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Prefácio

“Converta-se a polícia. Não há desdouro em abraçar 
a verdade, ainda que outros a contestem; todas as 
grandes verdades acham grandes incrédulos”.
Machado de Assis 
(Gazeta de Notícias, coluna A semana, Rio de Janeiro, em 
23 de setembro de 1894).

A obra de Gênison Brito Alves Lima – intitulada Bastidores de 
um conselho de lutas: participação social, controle social e segurança 
pública em representações – é resultado de esforço incomensurável 
desprendido pelo autor junto ao Mestrado em Sociologia do 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal 
de Mato Grosso, cuja dissertação foi defendida no ano de 2019. 
Testemunhei a humildade acadêmica de Gênison, enquanto ele 
estava discente das disciplinas do mestrado. Aluno atencioso e de-
dicado, sempre respondendo de pronto às atividades planejadas, 
o que lhe possibilitou integrar aos seus conhecimentos, as teorias 
clássicas e contemporâneas da Sociologia, produzindo pesquisa 
inovadora ao agregar no seu portfólio, insumo informacional perti-
nente ao software NVivo que trata os dados de maneira qualitativa.

Todo esse ganho teórico e metodológico o auxiliou a descortinar 
as conflitualidades estabelecidas nas relações entre sociedade e 
Estado quando da efetivação de políticas públicas de segurança, a 
partir das percepções de representantes da sociedade junto a Con-
selho Comunitário de Segurança, respondendo à seguinte questão: 
Como as representações sociais dos conselheiros comunitários de 
segurança da região do Pedra 90, sobre controle social e segurança 
pública, interferem na atuação dos respectivos CONSEGs?

O autor, com escrita leve e compreensível, apresenta sua linha 
de raciocínio a partir da emergência das políticas públicas, em es-
pecial atenção ao caso brasileiro, pós Constituição Federal de 1988, 
alertando tanto para o papel comissivo quanto para o papel omissi-



vo do Estado em razão de políticas públicas pensadas e disputadas 
nas arenas deliberativas pelos players interessados. Brota nesse 
campo a segurança pública, trazida a lume por ações de fratura so-
cial como os casos Rambo e Favela Naval, que desaguou no primeiro 
Plano Nacional de Segurança Pública, em 2000, no entanto, sem 
fixação de recursos ou metas estabelecidas. O embrião desse plano 
sinalizava para um fracasso e, assim, a Segurança Pública cami-
nhou nos anos 2000 entre “trancos e barrancos”, sempre trilhando 
por aspectos mais formais em detrimento da materialização das 
propostas, mesmo que a Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENSP) tenha tentado avocar a coordenação das ações. Foi nessa 
toada que os conselhos de segurança passaram, a partir de 2003, a 
ser condicionantes para repasse de verba para os Estados e Distrito 
Federal. Apesar dos muitos percalços, muitas iniciativas foram se 
agregando à nova proposta de política pública de segurança, como 
o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRO-
NASCI), a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), 
o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a Política Nacional 
de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), fazendo com que 
cada vez mais a segurança pública passasse a ser vista como um 
direito fundamental. Entretanto, seu sistema ainda opera de ma-
neira desintegrada e sem protagonista definido, numa transição 
paradigmática sem ponto de chegada estabelecido, conforme nos 
ensina José Vicente Tavares dos Santos.

Adentrando ao seu objeto de compreensão, qual seja o conselho 
de segurança pública, o autor passa a debater sobre os ambientes de 
participação e controle social e faz o resgate do papel da sociedade 
civil no controle dos gastos e emprego dos meios e recursos públicos 
e na formulação de políticas públicas, ressalvada a natureza do 
conselho. Em síntese, o conselho é símbolo da soberania popular 
onde o povo exerce seu poder de maneira representativa no mo-
nitoramento do poder estatal, com papel de pressão e de cobrança 
na obrigação de accountability por parte das organizações policiais 
do sistema de justiça criminal, o que pode ser prejudicado quando 
é o Estado quem fomenta tais políticas de maneira top down.  



O fenômeno dos conselhos na área de segurança pública, no 
Brasil, data da década de 1980 e se constituiu como demonstração 
de cidadania e soberania popular, servindo de reforço para os laços 
comunitários ao cobrarem uma polícia mais próxima da sociedade 
e abertura de espaços para discussão sobre a criminalidade, impac-
tando, inclusive, na imagem das instituições policiais. As funções 
desses conselhos são apresentadas, pelo autor, como consultiva, 
deliberativa, normativa e fiscalizadora, mas a grande parte deles é 
vista como via de diálogo com as instituições, também, instrumento 
para abertura de debates e reivindicações e auxílio no planejamen-
to das ações policiais, essencialmente preventiva, intersetorial e 
comunitária, a depender de sua organização e composição, o que 
pode dar acesso direto ou indireto à esfera de poder decisório. 

Mato Grosso, nesse cenário, experimentou a atuação de con-
selhos na área de segurança pública desde a década de 1980, mas 
teve essa política impulsionada pelo PNSP de 2000 com a realização 
dos cursos de polícia comunitária e criação das companhias de 
policiamento comunitário, em 2002, pelo então Governador Dante 
de Oliveira, através da Lei n. 7.724/2002. Seguiu-se um processo 
de institucionalização desses conselhos, inclusive com elaboração 
de procedimentos de criação e ativação, onde as prioridades e 
finalidades foram estabelecidas por normas estatais, ocorrendo 
um esvaziamento nessas ações devido ao desgaste temporal e 
ao enfraquecimento político da SENASP entre os anos de 2014 e 
2017.  O Conselho Comunitário de Segurança Pública do bairro 
Pedra 90 de Cuiabá (MT), como lócus de pesquisa, tem sua radio-
grafia sociodemográfica descrita por Gênison, tendo da sua área 
de atuação direta um total de 22.127 habitantes, 135 empresas, 8 
supermercados, 2 farmácias e drogarias, 2 óticas e outros tantos 
estabelecimentos comerciais e destaque à criação da Base Comu-
nitária de Segurança, onde é articulado o conselho comunitário, 
através de reuniões e espaço difusor de informações, reforçado 
pelas redes sociais como o aplicativo whatsapp. 

A representação social e a ação comunicativa, apresentadas 
pelo autor, têm sua base em revisão sistemática sobre os teóricos 



que abordaram os conselhos comunitários e delineamento dos 
pensamentos de Moscovici e Jodelet para compreensão das repre-
sentações dos sujeitos de pesquisa, fundadas na informação, no 
campo e na atitude, buscando abarcar as esferas intersubjetivas, 
subjetivas e transubjetivas, considerando-se para tanto o sistema 
central e o sistema periférico dessas representações. Em relação ao 
agir comunicativo, Gênison analisa os interesses personalíssimos 
dos sujeitos em comunicação que buscam entendimento com re-
curso na cooperação e consenso, o que torna o agir comunicativo 
diferente do agir estratégico, cujo fim é o poder ou prestígio. A 
ação comunicativa caminha numa linha consensualista que reage 
à razão instrumental imposta pelos sistemas políticos e econômicos 
com auxílio da estrutura normativa. A aproximação entre esses 
corpos teóricos possibilita a compreensão dos conselhos como 
instâncias comunicativas onde se mira o consenso em relação às 
políticas públicas de segurança que levam em consideração o in-
divíduo, a coletividade e seus valores. Esses suportes teóricos de 
análise, a Teoria das Representações Sociais (TRS), de Moscovici e a 
Teoria do Agir Comunicativo, de Habermas, facilitaram a extração 
das tensões vividas pelos conselheiros (as) pesquisados (as) e suas 
representações, através de discursos coletados via grupo focal.

O tratamento e a interpretação dos dados verteram inferências 
interessantes na medida em que a técnica de grupo focal foi realiza-
da com 7 (sete) pessoas a partir de amostra retirada de população 
de 18 (dezoito) conselheiros comunitários, marcando-se a ênfase 
discursiva em relação à participação social, ao próprio conselho 
comunitário, ao controle social e à Segurança Pública.

As representações sociais ligadas ao controle social indicam que 
os conselhos exercem um papel de cobrança e acompanhamento 
das ações de segurança pública e do próprio conselho; servem 
de mediadores com outros órgãos como Assembleia Legislativa, 
Ministério Público, Judiciário etc.; realizam o mapeamento das ati-
vidades de controle social e segurança pública; fiscalizam as ações 
dos profissionais de segurança pública; funcionam como ouvido-



rias em relação às demandas comunitárias; realizam a difusão de 
assuntos de interesse do conselho; podem ser considerados fatores 
de controle formal do Estado, aumento de sensação de segurança 
e empoderamento, mas, em contrapartida, os sujeitos de pesquisa 
se sentem desvalorizados e até mesmo controlados.

Por sua vez, as representações sociais ligadas à Segurança Pú-
blica indicam que esta é um “querer” e uma necessidade ainda não 
bem definida no imaginário e, em que pese ser dever do Estado, 
seus serviços prestados dependem da vontade de governos. Gera 
resultados assimétricos pela distorção na atuação da polícia e pelas 
ações que não são, via de regra, efetivas, inclusive, algumas vezes, 
com desprestígio dos direitos civis, sociais e políticos, violados por 
atos de ilegalismos. Surgiu também nas representações o fato de 
que o desejo por segurança sujeita a população aos mandos de fac-
ções em troca de “segurança social”, o que escancara a intensidade 
dos conflitos. No entanto, os participantes indicaram que a coales-
cência resulta da participação social e isto pode ser alcançado pela 
cooperação, exteriorizada pela polícia comunitária e no próprio 
conselho, visto como pilar da segurança pública.

A resposta ao problema levantado indica que os conselhos, 
quando ativos, respondem proativamente com esforços desmedi-
dos para solução dos problemas de segurança pública afetos à sua 
comunidade, através de proposições, debates, acompanhamentos, 
fiscalização e pressão política em outras instâncias de Poderes e 
órgãos, ou seja, as ações dos conselhos interferem nas atividades 
dos órgãos de segurança pública, desmistificando o senso comum 
de que a comunidade não participa dos processos de construção 
das políticas públicas.

Enfim, o trabalho de Gênison é primoroso e merece ser lido com 
todo esmero, pois desnuda, através das representações sociais, as 
tensas relações entre o Poder Público e a sociedade, além de bri-
lhantemente descrever a trajetória dos conselhos comunitários no 
âmbito de Mato Grosso, contando as lutas por espaço e participação 
nas arenas decisórias, o que demonstra o quanto o nosso Estado 



necessita amadurecer e se abrir para a participação social, longe 
da sistemática de instâncias que sirvam somente para “legitimar” 
o que já foi previamente decidido pelos decision makers plantonis-
tas. Isso converge à citação Machadiana do prefácio que diz não 
haver “(...) desdouro em abraçar a verdade”, pois o indecente é a 
sua recusa mesmo diante de tantos dados e fatos. Gênison assim o 
fez, abraçou a verdade e revelou como é o campo de luta daqueles 
que labutam e insistem na participação das políticas públicas de 
segurança.

Cuiabá-MT, maio de 2020.

Edson Benedito Rondon Filho 
Pesquisador colaborador do Núcleo Interinstitucional de Estudos  

da Violência e Cidadania da Universidade Federal de Mato Grosso (NIEVCI/UFMT)
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Apresentação

O homem é produto da sua existência plena, suas experiências 
sensoriais em todos os ambientes, seus relacionamentos consigo 
mesmo e com os outros, seus erros e acertos, alegrias e frustrações, 
enfim, tudo que ele faz ou deixa de fazer tem um sentido determi-
nado – levar a convicção de participação na construção social e de 
autorrealização.  

Neste percurso, algumas situações marcam mais nossas vidas, 
pela forma ou pelo tempo que investimos nelas, tornando-nos 
responsáveis por elas; são acontecimentos lembrados, contados e 
passados adiante na história. Este é o nosso legado!

Depois de 16 (dezesseis) anos no papel de multiplicador da 
filosofia de polícia comunitária no estado de Mato Grosso e, prin-
cipalmente, durante os últimos 7 anos à frente da Coordenadoria 
de Polícia Comunitária da Polícia Judiciária Civil, com a missão 
de promover a articulação polícia civil – comunidade, tratando 
de maneira direta ou correlata com os conselhos comunitários de 
segurança e suas interações por meio do engajamento na prevenção 
social, haveria espólio de tanta riqueza vivenciada? 

Complexidade e conflitualidades movimentavam reproduções 
de significação da violência que repercutem na atuação dos mem-
bros do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) Pedra 90, 
em Cuiabá/MT. Diante desse cenário e face a sua relevância no 
contexto social, brota a necessidade de entender como o controle 
social e a segurança pública são pensados por esses sujeitos e in-
fluenciam suas práticas naquela esfera pública. O caminho a ser 
trilhado, não havia dúvida, era o mestrado, e na primeira tentativa 
de pós-graduação stricto sensu – aprovado! Contudo, a dissertação 
tornou-se um desafio, uma viagem de imersão em águas profun-
das – outrora inimagináveis, a impressão, no final da trajetória, é 
a de que, se é fato que não chegamos nem de perto a estabelecer 
fundamentos sólidos para reorganizar arquétipos na compreensão 
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do objeto de pesquisa, exaurimos as ansiedades que nos colocaram 
assentados por longos dias, na tentativa de descobrir as minúcias 
de tão complexo processado. 

Assim, esta obra é resultado de empenho desmedido junto ao 
Mestrado em Sociologia do Programa de Pós-Graduação em So-
ciologia da Universidade Federal de Mato Grosso, sob orientação 
do professor Dr. Edson Benedito Rondon Filho, cuja dissertação 
foi defendida no ano de 2019, e reflete as representações sociais 
desses agentes, e como se dá a participação social na elaboração, 
consecução, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas 
de segurança. Entretanto, não há espaço para ciência na sociedade 
se o que ela produz não seja difundido a todos com responsabilidade 
social, oferecendo ocasiões de enfrentamento de problemas objeti-
vos. De tal modo, viajaremos adiante, no tempo e no espaço, para 
desvelar as concepções estruturantes da investigação, edificada sob 
as concepções ontológica, epistemológica, teórica e metodológica, 
“coisas distintas, mas não separadas na construção do todo”. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a agenda 
de participação social nas políticas públicas se ampliaram e vem 
adquirindo, cada vez mais, importância no Brasil. Este panorama, 
no entanto, é permeado pelo crescimento desestruturado das fave-
las nos grandes centros, desagregações sociais, acompanhadas do 
aumento célere das conflitualidades no campo, da inoperância do 
sistema prisional e pelas respostas violentas das forças policiais, 
gerando revoltas comunitárias e, consequente, distanciamento 
dos aparatos estatais, destacando a segurança pública nos 05 
(cinco) primeiros anos da década de 90, e culminando na precária 
estruturação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 
1997. Entretanto, somente no ano 2000, com o advento do Plano 
Nacional de Segurança Pública – PNSP, e diante da contribuição dos 
diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros, brotam deman-
das reprimidas por ferramentas de empoderamento social, sendo 
estabelecidos níveis democráticos de participação do cidadão junto 
às organizações policiais. O PNSP viabilizava um novo desenho de 
atuação social, e novos personagens desempenhariam seus papéis 
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nesse panorama, por isso, os princípios e diretrizes, bem como as 
ações emanadas nas políticas públicas de segurança pela União, co-
meçaram a ser consolidados pelas unidades federativas, mediante 
a difusão da filosofia e estratégia de polícia comunitária1, seguida 
da institucionalização dos Conselhos Comunitários de Segurança – 
CONSEGs em todas as unidades federativas como entidades sociais 
de apoio. Os eventos pautados prenunciavam melhora para todas 
as regiões do Brasil, com o PNSP vinham também os recursos rubri-
cados, atrelados às ações previstas para investimentos físicos nas 
estruturas policiais sucateadas, no reaparelhamento e qualificação 
dos efetivos e outros contingentes, além de formação mútua dos 
profissionais de todas as forças da segurança pública, bem como dos 
pretendentes a conselheiros comunitários de segurança pública; 
polícia comunitária era o norte e a palavra de ordem. Na primeira 
década do século XXI, o modelo de política pública de segurança 
proposto foi absorvido por todo o país. 

Cerca de 20 (vinte) anos se passaram, ações foram implemen-
tadas, algumas avançaram enquanto outras tiveram retrocessos, 
as instituições amadureceram e mudaram sua cosmovisão, da 
mesma forma que as comunidades e seus agentes, ou seja, é ine-
gável que pontes políticas foram construídas e o empoderamento 
social apresentou uma melhora. O movimento aqui no estado de 
Mato Grosso não foi diferente, dezenas de CONSEGs, enquanto 
mecanismos de participação popular, mobilizaram as comunida-
des em todos os municípios e interagiram com os demais órgãos 
do sistema de justiça criminal na concretização de seus anseios.  
O CONSEG Pedra 90 despontava-se entre eles como o mais antigo, 
e com alta atividade representativa numa área da cidade onde se 
concentrava a taxa de 41,17 homicídios por 100 (cem) mil habitantes 
em 2017, inclusive a região era conhecida por grande presença de 
operosas facções criminosas. Sob tais circunstâncias, mostrou-se 

1 A filosofia de polícia comunitária, já utilizada em vários países como Japão, Estados Unidos e 
Espanha, evoca a participação da sociedade civil junto aos organismos estatais, no diagnóstico 
dos problemas relativos à segurança no âmbito local, trabalhando profundamente as minudên-
cias de um perímetro onde atua a polícia.
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categórico compreender como o controle social e a segurança 
pública eram pensados pelos respectivos conselheiros e (re) pro-
duzidas em relação a determinada realidade social, por meio do 
estudo das suas representações sociais, porquanto elas poderiam 
viabilizar a interpretação da realidade em seu espaço sem despre-
zo da temporalidade e vivências dos sujeitos. O CONSEG Pedra 90 
figura-se então, como objeto de estudo crucial para a observação 
sociológica, na linha de pesquisa “Sociedade, cultura e poder”, 
sendo levantada a seguinte problemática: como as representações 
sociais dos conselheiros comunitários de segurança da região do 
Pedra 90, sobre controle social e segurança pública, interferem na 
atuação dos respectivos CONSEGs?

Para responder ao problema, instituiu-se o seguinte objetivo 
geral: entender as representações sociais dos conselheiros comu-
nitários de segurança na região do Pedra 90, a respeito do controle 
social e da segurança pública, e sua interferência na atuação dos 
CONSEGs, seguido de três objetivos específicos: a) descrever o 
perfil socioeconômico dos conselheiros comunitários de segurança 
da Região do Pedra 90; b) mapear as atividades de controle social 
e da segurança pública na região do Pedra 90; e c) identificar as 
práticas dos conselheiros comunitários de segurança diante do 
controle social das atividades de segurança pública. À vista disso, 
a escavação buscou fundamento nas teorias das Representações 
Sociais, de Serge Moscovici e do Agir Comunicativo, de Habermas, 
para consequente contemplação, adornando-se do enfoque qua-
litativo com alicerce em Gerhardt e Silveira (2009), tomando por 
princípio de delineamento o estudo de caso tratado por Yin (2001), 
incorporando a natureza aplicada apontada por Trujillo Ferrari 
(1982) e, no que concerne aos objetivos – concebeu-se um estudo 
descritivo, como instruem Hernandez et al. (2006). Após desenhado, 
o projeto foi submetido e aprovado consoante Parecer: 3.036.631, 
expedido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso – Campus Rondonópolis. A partir de então, 
os dados primários foram coletados por meio da técnica de grupo 
focal de Barbour (2009) e de um questionário fechado, seguindo 
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as anotações de Gil (2007), enquanto os subsídios secundários 
buscados, paulatinamente, consoante os ensinos de Matos (2001), 
sendo que todo conteúdo restou analisado com apoio do programa 
informático QSR, Nvivo, que, para Santos Costa (2010, p. 07): “é o 
mais usado” em pesquisas qualitativas. Ao final, os discursos e a 
apreensão das representações sociais dos conselheiros comunitá-
rios de segurança revelaram o formato das tensões comunidade/
polícia e como elas afetam intensamente o desenvolvimento de 
suas práticas na esfera pública.  

Isto posto, para facilitar a compreensão textual, enfatizamos 
que este livro foi estruturado em quatro capítulos: o primeiro, de-
nominado “A emergência das políticas públicas”, aborda o Estado 
e suas ações intervenientes e de coparticipação social. O segundo 
capítulo, tendo como título “Conselhos – ambientes de participação 
e controle social”, envolve a historicidade, características básicas 
e fatores imprescindíveis para compreensão do ambiente de sua 
atuação. O terceiro capítulo intitulado “Representação social e 
ação comunicativa” trata da teorética envolvida na pesquisa. O 
quarto capítulo, nomeado de “Conseg Pedra 90: controle social e 
segurança pública em representações”, expõe, detalhadamente, a 
apreensão das representações sociais sobre o controle social e a 
segurança pública. 

Espera-se assim, que esta obra possa estimular o leitor a novos 
questionamentos, gerar dúvidas, reflexões teóricas e metodológicas 
sobre a temática e, consequentemente, contribuir para o melhor en-
tendimento da Segurança Pública ofertada aos cidadãos brasileiros, 
compreendendo-se, por via de consequência, a nossa democracia, 
e, nesse sentido, convidamos para uma submersão particularizada. 
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Capítulo 1

A Emergência  
das Políticas Públicas

Para compreender a concepção de Estado e de política pública 
ou social que sustentam as ações e programas de intervenção na 
realidade social, mormente na área de segurança comunitária, um 
campo a ser explorado, é imperioso realizar um mergulho em sua 
origem e ontologia, cursando seus incrementos, seu movimento e 
suas expectativas. Na práxis, dentro do fluxo societário hodierno, 
as demandas sociais são levadas ao Estado, este as absorve, ana-
lisa, elabora e desenvolve estudos específicos, depois as devolve 
em forma de políticas públicas, cujo campo está em constante 
mudança, por ser uma área nova e heterogênica, tornando-se im-
perativo perscrutar tais ações estatais, suas estruturas e processos 
decisórios, no sentido de entendê-las melhor. Caminhando nessa 
direção, menciona Lima (2019, p. 27), aquilo que o Estado faz e o 
que deixa de fazer é política pública, afinal, o fato de não fazer é 
relevante, envolve escolha, traz implícita uma decisão estratégica. 
De tal maneira, imergiremos adiante na exposição minuciosa e 
tempestiva desta assertiva. 

