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A PARTICIPAÇÃO TUTELADA
Renato Sérgio de Lima1

Já há algum tempo, em vários textos que tenho trabalhado, sejam os de caráter 
acadêmico,2 sejam os artigos de opinião publicados na mídia impressa e eletrônica, 
tenho destacado que há uma enorme disputa sobre o significado e a amplitude 
dos conceitos de lei, ordem e segurança pública em curso no país. Disputa que 
influencia os rumos e sentidos das políticas públicas e, sobretudo, conforma práticas 
institucionais e culturas organizacionais das polícias no Brasil.

Por essa disputa, diferentes posições interagem para que a segurança pública 
não esteja circunscrita em uma única definição conceitual ou jurídica e seja operada 
na prática cotidiana dos policiais brasileiros – em especial, pelos policiais militares 
encarregados de definir as fronteiras do legal e do ilegal para determinar quem 
pode ser considerado “cidadão de bem” e ter seus direitos assegurados e garantidos 
ou quem deve ser rotulado de “bandido” ou “vagabundo” e, por conseguinte, ser 
objeto da ação vigilante e repressiva do Estado.

Isso ocorre porque não há, na nossa legislação e na nossa jurisprudência, balizas 
claras sobre o significado de segurança pública. A orientação e a conformação dos 
padrões operacionais de atuação policial e das demais instituições que compõem 
o chamado sistema de justiça criminal – ministérios públicos, defensorias, Poder 
Judiciário e sistema prisional – são dadas pela doutrina jurídica, que, por sua vez, 
é assumida tautologicamente como aquela que é posta em prática no dia a dia dos 
operadores da segurança e da justiça.

Essa prática, até pela história das políticas de segurança pública brasileiras, 
não necessariamente está completamente informada pelos valores e premissas da 
Constituição de 1988, que desloca o papel das polícias de defensoras dos interesses 
do Estado para o de garantidoras dos interesses da sociedade. Muitas das normas, 
regulamentos e leis que regulam e estruturam o funcionamento das polícias ainda 
são anteriores à Constituição. Embora, juridicamente, haja aqueles que defendam 
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que essa legislação foi recepcionada pela Constituição, o fato é que as polícias atuam 
de acordo com regras e valores bem mais antigos.

As premissas gerais de funcionamento do Estado, contidas no art. 5o da 
Constituição Federal, encontram desafios consideráveis quando confrontadas com os 
arranjos institucionais, o pacto federativo e a manutenção, até mesmo no art. 144 desta 
Constituição, do quadro de organização policial brasileiro. Entre essas premissas, 
a ideia de participação é aquela que ganha destaque, na medida em que várias 
foram as iniciativas levadas a cabo nas últimas décadas, para, por seu intermédio, 
aproximar polícia e comunidade.

Dito de outro modo, não obstante reconheça avanços democráticos – em 
especial aqueles de natureza discursiva –, os investimentos na modernização e no 
aperfeiçoamento da segurança pública esbarram em alguns obstáculos cotidianos 
para se consolidarem. Nesse movimento, este livro, por detrás da descrição e 
da análise da inserção de instâncias e políticas voltadas à participação social no 
campo da segurança pública, permite ao leitor notar que diferentes posições 
político-institucionais travam uma forte batalha para determinar como o Brasil 
deve administrar ordem e conflitos sociais, bem como estabelece a relação entre 
Estado e sociedade. Essas posições conflitantes por vezes abrem espaço para que 
ações participativas sejam palco de acomodações e adaptações que variam no 
tempo e no espaço.

Assim sendo, este é um ponto central para a compreensão da importância desta 
obra sobre as instituições participativas na segurança pública. A meu ver, as pesquisas 
que compõem o livro identificaram um elemento-chave desse processo de adaptação 
e retroalimentação de posições a partir da operação cotidiana das instituições 
participativas na área. Minha leitura é a de que as instituições participativas do 
sistema de justiça criminal e segurança foram cooptadas pela disputa existente 
no campo, e elas serão, em menor ou maior grau, acionadas de acordo com os 
interesses em jogo.

