
NOTAS FINAIS

Este livro apresenta resultados de pesquisa realizada entre os anos 2012 e 2014, que 
efetuou uma análise comparada de arranjos participativos no âmbito da segurança 
pública. A pesquisa investigou políticas, programas e projetos impulsionados pelas 
polícias em quatro localidades no país: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte 
e Brasília. A análise focou-se no desenho das institucionalidades existentes e 
na percepção dos atores. Além disso, o projeto pretendeu avançar no tema da 
participação no campo da segurança pública e enfrentou um conjunto significativo 
de desafios, os quais foram superados ao longo do processo de investigação e 
agregaram conhecimentos novos ao debate, ainda escasso na literatura brasileira. 
Para o caso específico da participação no campo da segurança pública, a literatura 
existente é muito acanhada – provavelmente porque as experiências ainda são 
muito frágeis.

Vale ressaltar que os casos analisados não abarcam toda a experiência brasileira 
no que tange às experiências participativas e voltadas ao controle social no âmbito 
estudado. Contudo, ajudam a compor um quadro significativo, com importantes 
pistas sobre o que tem “funcionado” até o momento e o que ainda resta por fazer. 
Foi possível observar dificuldades específicas em cada local e também limitações 
comuns, que apontam para problemas que vão além dos contextos estaduais.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a agenda da reforma comunitária do 
policiamento tem sido de tipo incremental (Fung e Wright, 2001): sua difusão se 
caracteriza pela multiplicação de experiências pontuais ou locais, ainda que precárias, 
e mesmo em face de todas as limitações existentes. Isso denota a força deste ideário 
referente à necessidade da mudança das práticas de segurança pública, assumida por 
atores políticos, das polícias e da sociedade. Assim, a reforma policial avança, mas 
a passos lentos, e seu impacto para a promoção da democracia é ainda reduzido.

De modo geral, os resultados indicaram que o alcance e o significado das 
estratégias participativas variaram em função de duas dimensões principais. 
A primeira, relativa ao desenvolvimento de instâncias de compartilhamento de 
poder entre Estado e sociedade civil para a discussão, avaliação e monitoramento 
das ações de segurança pública. A segunda, referente ao aprimoramento dos 
mecanismos de articulação, no território, das políticas de segurança com as demais 
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políticas, agências e atores públicos e não estatais. Assim, apontaram para distintas 
dificuldades relacionadas a essas duas dimensões, mas também indicaram avanços:

• na relação entre sociedade e organizações policiais, fomentando a criação 
de espaços participativos e, em certos casos, deliberativos, nos quais a 
sociedade passou a participar, ainda que de forma incipiente, dos processos 
relacionados à construção de estratégias de prevenção à criminalidade e 
soluções de problemas nas comunidades;

• na criação de novas institucionalidades destinadas a manter e coordenar 
as práticas de policiamento comunitário e avançar na potencialização 
dos espaços de participação;

• no fortalecimento das redes sociais existentes, sob a premissa de que se 
permite, com isso, desenvolver e consolidar o capital social local que, por 
sua vez, contribui para a redução dos problemas dos territórios;

• no fomento a modos de atuação articulados entre as organizações policiais, 
a sociedade civil e as demais agências estatais encarregadas de prover as 
políticas de proteção social no território e, em muitos casos, explicitamente 
orientadas a permitir uma melhoria da relação da polícia com os públicos 
locais, bem como voltadas a efetivar o ideal da promoção de formas 
alternativas de sociabilidade e convivência, e à produção de soluções 
negociadas aos problemas da convivência apresentados nas comunidades; e

• no discurso da participação e do policiamento comunitário mais presente 
na formação e atuação das organizações policiais, com disseminação de 
uma linguagem comum, ainda que em construção.

Ainda assim, conforme mencionado anteriormente, grandes dificuldades 
foram identificadas, como o fato de os casos investigados ainda serem pouco 
claros e definidos quanto aos seus marcos normativos e modelos causais (o que 
é possivelmente funcional à instrumentalização política das experiências). Desta 
forma, as experiências atribuem diferentes sentidos à participação: necessidade de 
reforma da atuação policial e melhora das relações entre polícia e sociedade, ou 
democratização do campo da segurança pública. Na prática, a participação pode 
ser traduzida como mero sinônimo de vigilância e seguro da “população de bem”; 
estímulo à denúncia e não à prevenção criminal e à busca de soluções negociadas para 
a contenção da violência; forma de legitimar as práticas policiais e ganhar a empatia 
da população, obtendo assim apoio para pressionar as instâncias políticas locais. 
Ou seja, há estratégias participativas com sentidos ambivalentes ou contraditórios.