1.1 Modo de atuação do Estado após 1945

Ao tratar sobre políticas públicas e suas derivações, busca-se 
o desafio de abarcar sua constituição, uma vez que elas passam 
a existir com distinções históricas da realidade em que surgem. 
Neste sentido, todo pensamento deve ser reportado à metade do 
século XX, início da década de 50, quando a temática surge, num 
cenário pós-segunda guerra mundial, com a necessidade de recons-
trução, principalmente nos países ocidentais onde as instituições 
estão burocratizadas e existem processos claros de racionalização. 
Perceba que, sob este contexto, é a burocracia estatal que decide 
quem é a sociedade civil. Tratando sobre o assunto, Max Weber 
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sopesa o Estado como uma espécie de proteção ao que ele chama 
de burocracia, um dos sujeitos das políticas públicas, elemento 
indispensável à sua racionalidade, e afirma: 

O próprio ‘Estado’ tomado como entidade política, como 
uma ‘Constituição’ racionalmente redigida [...] é uma 
administração orientada por regras racionais, as Leis, 
administradas por funcionários especializados, é conhe-
cido nessa combinação de características, somente no 
Ocidente, apesar de todas as outras que dele se aproxi-
maram. (WEBER, 1992, p. 4).

Contudo, no fim do século XX, com o aprofundamento das cri-
ses econômicas, sociais e políticas enfrentadas, sobretudo a partir 
do final da década de 1970, o Estado começa a ser questionado 
tanto em seus papéis quanto na verdadeira força de suas ações 
intervenientes na realidade social, percebendo-se que a concepção 
do sucesso e do fracasso das políticas públicas é essencial para 
o melhor desempenho da administração pública, pois elas eram 
consideradas quase exclusivamente produção ou resultado do sis-
tema político. Neste escopo, Lima (2019) chama Boneti (2007) para 
contribuição no desenvolvimento temático, e ele avança fazendo 
distinção entre o Estado, tomado como entidade política, ou seja, 
um agente que repassa à sociedade civil as decisões procedentes 
da arena onde o jogo é travado pelos agentes do poder, e política 
pública, de per si, que, para Boneti (2007, p. 74): “ é o resultado da 
dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das relações 
de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e 
políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil.” 
Nesse sentido, o autor destaca que estas relações determinam um 
conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que “provocam 
o direcionamento (e/ou o redirecionamento) dos rumos de ações 
de intervenção administrativa do Estado na realidade social e/ou 
de investimentos”. 

Neste argumento, o discurso em torno da elaboração e imple-
mentação das políticas públicas é feito entre os “agentes do poder”, 

19 



uma disputa de interesses, contudo, existe outro arranjo de forças 
agindo na definição das políticas públicas, que são as organizações 
da sociedade civil e os movimentos sociais promovendo alteração 
nas agendas, e por consequência levando o Estado a garantir a 
coparticipação na gestão. E embora a gestão dessas políticas seja 
participativa, buscando-se a equalização, ou o melhor padrão de 
distribuição, acaba sofrendo impacto do sistema político partidário, 
pois é no centro do poder que as políticas se processam. Assim, 
importa entender como tais políticas públicas se constituem e se 
definem. Pairando num campo multidisciplinar, são muitas as 
definições de política pública, como afirma Souza (2007):

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo 
da política que analisa o governo à luz de grandes ques-
tões públicas. Lynn (1980), como um conjunto de ações 
do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters 
(1986) política pública é a soma das atividades dos go-
vernos, que agem diretamente ou através de delegação, 
e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sinteti-
za a definição de política pública como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”. Definição mais conhecida, 
a de Laswell: decisões e análises sobre política pública 
implicam responder às seguintes questões: quem ganha 
o quê, por quê e que diferença faz. (SOUZA, 2007, p. 68).

Abordando sobre políticas públicas, Boschetti (2009) afirma que: 

[...] se trata de uma estratégia de ação, pensada, plane-
jada e avaliada, guiada por uma racionalidade coletiva 
na qual tanto o Estado como a sociedade desempenham 
papeis ativos. Eis porque o estudo da política pública é 
também o estudo do Estado em ação nas suas permanen-
tes relações de reciprocidade e antagonismo com a socie-
dade, a qual constituiu o espaço privilegiado das classes 
sociais. (BOSCHETTI, 2009, p. 96).

Mesmo trazendo várias adjetivações, Souza (2007, p. 71) enten-
de política pública como: “campo do conhecimento que busca, ao 
mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação 
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e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações”. Nesse escopo, busca-se estribo no entendimento de Santos 
(2015) que define políticas públicas como: 

[...] conjuntos de programas, ações e atividades desen-
volvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, com 
a participação de entes públicos ou privados, que visam 
assegurar determinado direito de cidadania, de forma 
difusa ou para determinado seguimento social, cultural, 
étnico ou econômico. (SANTOS, 2015, p. 14).

Percebe-se pelas definições expostas que o ponto central das 
políticas públicas, tanto as ‘distributivas e as redistributivas’2, en-
contram-se na ação dos governos, deixando de lado o seu aspecto 
contencioso e os limites que cingem suas decisões, como também, 
admite a possibilidade de colaboração que pode ocorrer entre as 
administrações e outras instituições e até mesmo grupos sociais. 
Dentro desta perspectiva, verifica-se então, que as políticas públicas 
e sociais3, em todas as tipologias, encontram-se, invariavelmente, 
nas atividades do governo. Para Santos (1989, p. 37): “[...] Política 
social é toda política que ordene escolhas trágicas segundo um 
princípio de justiça consistente e coerente”. Sendo assim, completa 
o autor, a política social é, em realidade, uma “ordem superior, 
metapolítica que justifica o ordenamento de quaisquer outras po-
líticas”.  Deste modo, a política pública ou social enquanto tema, 
passa a ter seu estudo legitimado nas ciências sociais, pois é do-
tada de transversalidade e multidisciplinariedade, perpassando o 
direito, a economia, a sociologia, não obstante, ainda não constitua 
uma teoria hegemônica. Partindo desse pressuposto, Santos (2015) 
explica que as políticas públicas surgem como resultado de encon-

2 Política distributiva: diz respeito às decisões tomadas pelo governo “distribuídas” para alguns 
grupos, não raro deixando de lado o todo, em função da limitação dos recursos, privilegiando 
assim certos grupos sociais ou regiões. Política redistributiva: atinge um maior número de pes-
soas e podem ser entendidas como políticas sociais “universais”. Definição de Theodor Lowi 
(apud SOUZA, 2006, p. 28; SECCHI, 2012, p. 17-18).

3 Enquanto a política pública é processual, apresenta a natureza da política perquirindo o “por 
quê” e o “como”, e se materializa na análise da ação pretendida, a política social apresenta as 
consequências e o conteúdo substantivo da política, investigando “o que muda” com a política 
empregada, ou seja, corporifica-se seu efeito.  
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tro de forças e tensões em razão das variadas visões de interesses 
e agenciamentos sociais, dependendo principalmente das carac-
terísticas do sistema político, por isso seu processo constitutivo 
exige a discussão incorporando os vários sujeitos sociais que se 
manifestam, nesse contexto, como ressalta o autor:

[...] do ponto de vista teórico-conceitual, a política públi-
ca em geral e a política social em particular são campos 
multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre 
a natureza da política pública e seus processos. Por isso, 
uma teoria geral da política pública implica a busca de 
sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, 
da ciência política e da economia [...] e nas sociedades, 
daí por que qualquer teoria da política pública precisa 
também explicar as inter-relações entre Estado, política, 
economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual 
pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência 
política, sociologia, antropologia, geografia, planejamen-
to, gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um in-
teresse comum na área e têm contribuído para avanços 
teóricos e empíricos. (SANTOS, 2015, p. 3). 

Incorporados os conceitos e não sendo oportuno e possível 
esgotar a temática, entende-se que as referências mencionadas, 
propiciam a compreensão do que sejam as políticas públicas e as 
sociais, substanciadas como um conjunto de critérios e ações que 
possibilitem a salvaguarda do bem-estar social, fazendo com que 
os frutos alcançados sejam estendidos a todas as pessoas de igual 
forma.  Assim, é imprescindível reparar que estas políticas públi-
cas sociais, enquanto responsabilidade do Estado, são assinaladas 
por ações que miram a redução de desigualdades causadas pelo 
desenvolvimento socioeconômico, e, de certa forma, impactam 
diretamente na constituição da cidadania.

É no caminho das mudanças da figura e da substância dos 
modelos das políticas públicas que se estabelecem sinais rumo ao 
mapeamento da edificação da cidadania, e à medida que ela vai 
expandindo implica numa correlação direta com a disposição, 
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a sistematização e prática de políticas públicas libertárias pelo 
Estado. Tratando disso, Campos (2001) vê cidadania como o conjun-
to e a conjugação de direitos civis, sociais e políticos assegurados 
aos membros de uma determinada sociedade. Para Campos (2001, 
p. 13), estes: “direitos adquirem efetividade através do exercício 
das liberdades individuais, da participação política e do acesso a 
bens de consumo e à proteção social pública”.

Eis o motivo de buscar apreender a relação entre as políticas 
sociais e a cidadania, pois esta é concebida em um espaço dialético, 
onde a organização social e respectiva participação são fundamen-
tais para a sustentação dos indivíduos como cidadãos. Afinal, uma 
atmosfera democrática mantém a própria cidadania e ainda reforça 
o desempenho do cidadão no controle das políticas públicas para 
atender as necessidades coletivas.

No que se refere à democratização, a participação social pro-
move transparência na visibilidade das ações, permite maior ex-
pressão das demandas sociais, amplia a visão de direitos coletivos, 
viabiliza o aumento da igualdade e equidade nas políticas públicas, 
permitindo ainda mobilizar atores ou estabelecer concertações e 
consensos sobre estas políticas públicas.

Observa-se que o processo de conquista dos direitos sociais, 
por sua origem contraditória, não é simples, uniforme e contínuo, 
o que faz com que a legitimação da cidadania nem sempre suceda 
sob a aparência da unanimidade. Tratando do assunto, Dagnino 
(2002) afirma que:

[...] o processo de construção democrática não é linear, 
mas contraditório e fragmentado. Além disso, demons-
tra também que esse processo se vincula a uma multipli-
cidade de fatores, eliminando qualquer possibilidade de 
conceber a sociedade civil como demiurgo do aprofun-
damento democrático. (DAGNINO, 2002, p. 279).

Tais conquistas de direitos sociais estão em constante pressão 
para que não alcance consolidação na esfera pública, ou seja, para 
que não seja racionalizado, pois uma vez estabelecido e confirma-
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do rompe os alicerces de empoderamento, como afirma Pereira 
(2002, p. 34), direitos sociais: “representam a via por meio da qual 
a sociedade penetra no Estado, procurando: conhecê-lo, controlá-lo 
e interferir na sua estrutura administrativa, nos seus processos de 
legitimação e regulação, nas suas prioridades e objetivos”.

Pensar acerca da realidade das políticas públicas e seus enfren-
tamentos, na concretização dos princípios constitucionais instituí-
dos pelas diretrizes de descentralização político-administrativa e 
da participação social no controle e na formulação das políticas 
setoriais, por si só exige um esforço ímpar quando se entende que 
esta vertente ainda é muito incipiente no mundo do sistema bra-
sileiro4, como veremos na próxima seção.

1.2 Caso brasileiro pós 1988

O movimento que antecedeu a Constituição Federal de 1988 - 
CF88 foi corolário da mobilização de diferentes segmentos sociais, 
que buscavam firmar propostas democráticas, traduzindo a união 
de lutas, pela materialização de direitos básicos do cidadão, que 
amadureceram desde o regime militar. 

Nesta lógica, na concepção de Maria da Glória Gohn (1991, p. 
13), conquanto houvesse um cruzamento intenso de formas organi-
zacionais de setores das camadas médias (lutas das mulheres, dos 
estudantes, dos ecologistas [...] etc.) com setores das classes popu-
lares (lutas por equipamentos coletivos, bens e serviços públicos, 
[...] e pelo acesso à terra), havia “alguns denominadores comuns: a 
construção de identidades através das semelhanças pelas carências; 
o desejo de se ter acesso a direitos mínimos e básicos dos indivíduos 
e grupos enquanto cidadãos; [...]”. 

Por outro lado, salienta-se que, apesar do congresso constituinte 
ter características conservadoras, em razão da pressão, acabou 
congregando demandas e exigências populares, assim, as políticas 

4 O sistema político brasileiro vinha sofrendo alterações e adequações, mormente a partir da metade  
da década de 1980, quando se encerra a ditadura militar e iniciam-se as medidas redemocratizan-
tes, sob eco do coro das “diretas já” entoado após 1983, culminando na constituinte, que remodela 
o trajeto político até então vigente, mas agora num panorama de edificação da cidadania.
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sociais transportaram para o campo legal a solidificação de distintas 
aspirações das classes sociais, e passou a orientar, por parte dos 
entes federados (União, Estados e Municípios), sobretudo a presen-
ça da sociedade local na elaboração e no controle social. Como diz 
Lopes (2004), há muito a sociedade brasileira vem reestruturando 
as esferas de participação popular, na busca de reordenamento 
das instâncias decisórias acerca das políticas sociais públicas, 
entretanto, poucas delas já estão institucionalizadas como canais 
efetivos de expressão das demandas da população. Na mesma 
direção, complementa Arretche (2002):

[...] as deliberações da Constituição Federal de 1988 – 
recuperaram as bases federativas do Estado brasileiro, 
suprimidas durante a ditadura militar. Posteriormente 
– já nos anos de 1990 e já completada a institucionaliza-
ção do Estado federativo – implementou-se um extensivo 
programa de descentralização, particularmente na área 
das políticas sociais. (ARRETCHE, 2002, p. 27).

Destarte, o modelo político brasileiro pós - CF88 estabeleceu 
novos princípios e diretrizes para as políticas públicas realizadas 
pelo Estado, definiu parâmetros democratizantes precisos ao 
processo de elaboração e fiscalização das diferentes políticas se-
toriais. O cenário social é melhorado, as políticas se dispersam em 
distintas áreas e segmentos como saúde, educação, transferência 
de renda e previdência sociais, já consolidadas nacionalmente; 
são organizadas por especialidade e suas ações envolvem recursos 
teóricos, técnicos, tecnológicos, físicos, materiais e humanos pe-
culiares ao seu campo, suscitando um processo gradual de justiça 
mais consistente e coerente. Mira-se, então, um quadro abrangente 
do desenho federativo exposto pela Constituição Federal, e nesse 
contexto, a criação do Estado Federal, ao contrário do Estado Uni-
tário5, passa por um processo de descentralização do poder, com 
divisão de competências entre os vários níveis, ação diversificada, 

5 O Estado Unitário caracteriza-se pela concentração de poder político numa autoridade central, 
que detém a agenda decisória e direciona os mandos desse núcleo convergente aos demais 
espaços de penetração em seu território.
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autonomia administrativa, política e financeira. Igualmente, ques-
tões como o “federalismo” passam a ser de vital importância nas 
discussões de políticas públicas, pois a CF88 redesenhou a Federa-
ção em benefício dos Estados e Municípios, concedendo condições 
políticas e econômicas de autonomia às unidades federadas, onde as 
relações se dão de maneira vertical entre o governo federal, estados 
e municípios garantindo o equilíbrio dentre eles. Este equilíbrio 
viabilizava harmonia e equidade, um verdadeiro contrato federal 
onde, quaisquer dos entes federativos têm, e, pode ou não exercer, 
o direito de implementar programas nas áreas de saúde, educação, 
assistência social, habitação e saneamento, segurança pública, com-
patibilizando o princípio de autonomia com o de interdependência 
entre as partes, culminado numa separação de funções e poderes 
entre os níveis de governo. Da formulação à implementação de 
políticas públicas, nas mais variadas arenas, são recorrentes as 
circunstâncias que podem ser identificadas durante o processo 
de tomada de decisões. Por isso, Souza Neto (2012, p. 301) diz que: 
“o federalismo é um arranjo institucional que envolve a partilha 
vertical do poder entre diversas entidades políticas autônomas, que 
coexistem no interior de um Estado soberano”. Souza Neto (2012, 
p. 302) complementa afirmando que o federalismo aproxima o 
exercício do poder político dos seus destinatários, permitindo que o 
povo tenha maior participação e pratique mais de perto o controle 
sobre as decisões e atividades políticas. 

Abordando o assunto, Soares (1997) fala que o contrato federal 
é o acordo entre as várias comunidades territoriais para a consti-
tuição de uma comunidade política mais ampla, aceitável apenas:   

[...] se houver o interesse compartilhado de pertencer 
a uma comunidade mais ampla. O contrato significa: 1) 
que as comunidades transferem parte dos seus poderes 
para um centro político nacional, 2) que há consenso das 
partes envolvidas em torno das políticas que estabelece-
rão a comunidade política – o que significa delimitar o 
campo de ação de cada esfera de governo e 3) que há ga-
rantia constitucional e institucional de autonomia para 
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cada ente federativo, o que significa autonomia para 
constituir seus governos. (SOARES, 1997, p. 42).

Apesar disso, o federalismo apresenta certos percalços que ini-
bem a implementação das políticas nacionais, pois o Estado deve 
agir racionalmente para aplicação mais adequada dos recursos 
disponíveis. Caminhando nesse sentido, o professor Dalmo Dallari 
afirma que:

O Estado Federal dificulta, e às vezes impede mesmo, a 
planificação, pois é constitucionalmente impossível obri-
gar uma unidade federada a enquadrar-se num plano 
elaborado pela União. Paralelamente a isso, o Estado Fe-
deral, segundo se alega, provoca a dispersão dos recur-
sos, uma vez que obriga à manutenção dos múltiplos apa-
relhos burocráticos, sempre dispendiosos e desejando 
executar seus próprios planos. (DALLARI, 2003, p. 260).

Sintetizando, efetivar políticas sociais em nosso país demanda 
muitas discussões em várias arenas, especialmente as setoriais de 
segurança pública, assunto de relevo na próxima seção.

1.3 Segurança pública – avanços e descompassos

O quadro político e social das sociedades contemporâneas exige 
resposta a novos desafios como aumento na concentração de renda, 
estímulo ao consumo, exclusão social, crescimento do desemprego, 
mudanças que afetam o modo de vida, comportamentos e relacio-
namentos humanos, que contribuem para o aumento da violência 
em todos os extratos sociais. Conquanto o aumento exacerbado 
da criminalidade tenha levado o tema da segurança pública para 
a agenda política e social no Brasil, ainda não existe um sistema 
organizado e hierarquizado neste setor. A pesquisa do Instituto 
Datafolha, divulgada no início do mês de agosto de 2014, mostrou 
que 25% dos brasileiros dizem que o problema que mais o aflige é 
a segurança pública6. A segurança é a “segunda maior preocupação 
dos brasileiros”, perdendo apenas para a saúde. 

6 BENITES, Afonso. Brasil, um país sem uma política de segurança pública. Disponível em https://
brasil.elpais.com/brasil/2014/08/26/politica/1409006289_962975.html. Acesso em 20-05-18.
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Mas afinal, o que é segurança pública? A definição clássica de 
segurança pública é extraída do caput do artigo 144 da CF88, assim 
disposto: 

A segurança pública, dever do Estado, direito e respon-
sabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patri-
mônio, através dos seguintes órgãos: 
I -  polícia federal;
II -  polícia rodoviária federal;
III -  polícia ferroviária federal;
IV -  polícias civis;
V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Ressai do texto legal citado, que a segurança pública desen-
volvida pelo Estado tem sob sua responsabilidade a execução de 
ações repressivas e preventivas, garantindo a ordem pública e a 
incolumidade, para que cidadãos possam conviver socialmente, 
com proteção em relação aos riscos em que estão expostos, bem 
como às suas propriedades. Concomitantemente, concebida como 
dever do Estado, sua atuação não pode ser entendida como exclu-
dente, pois a expressão “responsabilidade de todos”, impõe ações 
políticas nas mais variadas áreas, por meio de coparticipação e 
divisão de tarefas específicas da família, dos órgãos educacionais, 
dos setores da comunidade etc. A realidade histórica geográfica 
determina que a ação estatal só seja eficaz em um contexto demo-
crático, se houver a participação da comunidade no planejamento, 
na fiscalização e na correição das atividades de segurança, ou seja, 
a participação social modifica potencialmente as políticas públicas. 
Afinal, as comunidades sabem, melhor do que qualquer um, quais 
são as suas necessidades, seus anseios, conhecem seu próprio so-
frimento, seus medos, as desordens que sofrem em seu meio, suas 
queixas a respeito do serviço da polícia, portanto podem avaliar 
e sugerir a melhor forma de minorar os fenômenos da violência e 
criminalidade em seus locais de moradia e trabalho, participando 
diuturnamente desse processo democrático de constituição de uma 
polícia cidadã, que tem a pessoa humana como centro e finalidade 
de sua atividade. 
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Depurando a significação, invoca-se Soares (2005, p. 17) apud 
SENTO-SÉ et al. (2005) para quem segurança pública é: “a estabi-
lização de expectativas positivas quanto à ordem e a vigência da 
sociabilidade cooperativa”. Definição esta, crida mais consistente 
e adequada, no entanto, segundo o autor tal estabilização envolve 
realização de objetivos em duas esferas:

a. Fáctica, na qual os fenômenos são diretamente vividos e 
se contam por números, comparam-se por taxas e se dis-
tribuem segundo variáveis sociológicas precisas – nessa 
esfera, importa reduzir a quantidade de práticas violentas, 
especialmente aquelas que se classificariam como crimi-
nosas e, sobretudo, as que ameaçam a vida ou são letais;

b. E intersubjetiva, domínio das percepções coletivas, sen-
síveis a dinâmicas culturais e processos de comunicação 
particularmente complexos – nessa esfera, impõe-se re-
duzir o medo, a sensação de insegurança e a instabilidade 

de expectativas. (SENTO-SÉ et al., 2005, p. 17-18).

