
INTRODUÇÃO

A existência da polícia se justifica pela imprescindibilidade dessa agência de segurança 
para a viabilidade do poder de coerção estatal. Em outras palavras, como atestam 
clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria na impossibilidade de 
manutenção de relações pacificadas.1 Devido a seu protagonismo e sua importância 
na organização e garantia da reprodução das normas legais, o Estado democrático 
não pode abdicar dessa instituição. Necessariamente, precisa lidar com as tensões 
e contradições imanentes à sua atuação, como o uso da força em um contexto de 
liberdade e a garantia de direitos.

Para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é 
essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento que corresponda 
aos preceitos constitucionais, promovendo equilíbrio entre os pressupostos de 
liberdade e segurança, ou seja, dos limites da ingerência estatal sobre a vida 
dos cidadãos.

No que tange às organizações policiais, falar em participação na segurança 
pública envolve, necessariamente, a discussão sobre o desenvolvimento do 
policiamento comunitário, o único modelo de policiamento que define a 
participação social como um de seus componentes centrais (Skolnick e Bayley, 2002). 
Para se analisar essa participação, é preciso verificar se essa ação promovida pelo 
modelo de policiamento comunitário é efetiva como ferramenta de controle social 
legítimo da atividade policial e se ela produz uma participação equânime, aberta a 
todos os membros da população que almejem esse objetivo, com procedimentos 
institucionalizados bem definidos.

Ao conceituar como instituições participativas alguns arranjos institucionais 
ligados às polícias estaduais (Pires, 2011), este livro enfrenta diretamente essas 
questões, abordando variáveis como: a realidade dos conselhos comunitários de 
segurança pública, as atitudes dos policiais em relação às demandas advindas das 
comunidades em que atuam e as formas das organizações policiais se estruturarem 
para atendê-las.

1. Não seria possível a manutenção do Estado sem a busca do monopólio da força física, implementada, na prática, 
pelas polícias e pelas Forças Armadas (Hobbes, 2002; Loader e Walker, 2007).



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

14 | 

Parte-se do pressuposto de que a atuação de instituições participativas, tais 
como os conselhos comunitários de segurança pública (ou instituições congêneres) 
e os programas criados principalmente por iniciativa das polícias estaduais, como 
o Rede de Vizinhos Protegidos, consiste em uma forma relativamente nova de 
participação da sociedade civil na segurança pública no Brasil. Trata-se de programas, 
ações ou projetos costumeiramente classificados sob a rubrica do policiamento 
comunitário, ou modelos afins, como polícia de proximidade e outros. Seguindo 
uma tendência já incorporada e estabilizada em outros âmbitos das políticas 
públicas no país, esses novos formatos institucionais adquiriram, na última década, 
forte relevância no âmbito da segurança pública – ao menos no nível discursivo –, 
vindo a tornar-se elemento fundamental da constituição de um novo paradigma 
para a política de segurança, qual seja o paradigma denominado segurança cidadã.

O estudo apresentado neste livro visa entender o alcance e o significado dessas 
instituições participativas em segurança pública a partir de algumas experiências 
em duas perspectivas principais: a primeira, por meio da análise do desenho desses 
novos formatos institucionais; a segunda, pelo mapeamento de atitudes, valores e 
crenças de policiais, tanto militares como civis, relacionados à participação social 
no provimento institucional de segurança pública, em especial daqueles policiais 
que desenvolvem essas arenas ou nelas trabalham em seu cotidiano.

Com base em trabalhos de campo realizados por diferentes equipes de 
pesquisadores nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, 
este livro apresenta os resultados da análise de entrevistas com policiais, gestores 
da área de segurança pública, líderes comunitários e dos relatos das observações 
realizadas em reuniões de conselhos comunitários de segurança pública. Além 
disso, apresenta também reflexões baseadas nos problemas apontados pela literatura 
especializada em policiamento e nas relações entre polícia e sociedade. Identifica, 
ainda, programas e projetos, levados a cabo por algumas polícias brasileiras 
que tiveram por objetivo introduzir formatos institucionais participativos na 
operacionalização da oferta dos serviços de segurança pública. Este foco reduziu 
e especificou, de modo suficiente, a orientação da pesquisa e o tipo de inovação 
institucional perseguido em torno de aspectos do desenho das instituições, bem 
como da percepção dos policiais a respeito dos programas dessa natureza nos quais 
estão envolvidos, incluindo a percepção a respeito de seu próprio trabalho e da 
população com a qual interagem e, principalmente, o significado e a qualidade da 
participação compreendida.

Este estudo tem como objetivo geral identificar os fatores culturais, 
doutrinários, organizacionais e procedimentais que limitam ou impulsionam a 
participação social nos programas e atividades das polícias nas quatro metrópoles 
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brasileiras escolhidas para o estudo. Pode-se identificar, igualmente, cinco objetivos 
específicos sendo trabalhados. São eles:

1) Levantar e analisar a base documental que orienta e regula, nas 
organizações policiais, as estratégias e os programas participativos, 
geralmente relacionados ao modelo de polícia comunitária, com vistas 
a analisar seu desenho.

