posições não são 
tão hegemônicas quanto se poderia supor. Mas se a possibilidade de disputar estes 
espaços por parte de portadores de visões dissonantes está aberta, é preciso que 
estes atores se disponham a fazê-lo. As chances de pluralizar estes espaços são tanto 
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maiores quanto maior for a inciativa de envolver, de forma combinada, a ação da 
sociedade civil e dos setores progressistas da própria polícia. 
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