Muito além de um conceito, a segurança pública é um direito 
fundamental, portanto deve estar ao alcance de todos corporifi-
cando uma política pública, tanto em ações de Estado, quanto no 
agenciamento de demandas sociais.

Discorrendo sobre a temática, o sociólogo José Luiz Ratton, 
professor da Universidade Federal de Pernambuco e um dos idea-
lizadores do “Pacto Pela Vida”, projeto do governo pernambucano 
que reduziu os homicídios em quase 60% em sete anos, disse que: 
“em muitos casos a participação do governo federal se resume em 
comprar viaturas e oferecer treinamento para os policiais. Isso não 
é uma política de segurança”7. 

Daí a necessidade de formulação de uma política de segurança 
que ultrapasse a visão restrita e míope de mera defesa social do Es-
tado, mas que seja desenhada, acima de tudo, com uma abordagem 
clara de garantia de direitos cidadãos, que imponha a participação 
e comprometimento de todos os segmentos formais e informais. 

7 Cf. nota desta seção.
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Uma política pública que responda aos anseios dos cidadãos e dis-
tinga os principais problemas que são colocados, a criminalidade 
geral e organizada, a corrupção, as desordens sociais e, sobretudo 
a segregação das minorias e de grupos vulneráveis.

Ocorre que, a segurança pública ainda tem sido considerada 
‘uma não política’ exatamente pela complexidade do sistema polí-
tico brasileiro – o problema do federalismo, ou seja, questiona-se: 
quem vai coordenar, quem vai ter o bônus e o ônus da política? 
Tem muitos interesses divergentes, nas mais diversas arenas, como 
menciona Arretche (2002):

[...] em Estados federativos a implementação de reformas 
de âmbito nacional tenderia a ser mais difícil do que em 
Estados unitários, porque os governos locais têm incenti-
vos e recursos para implementar as suas próprias políti-
cas independentemente do governo federal, porque têm 
representação no Parlamento para vetar as iniciativas de 
política que são contrárias a seus interesses ou, ainda, por-
que podem simplesmente não aderir à implementação de 
programas do governo federal. (ARRETCHE, 2002, p. 31). 

De tal modo, para existência real das políticas públicas de se-
gurança é essencial que os entes federados façam convergir suas 
ações para a efetivação de objetivos comuns. 

Entretanto, em face de tanta complexidade e conveniências, 
a história tem indicado que episódios de grande clamor público, 
como o caso envolvendo Rambo, ex-policial militar, na Favela Naval 
em Diadema/SP em 19978, e situações de violência e criminalidade, 
como o assalto ao ônibus 1749, e ainda, de emergência envolvendo 
ações de conflitualidades, pressionam o Estado na direção e formu-
lação dos planos na área da segurança pública no Brasil. 

8 O Caso Favela Naval refere-se a uma reportagem que foi ao ar em 31 de março de 1997, no Jor-
nal Nacional da Rede Globo, onde policiais militares aparecem humilhando, espancando e exe-
cutando pessoas numa blitz na Favela Naval, em Diadema, na Grande São Paulo. Memória 
Globo. Consultado em 31 de julho de 2018. 

9 Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da candelária ocorrido na madrugada 
de 23 de julho de 1993, foi morto por policiais depois de uma tentativa de assalto ao ônibus 174 
onde sua refém, a professora Geisa Firmo Gonçalves, também foi alvejada e faleceu.
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Foi assim na criação da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública - SENASP em 1998, subordinada ao Ministério da Justiça, 
visando a definição e implementação da política nacional de se-
gurança pública, além de manter e ampliar o Sistema Nacional de 
Informações de Justiça e Segurança Pública – INFOSEG. Contudo, 
conforme Cano (2006):

A própria Secretaria Nacional não conseguiu, desde sua 
criação, corresponder às expectativas geradas. A falta de 
critérios políticos rígidos em relação aos programas es-
taduais financiados e os sucessivos cortes de orçamento 
enfraqueceram consideravelmente seu papel de indutor 
de políticas nos estados, que deveria ter sido executado 
através do Fundo. (CANO, 2006, p. 140).

Como consequência disso, o presidente Fernando Henrique 
Cardoso – FHC promoveu a edição do I Plano Nacional de Segurança 
Pública (PNSP) em 2000, tornando-se marco histórico de grande 
significação para política de segurança pública brasileira, como 
diz Lopes (2009):

O Plano Nacional de Segurança Pública de 2000 é consi-
derada a primeira política nacional e democrática de se-
gurança pública focada no estímulo à inovação tecnoló-
gica; alude ao aperfeiçoamento do sistema de segurança 
pública através da integração de políticas de segurança, 
sociais e ações comunitárias, com a qual se pretende a 
definição de uma nova segurança pública e, sobretudo, 
uma novidade em democracia. (LOPES, 2009, p. 29). 

O PNSP proporcionou o início de uma reengenharia no âmbito 
institucional, viabilizando a estruturação dos órgãos operacionais 
de segurança estatais, principiou a unificação da matriz curricu-
lar das academias, o que permitiu a capacitação dos contingentes 
policiais de modo precário, porém mais nivelado. Todavia o que 
teve de mais importante foi sua mobilização nacional, visando 
aperfeiçoar o sistema de segurança pública brasileiro, por meio 
de propostas que integrassem as políticas de segurança, políticas 
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sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o 
crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tran-
quilidade do cidadão brasileiro, e entre as ações efetivadas estava 
a implantação da filosofia de polícia comunitária. Em que pese 
às inovações à época, Salla (2003, p. 430) sustenta que: “o Plano 
não fixava os recursos nem as metas para ações. Ao mesmo tempo, 
não estavam estabelecidos quais seriam os mecanismos de gestão, 
acompanhamento e avaliação do plano”. A insuficiência de recursos 
específicos e carência de metas delineadas para as ações e processos 
para avaliação do plano, levou o PNSP ao fracasso, conquanto tenha 
sido a partir dele que se evidenciou a importância e necessidade de 
colocar o tema da segurança pública como prioridade do governo 
e dos Estados, porquanto trata de uma questão complexa e que 
necessita da cooperação de todos.

Por outro lado, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a 
presidência deu continuidade, em parte, às boas práticas conse-
quentes do PNSP, atribuindo à SENASP a responsabilidade por 
ter destacado e divulgado, nos anos anteriores, a importância 
do processo de ampliação da responsabilização como princípio 
estrutural do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, porém, 
acabou reformulando suas diretrizes e lançando o seu próprio 
Projeto Nacional de Segurança Pública em 2003. A partir daquele 
ano a SENASP se estabiliza como órgão responsável por arquitetar, 
delinear e executar a política articuladora do SUSP, e fundada nas 
concepções federalistas, busca a integração entre as Unidades da 
Federação, organizando uma série de ações estruturantes do SUSP. 

Na ocasião, o repasse de recursos nas unidades federativas para 
investimentos na área de segurança pública, no Brasil, passou a ser 
condicionado à implantação de conselhos comunitários de seguran-
ça pública, como salienta Miranda (2007, apud Moraes, 2009, p. 19):  
“no que diz respeito à segurança, o condicionamento de liberação 
de verbas somente começou em 2003, com a proposta do Sistema 
Único de Segurança Pública (SUSP), que colocou a implantação de 
Conselhos Comunitários de Segurança como requisito.”
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De tal modo, pra além de um órgão repassador de recursos, a 
SENASP se tornou influente nas reformas institucionais das polícias 
no Brasil, direcionando esse processo, e mediante elaboração de 
diagnóstico, planejamento, execução e monitoramento, inicia um 
novo estilo de ação, fundada na gestão estratégica, culminando 
na criação implantação de um novo sistema de distribuição de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, baseado 
em indicadores estatísticos que aferiam necessidade dos estados 
e municípios. Apesar de todas as melhorias e investimentos, por 
meio de uma auditória interna, verificou-se que os recursos do 
FNSP vinham diminuindo continuamente entre 2003 e 2006, diante 
da devolução dos recursos de convênio por parte das unidades 
federativas municipais e estaduais.

Esse cenário culmina em outra política de grande expressão no 
Brasil, denominada Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI (2007), instituído pelo governo federal em 
20/08/2007, por meio da Medida Provisória nº 384 – MP 384, que 
apesar de ser um programa federal, é de participação voluntária 
pelos entes Estados, Distrito Federal ou Município. O artigo 2º da 
MP 384 dispunha que o PRONASCI estava destinado “a articulação 
de ações em segurança pública, com o propósito de prevenir, con-
trolar e reprimir a criminalidade” e ainda “estabelecer políticas 
sociais e ações de proteção às vítimas”. 

Seguramente, o PRONASCI promoveu uma transformação com-
plexa cogente ao fortalecimento da democracia, como argumenta 
Freire (2009, p. 107): “[...] na perspectiva de Segurança Cidadã, o 
foco é o cidadão e, nesse sentido, a violência é percebida como os 
fatores que ameaçam o gozo pleno de sua cidadania”, e acrescen-
tando ainda que:

A perspectiva de Segurança Cidadã defende uma abor-
dagem multidisciplinar para fazer frente a natureza 
multicausal da violência, na qual políticas públicas mul-
tissetoriais são implementadas de forma integrada, com 
foco na prevenção à violência. Nesse sentido, uma Políti-
ca Pública de Segurança Cidadã deve contar não apenas 
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com a atuação das forças policiais, sendo reservado tam-
bém um espaço importante para as diversas políticas 
setoriais, como, educação, saúde, esporte, cultura, etc. 
(FREIRE, 2009, p. 107).

De fato, foi em 2007, com o PRONASCI, que se consolida a se-
gurança cidadã e a democracia deliberativa, dividindo as respon-
sabilidades sociais entre os órgãos operacionais de segurança e a 
comunidade, contudo, o grande marco histórico ocorre em 2009, 
com o advento da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública – 
1ª CONSEG, quando se propôs a democratização da discussão sobre 
o tema, cujo diálogo se deu amplamente em âmbito nacional, num 
inédito processo de participação cidadã na definição dos princípios 
orientadores das políticas de segurança no Brasil.

Entre os avanços e conquistas no setor de segurança pública no 
início do século XXI, há que se ressaltar o grande esforço e diferen-
cial realizado durante o Governo Lula, quando alguns consensos 
foram estabelecidos, delineando caminhos para políticas públicas 
à época. Para Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça à época, 
na apresentação do Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública (2009, p. 9): 

O grande legado do processo conferencial, sem dúvida 
alguma, será a superação definitiva de um certo tipo de 
abordagem que identificava o tema da segurança públi-
ca como uma espécie de “ciência obscura”, acessível so-
mente a especialistas e profissionais da área. A 1ª CON-
SEG demonstra que através da participação democrática, 
o Estado brasileiro tem maiores e melhores condições de 
encontrar os meios para assegurar a todos os cidadãos 
o direito fundamental à uma vida segura. (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2009, p. 9).

A 1ª CONSEG evidenciou que por meio da participação demo-
crática, é possível idealizar e mobilizar recursos para viabilizar a 
todos os cidadãos o direito fundamental a uma vida segura, como 
se vê nas palavras de Regina Miki, Coordenadora Geral, em seu 
Relatório Final (2009, p. 13): “Segurança pública é direito funda-
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mental do cidadão, garantido tanto pela Constituição Federal como 
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem”.

No entanto, por falta de uma política específica constitucionali-
zada, os planos anteriores foram perdendo força até que, com o im-
peachment de Dilma Vana Rousseff em 2016, assumiu a presidência, 
interinamente, Michel Miguel Elias Temer Lulia, propondo logo no 
início de sua gestão o Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP 
201710. A tensão política e econômica que assolava o país fez com 
que o PNSP 2017 fosse esquematizado às pressas, a peça construída 
era anêmica, e praticamente permaneceu no plano das ideias, tendo 
seus dias contados. Contudo, menos de um ano de estabelecimento 
a situação política se agravou, sobretudo em razão dos escândalos 
publicitados que se avolumavam na operação “Lava Jato”11. Então, 
o presidente Michel Temer sancionou a Lei nº 13.675/201812, no dia 
11 de junho, criando o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e 
a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), 
para consolidar as ações preventivas e repressivas, com ênfase na 
mediação e redução das vulnerabilidades sociais, tendo como órgão 
central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

A PNSPDS13, organizada pela União, está prognosticada para 
durar dez anos, tem a finalidade de preservar a ordem pública 

10 A morte de 56 detentos ocorrida durante uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj), situado no km 8 da BR-174, em Manaus/AM, nos primeiros dias do ano de 2017, acompa-
nhada de uma crise que se instalou em diversos presídios do país levou o Temer a editar o Plano. 

11 Investigação da Polícia Federal e Ministério Público Federal que teve início em 2008 com objeti-
vo de apurar um esquema de corrupção entre empresários e políticos na Petrobrás. Toda Maté-
ria. Lava Jato. Disponível em https://www.todamateria.com.br/lava-jato/Acesso em 20-06-18.

12 Temer conseguiu resistir até início de 2018, pois além da crise financeira e política na sua 
gestão, estava pressionado pelos imbróglios causados a partir da publicação e efetivação do 
inédito Decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr ter-
mo ao grave comprometimento da ordem pública, somada a precária e repentina criação do 
Ministério Extraordinário da Segurança Pública, bem como em razão do cenário consequente 
da proximidade das eleições gerais.

13 A PNSPDS tem por princípios o respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias in-
dividuais e coletivos; a proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança 
pública, bem como dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da ci-
dadania e da dignidade da pessoa humana; a eficiência na prevenção e repressão das infrações 
penais; a redução de riscos em situações de emergência e desastres; a participação e controle 
social; a mediação ou resolução pacífica de conflitos; o uso comedido e proporcional da força; 
a publicidade das informações não sigilosas; a simplicidade, informalidade, economia procedi-
mental e celeridade no serviço prestado.
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e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de ação 
conjunta, coordenada, sistemática, harmônica e integrada dos 
órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, a quem cabe a tarefa 
de estabelecer suas respectivas políticas a partir das diretrizes do 
plano nacional, de forma articulada com a sociedade. 

Uma das inovações introduzidas pelo SUSP é a previsão de cons-
trução e execução de políticas públicas voltadas para a realização 
da segurança cidadã, cujo objetivo é dar efetividade às ações de 
prevenção da violência e da criminalidade e de calamidades e tem 
como meta garantir a inclusão social e a igualdade de oportunida-
des. Neste específico, cabe separar dentre as principais diretrizes 
da Lei nº 13.675, mencionadas no Artigo 5º, as seguintes: 

I - atendimento imediato ao cidadão; [...] III - fortaleci-
mento das ações de prevenção e resolução pacífica de 
conflitos, priorizando políticas de redução da letalidade 
violenta, com ênfase para os grupos vulneráveis; IV - atua-
ção integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios em ações de segurança pública e políticas 
transversais para a preservação da vida, do meio ambien-
te e da dignidade da pessoa humana; [...] X - atendimento 
prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade [...] XII - ênfase nas ações de 
policiamento de proximidade, com foco na resolução de 
problemas; [...] XIV - participação social nas questões 
de segurança pública; [...] XIX - incentivo ao desenvolvi-
mento de programas e projetos com foco na promoção da 
cultura de paz, na segurança comunitária e na integra-
ção das políticas de segurança com as políticas sociais 
existentes em outros órgãos e entidades não pertencentes 
ao sistema de segurança pública; (Grifos do autor)

Expostos os pontos fundamentais dos programas, planos e 
ações, bem como as camadas que ganharam as políticas no setor 
ao longo do tempo, verifica-se que, embora as agendas de governo 
(FHC, Lula/Dilma e Temer) sejam muito diferentes, alguns temas 
permanecem: participação social nas questões de segurança  
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pública; incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos 
com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitá-
ria e na integração das políticas. Mesmo assim, como diz Arthur 
Trindade Costa14, professor da UNB e coordenador do Núcleo de 
Estudos sobre Violência da Universidade de Brasília: “as ações 
precisariam de uma integração maior entre todos os entes e esse 
protagonismo deveria ser da União. Até agora, o governo federal se 
mostrou muito tímido na tarefa de induzir reformas e em buscar 
instrumentos que melhorem a segurança”. 

Em face dessa instabilidade nas políticas públicas de segurança 
questiona-se: por que, assim como sobreveio com as políticas se-
toriais de saúde e educação cujos objetivos já estão consolidados, 
em face dos estímulos a formação de “conselhos de políticas” – en-
quanto canais institucionalizados de participação e expressão de 
partilha do poder entre Estado e sociedade civil, não tem sucedido 
na área de segurança pública?

Temos várias respostas à arguição e os autores são complemen-
tários. Azevedo; Marteleto (2008) explicam: 

Enquanto as políticas públicas para as áreas da saúde, 
educação e assistência social são tratadas na Constitui-
ção Federal Brasileira de maneira integrada e com ações 
que dependem da aquisição de conhecimentos técnico-
-científicos, de abordagens preventivas e, sobretudo, da 
participação da comunidade organizada, o mesmo não 
ocorre com a segurança. Nos termos da Constituição, a 
segurança pública é abordada mais como defesa das ins-
tituições do Estado, do que como direito da população. 
(AZEVEDO; MARTELETO, 2008, p. 275).

Costa (2014)15 elenca como obstáculos ao sucesso de um plano 
nacional de segurança: 1) a falta de continuidade de projetos nas 
trocas de governos; 2) a falta de transparência na divulgação dos 
dados. E ressalta que:

14 Cf. nota desta seção.

15 Cf. nota desta seção.
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Países como os Estados Unidos ou o Canadá produzem 
há quase um século anuários estatísticos detalhando 
onde ocorreram os principais crimes. O governo brasi-
leiro nunca fez por si só nada parecido. Ao invés disso, 
financia alguns projetos específicos, como o anuário 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ou Mapa da 
Violência. São iniciativas importantes, mas sem o carim-
bo direto da União. (COSTA, 2014).

O pesquisador Bráulio Silva16, do Centro de Estudos de Criminali-
dade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, 
esclarece que: “os casos brasileiros em que houve um avanço tiveram 
a participação direta dos secretários ou governadores.” Contudo, as 
boas práticas não são replicadas em outras unidades federativas, 
as políticas são estaduais e os sistemas raramente se comunicam, a 
política é heterogênea para um problema muito complexo.

Para Cano (2006), os programas nacionais não alcançam a uni-
versalidade e a capilaridade com que são concebidos e sofrem riscos 
permanentes de interrupção. Isto gera as reedições dos planos. Cano 
(2006, p. 141) ressalta as políticas estaduais de segurança sem pla-
nejamento, objetivos e avaliação – são reativas e fundamentadas na 
repressão, mais do que na prevenção. Não obstante, as competências 
de segurança pertençam ao âmbito estadual, “a pressão popular e 
a melhor situação econômica de alguns municípios em relação aos 
estados têm favorecido a intervenção local”. (CANO, 2006, p. 145). 

Finalmente, uma política pública de segurança deve articular 
repressão e prevenção ao crime, impõe a participação e compro-
metimento dos segmentos formais e informais da sociedade e a 
própria sociedade – prevenção social17, sem prejuízo do sistema 
de prevenção situacional. Quando o arquétipo ocorre, evita-se a 
política de remendos tratada por Nucci (2016)18 em seu artigo: 

16 Cf. nota desta seção.

17 Conjunto de ações de determinada instituição responsável pela redução da vulnerabilidade da 
pessoa humana.

18 NUCCI, Guilherme de Souza. Segurança pública: um dever de todos. Revista Consultor Jurídico. 
São Paulo, 2016. 
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Um dos pontos problemáticos mais relevantes concerne 
à política de remendos usada pelo Estado para preten-
samente resolver problemas. Explicando: a política de 
remendos diz respeito à repressão ao crime, vale dizer, 
o que já consta como lesão a algum bem jurídico é obje-
to de preocupação estatal. Esquece-se o Estado, por seus 
agentes, que a prevenção é o melhor caminho. Manter 
vias públicas limpas e bem iluminadas, inserir a polí-
cia preventiva nos bairros, possuindo contatos com a 
comunidade, promover o lazer para crianças e jovens, 
estimular a educação e a cultura como formas de apri-
moramento comportamental, instituir um conselho de 
direitos humanos para que não existam porta-vozes ile-
gítimos, enfim, adotar um programa de prevenção é o 
caminho significativamente melhor.

Nesse escopo cabe uma síntese sobre a prevenção e, para tanto 
buscaremos em Cano (2006), que nos apresenta três tipos: situa-
cional, social e policial19; trataremos apenas os dois primeiros, 
muito embora um programa possa abranger mais de um deles. Os 
programas de prevenção situacional para Cano:

[...] pretendem reduzir as oportunidades de ocorrência 
de crimes ou atos de violência em determinados locais, 
atuando diretamente sobre eles. A meta é a modificação 
do meio social para torná-lo menos susceptível à ocor-
rência de delitos. Por trás deste modelo está a teoria das 
oportunidades, que ressalta a importância não de mudar 
o agressor potencial, mas de tentar reduzir as oportuni-
dades para que transgrida. (CANO, 2006, p. 150).

O autor traz como exemplos de prevenção situacional a recu-
peração de espaços públicos degradados e a instalação de câmeras 
em pontos de grande circulação da cidade ou de alto risco. Os 
programas de prevenção social para Cano (2006, p. 151): “são inter-

19 Os programas de prevenção policial constituem iniciativas em que o poder local atua através 
de uma força policial para que esta, por meio do patrulhamento das ruas, da atuação da polícia 
comunitária ou de outro mecanismo, ajude a reduzir a incidência criminal. Estes programas 
dependem, obviamente, da capacidade de articulação das forças policiais do município. 
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venções que procuram mudar as condições de vida de pessoas com 
alto risco de desenvolver comportamentos agressivos ou delitivos, 
no intuito de diminuir esse risco”. Nesse sentido, ele propõe três 
níveis de prevenção social:

• prevenção primária, dirigida à população em geral, 
como os programas de atenção universal;

• prevenção secundária, destinada aos grupos em risco 
de sofrer ou cometer atos violentos;

• prevenção terciária, cuja meta é aliviar a situação das 
vítimas da violência ou ajudar a reinserção social dos au-
tores. (CANO, 2006, p. 151).