A participação, como parâmetro democrático, é um ideal discursivo que, na 
prática, serve para reforçar posições. Por conseguinte, ela é operada de modo a 
compor acordos tácitos sobre quem deve ou não ser ouvido pelas polícias. A maior 
evidência empírica dessa constante ressignificação é o exemplo do Manual de 
Policiamento Comunitário da Polícia Militar de São Paulo, que, textualmente, afirma 
que esse modelo é voltado aos “cidadãos de bem”, no reconhecimento formal de 
que a instituição opera a partir de uma taxonomia própria sobre a quem ela deve 
prestar contas.

A pesquisa demonstra que são as polícias que definem não só o escopo 
da participação social, mas também suas próprias finalidades e seus mandatos, 
recolocando questões de governança que vêm sendo tratadas pela literatura 
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especializada. As instituições participativas, sejam os Conselhos Comunitários 
de Segurança, sejam outros espaços, parecem funcionar para que as polícias 
explicitem suas práticas e valores e, com isso, reponham continuamente a 
legitimidade de suas ações.

Não há brechas para grandes questionamentos e não há uma preocupação 
efetiva em estreitar laços entre a comunidade e a polícia. Esta obra vai indicar que 
o problema principal das instituições participativas em segurança é que elas estão 
ainda longe de serem plurais e democráticas, estão longe de serem assumidas como 
espaços de concertação e aproximação entre Estado e sociedade.

Em meio a esse processo, a pressão social por participação e por ações efetivas 
de redução da insegurança é utilizada para a manutenção de práticas e padrões de 
atuação das polícias, na medida em que novos recursos humanos, financeiros e 
materiais são alocados pelos dirigentes políticos. Essa alocação, no entanto, ocorre 
mais em função daquilo que é entendido empiricamente como prioritário do que 
aquilo que seria fruto de um amplo debate sobre qual controle social é compatível 
com a democracia brasileira.

Infelizmente, as instituições participativas na segurança pública, nos estados 
estudados por este livro, funcionam como válvula de escape e legitimação do 
atual modelo de organização da área. Afinal, formalmente, elas vão contemplar 
as demandas por participação e vão diluir e dar novo sentido às pressões postas. 
Os principais problemas do modelo de organização do sistema de justiça criminal 
e da pouca participação da sociedade deixam de ser considerados urgentes e 
politicamente pertinentes.

Em conclusão, as evidências colhidas ao longo deste livro reforçam a ideia de 
que as polícias capturaram as instituições e os modelos participativos para a missão 
de retroalimentação da posição que vê a segurança pública como estratégia de defesa 
dos interesses do Estado. Por esta posição, caberia às polícias o microgerenciamento 
da ordem – entendida como ausência de questionamentos da ordem social vigente 
– e das fronteiras entre o legal e o ilegal, bem como a seleção e a classificação da 
população entre as categorias “cidadão de bem” e “bandido”. Por ela, a sociedade 
precisa ser antes mais tutelada e guiada que ouvida sobre seus reais interesses.

A boa notícia, entretanto, é que a publicação vai mostrar que o Brasil avança 
na construção de uma sociedade civil dinâmica e que não se acomoda com os 
papéis a ela atribuídos. Se há resistências e tentativas de se dissiparem pressões, 
há também novas configurações e demandas que tencionam a conjuntura atual 
e permitem a criação de espaços participativos e, em alguns casos, deliberativos, 
nos quais a sociedade participa, ainda que incipientemente, das discussões sobre 
segurança pública com as instituições policiais.
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Da mesma forma, muitas polícias têm incluído em seus processos formativos 
e em suas academias de ensino conteúdos que colocam o policiamento comunitário 
e a participação social como valores importantes a serem adotados, e isso gera boas 
expectativas no médio prazo. A democracia, como forma de governo mantenedora 
de um processo, tende a ser mais poderosa que os isomorfismos e as adaptações 
que dificultam a modernização da segurança pública.

Seja como for, parabéns ao Ipea e às demais instituições envolvidas na pesquisa. 
Os resultados alcançados jogam luz a uma lógica preocupante do funcionamento 
do sistema de justiça criminal e de segurança pública. E, se é verdade que o 
primeiro passo para transformarmos uma realidade passa pelo seu reconhecimento 
e explicitação, esta publicação tem um papel imenso para que este passo seja dado.