2) Destacar, no desenho dos programas, fatores que limitam ou impulsionam 
a participação social.

3) Identificar e refletir sobre a percepção de policiais militares a respeito da 
profissão e de suas características, buscando entender fatores de ordem 
cultural e organizacional que impactam a participação social no campo 
de atuação das polícias.

4) Identificar e refletir sobre a percepção de policiais militares a respeito 
dos programas de natureza participativa nos quais estão envolvidos, tais 
como programas de policiamento comunitário e conselhos comunitários 
de segurança pública.

5) Identificar e refletir sobre a percepção de policiais militares a respeito 
da população com a qual interagem, bem como sobre o caráter da 
participação dos cidadãos nos referidos programas.

O primeiro capítulo é dedicado a uma revisão da literatura sobre o tema. Nele, 
discute-se o conceito de instituições participativas (IPs) e sua aplicação. Traça-se, 
além disso, um panorama histórico sobre a participação no campo da segurança 
pública no Brasil, definindo o marco teórico que serve de esteira para apresentação 
dos estudos de caso apresentados nos capítulos seguintes. Cada equipe de pesquisa, 
dirigida por seu próprio coordenador local, trabalhou com relativa autonomia,2 
respeitando as diretrizes e limites dados pelo referencial acordado por meio de 
reuniões realizadas para discussão da literatura e definição das estratégias de campo. 
Esse capítulo dá unidade ao estudo, apresentando conceitos fundamentais, como 
o de policiamento comunitário e sua difusão no Brasil, os principais problemas e 
desafios para sua consolidação como instituição participativa.

O segundo capítulo apresenta o primeiro estudo de caso, referente à pesquisa 
realizada em Belo Horizonte. Inicialmente, aborda-se o desenvolvimento institucional 
da Polícia Militar de Minas Gerais em uma perspectiva histórica. No que diz respeito 
ao período mais recente, foram consultados todos os documentos oficiais publicados 
referentes aos programas comunitários e participativos instituídos pela organização, 
principalmente no que concerne à consolidação dos conselhos comunitários de 

2. O que acarreta que cada um dos estudos de caso apresente suas próprias observações e esclarecimentos metodológicos.
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segurança pública, chamados de Conseps em Minas Gerais. Também se faz um 
retrospecto das principais iniciativas da corporação para criar proximidade com a 
população, como as bases comunitárias, o Grupo Especializado de Policiamento 
em Áreas de Risco (Gepar), a Rede de Vizinhos Protegidos, entre outras. Com 
base nesses dados, avalia-se a percepção dos policiais em relação a esses programas, 
verificando-se o grau de adesão e a viabilidade dessas experiências.

O terceiro capítulo aborda a realidade do policiamento comunitário e da 
participação na segurança pública em São Paulo e discorre sobre a trajetória de 
implementação dos conselhos comunitários de segurança, denominados Consegs, 
e da filosofia do policiamento comunitário no estado de São Paulo, com ênfase nos 
documentos normativos que o regulam. Depois, são apresentados os resultados do 
trabalho de campo, descrevendo o processo de seleção dos conselhos estudados e os 
principais aspectos observados em cada conselho. O capítulo termina com uma análise 
desses achados à luz da percepção de policiais entrevistados e da literatura do campo.

O quarto capítulo traz os resultados do estudo realizado no Rio de Janeiro. Na 
análise, aspectos do desenho das instituições participativas no âmbito da segurança 
pública foram contrastados com a percepção dos policiais envolvidos nos programas 
dessa natureza, incluindo a percepção a respeito de seu próprio trabalho e da 
população com a qual interagem e, principalmente, o significado e a qualidade da 
participação envolvida. Após a exposição de alguns importantes aspectos do cenário 
da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, são apresentadas considerações 
sobre os significados predominantemente atribuídos à participação social pelos 
pesquisados. O trabalho abarca não apenas os conselhos comunitários (conhecidos 
como CCS na região), mas também o Conselho de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (Consperj).

O quinto capítulo aborda a pesquisa de campo referente ao Distrito Federal. 
Primeiramente, é apresentado um panorama do território, com suas singularidades, 
uma vez que sua organização política apresenta um caráter único. Depois, aborda-se 
a institucionalidade dos programas comunitários de segurança locais e o modo como 
estão organizados os conselhos de segurança, denominados Consegs no Distrito 
Federal. Finaliza-se com os resultados da pesquisa realizada, com observações de 
reuniões e entrevistas com os atores envolvidos com os conselhos.

Finalmente, levando em consideração que o acesso político igualitário de toda 
a população à instituição policial de forma consensualmente procedimentalizada 
é uma meta fundamental a ser alcançada, apresenta-se uma conclusão geral do 
livro, voltada a compreender os avanços e entraves ao desenvolvimento de um 
policiamento cidadão no Brasil.
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