Os resultados dos programas de prevenção social são demora-
dos, pois conforme Cano (2006, p. 151): “se baseiam na mudança 
das condições de vida ou das relações entre as pessoas”. Atingindo 
o alvo, seu impacto “pode ser mais intenso e mais prolongado que 
o dos programas situacionais”. A filosofia de distintos programas 
de intervenção social trata de conceitos diversos, como direitos 
humanos, cidadania, melhoria das condições materiais de vida e 
outros, e isso gera um perfil diferente para cada programa, mesmo 
que a abordagem geral seja a mesma. 

Os projetos municipais propõem-se a fomentar a participação 
da comunidade e da sociedade civil no processo de formulação e 
implementação de prevenção social. Apesar de todo esforço neste 
específico, tais programas precisam de uma avaliação de resultados 
que apontem caminhos e suscite apoio público e político para as 
iniciativas bem-sucedidas, no entanto, assevera Cano:

[...] é desoladora a situação. Os programas não contam 
com avaliações de impacto que mostrem se alcançaram 
os resultados propostos. [...] são de extrema importância 
para garantir a continuidade dos programas e para que 
se possa alocar os recursos de forma eficiente. [...] sem 
avaliações que revelem efeitos claros será difícil conse-
guir financiamentos a longo prazo para esses projetos. 
(CANO, 2006, p. 154-155).
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Destarte, nota-se que se a política de segurança tivesse maior 
participação social seria mais efetiva. Buscando a ampliação da 
cooperação, sob este desenho emanado das novas políticas públicas 
de segurança, chega-se aos espaços dialógicos dos conselhos, que 
sintetizaremos no próximo capítulo. 
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Capítulo 2  

Conselhos – Ambientes de 
Participação e Controle Social

A relação sociedade/Estado vem tomando novas formas no sécu-
lo XXI, categorias como ação comunicativa, democracia popular e 
deliberativa, movimentos sociais, participação e accountability vêm 
sendo legitimadas e reproduzidas para compreensão dos conflitos 
e consensos acontecidos entre poder público e cidadão. Tratando 
a temática, Lima (2019, p. 46) pronuncia: “ela se caracteriza por 
dicotomias e contradições que ao longo do tempo vem sofrendo va-
riações, a partir do surgimento de espaços que promovem a copar-
ticipação”, permitindo a “capacidade de negociação e construção 
do interesse público na formação das políticas”. Essa relação exige 
participação ativa por parte da sociedade civil em um contexto so-
cioeconômico, político e cultural amplo em que, diferentes forças 
sociais compõem o desenho e a moldura da forma e intensidade da 
participação realizada em determinada realidade social. 

Estes esforços precisam ocorrer espontaneamente nos conse-
lhos, exaurindo os temas propostos, visando compreensão geral 
e crítica da realidade social nas suas multíplices manifestações, 
dos conselheiros e dos demais participantes, desde as propostas 
à avaliação das políticas públicas, viabilizando a coerência e a 
articulação entre as ações, serviços e os diversos setores sociais. A 
utilização de conselhos na gestão pública e em grupos organizados 
da sociedade civil não é recente, segundo Gohn (2006): “os conselhos 
são tão antigos quanto a própria democracia participativa e datam 
suas origens desde os clãs visigodos”. No Brasil, como aponta Gohn 
(2006, p. 06), tivemos as experiências colegiadas conselheiristas: 
“conselhos comunitários criados para atuar junto à Administração 
Municipal ao final dos anos 1970 (Gohn, 1990); os conselhos popu-
lares, ao final dos anos 1970 e parte dos anos 80 (Urplan, 1984)”.  À 
época, afirma a autora, a participação popular foi definida “como 
esforços organizados para aumentar o controle sobre os recursos 
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e as instituições que controlam a vida em sociedade”. Esses con-
selhos são espaços públicos criados por lei onde participam “as 
organizações governamentais em conjunto com a sociedade civil 
organizada – associações e organizações não governamentais”, 
constituindo-se num campo de debate e discussões na construção 
conjunta de acordos que atendam aos interesses da sociedade civil 
local com apoio e orientação do Estado. Assim, pode-se entender os 
conselhos como meios que estreitam a relação governo/sociedade 
civil na busca de saídas para os problemas sociais de toda ordem. 
Para Gohn (2003), os conselhos: 

São agentes de inovação e espaço de negociação dos con-
flitos. Entretanto, há uma longa história e um acirrado 
debate na trajetória dos conselhos envolvendo questões 
relacionadas com participação, formas de governo e re-
presentatividade, natureza da esfera pública, divisão de 
poder local, regional, nacional e global, além de temas 
mais abrangentes que configuram o cenário em que os 
conselhos se desenvolvem, como o próprio sistema da 
democracia e os condicionantes políticos econômicos 
que influenciam as gestões públicas. (GOHN, 2003, p.7).    

Estes conselhos têm algumas características próprias depen-
dendo dos assuntos e fins a que se destinam, discorrendo sobre 
eles Gohn (2006, p. 07) faz as seguintes classificações: a) conselhos 
ligados às ações e serviços públicos (saúde, educação, habitação, 
emprego e cultura); b) conselhos referentes aos interesses gerais 
da comunidade (meio ambiente, defesa do consumidor e patrimô-
nio histórico-cultural); e c) conselhos vinculados a interesses de 
grupos e camadas sociais (crianças e adolescentes, idosos, negros, 
mulheres, portadores de necessidades especiais etc.). Neste escopo, 
a autora traz para a discussão a figura dos conselhos gestores, cujos 
representantes têm assento institucional junto ao Poder Público, 
informando que estes implantam novidades no campo da política 
e são diferentes dos conselhos comunitários, populares ou dos 
fóruns civis não governamentais, compostos exclusivamente de 
representantes da sociedade civil, conselhos que predominaram 
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até 1988; para ela, o poder destes representantes estava na força 
da mobilização e da pressão. Segundo Gohn (2011, p. 231), estes 
conselhos gestores: “inserem-se na esfera pública e integram-se 
com os órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo, voltados 
para políticas públicas específicas, responsáveis pela assessoria e 
suporte ao funcionamento das áreas em que atuam”.  Eles foram 
vistos como novos instrumentos de expressão, representação e par-
ticipação em razão do potencial capaz de gerar mudança política. 
Se efetivamente representativos, diz Gohn (2011, p. 232): “poderiam 
imprimir um novo formato às políticas sociais, pois se relacionam 
ao processo de formação das políticas e de tomada de decisões”.

Entre as inovações pós CF88, formaram-se Conselhos de Políti-
cas Públicas que ensejam outras maneiras de participação cidadã 
para além da democracia representativa, ampliando a experiência 
de cidadania que passa a demandar, do governo e da sociedade 
civil, a superação de práticas de delegação que não se sustentam 
em uma representação legítima próprias de processos de delega-
ção pouco democráticos. Nesse sentido, as funções, deliberativa 
e controladora, entregam aos Conselhos de Políticas Públicas um 
grande papel na construção e materialização de experiências de 
democracia participativa nas políticas sociais. Essa participação 
social é essencial nos debates, ampliando os temas discutidos, mas 
também nas deliberações, apresentando demandas que devem 
constar das agendas. Inicia-se então, uma nova institucionalidade 
pública que Gohn (2011, p. 232) denomina: “nova esfera social-pú-
blica ou pública não-estatal”, ou seja, um novo padrão de relações 
Estado/sociedade, admitindo a participação de segmentos sociais 
na formulação de políticas sociais, e “possibilitando à população o 
acesso aos espaços em que se tomam as decisões políticas, tendo a 
possibilidade de exercer controle social sobre o Estado”. 

Este modo de coparticipação é essencial e segundo Souza (2010, 
p. 154), se concebe como controle, pois, uma das necessidades ba-
silares das novas democracias é a ampliação dos controles sociais 
sobre as políticas públicas; a sociedade civil deve monitorar e acom-
panhar a atuação das instituições estatais. Em consequência disso, 
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a partir de 1990, acatando à CF88 e outras legislações específicas, 
são instituídos conselhos interinstitucionais como instrumentos de 
mediação na relação sociedade/Estado, por meio de interpelações 
recíprocas. 

Até aqui abordamos as classificações dos conselhos, mas é 
preciso pontuar sua natureza. Alguns conselhos têm natureza de-
liberativa, com capacidade própria de decidir sobre a formulação, 
o controle, a fiscalização, a supervisão e a avaliação das políticas 
públicas, com inclusão e destinação do orçamento; enquanto outros 
são de natureza consultiva, impondo ao Estado o dever de buscar 
o conselho gestor para definir como irá direcionar as políticas 
públicas. 

Neste específico, salienta Gohn (2006), existem legislações orgâ-
nicas que regulamentam, no direito constitucional, a participação 
por meio de conselhos deliberativos, compostos por representantes 
do Poder Executivo e membros de instituições da sociedade civil, 
nos diversos níveis das administrações (federal, estadual e muni-
cipal).  A autora adverte que:

[...] a participação passou a ser vista sob o prisma de um 
novo paradigma – como Participação Cidadã, baseada 
na universalização dos direitos sociais, na ampliação do 
conceito de cidadania e numa nova compreensão sobre 
o papel e o caráter do Estado. A participação passou a 
ser concebida como intervenção social periódica e pla-
nejada, ao longo de todo o circuito de formulação e im-
plementação de uma política pública, porque as políticas 
públicas ganharam destaque e centralidade nas estraté-
gias de desenvolvimento, transformação e mudança so-
cial. (GOHN, 2006, p. 07).

Por isso, é indispensável definir o alcance da participação cidadã 
nesses conselhos sob este novo modelo, em razão de sua natureza, 
evitando equívocos de entendimento. Na concepção de Moraes 
(2009, p. 15): “a participação social representa um processo median-
te o qual várias camadas e esferas sociais contribuem na produção, 
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gestão e compartilhamento dos bens de uma sociedade”. Tratando 
sobre este alcance participativo nos conselhos, Lima (2019, p. 50) 
explica: “mediante interpretação do Artigo 74 § 2º da CF 88, um 
conselho, como associação de pessoas, é parte legítima para respal-
dar a soberania popular, que é o princípio basilar da democracia”. 

Surge então a questão: De que democracia estamos falando? 
Na compreensão de Silva (2012, p. 42): “o conceito de democracia 
varia de acordo com o momento histórico [...] mantido sempre o 
princípio básico de que ela revela um regime político em que o 
poder repousa na vontade do povo” – democracia participativa, 
caracterizada, segundo Silva (2012, p.43): “[...] pela participação 
direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo”. 

Caminhando na mesma direção, Moraes (2007) compreende a 
expressão da soberania popular por meio da democracia partici-
pativa. Para ele, o princípio democrático manifesta a exigência da 
integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida 
pública do país, visando garantir o respeito à soberania popular. 

De tal modo, o autor está dizendo que o princípio da soberania 
popular afiança que todos os interesses estejam e desejam ser 
representados. Fala-se aqui da predisposição, do voluntariado, ou 
seja, o cidadão na medida de sua aptidão e em função dos chama-
mentos da própria comunidade deve cooperar, no que puder, na 
segurança e no bem-estar coletivo. 

No tocante a isso, deve-se lembrar que a participação comuni-
tária na área da segurança pública é uma questão de conscienti-
zação, na busca de uma cultura de paz, pois não existe cidadania 
sem participação. O problema é que, muitas vezes, a sociedade é 
voz sem som, grito sem eco e presença na invisibilidade. 

O desafio, todavia, está no ímpeto de fortalecimento da parti-
cipação ativa nos e pelos conselhos, que se individualizam como 
ambientes de exercício do controle social, que entusiasma a in-
terferência do sujeito, sugerindo, avaliando os projetos e as ações 
dos agentes estatais, enfim, atuando na articulação das políticas 
e fiscalização de organizações públicas ou privadas em sua área. 
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Esta corresponsabilidade entre organismos governamentais e 
demais setores da sociedade, com ações transversais e multidisci-
plinares, demanda em contrapartida a efetivação de um “eficaz 
controle social para lidar com a complexidade desses problemas”. 

No mesmo raciocínio, Cristo (2012) assevera que este controle 
social foi incorporado com maior ênfase, formando espaços de 
participação da população, centros de discussões e práticas de di-
versos seguimentos da sociedade civil influindo sobre as ações do 
Estado, no sentido de acolher os anseios da maioria da população. 

Por outro lado, existem ainda outras instâncias em que os con-
selhos se apresentam como espaços consultivos de participação 
coletiva, de mediação de conflitos ou fóruns de debate, chamados 
de conselhos comunitários, e compreendem um formato de repre-
sentação comunitária, geralmente eles são informais, não dispondo 
de poder decisório, mas podem trabalhar como meio de pressão 
e controle social. 

A despeito do conceito mais comum e literal da expressão 
“controle social” esteja associado ao domínio do Estado sobre a 
sociedade, ele tem sido alvo das discussões e práticas de diferen-
tes segmentos da sociedade, conquanto seu significado na teoria 
política é ambíguo, podendo ser ideado em sentidos distintos, ora 
é empregado para designar a influência do Estado sobre a socie-
dade quanto para indicar o controle da sociedade (ou de setores 
organizados na sociedade) sobre as ações do Estado. 

Desse modo, o uso da mesma expressão em dois sentidos deve 
ser objeto de reflexão e justificada, tanto como conceito ligado à 
análise de políticas públicas, relativo às formas de monitoramento 
da ação estatal, enquanto sinônimo dos processos de construção da 
ordem pública e da modificação de comportamentos através das 
redes de relações de vizinhança sustentadas por famílias, organi-
zações de bairro, igrejas etc. na gestão dos conflitos, na imposição 
de normas, na detecção dos comportamentos desviantes.

Assim, são necessárias algumas pontuações, mormente sob a 
perspectiva da área de segurança pública, para que não reste ne-
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nhuma dúvida ao final. Olhar pela ótica da primeira acepção, ação/
pressão sobre o Estado, no interior das estruturas burocráticas, 
no sentido de torná-las transparentes, impõe uma contemplação 
focal, isto é, uma digressão sobre accountability. A tese de Lima 
(2019, p. 51) é: “com o estímulo a espaços de participação social 
nos assuntos ligados à segurança pública, a cooperação mútua 
torna-se uma resposta mais eficaz para o problema da criminali-
dade”, isto é, “um melhoramento para o controle e accountability 
das instituições policiais”.

Postas as cartas na mesa, importa adiante, caminhar laco-
nicamente sobre a significação da expressão accountability. Na 
trajetória elucidativa buscamos em Cubas (2010) algumas conside-
rações.  De modo geral, para Cubas (2010, p. 76): “a accountability é 
definida como a obrigação dos agentes públicos de responder por 
seus atos a instâncias internas ou externas. Porém, não é possível 
encontrar na literatura um consenso em sua definição quando o 
termo é depurado”. No debate produzido por O’Donnel (2003, apud 
Cubas, 2010, p. 79-80) acerca da accountability, é apresentada uma 
abordagem nova, diferenciando os tipos de prestação de contas 
segundo categorias vertical e horizontal. Dois deles são verticais: 
o eleitoral, em que os eleitores fazem suas escolhas; e o “societal, 
em que grupos mobilizam o sistema legal para suas demandas 
em relação à prevenção, reparação ou punição de ilegalidades”. 
No horizontal: a prestação de contas é exercida por “instituições 
do Estado devidamente encarregadas da prevenção, reparação e 
punição de ações ilegais cometidas por agentes públicos”. Nesse 
tom, acresce o ponto de vista de Pinheiro (1985, apud Cubas, 2010, 
p. 84), pois, para ele: “é imperativo que um governo que se propõe 
democrático adote estratégias democráticas e populares de controle 
da polícia e promova o fortalecimento das organizações sociais”, 
para que elas se ‘manifestem’ em um “controle da sociedade ‘sobre 
o Estado, sobre a polícia, sobre a Justiça’, porque a democracia é 
sinônimo de poder do povo”, demandando, assim, novo perfil de 
relações entre o poder central e a população. 
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No entanto, olhando por outro ângulo, cita-se Campos (1990), 
para quem accountability tem ligação direta com democracia so-
cial, pois quanto “mais avançado o estágio democrático, maior o 
interesse pela accountability”. Para a autora, somente a partir da 
organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos, 
haverá condição para a accountability. Não “haverá tal condição 
enquanto o povo se definir como tutelado e o Estado como tutor”.

Exaurida essa abordagem, passaremos ao esclarecimento da 
outra acepção do “controle social”, neste caso, bebe-se no ma-
nancial dos literatos Gazzoni et al. (2014, p. 36), eles entendem 
controle como: “diversas maneiras de controle, seja ele financeiro, 
político, seja ideológico, dentre tantas outras maneiras possíveis 
de se controlar o exercício governamental”. Neste caso, importa 
esclarecer que, para os autores, é a “necessidade de melhoria de 
serviços básicos à sociedade, somada, à desídia da administração 
pública”, que conectam segmentos da sociedade em forma de con-
selhos comunitários. 

Em contrapartida, discorrendo sobre os conselhos comunitá-
rios, Gazzoni et al. (2014, p. 38) asseguram que eles aceitam sua 
mobilização, podendo: “tornar-se representativos e construírem 
um consenso em torno das questões centrais de seu interesse, 
buscando maior participação no setor almejado”, pois grande parte 
dos conselhos “visa a atender às necessidades da coletividade, co-
locando em pauta assuntos relativos ao bem-estar da comunidade 
e considerados de importância para todos [...]”. Os autores dizem 
ainda que, pelo fato destes conselhos serem constituídos por ati-
vistas e membros dos movimentos sociais, “significa um aumento 
da representatividade da população nas decisões nas quais ela é a 
principal afetada pelos seus resultados”. 

Entretanto, é preciso atentar para a forma de “ser e estar” dessa 
representatividade, e é na esteira das observações de Calvi (2008, 
p.16) que buscamos trégua, pois, embora a autora reconheça e 
acredite no “potencial do controle social ‘democrático’ conquistado 
constitucionalmente”,  como “fruto de lutas e demandas populares 
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e pressões da sociedade civil pela redemocratização da sociedade, 
mostrando que a capacidade de resistência democrática ainda 
está viva”, faz um firme contraponto, afirmando que, apesar dis-
so, “nem sempre a sociedade tem desempenhado sua tarefa de 
controle, e a falta de pressão da sociedade civil acaba deixando o 
Estado livre para institucionalizar conselhos de cima para baixo”, 
e, “a prescrição de Conselhos que garantam a vinda de recursos, 
sem que haja esforços da sociedade civil, ‘esvazia os espaços’ ou os 
torna instituições fracas e puramente espectrais”. E quando estes 
conselhos não democratizam o controle social tornam-se incapazes 
de promover a alteração estrutural necessária. 

Segundo Santos (2015), uma série de tensões insurge deste 
processo democratizante, porém dentro de uma probabilidade de 
mediação ganha-ganha:

No campo da participação no processo de decisão, o Es-
tado ganhou em transparência quando suas decisões e 
orientações foram discutidas e seus procedimentos e 
ações acompanhados. A sociedade também avançou no 
exercício do acompanhamento e controle das políticas 
públicas e na prática de proposição, ao mesmo tempo em 
que consolida a capacidade dos conselhos de exercerem 
efetivamente suas atribuições de negociação, concerta-
ção e consenso; (SANTOS, 2015, p. 13). 

A despeito das tensões, o avanço na relação sociedade/Estado 
diante do enfrentamento das conflitualidades tem viabilizado 
mudanças. Para Azevedo; Marteleto (2008, apud LIMA, 2019, p. 
53-54), em razão do crescimento da violência em alguns estados, 
somado às questões de pressão sobre os órgãos ligados ao sistema 
de segurança pública, pela “busca de alternativas inovadoras de 
atuação e trabalho visando controlar o problema,” apesar das re-
sistências, pode estar surgindo “um processo de rediscussão de seu 
papel junto à sociedade”, o que eles cognominam de “uma ‘nova 
polícia’, mais bem preparada, sobretudo para se relacionar com 
os cidadãos no contexto de uma sociedade democrática.” Azeve-
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do; Marteleto (2008) asseveram que esse processo de rediscussão 
e mudança institucional é acompanhado por uma série de ações 
administrativas dentre as quais destacam-se:

[...] os investimentos em tecnologia da informação, o 
desenvolvimento de ‘sistemas de informação georefe-
renciados’ (SIG) das ocorrências, a reformulação e a am-
pliação dos cursos de formação profissional, a adoção de 
novas práticas de gestão de recursos humanos e a busca 
de aproximação com a sociedade civil, que se dá, princi-
palmente, por meio da criação dos ‘conselhos comuni-
tários de segurança’ [...]. (AZEVEDO; MARTELETO, 2008, 
apud LIMA, 2019, p. 54).

De tal modo, como o nosso foco converge para os conselhos 
comunitários de segurança enquanto fóruns de debates, no pró-
ximo item imergiremos e viajaremos um pouco mais, levando-os 
aos conhecimentos abissais de seus atributos. 

2.1 Conselhos comunitários de segurança – 
CONSEGs

De onde vieram, por que existem, enfim, o que circunda a 
realidade, o mundo e as práticas dos conselhos comunitários de 
segurança? Visando atingir sua racionalização, seus princípios, 
lógica de poder, características, objetivos e realidades existenciais 
como sujeito de direito e obrigações sociais, na sua composição de 
entidade política híbrida, seguiremos um caminho cronológico. 

Na concepção de Miranda (2007), os Conselhos Comunitários 
de Segurança tiveram sua origem numa mutação dos conselhos 
gestores de políticas públicas, ou seja, Conselhos Comunitários de 
Segurança como uma variação de conselhos gestores de políticas 
públicas, peças essenciais no processo de democratização, univer-
salização e descentralização das políticas sociais. 