Observa-se, ainda, as dificuldades de introjeção, por parte dos policiais 
vinculados a essas experiências, de uma cultura de valorização da participação 
social, sua importância e potencialidades, no contexto de um regime democrático. 
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Isso ocorre devido a uma subcultura ainda fortemente marcada pelo ethos do 
enfrentamento e a dificuldade de absorver a ideia de uma cidadania universal.

De todo modo, deve-se reconhecer que os conselhos comunitários de 
segurança (denominados CCS, Conseps ou Consegs em função da região estudada) 
constituem atualmente as estruturas mais visíveis de participação social na segurança 
pública. A despeito de certas diferenças pontuais, essas instâncias encontram-se 
em funcionamento e institucionalizadas na maioria das localidades observadas.1

Foram constatadas experiências de policiamento de tipo comunitário semelhantes, 
tendo em vista a especificidade de cada contexto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, por 
conta de particularidades da política de segurança pública relacionadas às Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPPs), além da existência dos conselhos comunitários de 
segurança, verificou-se a criação de algumas instâncias coletivas de gestão e controle 
nas UPPs: o Fórum de Comandantes e Lideranças Comunitárias de UPPs e o 
Fórum de Articulação Legal. No Distrito Federal, uma tentativa de policiamento de 
proximidade paralela aos Consegs foi a criação dos postos comunitários de segurança 
(PCS), política que não surtiu o efeito desejado em todas as localidades e que por isso 
foi em parte desmantelada. Já a criação da Subsecretaria de Programas Comunitários 
(Suproc) foi vista como positiva, no mesmo momento da institucionalização dos 
Consegs regionais. A criação da Suproc serviu como forma de aprimorar a relação 
entre as autoridades policiais e os conselhos.

A filosofia do policiamento comunitário também passou a ser mais aceita 
e comum dentro da carreira e formação policial, bem como no cotidiano do 
profissional. No entanto, fica claro que isso afeta oficiais e praças de modo diverso. 
O seu impacto é mais claramente observado no que diz respeito aos oficiais da PM e 
menos na realidade cotidiana dos praças. Testemunhou-se a existência de programas 
e cursos de formação especificamente voltados para a prática do policiamento 
comunitário. No entanto, percebeu-se que, ao contrário do que aparece em muitos 
relatos, a participação nestes cursos é limitada ou restrita. Assim, uma parcela dos 
policiais militares, sobretudo os que atuam “na ponta”, os praças, não tem acesso 
a essas formações e mantém normalmente atitudes negativas acerca da eficiência 
do policiamento de proximidade para melhorar a segurança pública.

De qualquer forma, é forte a tendência observada de que  a PM está se voltando 
progressivamente para novas experiências que valorizam a participação social e a 
aproximação entre policiais e sociedade para melhorar a segurança pública. Nos 
discursos oficiais há uma busca de se estabelecer uma nova maneira de atuação 

1. Com exceção de Minas Gerais. Neste estado, os conselhos têm sido paulatinamente esvaziados, ao menos por parte 
da Polícia Militar (PM), que os organizou e manteve originalmente. Em vez de investir na melhoria desses espaços, a PM 
tem valorizado outras ações, mais difusas (como as bases comunitárias e as patrulhas de prevenção ativas, já existentes 
anteriormente), ou novos projetos que parecem contraditórios em seus fins, como as redes de vizinhos, mas muito valorizadas 
nos últimos anos pelo alto escalão da organização, pois são consideradas mais relevantes para potencializar o trabalho policial.



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

280 | 

da polícia voltada para a prevenção da violência e a redução, principalmente, do 
crime violento nos territórios, sobretudo naqueles marcados por grandes problemas 
sociais e com importante presença de grupos ilegais fortemente armados.