 Segundo Miranda (2007, p. 427): estes conselhos “são ligados 
às políticas públicas estruturadas em sistemas nacionais. Embora 
nem sempre tenham caráter obrigatório, funcionam como fóruns 
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públicos de captação de demandas e negociação de interesses es-
pecíficos dos diversos grupos” e, também como forma de ampliar a 
participação dos segmentos com menos acesso ao aparelho estatal.

Esclarecidos os fatos e as causas que concorreram para a 
formação/criação dos conselhos comunitários de segurança, tor-
na-se imperioso debruçar sobre as suas experiências no mundo, 
desmistificando e entendendo a complexidade da sua existência 
histórico-social.  

Desse modo, envidadas as buscas, os primeiros registros oficiais 
de experimentos dos conselhos comunitários de segurança no país 
surgem na década de 80, como alega a Coordenação Estadual dos 
Conselhos de Segurança do Paraná, o estado foi o “precursor dos 
Conselhos Comunitários de Segurança no Brasil, sendo as primeiras 
experiências nas cidades de Londrina, no mês de abril de 1982, e 
Maringá, em junho de 1983”.20  

O Conselho Comunitário de Segurança de Londrina foi 
fundado aos 11 de janeiro de 1982, uma sociedade civil 
sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, 
com seus estatutos constitutivos devidamente apontado 
sob n° 69.630, registrados sob o n° 256 – Livro J, em 2 de 
abril de 1982 no 1° Ofício do Registro de Títulos e Do-
cumentos de Londrina, tendo sua última alteração esta-
tutária registrados sob n° 44.903, de 24 de setembro de 
1993, no 2° Ofício do Registro de Títulos e Documentos 
de Londrina.

Diante da mesma fonte de informação, foi ainda registrada a 
fundação do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá em 
03 de junho de 1983 e registrado no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos da Comarca de Maringá sob o n° 277. Depois deste 
período, somente no ano de 1985, os estados de São Paulo e Espíri-
to Santo expedem regulamentações para criações de CONSEGs, a 

20 Coordenação Estadual dos Conselhos de Segurança do Paraná – CONSEG. Disponível em www.
conseg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3. Acesso em 09-08-18.
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Resolução SSP-37/8521 e o Decreto nº 2.17122, respectivamente. As 
criações foram evoluindo paulatinamente como mostra o Gráfico 
1, com mais intensidade a partir de 1999.

Gráfico 1 – Distribuição dos Conselhos de Segurança Pública por ano de criação

Fonte: Pesquisa Nacional dos CONSEGs (2009, p. 33).

Com a criação da SENASP, em 1997, e suas diretrizes, aumentam 
os incentivos aos contatos e parcerias com os CONSEGs. Mas, é a 
partir de 1998 que o Estado se articula com a sociedade civil de 
maneira mais incisiva para legitimar a coparticipação legal im-
posta pelo Artigo 6º e 144, caput, da Constituição Federal. No plano 
constitucional, esta parceria é garantida por meio de estruturas de 
controle social sobre as políticas públicas mediante a concepção dos 
conselhos comunitários de segurança, que devem ser constituídos 
nas esferas do bairro e/ou município.

Este controle social dá aos CONSEGs expressão da democracia 
participativa, um meio autêntico de demonstração da cidadania e 
da soberania popular. Igualmente, a partir desta identidade social, 
do reconhecimento público de sua existência legal, fática e histórica, 
nas suas práticas e relações com as lideranças locais, os CONSEGs, 
cada um a seu modo, começam a ocupar, ainda que precariamente, 

21 Resolução SSP-37/85, que regulamenta a existência dos CONSEGs, em 10/05/1985.

22 Decreto nº. 2.171, que autoriza a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança no territó-
rio capixaba, em 11/11/1985.
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e sob resistência firme das instituições policiais e outras entidades 
estatais, seu lugar no espaço como competia.

Neste momento, os cientistas políticos começam a construir uma 
conceituação mais adequada e consistente como se vê na definição 
de Arruda (1997), para quem os CONSEGs se constituem como: 

[...] grupos de pessoas do mesmo bairro ou município 
que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acom-
panhar a solução de seus problemas comunitários de 
segurança, desenvolver campanhas educativas e estrei-
tar laços de entendimento e cooperação entre as várias 
lideranças locais (ARRUDA, 1997, apud MARCINEIRO, N; 
PACHECO, G. C. 2005, p. 96).

Na mesma convergência, Marcineiro; Pacheco (2005, p. 34) 
complementam dizendo que: “diante disso, o espaço dos conse-
lhos comunitários está condizente com o conceito de cidadania de  
Dimenstein, que apregoa que todo cidadão tem o direito de viver 
descentemente, com acesso à educação, direito à saúde e à segu-
rança”. 

Contudo, no entendimento de Galdeano (2013), há que se fazer 
um contraponto, pois para ele o conceito de conselho não é tão 
republicano, revelando um espaço onde existe um acordo tácito 
entre comunidade e Estado de exclusão do diferente. Para ela, os 
conselhos na verdade são:

[...] espaços públicos de discussão sobre o crime, a vio-
lência e os (assim chamados) perpetradores que revelam 
a maneira pela qual as relações entre a ‘comunidade’ e 
o Estado se fundamentam em ‘acordos’ que podem sig-
nificar a recusa a reconhecer alguns grupos como parte 
integrante de um mundo comum. Concebidos como vin-
culados ao crime, os jovens pobres, em geral moradores 
das favelas, além das prostitutas, são aqueles que estão 
no limite do mundo. (GALDEANO, 2013, p. 345).

Indo além, Bueno et al (2016) ainda expressam a seguinte crítica:
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A criação de espaços de participação social no campo da 
segurança pública não se traduziu diretamente em es-
paços democráticos e plurais, e sim em estruturas que 
nos fazem lembrar das contradições de uma democracia 
incapaz de garantir cidadania a todos os grupos sociais. 
(BUENO et al., 2016, p. 350).

Reparem que esta posição não é isolada, isto é, distante do 
romantismo, começa a ressoar em coro, Veena Das (2007, apud 
GALDEANO, 2013, p. 346) se posiciona na mesma convergência 
de pensamento, expressando bem os sentidos desse “acordo”, ao 
anotar que compreende comunidade no mesmo sentido de Estado, 
“e que essa relação é constituída de acordos que também podem 
significar a recusa a conhecer alguns grupos, como as minorias 
que estão integradas na comunidade”. Nesse sentido, Galdeano se 
manifesta, informando que:

[...] o mundo do crime se expandiu, diversos atores do 
Estado e das comunidades, passando por diretores de 
escola, ativistas de direitos humanos, líderes comunitá-
rios, pastores de igrejas evangélicas e representantes das 
mais diversas instituições locais, se dirigem aos espaços 
públicos celebrados como participativos e democráticos 
para falar sobre as transgressões de comportamento e 
formular ações para gerenciar os problemas. [...] os dis-
cursos são constituídos em nome da ordem, do cidadão 
de bem e, paradoxalmente, do discurso ao direito à segu-
rança. (GALDEANO, 2013, p. 353).

Apesar de toda posição até aqui colecionada, olhando por outro 
lado, segundo Moraes (2009), a existência dos conselhos comunitá-
rios está intimamente ligada aos seus objetivos, ou seja: 

um dos papéis fundamentais do conselho de segurança 
pública está relacionado à melhoria da imagem pública 
da polícia, não exatamente à sua contribuição na cons-
trução ou no monitoramento das políticas públicas de 
segurança. Um dos documentos pesquisados, que regu-
la o funcionamento dos conselhos de segurança em um 
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dos Estados do Brasil, destaca como um dos objetivos do 
conselho: “aproximar as instituições policiais da comu-
nidade, restaurando suas imagens, restituindo-lhes cre-
dibilidade e transmitindo mais confiança e sentimento 
de segurança à população”. (MORAES, 2009, p. 20).

Estes conselhos comunitários, espalhados pelo país, já devida-
mente identificados e com indicação de papeis, são reconhecidos 
também por suas peculiaridades regionais e chamados por nomes 
distintos, mesmo mantendo-se sobre a mesma estrutura, alma e 
corpo.  Ao sistematizar o estudo destes, percebeu-se que eles utili-
zam diversas nomenclaturas, segundo Moraes (2009, p. 29): “ine-
xiste conformidade em relação ao nome institucional (conselhos 
de segurança, conselhos interativos, conselhos da comunidade, 
conselhos de defesa social, entre outros), em geral, trata-se de insti-
tuições de natureza e atuação análoga [...]” chamados de conselhos 
de segurança pública. Moraes (2009, p. 30) completa afirmando 
que: “a esmagadora maioria (82%) é identificada como conselhos 
comunitários de segurança”. Estes conselhos, agora conhecidos 
nas suas áreas de abrangência, selecionados ou autorizados pelas 
próprias comunidades para falar em seu nome, participantes as-
síduos nos processos de qualificação, se desenvolveram por sua 
representatividade junto às comunidades e passaram a fazer parte 
compulsória nos fomentos das políticas públicas de segurança, que 
passaram a ter enfoque local, ou seja, nos bairros, sobretudo, com 
os incentivos provenientes do PRONASCI, que exigiam ações envol-
vendo projetos de atuação com prevenções sociais. O apogeu desse 
movimento comunitário foi registrado na 1ª Conferência Nacional 
de Segurança Pública realizada em 2009, que se distinguiu pela 
participação maciça dos conselheiros comunitários de segurança. 
Tal constatação levou a SENASP a patrocinar a Pesquisa Nacional 
dos Conselhos de Segurança Pública que, segundo Moraes (2009, 
p. 7), teve como objetivo: “mapear a realidade dos conselhos de 
segurança pública (comunitários, locais, municipais ou estaduais) 
do país, apresentando dados mais qualificados para pensar a sua 
realidade, perfil e atuação [...]”. Depois da pesquisa, explica Moraes 
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(2009), ficaram delimitadas suas funções, que acabam por indivi-
dualizar sua tipologia, atribuindo quatro qualidades para definir 
o seu caráter, ou seja:

a. Consultivo – quando os integrantes têm apenas o papel 
de estudar e indicar ações ou políticas;

b. Deliberativo – Quando tem o poder de definir sobre a 
implantação de políticas ou administração de recursos;

c. Normativo – Se estabelece normas e diretrizes para tais; e 

d. Fiscalizador – Se fiscaliza a implementação e funcionamen-
to de políticas ou administração de recursos. (MORAES,  

2009, p. 24).

Porém, definidas as qualidades e seu caráter, notava-se que 
seus próprios membros não conseguiam ter absoluta certeza do 
que havia sido consolidado, o que representavam para a sociedade, 
como se enxergavam e eram percebidos nas suas práticas.

As experiências até então existentes em alguns conselhos 
permitem identificar dois inconvenientes que implicam em suas 
ações: a carência de conhecimento dos objetivos e papéis do próprio 
conselho por parte dos seus membros; e o assíduo despreparo das 
pessoas que agem como conselheiros. A pesquisa retrata também 
a realidade de compreensão dos conselheiros sobre si, quando 
questionados quanto ao tipo de atuação (se deliberativo, consul-
tivo ou ambos), segundo Moraes (2009, p. 31), comprovou-se pela 
consolidação dos dados que: “a maior parte (59,6%) dos conselhos 
são, ao mesmo tempo, deliberativos e consultivos, afirmando estes 
serem responsáveis por, além da proposição de ações na área da 
segurança pública, a sua execução”. Contudo, segundo caracterizou 
os resultados das pesquisas acerca das suas atribuições:

[...] os maiores percentuais relacionam-se a atividades 
de: servir de canal de diálogo entre a comunidade e as 
instituições de segurança pública (89,7%), a promoção 
de debates, seminários, congressos, fóruns, palestras e 
capacitações aos membros do conselho e da comunidade 
(76,7%) e a auxiliar no planejamento das ações integra-
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das de segurança pública, ajudando na definição de prio-
ridades (76%), o que evidencia certo caráter deliberativo 
de seu trabalho. (MORAES, 2009, p. 36).

Entretanto, face às constatações, a forma como os conselhos 
comunitários de segurança labora abre margem para refletir sobre 
os dois processos simultaneamente: participação social como fiscali-
zação da ação estatal e participação social como atuação preventiva, 
intersetorial e comunitária. De todo modo, vale a pena distinguir 
os termos. Na participação social como fiscalização encontramos 
amparo na burocracia. Para Teixeira e Serafim (2008, p. 1): “o di-
reito à participação popular na formulação das políticas públicas 
e no controle das ações do Estado está garantido na Constituição 
de 1988 e regulamentado em leis específicas”. 

Observa-se contudo que, tanto na participação quanto na fis-
calização, os CONSEGs têm apresentado diversas características 
de atuação, segundo os perfis e configurações dos conselhos em 
funcionamento hoje, Sento-Sé et al. (2014, p. 111) expõem que: “eles 
variam de meros fóruns de participação, com pouco acesso a esferas 
do poder”, àqueles que se designam “à proposição de intervenções 
públicas, passando, entre um e outro, por níveis diferenciados de 
capacidade de mobilização, formulação de propostas e ingerência 
nas políticas setoriais.” 

De qualquer maneira, as ações dos CONSEGs se materializam 
em cidadania e soberania popular, atraindo pessoas de todos os 
extratos sociais para solução de problemas em diversas áreas que 
acabam por afetar direta ou indiretamente o setor de segurança 
pública. Sobre isso, garantem Scardueli; Casagrande (2011, p. 34): 
“de forma mediata, interferem na segurança pública e são relacio-
nados com a cidadania daquela comunidade”. Não obstante, sob a 
ótica da segurança participativa ou cidadã, o CONSEG não é aceito 
tão somente como um ambiente de discussões societárias aleató-
rias dos problemas de segurança em determinado espaço, contudo 
representa uma forte ferramenta de transformação da realidade 
e controle social de desigualdades, como assinala Miranda (2008):
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[...] a democracia é diretamente relacionada à participa-
ção política [...] proporcionando a neutralização do pri-
vatismo e a ampliação da visibilidade da esfera pública, 
favorecendo a transparência e a inteligibilidade. Deste 
modo, a sociedade civil, formada por associações que 
respeitam esses princípios, funcionaria como um “amor-
tecedor” para as pressões e cooptações de setores não 
organizados da sociedade, tendo como resultados a re-
dução das desigualdades civis e da vulnerabilidade dos 
grupos sociais excluídos. (MIRANDA, 2008, p. 60). 

À vista disso, os CONSEGs têm livre agência concedida por lei, 
não obstante, de certa maneira, ainda vivem como dependentes das 
secretarias de segurança pública ou setores similares, que acabam 
por exercer poder de controle sobre eles, sobretudo quanto ao seu 
funcionamento, o que tem causado polêmicas e descrédito em suas 
ações, como será visto, na próxima seção, que apresenta o quadro 
situacional em Mato Grosso.

2.2 CONSEGs em Mato Grosso 

Linhas atrás descobrimos como os CONSEGs realizavam uma 
participação ativa com suporte na filosofia de polícia comunitária, 
agora queremos saber qual a intensidade dessas práticas na reali-
dade social do estado de Mato Grosso. 

Neste sentido, buscou-se levantar os subsídios disponíveis, or-
ganizados sob a forma de produção bibliográfica: artigos, livros, 
relatórios de pesquisa, dissertações e publicações em geral, assim 
como documentos específicos produzidos pelo conselho pesquisa-
do, como ofícios e atas de reuniões ordinárias. Respectivamente, 
procedeu-se apreciação da lei de criação dos CONSEGs no Estado, 
sua regulamentação e respectivas atualizações etc. Não haviam 
muitos elementos historiais, mas obtivemos alguns relatos.  

Conta a história que os primeiros registros da atividade em Mato 
Grosso, com características comunitárias ocorreram na década de 
80, e receberam o nome de Postos Alfas. Segundo Castro (2013), 
numa experiência inédita, foram construídas pequenas edificações, 
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bem diferente dos grandes batalhões, em alguns bairros de Cuiabá, 
cujo objetivo era:

[...] possibilitar um maior contato com os moradores e, 
fundamentalmente, diminuir o “tempo resposta” – tem-
po que é gasto entre a comunicação do fato delitivo até 
a efetiva chegada da polícia no local da ocorrência – das 
chamadas de emergência. (CASTRO, 2013, p. 4).

Além dos Postos Alfa que abrigavam a polícia militar, no mesmo 
período, informa Lima (2019, p. 63): “várias delegacias de polícia 
civil distritais foram instaladas nos bairros”, a unidade do Pascoal 
Ramos, criada pela Lei nº 4.234, de 27 de outubro de 1980, sancio-
nada por Frederico Soares Campos, governador à época, “tinha 
finalidade de atender os logradouros mais periféricos, com uma 
equipe formada por um delegado, um escrivão e quatro agentes 
policiais”. Muito embora, a autoridade policial atendesse as de-
mandas delitivas locais ampliando o alcance da instituição diante 
das comunidades mais carentes, não continha fim em si mesmo de 
humanização ou comunitarização.  No mesmo sentido, conforme 
Castro (2013, p. 04): “os Postos Alfas não atendiam os conceitos 
de polícia de proximidade, mas visavam facilitar o atendimento 
das ocorrências”, entretanto, ele adverte que “por conta de alguns 
desacertos o ‘projeto’ não prosperou e os postos policiais foram 
paulatinamente abandonados, esquecidos, deixados às traças”.  
E como observa o autor:

[...] é importante destacar que o ideal da comunitariza-
ção da segurança pública em Mato Grosso não se desfez 
por completo, digamos que estava apenas adormecido, 
aguardando um momento propício e um ambiente mais 
favorável. Diria que estava num processo de amadureci-
mento. (CASTRO, 2013, p. 04).

Não obstante, numa esperança para a “comunitarização 
adormecida”, os CONSEGs dos municípios de Rondonópolis e Dia-
mantino, em Mato Grosso, foram os primeiros a concretizar seu 
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estatuto no dia 02 de dezembro de 1985, consoante informação da 
Coordenadoria de Polícia Comunitária da SESP. No entanto, somente 
no ano 2000, com o advento do PNSP, chega a Mato Grosso uma 
proposta de parceria e adesão à política institucional implemen-
tada pela SENASP, e uma das medidas era a indicação de policiais 
para participarem do I Curso Nacional de Polícia Comunitária – I 
CNPC. Após a capacitação dos servidores indicados, no início do 
ano 2001, sob coordenação dos mesmos, foi realizado o I Curso de 
Capacitação em Polícia Comunitária no estado de Mato Grosso, 
sendo habilitados policiais militares e civis de todas as patentes e 
classes, iniciando, desta maneira, a difusão da filosofia de polícia 
comunitária.

No outro ano, o governador do estado de Mato Grosso, Dante 
Martins de Oliveira, sancionou a Lei nº 7.724, de 25 de setembro 
de 2002, criando as Companhias de Policiamento Comunitário 
nas estruturas organizacionais da Polícia Militar, implantadas em 
prédios onde funcionavam alguns postos policiais.  O Artigo 1º da 
referida legislação dispunha que:

A criação das Companhias de Policiamento Comunitário 
citado no caput tem o objetivo de efetuar o policiamento 
ostensivo de segurança, em área territorial delimitada, 
com a garantia de que as medidas a serem implemen-
tadas no combate à criminalidade sejam definidas em 
parceria com a comunidade.

Entretanto, foi com a necessidade de ajustar as exigências do 
PNSP, quanto aos “Programas Comunitários de Combate à Crimina-
lidade”, buscando incentivar medidas de articulação e cooperação 
entre a comunidade e autoridades públicas e principalmente, aten-
dendo ao chamado para consolidação da ‘filosofia de polícia comu-
nitária’, à época ainda embrionária no estado de Mato Grosso, que 
formaram-se CONSEGs, regulamentados pela Resolução 001/2002 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP. 

Com a sua regulamentação, foram empregados vários progra-
mas para expansão dos CONSEGs no estado, o principal deles acon-
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teceu entre os dias 17 e 19 do mês de agosto de 2005, em Cuiabá, 
conhecido como 1º Fórum Internacional de Polícia Comunitária, 
no Centro de Eventos do Pantanal, numa parceria entre a SEJUSP/
SENASP/OAB. No episódio, se reuniram centenas de policiais, 
militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas munici-
pais, juízes, promotores de justiça, conselheiros comunitários de 
segurança, acadêmicos de universidades e interessados em geral, 
representantes provenientes de vários países do mundo, tanto do 
ocidente quanto do oriente.  Por sua dimensão, temáticas tratadas 
e nível dos preletores nacionais e estrangeiros o evento tornou-se 
o marco referencial da polícia comunitária em Mato Grosso, além 
de dar visibilidade aos conselheiros diante da participação maciça, 
viabilizando pela primeira vez a aproximação global.

Apesar disso, os CONSEGs do estado passaram por um processo 
de esvaziamento ao longo do tempo, sobretudo entre os anos de 
2014 e 2017, em razão do enfraquecimento da SENASP, pela falta de 
repasse de recursos de convênio, diminuindo, consequentemente, 
os investimentos em policiamento comunitário e sua credibilidade, 
resultando em tensão e mobilização, pois se sentiram despres-
tigiados. A despeito da crise e pressões, no esforço de melhorar 
os ânimos e reaproximar conselheiros e/aos setores públicos, os 
conselheiros promoveram alguns encontros estaduais, eles foram 
inovadores, e por iniciativa exclusiva criaram a Federação dos Con-
selhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato Gros-
so – FECONSEG\MT, em 06 de agosto de 2016, durante assembleia 
no município de Porto Alegre do Norte/MT, com representantes de 
CONSEGs de 24 cidades.

Com os ânimos ainda acirrados entre CONSEG/SESP em 2017, a 
então Gerência de Polícia Comunitária recebeu ordem do Secretário 
de Segurança para fazer adequação do Decreto 4.638/02, que regu-
lamentava as atividades dos CONSEGs, sendo então publicada em 
Diário oficial a Comissão com representantes paritários. Findas as 
reuniões, resultou na publicação o Decreto n° 1.030, de 31 de maio 
de 2017 e Portaria nº 63/2017/SESP, mas as normativas, recepcio-
nadas pela maioria dos CONSEGs de Mato Grosso, gerou mal-estar 
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a outros. Parte dos conselheiros não satisfeitos, que alegavam 
prejuízo em alguns pontos críticos como a criação de CONSEGs 
mediante a obrigação de credenciamento à SESP, e imposição de 
disciplina das suas atividades por meio da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, recorreram à Assembleia Legislativa com 
seus pleitos, conseguindo a aprovação do Decreto Legislativo nº 
52/2017, que sustou os efeitos do Decreto do Executivo nº 1.030/17. 
Nada obstante, existem males que vêm para o bem, os CONSEGs se 
aperfeiçoaram e ainda obtiveram o reconhecimento da importân-
cia social dos seus trabalhos como de relevante interesse coletivo, 
mediante Lei nº 10.931, de 15 de agosto de 2019 - D.O. 16.08.19. 
Esta legislação ampliou o conceito e a autonomia dos CONSEGs, 
inovou, instituindo uma associação como representante legal que 
será responsável inclusive por sua criação ou extinção, como dispõe 
o Artigo 2º e os seus parágrafos 1º e 2º, abaixo transcritos:

 Art. 2º Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 
- CONSEGs são entidades de direito privado, que atuam 
no apoio aos órgãos da segurança pública do Estado de 
Mato Grosso, nas relações com a comunidade para a so-
lução conjunta dos problemas sociais com base na filoso-
fia de segurança comunitária, vinculados, por adesão, às 
diretrizes estratégicas emanadas da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública – SENASP/MJ.

§ 1º Os CONSEGs serão representados pela Federação dos 
Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado 
de Mato Grosso –  FECONSEG/MT, que, inclusive, regula-
rá a criação ou a extinção dos respectivos conselhos.

§ 2º O Poder Executivo não poderá atuar nos processos 
de formação, coordenação e avaliação dos CONSEGs.

Em suma, atualmente existem dezenas de CONSEGs espalha-
dos por todo o estado, distribuídos pela região metropolitana e 
interior, o quantitativo é flutuante, muda a qualquer tempo, por 
novas adesões e/ou fechamento por inoperância. Eles podem 
desenvolver projetos de prevenção social, e também trabalham 
diretamente na fiscalização das atividades desenvolvidas pelos 
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policiais das Bases Comunitárias, questionando qualquer atitude 
discrepante, ou solicitando junto à SESP melhorias materiais e de 
contingente para viabilizar o serviço público quando precário.  
Em algumas ocasiões chegam a fazer parceria com órgãos do sis-
tema de justiça criminal (Poder Judiciário e Ministério Público), 
obtendo recursos e administrando seu investimento na construção 
e reparo de prédios públicos e ou aquisição de aparatos tecnológicos 
para as Bases Comunitárias. 

Os CONSEGs deliberam sobre a suas prioridades, entretanto, de 
acordo com o Artigo 3º da Lei nº 10.931/19, eles têm por finalidade:

a. criar meios que assegurem à população o exercício pleno de sua 
participação e integração no desenvolvimento econômico, social, 
político, ambiental e cultural e a construção de sua cidadania;

b. avaliar as políticas públicas;

c. colaborar no equacionamento e solução de problemas relacio-
nados com a segurança pública;

d. buscar o bem social com a participação dos Órgãos Públicos, das 
entidades civis e comunidades;

e. cumprir e fazer cumprir a legislação federal, estadual e muni-
cipal;

f. coordenar a execução e realizações de programas em benefício 
à sociedade.

Destarte, detalhada a trajetória constitutiva do objeto da pesqui-
sa e sua distinção na participação e controle social, veremos adiante 
quais são as exterioridades que evidenciam sua importância para 
o estudo, ou seja, o porquê de sua escolha. 

2.3 CONSEG Pedra 90

A historicidade e os esforços socializantes dos CONSEGs no 
estado de Mato Grosso foram expostos, é conveniente agora que 
busquemos a interpretação da realidade em seu espaço, onde se 
promove o diálogo, norteiam-se as ações e condutas, permitindo 
a apreensão do conhecimento comum, categórico para a crítica 
sociológica. 
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É somente ali no seu ambiente cotidiano que o conselho 
comunitário se desvela, mobilizando a comunidade, interagindo 
com os demais órgãos do sistema de justiça criminal na 
concretização de seus anseios e, sobretudo, colaborando no equa-
cionamento e solução de problemas relacionados com a segurança 
da população, logo é indispensável conhecer como se individualiza 
o lócus de sua batalha.

Já percebeu que a maior dificuldade na procura da verdade so-
bre algo é a disponibilidade de elementos reveladores? Entretanto, 
quanto mais difícil se torna o seu encontro, mais jubilosa e precisa 
são as convicções desvendadas.

Entender o CONSEG Pedra 90, suas idiossincrasias, evoca antes 
de tudo, as compreensões do espaço geográfico e do perímetro de 
ação, afinal, em Cuiabá existem regiões que noticiam os maiores nú-
meros de violência e criminalidade, áreas periféricas e longínquas, 
pouco estruturadas, onde merece peculiar atenção o crescimento 
dos crimes de homicídio doloso. 

A taxa de homicídio doloso por cem mil habitantes tem sido 
indicador e referência para ações propostas e políticas públicas de 
segurança empregadas no Brasil, pois distinguem o comportamento 
humano contra a vida – maior patrimônio protegido pelo Estado, e 
diagnosticam os níveis de desordens sociais e possíveis anomias. E 
conforme dizem Santos; Nascimento; Rocha (2016): “[...] em geral a 
ocorrência de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI’s) tem 
sido utilizada como indicador da criminalidade no Brasil (BEATO, 
PEIXOTO e ANDRADE, 2004)”. 

Entre as regiões da Capital mato-grossense que noticiam os 
maiores números de violência e criminalidade vêm se sobressaindo, 
nomeadamente, pela presença e atos de facções criminosas, como o 
Comando Vermelho – CV, a região do Pedra 90, onde sobrevivem em 
torno de 85.000 moradores, nas proximidades de uma penitenciá-
ria. Muito embora os índices de criminalidade desta área não sejam 
o objeto da análise, é importante que se faça uma pequena digressão 
estatística para qualificá-la dentro do contexto de segurança pública 
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e controle social, porquanto foi a partir dos índices apresentados, 
de sua história e das características desta circunscrição que se deu 
a escolha da área onde se articula o CONSEG Pedra 90. 

Neste sentido, exibimos um recorte do comparativo anual de 
ocorrências de homicídio, nos anos de 2016 e 2017, como se vê no 
gráfico 2, na região do Pedra 90 e Município de Cuiabá/MT, realizado 
pelo Núcleo de Estatísticas e Análise Criminal – NEAC da Delegacia 
Regional Cuiabá.

Gráfico 2 – Número de homicídios (2016/2017)

Fonte: NEAC (2018).

Flui do gráfico 2, que o município de Cuiabá registrou o total de 
318 ocorrências de homicídio, nos anos de 2016 e 2017, enquanto 
que na região do Pedra 90 ocorreram 75 registros no mesmo pe-
ríodo, o que representa 23,58% do total geral de ocorrências de 
homicídios na Capital. É nesse cenário de prélio que o CONSEG 
Pedra 90 exerce o seu sacerdócio. 

A ocupação, muitas vezes desordenada das áreas mais vulnerá-
veis, acaba por influenciar negativamente os índices de segurança 
pública que transcorre o sistema viário, em face da existência de 
bairros isolados e distantes até 20 km da área central, com penosas 
vias de ligação centro-bairro, acarretando grandes vazios demo-
gráficos e carência do aparelho estatal. 
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O crescimento das regiões mais distantes dentro do perímetro 
urbano da Capital do estado de Mato Grosso, causado, principal-
mente, por processo de imigração gerou uma série de problemas, 
entre eles, sobressai a precariedade no sistema de serviços básicos 
e públicos, de maneira especial para a população de baixa renda. 

Neste específico, apresenta-se como ilustração as peculiaridades 
do Bairro Pedra 90, que tem em sua área territorial um total de 
22.127 habitantes, 135 empresas, 8 supermercados, 2 farmácias e 
drogarias, 2 óticas e outros tantos estabelecimentos comerciais em 
realce na foto 1, situado na área limítrofe do conglomerado urbano 
de Cuiabá, perímetro urbano que ora será adotado como referência 
demarcatória para esta observação, dada a dependência demais 
dos bairros circunvizinhos, mormente em razão de ser ali que as 
conflitualidades se concentram, e onde está a sede e é mais visível 
e assíduas as ações do CONSEG Pedra 90.

Foto 1 - Visão panorâmica do bairro Pedra 90

Fonte: anônima (2020).

O processo de ocupação do bairro Pedra 90 e suas comunida-
des ocorreu no início da década de 90, por meio de um programa 
habitacional do governo estadual.

Abordando sobre a expansão da periferia em Cuiabá, afirma 
Romancini et al. (2004, apud LIMA, 2019, p. 72) que: “[...] quando o 
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bairro Pedra 90 foi implementado em 1992, distante cerca de 20 km 
do centro principal de Cuiabá, estava inserido no perímetro rural. 
Somente em 1996 é que passou a integrar o perímetro urbano”. A 
autora explica que:

[...] a população adquiriu os lotes sem as casas construí-
das, assim, os próprios moradores tiveram que construir 
as suas casas, através do processo de autoconstrução, ten-
do que sacrificar os finais de semana e férias, além disso, 
devido aos poucos recursos que possuem, a construção 
das casas se estendem por vários anos. Ressalta-se que a 
infra-estrutura do bairro na época da sua fundação era 
quase nula, e tudo que os moradores conseguiram nesses 
11 anos foi através de muita luta e reivindicação como, 
por exemplo, as redes de água e energia elétrica, a cons-
trução do posto policial, a criação do centro de abasteci-
mento da feira, a reforma e ampliação da escola Gastão 
de Matos Muller, a construção de 217 casas financiadas 
pela Caixa Econômica, Prefeitura e o Governo do Estado. 
(ROMANCINI et al., 2004, apud LIMA, 2019, p. 72).

Hoje, o Bairro Pedra 90 se desenvolveu consolidando-se como 
referência econômica e social, tanto positiva quanto negativa, para 
o seu entorno, onde se estabelecem outros bairros periféricos, como 
Voluntários da Pátria, Vistas da Chapada, Lagoa Azul, São Sebastião, 
Jardim Industriário I e II, Pascoal Ramos, Nova Esperança I, II e 
III, Jardim Botânico, Recanto do Sol, Império do Sol, Olho D’Água, 
Mata Mata, Sangradouro, Tamanduá, Pedreira, Farturinha, Boa 
Ventura, Murrinho, Santo Antônio da Fartura, Cinturão Verde, 
Estância 21 de Abril 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Etapa, Tio dos Couros, São 
Sebastião, Associação Piquizeiros, Associação Aricá, Colina Verde, 
que constitui o aglomerado urbano denominado de Grande Região 
do Pedra, conforme mostra a imagem 1 e uma população próxima 
de 90.000 (noventa mil) pessoas atendidas pelo CONSEG Pedra 90.
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Imagem 1- Panorama da área do CONSEG Pedra 90

Nota: Construção do autor.

Antes de prosseguir, reforçamos que a atuação do CONSEG 
Pedra 90 toma como referência a complexidade delitiva (maiores 
taxas de homicídios), mas conforme destacado antes, o recorte para 
o bairro Pedra 90 em relação aos demais bairros, deve-se ao fato 
de que lidera isolado os números de violência.

Apresentados os números e as primeiras características ine-
rentes ao CONSEG Pedra 90, foram realizadas várias diligências no 
levantamento e exame de diversos documentos para obtenção de 
informações que evidenciassem o registro de sua instalação vital 
e histórica na área,  cujo teor pudesse constituir-se em elementos 
fundamentais e indiscutíveis de prova, pois, conforme ensinam 
Lüdke; André (1986, p. 39): “os documentos não são apenas uma 
fonte de informação contextualizada, mas surgem num determina-
do contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. 
Finalmente, o que aparentemente estava perdido foi revelado ao 
serem exibidas a Carta Constitutiva nº 02/2003 e o respectivo Termo 
de Posse originais, comprovando que as atividades deste conselho 
na região datam de 2003, conforme anotações:
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[...] após ampla garimpagem logramos êxito em encontrar, 
em poder de um dos membros do CONSEG PEDRA 90 que 
detinha uma pasta privada como que ‘arquivos mortos’, a 
Carta Constitutiva nº 02/2003 e respectivo Termo de Posse 
originais, expedidos pela Secretaria de Justiça e Seguran-
ça Pública em 26-11-2003, cópias no anexo 1 e 2, respecti-
vamente, após a eleição onde concorreram duas chapas, 
saindo vencedora a Chapa 1, sendo instituído o primeiro 
Conselho Comunitário de Segurança Pública – Cel. PM RR 
Vandir Metello, da região do Pedra 90, Polo 06 e 07, no 
município de Cuiabá, e empossados o Presidente Gaspar 
Zeferino Rodrigues da Costa, o Vice-presidente Antônio Al-
ves da Silva Filho, o 1º Secretário Jairo Correia Farias, o 2º 
Secretário Sebastião de Lima, o 1º Diretor Financeiro Jai-
me dos Santos,  o 2º Diretor Financeiro Neiva Ferreira da 
Silva, a Diretora Social e de Assuntos Comunitários Clarice 
Francisca da Silva, a Diretora de Saúde e Desenvolvimento 
Urbano  Maria Benedita do Nascimento, a Diretora de Edu-
cação Felísmina Silva de Souza e Diretor de Meio Ambien-
te Layson Izaias do Nascimento. (LIMA, 2019, p. 70-71).

Sopesando a informação acima, verifica-se que o número de 
pessoas que compõe o CONSEG Pedra 90, há anos, é bastante aca-
nhado face ao tamanho do perímetro de suas práticas, por isso, é 
importante esclarecer ao leitor que, quando necessário, as ativida-
des são articuladas com as associações de bairros e outros grupos e 
seguimentos da sociedade civil organizada, com apoio das unidades 
policiais daquela área, que devem ser os ‘parceiros mais evidentes 
com base na estratégia de polícia comunitária’. 

Precisamos fazer aqui um desvio momentâneo do assunto 
sobre o qual falamos, em decorrência da importância do papel do 
ator há pouco aludido e posto em destaque, e também, necessário 
para explicar que, o primeiro posto policial no bairro Pedra 90 foi 
instalado em 1992, estava subordinado ao 3º Batalhão da Polícia 
Militar – BPM, e naquela ocasião apenas um soldado permanecia 
no prédio e não havia viatura para o atendimento de ocorrências. 
No mês de novembro de 1999 o posto foi transformado em Com-
panhia de Polícia Comunitária – Cia Pedra, naquela ocasião fora 

70 



empregado um contingente de 40 policiais militares entre praças 
e oficiais. Esta foi a primeira experiência denominada, de fato e 
de direito, de policiamento comunitário no Estado de Mato Grosso, 
após a Constituição Federal de 1988. Posteriormente, observa Lima:

[...] a Companhia passou ao Comando do 9º BPM, locali-
zado a época no bairro Morada do Sol, mas, não demo-
rou e logo foi mais uma vez transferido, só que, dessa 
vez, para o bairro Parque Cuiabá, contudo, com nova 
reestruturação do efetivo policial na capital, a Cia Pedra, 
foi transformada em Base Comunitária de Segurança – 
BCS no mês de dezembro de 2007 e consolidada pela Lei 
nº 9.526, de 11 de maio de 2011, permanecendo até hoje. 
(LIMA, 2019, p. 75).

Atualmente, a BCS possui um efetivo de aproximadamente 
42 policiais militares entre oficiais e praças com atribuições de 
planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e 
executar, nas vias urbanas  e rurais, as ações de polícia ostensiva 
fardada para prevenção e  repressão dos  ilícitos penais e  infra-
ções definidas em  lei, e também manter as  ações necessárias ao 
pronto restabelecimento da ordem pública e de preservação da 
ordem pública; e um policial civil, responsável pelo registro de 
ocorrências na comunidade, indicador imprescindível para análise 
do controle social local. 

Este é o contexto, a história e as características dessa circunscri-
ção, onde se descobrem policiais da BCS e conselheiros do CONSEG 
Pedra 90, a quem compete, na interpretação literal do artigo 4º da 
Lei nº 10.931/19: 

a. sugerir prioridades na área de segurança pública no âmbito do 
Estado;

b. acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e pri-
vada, prestados à população, zelando pelo respeito aos direitos 
humanos e pela eficiência dos serviços de proteção do cidadão;

c. estimular o permanente relacionamento da comunidade com 
as forças de segurança pública;
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d. desenvolver campanhas voltadas a não violência e pela paz;

e. estimular a cooperação entre os bairros, distritos, municípios e 
demais localidades que compõem o território do Estado de Mato 
Grosso, tendo em vista as ações e os objetivos dos CONSEGs, e;

f. organizar encontros, estudos, debates e eventos que permitam 
aproximar seus objetivos aos dos cidadãos.

Essa articulação, conselheiros/policiais, ocorre no cotidiano, 
numa relação de contatos físicos e ou virtuais, e a mobilização com 
consequente encontro dos interessados, geralmente concretiza-se 
nas reuniões em espaços públicos ou privados, onde os membros 
do CONSEG se unem aos policiais e demais segmentos da sociedade 
civil organizada para cobrar ações dos poderes públicos e tratar dos 
mais variados problemas nas áreas de segurança pública (crimes, 
drogas e desordens sociais), educação, saúde, trânsito, mobilidade 
urbana etc. 

Por conseguinte, apreendidos até aqui os elementos de vivên-
cias, desejando distanciar dos mitos e valores, perpetraremos 
imergência teórico-metodológica, adotando outro enfoque, onde 
poderemos refletir acerca do “mundo” dos conselheiros comuni-
tários e buscar compreensão do valor de significação que estes 
atribuem ao resultado de suas práticas.
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Capítulo 3

Representação Social  
e Ação Comunicativa

Demarcações são manifestadas pelos sujeitos, nos pensamentos 
e atitudes, desde as suas inserções nos contextos em que constroem 
suas práticas e evidenciam modos pelos quais os fazeres envolvem 
relações de interesses convergentes e divergentes, onde a ação co-
municativa consensualista se opõe à razão instrumental posta pelos 
sistemas políticos e econômicos apoiados na estrutura normativa. 
Igualmente, conhecer as representações sociais dos conselheiros 
comunitários de segurança, enquanto sujeitos sociais, permite a 
apreensão dos próprios CONSEGs e sua concepção como instâncias 
comunicativas onde se mira o consenso em relação às políticas 
públicas de segurança que consideram o indivíduo, a coletividade 
e seus valores. 

No entanto, essa episteme23 impõe prévia revisão sistemática 
da literatura para aporte dos estudos sobre as conflitualidades 
estabelecidas nas relações entre sociedade e Estado quando da 
efetivação de políticas públicas de segurança, doravante das per-
cepções desses representantes da sociedade, facilitando a extração 
das tensões vivenciadas. 

Destarte, ajustam-se no texto duas contribuições teóricas: 1ª) 
Teoria  das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) que oferece 
uma alternativa para compreensão das representações dos sujeitos, 
fundadas na informação, na esfera social e na atitude, procurando 
envolver as esferas intersubjetivas, subjetivas e transubjetivas 
(JODELET, 2001), a partir dos sistemas central e periférico (ABRIC, 
2000) dessas representações, e por meio de uma abordagem societal 
(DOISE, 1972); e 2ª) Teoria do Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012), 
nomeadamente no que se refere a interesses personalíssimos dos 

23 Caminho filosófico de busca da verdade ou conhecimento certo de algo.
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sujeitos em comunicação que buscam entendimento com recurso 
na cooperação e consenso.

Por conseguinte, o caminho teórico-metodológico para a com-
preensão mais profunda do fenômeno ora perscrutado será tratado 
a seguir, a partir da seguinte estrutura: inicialmente, exibição da 
revisão bibliográfica que colige informações relevantes a partir 
da visão de outros pesquisadores contemporâneos, referente às 
atividades de outros CONSEGs, cujo objetivos convergissem ou se 
assemelhassem ao objeto ora observado; em seguida, articulação 
das concepções teoréticas. 

Na revisão da literatura, conforme as orientações de Hernandez; 
Collado; Lucio (2006) e Castro (2001), procurou-se a seletividade 
e uso de categorias, com fito de abranger o conhecimento mais 
proeminente, de modo que foram reduzidos os juízos novos e mui-
tas vezes redundantes em face do universo das opções literárias, 
permitindo a separação de enfoques improdutivos à pesquisa e um 
olhar para outros pontos de vista acerca da investigação. 

Sob este aspecto liminar, trouxemos para reflexão a dissertação 
de Adilson Bispo dos Santos (2014), intitulada Segurança cidadã e 
policiamento comunitário: o caso do Conselho Estadual de Segurança 
de Alagoas, que avaliou o nível de interferência e articulação popu-
lar na política de segurança pública produzida em Alagoas, definida 
como polícia comunitária, a partir da observação dos canais sociais 
que interagiam com o governo e os níveis de interferência na cons-
trução destas políticas, tomando como objeto de análise o Conselho 
Estadual de Segurança Pública de Alagoas. Em suas considerações 
finais, Santos (2014) registrou que “não havia participação ativa da 
comunidade nos processos decisórios” de tentativas de construção 
de políticas públicas de segurança cidadã em Alagoas.