Ainda sobre a questão da inserção da filosofia do policiamento comunitário na 
cultura policial, devemos destacar que existe certa confusão quanto aos significados e 
sentidos atribuídos aos termos participação social, canais de participação e conselho 
de segurança. De uma forma geral, o policiamento comunitário adquiriu tamanha 
popularidade entre os políticos, os gestores e o público em geral que “poucas organizações 
policiais querem ser pegas sem algum programa que possam chamar de policiamento 
comunitário” (Skogan, 2006, p. 27). A despeito de tamanha difusão e acolhida, do 
amplo apoio encontrado tanto no sistema político quanto no público, bem como 
do significativo aporte de recursos que hoje diversos governos gastam para pôr em 
prática programas de policiamento comunitário – inclusive no Brasil –, não existe 
consenso sobre o que ele de fato significa. O conceito, ou a filosofia de policiamento 
comunitário, é, por isso, usado com frequência sem qualquer preocupação com sua 
substância. Tendo em vista a imagem positiva que evoca, abusa-se desse termo, 
mas sem investir no próprio conceito. Seu uso por demais abrangente faz com que 
o policiamento comunitário compreenda praticamente toda e qualquer inovação 
no âmbito do policiamento, que inclui desde mudanças bem-intencionadas e bem 
pensadas a mudanças superficiais e casuais. Esse uso desenfreado cria enormes 
problemas para programas e estratégias adequadamente orientados a trazer mudanças 
significativas do ponto de vista da democratização do policiamento e da própria 
política de segurança, pondo em risco as iniciativas nesse sentido (Goldstein, 2000).

Na prática, os cursos de formação podem até disseminar certa linguagem 
comum entre os policiais, que passam a conhecer os conceitos e propósitos de 
um policiamento de proximidade com as comunidades locais, mas o trabalho 
cotidiano demonstra a restrição desses elementos às atividades de apenas alguns 
poucos que foram especificamente designados para o trabalho dessa natureza. 
Por fim, o tema da participação social na segurança pública emerge como recurso 
retórico para conduzir e legitimar o trabalho policial alinhado à nova política de 
segurança em curso, sem que se tenha efetivamente uma avaliação do impacto da 
participação em termos de formulação de políticas públicas para a área. O que 
se vê em muitos conselhos comunitários de segurança é que os policiais militares 
envolvidos utilizam-se destes espaços que lhes foram formalmente destinados para:

• explicitar suas práticas e assim repor continuamente a legitimidade de 
suas ações, não necessariamente com o objetivo de estreitar os laços entre 
a polícia e a comunidade;

• obter benefício próprio ou institucional (político em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, e petição para reforma do batalhão no Distrito Federal);
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• estimular a população, como forma de participação, a compartilhar 
informações, por meio de denúncias, por exemplo, uma vez que entre os 
profissionais de segurança pública há uma certa confusão entre as noções 
de ação participativa e denúncia; e

• operar um modelo participativo que, em vez 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”.

Como problema principal das instituições participativas em segurança constatou-se 
que, em todos os contextos estudados, as instâncias estão ainda longe de serem plurais e 
democráticas. Percebe-se essa problemática de diversas formas. Em alguns casos existiria 
uma sorte de filtro simbólico do público, oriundo da comunidade que poderia participar 
dos conselhos. Paradoxalmente ao que deveriam representar de modo simbólico tais 
instâncias, esses filtros funcionam como dinâmicas de reprodução das desigualdades 
políticas e sociais já existentes. Testemunhou-se também, em alguns casos, a falta de 
transparência na divulgação dos encontros dos conselhos, o que prejudica a participação 
da comunidade como um todo. Sendo assim, parece que são convidados para participar 
ativamente dos conselhos somente aqueles cidadãos pertencentes a certos segmentos 
da população, ou seja, os “cidadãos de bem” e o poder público. Isto é, percebe-se 
ainda uma ambivalência importante em projetos que se propõem democratizadores 
da segurança pública, mas que não conseguiram romper de todo com certas práticas  
herdadas – por exemplo, a mencionada distinção entre a população ordeira e os 
infratores da lei, desconsiderando, portanto, a universalidade da cidadania e o fim do 
regime da segurança nacional. Logo, não é possível haver democracia e participação 
sem igualdade, quando se distingue entre diferentes classes de cidadãos. Essa questão 
constitui-se como desafio a ser enfrentado hoje para o aprofundamento da democracia 
na sociedade brasileira.
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