Foi também encontrada outra pesquisa, em nível de mestrado, 
realizada por André Camarinha Lima (2015), com o título O Con-
seg Morumbi: As representações de seus sujeitos e seu lugar nas 
disputas sociais pela cidade, que buscava o histórico do CONSEG 
Morumbi e as representações sobre o tema da segurança que se 
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expressam em seu ambiente, todavia, o autor fundamentava-se nos 
pressupostos e premissas do conceito de representação elaborado 
por Henri Lefebvre. No texto, o investigador buscou atribuir signi-
ficado às “estratégias de segurança” elaboradas por aquele conse-
lho, utilizando o método etnográfico24, com técnica de observação 
participante e como resultado, identificaram-se três momentos no 
processo histórico de urbanização da área onde atua o referido 
conselho, momentos estes que trouxeram para área grupos sociais 
distintos que disputam o projeto de urbanização da região. Segundo 
o pesquisador, foi identificada a apropriação social do espaço do 
CONSEG Morumbi pelos grupos economicamente favorecidos, e o 
domínio, no espaço deste conselho, de certas representações sobre 
segurança que privilegiam a proteção ao patrimônio em detrimento 
de outros direitos civis, sociais e políticos, instituindo estratégias 
de segurança ‘ancoradas no princípio da suspeição generalizada 
e na identificação das classes perigosas. 

Na continuidade da construção epistemológica, foi ainda avo-
cado o texto Informação e segurança pública: a construção do co-
nhecimento social em ambiente comunitário, onde os pesquisadores 
Marco Antônio de Azevedo e Regina Maria Marteleto objetivavam 
conhecer as “práticas informacionais” sobre segurança pública, 
que se desenrolavam em um Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Belo Horizonte (MG), entendido como um campo de 
busca, uso, mediação e construção de informações. Para Azevedo 
e Marteleto (2008), o desenrolar dos processos informacionais só 
podem ser “bem compreendidos quando o contexto cultural é 
levado em conta”, de tal modo, buscou-se identificar “a variedade 
de informações trocadas, o significado que assumem para os par-
ticipantes e os diversos pontos de vista que as justificam e legiti-
mam”. Segundo os autores, os resultados confirmaram distintos 
modos de “idealizar a segurança pública e que a informação, um 
modo de comunicação de experiências, é objeto de disputas, que 
conformam um ‘campo informacional’ específico”. Diversos polos 

24 Refere-se a pesquisas qualitativas que analisam e descrevem as sociedades, em grupos e cultu-
ras humanas.
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informacionais conflitam e dificuldades para o compartilhamento 
de informações são instauradas, caracterizando um fenômeno 
denominado “vazio informacional”.

De tal modo, expostas as triagens literárias sobre o tema, incor-
poradas as experiências colecionadas, preparativas à imersão epis-
têmica, adiante serão desenvolvidas as proposições, principiando 
pelas representações sociais, uma teoria preocupada em desven-
dar cientificamente o processo de conhecimento dos indivíduos e 
grupos em sociedade.

3.1 Teoria das representações sociais – TRS 

A compreensão de um fenômeno social está diretamente ligada 
à possibilidade de sua observação. Desse modo, precisamos estar 
informados sobre o mundo à nossa volta, nos ajustar a ele, como 
diz Jodelet (2001, p.17): “saber como nos comportar, dominá-lo, 
física e intelectualmente, identificar e resolver os problemas que 
se apresentam: é por isso que criamos representações”. Este é o 
ensejo criacional das RS, nos orientar “no modo e nomear e defi-
nir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no 
modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventual-
mente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva”. No caso 
das representações sociais – RS, cujos fenômenos estão por aí, 
pairando sobre e na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, 
nas comunicações interpessoais e de massa e nos pensamentos 
individuais, torna-se ainda mais profundo e abstruso seu estudo, 
porquanto, relaciona-se à forma como os atores selecionados ou um 
determinado grupo social se percebem dentro de certa realidade 
e constroem argumentos explicativos, baseados nas experiências 
do senso comum. 

Para Sá (1998, p. 21), os fenômenos das RS são: “por natureza, 
difusos, fugidios, multifacetados, em constante movimento e pre-
sentes em inúmeras instâncias da interação social”. Nesse sentido, 
estudar as RS enquanto fenômenos que os conselheiros comunitá-
rios de segurança formam sobre controle social e segurança pública 
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se configura como instrumento de avaliação dessa atividade em si 
mesmo, e também numa maneira de identificar as contribuições 
desse processo formativo para o exercício da atividade de seguran-
ça pública, apontando para seus desafios. No entanto, não basta 
querer tão somente pesquisar a representação social de um objeto 
qualquer, tem que se preocupar com a plausibilidade da sua exis-
tência como fenômeno concreto, a respeito disso, adverte Sá (1998, 
p. 22): “os fenômenos de representação social são mais complexos 
do que os objetos de pesquisa que construímos a partir deles”. A 
apreensão da representação é complexa, se materializa por meio da 
definição sincrônica das distintas fisionomias da realidade diária, 
como afirma Porto (2009): 

[...] e esta nem sempre se apresenta de forma clara, neste 
mundo complexo, plural e fragmentado e sobretudo, de-
sigual, característico da modernidade, os indivíduos não 
detêm, de modo igualitário, o mesmo potencial de pro-
dução de sentidos, explicação e enfrentamento do mun-
do, na forma das representações sociais, de que nos fala 
Jodelet. Pelo contrário, apenas alguns indivíduos, grupos 
ou setores da sociedade se constituem em protagonistas 
desse processo. Os demais, que formam, de fato, a maio-
ria, apenas consomem conteúdos (normas, valores etc.) 
que não produziram. (PORTO, 2009, p. 216).

Somente por meio do olhar teórico, devidamente esquema-
tizado, se pensa a tangibilidade dos dados coletados em uma in-
vestigação, completa Sá (1998, p. 23): “a construção do objeto de 
pesquisa é um processo pelo qual o fenômeno de representação 
social é simplificado e tornado compreensível pela teoria, para a 
finalidade da pesquisa”. Acresce Lima (2019, p. 84): “a teoria é como 
lupa iluminada que amplia a capacidade de enxergar e apreen-
der a realidade”. Alicerçando o entendimento, Sá (1998, p. 23-24) 
esclarece que a constituição do objeto de pesquisa está atrelada 
a fixação dos seus objetivos, além de envolver uma simplificação 
teórico-conceitual, que “assegura a inteligibilidade do fenômeno 
de representação social, [...] pela qual a pesquisa desse fenômeno 
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se torna relevante e viável”. Além disso, no constructo do objeto 
de pesquisa em representações sociais, há que se decidir:

[...] o quanto de ‘contexto sócio-cultural’ e de que nature-
za – práticas específicas, redes de interação, instituições 
implicadas, comunidade de massa acessível, etc. – leva-
remos em consideração para esclarecer a formação e a 
manutenção da representação. (SÁ, 1998, p. 25).

Uma vez cristalizada a concepção do objeto em RS, o próximo 
passo é a análise da relação sujeito/objeto, pois a proposição teórica 
de uma representação social, segundo Sá (1998, p. 50) é sempre 
se alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto). Acerca disso, 
o autor é categórico, para definir o par “sujeito-objeto” deve-se 
ter em mente que a representação social que os liga “é um saber 
efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto, mas sim 
detectado em comportamentos e comunicações que de fato ocorram 
sistematicamente”. 

Quanto a esta relação implexa, Jodelet (2001, p. 27) comple-
menta mencionando que há quatro atributos na representação: 
a) é sempre de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito); b) tem 
com seu objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de 
interpretação (conferindo-lhe significações); c) é uma maneira de 
conhecer: de modelização do objeto diretamente legível em diver-
sos suportes linguísticos, comportamentais ou materiais; d) serve 
para agir sobre o mundo e o outro. Jodelet (2001, p. 29) acresce que 
“trata-se de um conhecimento ‘outro’, diferente da ciência, mas que 
é adaptado à ação sobre o mundo e mesmo corroborado por ela”.

Até aqui nos dedicamos a apresentar as nuances indispensáveis 
ao objeto, enquanto fenômeno sociológico produto de análise, face 
a complexidade de sua escolha, entretanto, para adjetivá-lo como 
RS precisamos adentrar a atmosfera conceitual desta. 

As representações, sociais ou não, compõem a essência social e 
são empregadas pelos sujeitos em seus processos identitários, nas 
experiências vividas em sociedade, eis o porquê de existir uma 
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abundância de definições para o fenômeno das representações 
sociais, conforme o foco no processo ou como produto, e multi-
plicidade de perspectivas de estudo. A teoria das representações 
tem permitido olhares diferentes na busca de uma definição mais 
abrangente. Segundo Japiassu; Marcondes (1996), etimologica-
mente, a palavra representação, do latim repraesentatio, significa:

Operação pela qual a *mente tem presente em si mesma 
uma * imagem mental, uma * idéia ou um *conceito cor-
respondendo a um *objeto externo. A função de represen-
tação é exatamente a de tornar presente à *consciência a 
realidade externa, tornando-a um objeto da consciência, e 
estabelecendo assim a relação entre a consciência e o real. 
A noção de representação geralmente define-se por ana-
logia com a visão e com o ato de formar uma imagem de  
algo, tratando-se no caso de uma “imagem não-sensível,  
não-visual”. (JAPIASSU; MARCONDES, 1996, p. 235).

Numa abordagem estrutural do fenômeno, Abric (2000, p 28) 
define as RS como um mecanismo que intervém na vida dos sujeitos, 
direcionando suas relações, ações, e determinando suas práticas 
e conduta, ou seja: “é um guia para a ação, ela orienta as ações e 
as relações sociais”. 

Jodelet (2001, p. 22), raciocinando processualmente as RS, afir-
ma que “[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada 
e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a cons-
trução de uma realidade comum a um conjunto social”. Para Lane 
(2004, p. 59): “[...] é um comportamento observável e registrável, e 
como produto, simultaneamente individual e social, estabelecendo 
um forte elo conceitual entre a psicologia social e a sociologia”.

Sopesando os conceitos mencionados anteriormente, observa-se 
que as RS resultam de um processo de interação social, mediado pe-
las relações de comunicação e são encontradas nos espaços sociais: 

[...] no café da manhã, no almoço e no jantar; nas filas do 
ônibus, do banco e do supermercado; no trabalho, na es-
cola e nas salas de espera; nos saguões, nos corredores, 
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nas praças e nos bares; talvez principalmente nos bares e 
botequins, em pé ou sentado, para um cafezinho, uma ha-
ppy hour ou uma noitada ‘jogando conversa fora’. Faz sim-
plesmente parte da vida em sociedade. (SÁ, 2004, p. 26).

Nota-se, porém que, embora a TRS tenha como principal ex-
plorador Serge Moscovici, ele não conceitua RS em suas obras, ele 
contorna o caráter puramente conceitual, apontando para o seu 
objetivo enquanto uma modalidade de conhecimento particular, 
que tem por função a elaboração de comportamentos e a comu-
nicação entre indivíduos, e complementa, as RS “possuem uma 
função constitutiva da realidade, é, alternativamente, o sinal e a 
reprodução de um objeto socialmente valorizado”.

Além dos apontamentos conceituais, as RS têm sido distintas 
por sua composição, nesse enquadramento, Moscovici (1978, p. 25) 
diz que: “toda representação é composta de figuras e de expressões 
socializadas”. Ao mesmo tempo, afirma que “uma representação 
social é a organização de imagens e linguagem porque ela realça 
e simboliza atos e situações que nos são ou nos tornam comuns”. 
Para o autor, a representação “fala tanto quanto mostra, comu-
nica tanto quanto exprime” (p. 26). Ela “produz e determina os 
comportamentos”. 

Ao longo do tempo e na medida em que se expandem os estudos 
da ‘representação’, os literatos e pesquisadores na área de interesse 
vêm adjetivando a expressão, aplicando vocábulos qualificadores 
como “individual”, “social” e “coletiva”, em seguida, fazendo as 
respectivas diferenciações. Conforme Moscovici (1978, p. 25): “o pri-
meiro a propor a expressão representação coletiva foi Durkheim”, 
aludindo traços peculiares do pensamento social em relação ao 
pensamento individual, ou seja, a representação individual seria 
um “fenômeno puramente psíquico”, não se reduziria “à atividade 
cerebral”, e a “representação coletiva” não se resumiria “à soma 
das representações dos indivíduos que compõem uma sociedade”. 

Para o teórico, as RS possuem dupla dimensão, sujeito/socieda-
de, e situa-se na fronteira de conceitos sociológicos e psicológicos, 
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em razão do que critica Durkheim, para quem o estudo das repre-
sentações individuais seria do domínio da psicologia social. 

Durkheim (2007, p. XV) preleciona que: “a vida social é inteira-
mente feita de representações”, as leis que explicam os fenômenos 
sociais são distintas das que esclarecem os fenômenos individuais, 
as representações coletivas são fruto dos fatos sociais e assim se 
constituem, logo é decorrência de uma consciência coletiva e não 
de uma consciência individual. Destarte, não se pode, segundo 
Durkheim, tratar as representações coletivas sob ponto de vista 
individual. Para ele, o que importa saber:

[...] não é a maneira como tal pensador individualmente 
concebe tal instituição, mas a concepção que dela tem 
o grupo; somente essa concepção é socialmente eficaz. 
Ora, ela não pode ser conhecida por simples observação 
interior, uma vez que não está inteira em nenhum de 
nós; é preciso, pois, encontrar alguns sinais exteriores 
que a tornem sensível. (DURKHEIM, 2007, p. XX-XXI).

Mais tarde, discorrendo sobre representações individuais e 
coletivas, Durkheim (1970) esclarece que:

[...] a vida representativa não pode se repartir de manei-
ra definida entre os diversos elementos nervosos, uma 
vez que não há representação para a qual não colabo-
rem vários dêsses elementos; mas a vida representativa 
só pode existir no todo formado pela sua reunião, assim 
como a vida coletiva só pode existir no todo formado 
pela reunião dos indivíduos. Nenhuma delas é composta 
de partes determinadas que sejam vinculadas a partes 
determinadas dos respectivos substratos. (DURKHEIM, 
1970, p. 35).

Resumindo, a polêmica de Durkheim sobre representações 
coletivas foi preponderante para Moscovici encontrar no campo 
da sociologia um contraponto para a visão individualista da psi-
cologia social. No entanto, Moscovici (1978, p. 45) defende que: “a 
representação social seja encarada tanto na medida em que ela 
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possui uma contextura psicológica autônoma como na medida em 
que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura”.  Segundo 
esclarece Sá (2004, p. 24): “ao criticar Durkheim, Moscovici acaba 
por situar as RS no território limítrofe onde se desenvolvem fe-
nômenos com natureza híbrida (psicológica e social), ideais estas 
que têm sido largamente acolhida”. Na mesma esteira cita Duveen 
(2003, p. 15): “enquanto Durkheim vê as representações coletivas 
como formas estáveis de compreensão coletiva, com o poder de 
obrigar que pode servir para integrar a sociedade como um todo”, 
Moscovici se preocupava em “explorar a transformação e a he-
terogeneidade das ideias coletivas nas sociedades modernas. É a 
partir daí que surge, no campo da psicologia social, uma teoria de 
natureza psicossociológica, própria de uma sociedade caracteriza-
da por sua diversidade, com caráter interdisciplinar”, e, segundo 
Moscovici (1978, p. 21): “fazendo interconexão entre a psicologia e 
a sociologia”. Para o teórico, a dimensão psicológica da sociedade 
divide-se em dois universos – consensuais e reificados ou mundos 
restritos. Enquanto “nos universos consensuais, as práticas inte-
rativas cotidianas produzem as representações sociais teorizando 
o senso comum de um grupo” (p. 21), formatando suas tradições 
e consenso, numa lógica metodológica específica e constatações 
diversas, “nos universos reificados as ciências fazem as teorizações 
abstratas”. Assim, as representações sociais entremeiam esses dois 
universos, enfatizando o questionamento acerca do conhecimento 
que é estabelecido a partir do senso comum, nas experiências de 
correlações comunicativas do cotidiano. Fato que se processa na 
“formação constante do ‘real e do pensado’, correlação de fenô-
menos de interatividade sociais do mundo”. Para Moscovici, a RS 

é um corpus organizado de conhecimentos e uma das 
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, inserem-se num 
grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os 
poderes da imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 28).
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Superados os enfoques caracterizadores das RS, para diante, 
a TRS será abordada como processo com fases e ramificações, 
promovendo o diálogo entre a ciência e o senso comum, trazendo 
para o discurso as palavras de Moscovici. Nessa dialógica, a ciência 
discute teoria e conceitos (ancoragem, objetivação, Núcleo Central) 
como conhecimento sistemático trabalhado nos universos reifica-
dos (dos saberes), construídos e partilhados cotidianamente, como 
condução da ciência para o senso comum. Segundo Moscovici (2009) 
apud LIMA (2019, p. 90), na teoria, a articulação do pensamento 
social com os contextos históricos e culturais é primordial, além 
de vincular os planos cognitivo, avaliativo e emocional. Neste 
universo, a sociedade é compreendida “como um sistema de en-
tidades, inflexível, sem identidade própria e as pessoas são vistas 
isoladamente”, como diz o teórico: “todas as coisas são a medida 
do ser humano”. Em contrapartida, o senso comum se expressa 
por meio de opiniões, ideias, concepções, percepções etc., como 
“conhecimento construído nas experiências do cotidiano dos gru-
pos sociais sem sistematização (universo consensual)” – onde a 
sociedade é uma concepção visível, com significado e fim, atuando 
sob a perspectiva humana, na visão de Moscovici, “o ser humano 
é a medida de todas as coisas”. 

Assim, resume Moscovici (1978), as representações sociais nos 
permitem discernir a origem das ideologias, na sua intenção de su-
bordinar (hierarquia) o mundo consensual ao reificado promoven-
do assim a transição de um para o outro, e por isso, elas interferem 
na nossa forma de pensar tanto no ambiente social quanto cultural. 
Para o literato, as RS se constituem consoante às ideias, respostas 
ou estimativas de cada grupo, por intermédio de três fatores: 1) in-
formação, quanto maior for sua quantidade acerca do objeto, mais 
organizada será sua representação; 2) campo, como os indivíduos 
não detêm todas as informações sobre o objeto, é o conjunto de 
suas características que compõem o campo da representação; e 3) 
atitude, ou seja, como os indivíduos se colocam a favor ou contra, 
em relação ao objeto em análise. De tal modo que, para interpretar 
o comportamento social e apreender como as visões e opiniões  
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alcançam determinado grupo é preciso entender as representações 
sociais e seus processos. Os processos formadores fundamentais 
das RS, segundo Moscovici (1978, p. 110), são dois: a) objetivação 
– naturalização, materialização, sentido/figura; e b) amarração ou 
ancoragem – interpretação, fornecimento de contexto inteligível 
figura/sentido. 

Objetivar é materializar conceitos e ideias, concretizar o objeto 
pensado, ligar um conceito à sua imagem, que passa de signo para 
reprodução da realidade, para Moscovici (1978, p. 111): “[...] é reab-
sorver um excesso de significações materializando-os (e adotando 
assim certa distância a seu respeito). É também transplantar para 
o nível da observação o que era apenas inferência ou símbolo”. Na 
objetivação, as ideias transmutam-se em imagens reais por meio 
de novos agrupamentos focalizados no mesmo assunto, tornan-
do-se algo perceptível ao sujeito, ou seja, um sentido prático. Esse 
processo acontece pela transformação icônica, quando associamos 
um conceito a uma imagem, produzindo a realidade e pela natu-
ralização, quando as imagens se transformam em algo concreto, 
tornando o símbolo real. Gera-se então o núcleo figurativo, que 
segundo Moscovici apud LIMA (2019, p. 91) é: “um complexo de 
imagens que produzem um complexo de ideias”. 

A ancoragem, enquanto processo formador, se dá com absorção 
das imagens criadas pela objetivação, as novas imagens se juntam 
às anteriores, gerando novos conceitos. A ancoragem ou amarra-
ção, como é tratada originalmente por Moscovici, ocorre por meio 
da classificação e da denominação, transformando algo estranho, 
incomum e não-familiar em algo próximo e familiar, incluindo-o 
ao sistema usual de categorias. Desse modo, ela (ancoragem) põe 
a memória em movimento, armazenando e excluindo objetos, 
pessoas e acontecimentos classificados e nomeados de acordo com 
os seus tipos. 
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Em decorrência da quantidade de obras e estudos sobre a TRS25, 
de Serge Moscovici, que propunham alternativas de melhoramento 
e, devido, principalmente a lacuna existente na questão conceitual 
das RS, ela acabou sendo complementada por três correntes teóri-
cas: 1ª) abordagem dinâmica ou processual, difundida por Denise 
Jodelet; 2ª) a Teoria do Núcleo Central de Jean-Claude Abric (2000); 
e 3ª) abordagem societal de Willem Doise (2002). De acordo com Sá 
(2002), as correntes não se excluem, se completam. 

A abordagem dinâmica ou processual, difundida por Jodelet, 
propõe que as RS constituem uma modalidade de conhecimento 
prático, orientada para a comunicação e compreensão do contexto 
social, material e ideal.  

Para Jodelet (2001. p. 26): “a teoria está ligada aos processos 
da dinâmica social e psíquica, e leva em conta o funcionamento 
cognitivo e o do aparelho psíquico”, e, por outro, “o funcionamento 
do sistema social, dos grupos e das interações, na medida em que 
afetam a gênese, a estrutura e a evolução das representações que 
são afetadas por sua intervenção”. Considerando a gênese e funções 
das RS, Jodelet (2009) às relaciona a três esferas de pertença: a da 
subjetividade, a da intersubjetividade e a da transubjetividade, 
conforme se vê na Figura 1.

25 Os estudos da TRS, sob enfoque dos precursores Serge Moscovici e Denise Jodelet, ganharam 
notoriedade na França na década de 1960, centrados numa abordagem que permitia a análise 
dos aspectos individuais e sociais, no contexto real da vida social. Na América Latina, pesqui-
sadores e teóricos vêm produzindo contribuições consideráveis acerca da TRS, desde a década 
de 70, quando alguns brasileiros realizaram o doutorado na École de Hautes Études en Sciences 
Sociales (Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais) na França. A teoria se expandiu no Brasil 
na década de 80, onde o referencial foi apropriado nas áreas de Educação, Saúde e Serviço So-
cial, seguidos pela História, Sociologia, Antropologia, Geografia, Comunicação e Meio ambiente. 

85 



Figura 1- As esferas de pertença das representações sociais

Fonte: Denise Jodelet (2009, p. 695).

Na esfera da subjetividade, pressupõe Jodelet (2009, p. 696) que: 
“os sujeitos devem ser concebidos não como indivíduos isolados, 
mas como atores sociais ativos, afetados por diferentes aspectos 
da vida cotidiana”, que se desenvolve em “um contexto social de 
interação e de inscrição.” A esfera de pertença da intersubjetivida-
de remete às situações que colaboram para o estabelecimento de 
representações formadas na interação entre os sujeitos.  Enquanto 
isso, a esfera da transubjetividade se compõe de elementos que 
cruzam o nível tanto subjetivo quanto intersubjetivo. 

Segundo Jodelet (2009, p. 698): “sua escala domina tanto os indi-
víduos e os grupos quanto os contextos de interação, as produções 
discursivas e as trocas verbais”. Na formação das representações 
sociais, esta esfera se situa diante da intersubjetividade e remete 
a tudo que é comum aos membros de um mesmo coletivo. Este 
aspecto comunitário permite a interpretação do mundo, pelo 
aparelho cultural, oferecendo “os critérios de codificação e de 
classificação da realidade, os instrumentos mentais, os repertórios 
que servem para construir as significações partilhadas [...]”. 

A Teoria do Núcleo Central de Jean-Claude Abric tem fornecido 
os maiores subsídios contemporâneos ao aprimoramento concei-
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tual, teórico e metodológico do estudo das representações sociais. 
No entendimento de Abric, as RS exercem função de saber, pois 
permitem compreender e explicar a realidade; tem função iden-
titária, vez que definem a identidade e permitem a proteção da 
especificidade do grupo; cumprem função de orientação porque 
guiam os comportamentos e práticas, e finalmente, apresentam 
função justificadora quando permitem, a posteriori, a justificativa 
das tomadas de posição e dos comportamentos. Abric (2000, p. 28) 
diz que: “a representação é um mecanismo que intervém na vida 
dos sujeitos, direcionando suas relações, ações, e determinando 
suas práticas e conduta, ou seja, é um guia para a ação, ela orienta 
as ações e as relações sociais”. 

O autor sustenta a hipótese de que toda RS está organizada em 
torno de um núcleo central e um sistema periférico. O Núcleo Cen-
tral - NC é o elemento essencial porque comporta o significado do 
objeto representado pelos sujeitos de um grupo, e é determinado, 
de um lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelos 
tipos de relações que o grupo mantém com este objeto e, enfim, 
pelo sistema de valores e normas sociais que compõem o meio 
ambiente ideológico do momento e do grupo. 

O NC é o elemento mais rígido e menos suscetível a transfor-
mações na RS, como ressalta Abric (2000, p. 31): “o elemento que 
mais vai resistir à mudança. De fato, toda modificação do núcleo 
central provoca uma transformação completa da representação”. 

Destaca-se que o NC cumpre duas funções: geradora, porquanto 
é a partir dele que se criam ou se transformam outros elementos 
e seu significado no âmbito das representações; e organizadora, 
uma vez que interliga os elementos constitutivos das RS estabili-
zando a representação.  Por outro lado, o sistema periférico das 
RS se organiza em torno do NC, “ele compõe o principal conteúdo 
da representação, ou seja, seus componentes mais acessíveis, mais 
vivos e mais concretos”, e são responsáveis por cumprir as funções 
de concretização, regulação e defesa. Na função de concretização, 
o SP é responsável por mediar a relação entre núcleo central e o 
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contexto em que a RS é construída. Em razão do SP ser inconstante, 
realiza a função de regulação, sendo responsáveis por acomodar o 
NC às evoluções do contexto, como ilustra o Quadro 1.

Quadro 1 - Características dos sistemas central e periférico

Fonte: Abric (2000, p. 34).

As representações investigadas se organizam no contexto de um 
grupo específico a partir de suas experiências próprias, sugerindo 
aí, por conseguinte, o cenário de seus conhecimentos, culturas, 
símbolos, costumes etc., essas representações se abrigam a partir 
de um espaço social delimitado, de um grupo particular. 

Destarte, busca-se o apoio na abordagem societal – a Escola de 
Genebra, considerando que segundo as orientações de Sá (1998, 
p. 19): “[...] se o objetivo do estudo é [...] saber como as inserções 
sociais concretas dos sujeitos condicionam suas representações, o 
recurso teórico à perspectiva de Doise pode se mostrar proveitoso”. 
Vincular o individual ao coletivo, articula explicações de ordem 
individual com as de ordem societal. 

Caminhando nessa direção, explica Doise (1972, p. 206): “a 
representação entre grupos se forma através dos julgamentos dos 
grupos sobre os outros”, por conseguinte demonstra, a partir dos 
estudos do estereótipo, da categorização e da polarização coletiva, 
“a necessidade e o interesse de se estudar as dinâmicas representa-
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cionais exatamente onde elas se produzem, ou seja, no contexto das 
relações sociais, sendo estas justificadas e antecipadas por aquelas”. 

Segundo Doise (2002, p. 30): as RS “são como princípios organi-
zadores das relações simbólicas entre indivíduos e grupos”, assim 
a ancoragem das tomadas de posição de um grupo em relação a 
outras realidades simbólicas é essencial para compreensão acer-
ca da hierarquia de valores, normas, categorias e as experiências 
sociais compartilhadas pelos sujeitos em seus grupos, e sob este 
aspecto a TRS converge com a teoria de Pierre Bourdieu. 

Corroborando esta ideia Campos; Lima (2018) apontam as 
“representações sociais” (Moscovici) como formações simbólicas 
condensadoras do “capital simbólico” (Bourdieu). Para os autores, 
fazer relações teóricas entre a sociologia de Pierre Bourdieu e a 
Teoria das Representações Sociais – TRS –, de Serge Moscovici, po-
deria causar estranhamento26, principalmente devido às distintas 
inserções institucionais e epistemológicas dos articulistas franceses 
que foram contemporâneos, na sociologia e na psicologia social, 
respectivamente. 

Ao enfatizar a função simbólica das representações sociais e seu 
poder de construção do real, evidencia a função das interações entre 
indivíduos e grupos que constituem uma rede de significações em  
torno do objeto representado, integrando-se aos valores e às práti-
cas sociais dos grupos. Campos; Lima (2018, p. 105) ressaltam que:

Doise (2002) e Doise, Clemence e Lorenzi-Cioldi (1992) 
estabeleceram as primeiras linhas de aproximação entre 
Bourdieu e a TRS, propondo a chamada “abordagem po-
sicional do estudo das representações sociais”, lançada 
na obra de 1992, cujo prefácio foi escrito pelo próprio 

26 Podemos desviar desse impasse quando reconhecemos um ponto comum, inegável entre os 
dois: ambos privilegiam a dimensão simbólica na construção do mundo social, propondo rup-
turas com dicotomias que consideram limitadoras para os estudos de fenômenos sociais, como 
subjetividade x objetividade, indivíduo x sociedade. Ambos são “construtivistas” que conce-
bem o espaço social como espaço de lutas/mudanças e no qual a dimensão simbólica é produto-
ra de realidades. Do mesmo modo, cada qual em sua especificidade reforça o papel das práticas 
sociais na construção dessa mesma realidade social. Em ambos, é possível perceber relações 
entre o mundo material e as formas simbólicas.
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Bourdieu [...]. Nela, as representações sociais são “prin-
cípios organizadores das tomadas de posição”. (CAMPOS; 
LIMA, 2018, p. 105).

Campos; Lima (2018) destacam que na abordagem posicional, o 
habitus é o gerador das práticas e de representações27 que resumem 
e expressam uma visão de mundo ajustada com as condições sociais, 
inspirada no princípio da “homologia estrutural28” de Bourdieu. 

Os autores discutem o “campo social” e o “campo do objeto de 
representação”, demonstrando que, se no campo social são privi-
legiadas as bases materiais, no campo do objeto de representação 
destacam-se as interações grupais, afirmando ainda que o “capital 
simbólico” e as “representações sociais” estão situadas em um es-
paço social de lutas/conflito em que as relações influência/poder 
definem o “poder de fazer-se grupo”. 

Campos; Lima (2018) explicam que quando Moscovici menciona 
“campo do objeto de representação”, se refere a um conjunto orde-
nado e estruturado, “com uma imagem expressando hierarquização 
dos elementos do objeto representado”. Esse campo reproduz um 
padrão social, com conceitos e afirmações acerca do objeto repre-
sentado, e ainda posições dos grupos que o representam. 

Para Moscovici, as representações sociais, enquanto modali-
dade de conhecimento social, intermediam o sujeito/grupo que 
representa e o objeto (fenômeno social) representado, garantindo 
o modelo triádico: ego-alter-objeto, e como afirmam Campos; Lima 
(2018, p. 112): “o ‘campo do objeto’ supõe essa triangulação em que 
os significados do objeto vão sendo construídos pelos sujeitos nas 
interações intra e intergrupos”. 

27 ‘Habitus e representações sociais’ encontram-se naquilo que o primeiro recebe de efeitos do 
capital simbólico (e manifesta-se como conjunto de esquemas de percepção, julgamento e ação) 
e naquilo que o segundo, por sua natureza fenomênica, exerce de efeitos simbólicos sobre o 
pensamento, as práticas e o campo.  [...] e considera que: a) os membros de um grupo partilham 
um campo comum de conhecimentos acerca de um objeto social; b) podem, porém, variar em 
suas avaliações ou julgamentos (tomadas de posições) acerca desse objeto ou de seus aspectos; 
c) essas “variações” não são causadas por diferenças de personalidade, mas por um efeito de 
diferentes “posições” no espaço social. 

28 Homologia estrutural entre o pensamento subjetivo e o ambiente objetivo. As “estruturas” so-
ciais e mentais são coextensivas, são ao mesmo tempo “estruturadas” e “estruturantes” – con-
cretas e dinâmicas – estáveis, mas em fluxo.
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Nesse entendimento, a abordagem de Doise (2002) expressa um 
aspecto mais social dos grupos ao priorizar suas posições sociais 
no estudo de RS, pois elas podem mudar em função dos diferentes 
contextos comunicacionais em que os grupos se inserem, como no 
caso dos CONSEGs. Como dizem Campos; Lima:

Os membros de um grupo partilham um campo comum 
de conhecimentos a respeito de um objeto e podem va-
riar em suas avaliações sobre ele, variações essas causa-
das por diferentes posições dos grupos no espaço social 
[...] Essas colocações permitem pensar em um desenho 
com a configuração de um campo do objeto de represen-
tação: o fenômeno social (ou objeto) é representado por 
vários grupos em interação que, em consenso ou con-
flito, vão elaborando significados sobre ele. (CAMPOS; 
LIMA, 2018, p. 112).

Deste modo, como afirma Doise (2002): “as dinâmicas sociais 
onde o indivíduo interage, operam como mecanismos para sua 
ação em sociedade, uma vez articulados, permitem uma melhor 
apreensão dos fenômenos”, esta conexão acontece em quatro níveis 
processuais: (1) intraindividuais, quando se examina a maneira 
como os indivíduos estabelecem suas experiências com o meio 
ambiente, buscam-se aspectos cognitivos e afetivos na compreensão 
do comportamento das pessoas; (2) interindividuais e situacionais, 
procurando nos sistemas de interação os princípios explicativos 
típicos das dinâmicas sociais; (3) intergrupais, focadas nas diferen-
tes posições que os indivíduos ocupam nas relações sociais, neste 
nível se avalia as interações grupais a partir das diferentes posições 
sociais que os indivíduos ocupam dentro de um dado contexto; e 
(4) societal, nível ideológico enfocando os sistemas de crenças, re-
presentações, avaliações e normas sociais, seguindo o pressuposto 
de que as produções culturais e ideológicas de certos grupos dão 
significação às condutas dos indivíduos e criam as distinções sociais, 
a partir de princípios gerais, que modelam a estrutura social, da 
qual os indivíduos fazem parte. 
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No entendimento de Doise (2002), o seu modelo pressupõe uma 
hipótese para cada fase: 

Uma primeira hipótese é a de que os diferentes mem-
bros de uma população estudada partilham efetivamen-
te certas crenças comuns concernentes a uma dada rela-
ção social. As representações sociais (RS) se constroem 
nas relações de comunicação que supõe referentes ou 
pontos de referência comuns aos indivíduos ou grupos 
implicados nessas trocas simbólicas. Uma segunda hi-
pótese refere-se à natureza das tomadas de posições 
individuais em relação a um campo de representação 
social (RS). [...] Uma terceira hipótese considera a an-
coragem das tomadas de posição em outras realidades 
simbólicas coletivas como hierarquias de valores, as per-
cepções que os indivíduos constroem das relações entre 
grupos e categorias e as experiências sociais que parti-
lham com o outro. (DOISE, 2002, p. 30, grifos do autor).

De tal modo, sopesadas as funcionalidades da TRS, verificada 
a viabilidade de uso das suas ferramentas teóricas contemplativas 
no campo do CONSEG PEDRA 90, considerando as relações que 
nele se formam, pode-se entender o espaço do conselho como um 
‘ambiente privilegiado’ para se observar como as representações 
sociais se estabelecem, desenvolvem e se transformam no interior 
dos grupos sociais, e ainda, para explicar o papel dessas construções 
nas relações desses grupos com o objeto de sua representação. 

E quando se observa o CONSEG como um espaço distinto para 
observação das RS, entende-se, igualmente, imprescindível, a reali-
zação de uma apreciação sob a ótica das ‘práticas informacionais’, 
afinal, segundo Azevedo; Marteleto (2008), o conselho comunitário 
pode ser abordado como: 

[...] locus privilegiado de pesquisa das práticas informa-
cionais inseridas num contexto de ações comunicativas 
que ocorrem entre os membros da comunidade e a po-
lícia, implicando selecionar, produzir e intercambiar 
informações, tanto as produzidas pelo poder público, 
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quanto as que são geradas pela população nas suas leitu-
ras, vivências e enfrentamentos de situações de violência 
e criminalidade. (AZEVEDO; MARTELETO, 2008, p. 275).

Consequentemente, evoca-se um recorte sobre princípios da 
Teoria do agir comunicativo, pois segundo Habermas, a subjetivi-
dade não é um ato solitário, mas resulta de uma complexa rede de 
interações sociais que são dialógicas e comunicativas.

3.2 O agir comunicativo

Demarcações são manifestadas em pensamentos e atitudes dos 
sujeitos nas suas inserções em contextos situacionais que concebem 
pedaços do mundo da vida29, evidenciam fazeres que envolvem 
relações de interesses convergentes e divergentes, representações 
que influem na inteligência das decisões em suas práticas mediante 
processos comunicativos face as tensões nos lugares de disputa. 
Nessa esfera pública, a alternativa é o diálogo para compreensão 
do outro, daí a busca pela racionalização das ações de fala ou ex-
ternações não verbais análogas, que assumem a função de ordenar 
atuações de modo que cooperem na construção de interações com 
vista a mediação e consenso da litigiosidade. No agir comunicati-
vo proposto por Habermas estão os sujeitos aptos à fala e à ação 
que se entendem, ou podem se entender, intersubjetivamente a 
respeito de algo.

Jürgen Habermas (2012), tratando da Teoria do Agir Comunica-
tivo, apresenta os conceitos de agir comunicativo e agir estratégico, 
esclarecendo que, embora se distingam, diferenciem e oponham 
entre si, ambos estão ligados: no agir comunicativo, as decisões 
levam em conta os interesses interpessoais da reciprocidade na 
busca de entendimento, de cooperação e consenso, enquanto no 
agir estratégico, as decisões procuram os interesses individuais 
como obtenção de prestígio ou poder. 

29 Refere-se à crítica da consciência de um mundo intersubjetivo – as pessoas criam a realidade 
social que está sujeita às pressões estruturais. Nessa visão fenomenológica, a linguagem, a inter-
subjetividade, a interação ou o mundo de vida da cultura formam o que designamos “realidade 
social”. O mundo de vida é composto pelas subesferas da cultura, da sociedade e da personalidade.
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Antes de mergulharmos nos ensinos de Habermas, permita-nos 
esclarecer o significado de racionalidade diante da sua teoria do 
agir comunicativo que não pode ser racionalizado sob o aspecto 
técnico, no entanto, exclusivamente a partir do ponto de vista 
moral prática, da disposição do sujeito da ação de atribuir regras 
e de justificá-las pelo diálogo. A racionalização do agir comuni-
cativo, para Habermas, expressa-se na reconstrução do discurso 
incompleto, despotenciando nele as relações de violência que se 
acomodam imprudentemente nas estruturas comunicacionais e 
que, prevalecendo-se de barreiras interpessoais, impedem que os 
conflitos sejam resolvidos conscientemente de modo consensual. 
Para Habermas (2002), a racionalização significa então a superação 
de comunicações análogas torcidas. As estruturas de racionalidade 
não se encarnam apenas no agir racional-teleológico, entretanto, 
também nas mediações do agir comunicativo, nos mecanismos 
de controle dos conflitos, nas imagens de mundo, nas formações 
identitárias. Diz ainda o autor:

Por ‘racionalidade’ entendemos, antes de tudo, a dispo-
sição dos sujeitos capazes de falar e agir para adquirir 
e aplicar um saber falível [...] Em contrapartida, assim 
que concebemos o saber como algo mediado pela co-
municação, a racionalidade encontra sua medida na ca-
pacidade de os participantes responsáveis da interação 
orientarem-se pelas pretensões de validade que estão as-
sentadas no reconhecimento intersubjetivo [...] A razão 
comunicativa encontra seus critérios nos procedimentos 
argumentativos de desempenho direto ou indireto das 
pretensões de validade proposicional, justeza normati-
va, veracidade subjetiva e adequação estética (HABER-
MAS, 2002, p. 437 apud LIMA, p. 100).

Neste escopo, passamos a arrazoar sobre o feitio formal-prag-
mático da racionalidade bebendo na fonte de Habermas (2012, 
Vol. 1, p. 485), quando diz: “uma teoria da comunicação formada 
nessa linha pode tornar-se producente para uma teoria sociológica 
da ação ao demonstrar como os atos comunicativos assumem a 
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função de coordenar ações” e de que maneira ‘contribuem para que 
se construam interações’. No agir comunicativo, os participantes se 
orientam no sentido de conciliar seus planos, por meio de atos de 
entendimento. Segundo Habermas (2012), o entendimento é um 
processo de unificação entre sujeitos aptos a falar e agir. Um grupo 
de pessoas pode sentir-se uno em meio a uma atmosfera difusa, mas 
um “comum acordo” construído pelo agir comunicativo aparece 
sob forma de proposições, ou seja, não sofre influência externa, 
precisa ser aceito por todos, de maneira racional, ele baseia-se em 
“convicções partilhadas”.  Para o autor, o ego que manifesta uma 
pretensão de validade, e o alter, que reconhece ou contesta essa 
pretensão, fundamentam suas decisões sobre razões potenciais. 
Assim, os atos de entendimento unem os planos de ações dos par-
ticipantes, integrando as ações individuais, “tornando-as um todo 
interacional”. O falante diante do ouvinte utiliza uma “pretensão 
de poder”, visando induzi-lo a agir como ele deseja. 

Considerando o destaque na expressão ‘pretensão de poder’, se 
faz imprescindível uma pormenorização, pois há certas comple-
xidades nas locuções empregadas pelos falantes. As ações concre-
tizadas por meio dos atos de fala possuem dimensões diferentes, 
isto é, produzem efeitos e consequências distintos no ouvinte, 
dependendo da forma e objetivos que são empregadas, daí a neces-
sidade de distingui-las. Na frase: “você está no meu lugar”, realizo 
simultaneamente três atos de fala: 1º) locucionário (articular a 
frase); 2º) ilocucionário, (proferir o ato locucionário), por exemplo, 
ao pronunciar “você está no meu lugar” não se intenciona apenas 
levar o ouvinte à constatação daquela situação, mas a de protestar 
ou advertir para que a outra pessoa perceba que ocupa o lugar que 
não é seu; e 3º) perlocucionário (provocar um efeito no ouvinte 
influindo em seus sentimentos ou pensamentos), ou seja, o cons-
trangimento de estar ocupando o lugar de outrem. Destarte, nos 
ensinamentos de Austin (1972) citado por Habermas (2012, Vol. 1, 
p. 50): “[...] dizer algo; agir enquanto se diz algo; realizar algo por 
meio de se estar agindo enquanto se diz algo”. Mais que dizer algo, 
quando o falante usa a força ilocucionária leva os interlocutores 
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à interação social, relações que podem levar à cooperação mútua 
(Estamos juntos! Vamos?).

Vencidas as exposições do desenho formal-pragmático da racio-
nalidade, Habermas (2012, p. 509) faz uma caracterização do agir 
comunicativo como: “tipo de interações em que todos os partici-
pantes buscam sintonizar entre si seus planos de ação individuais 
e em que, portanto, almejam alcançar seus objetivos ilocucionários 
de maneira irrestrita”. 

Diante da acepção posta, vislumbrando as práticas interacionais 
dos conselhos comunitários, e apropriando-se dos discursos de Moraes  
(2009), Galdeano (2013) e Gohn (2011), pontua-se a necessidade de 
atenção face a possibilidade de influência do Estado na formatação 
dos espaços de participação”, como observado por Moraes (2009), 
instituindo ambientes “artificiais” com o fim de apregoarem as ne-
cessidades locais e “vocalizarem os anseios dos cidadãos”;  na dicção 
de Galdeano (2013, p. 354) sobre “voz e silêncio” ressaltando que: 
“espaços públicos como os CONSEGs são lugares de disputa sobre 
os modos de gerenciamento dos conflitos social e político em torno 
da violência” e os “atos de fala que predominam na cena pública 
são acompanhados de vozes contestatórias que revelam o coun-
ter-speech de ativistas de direitos humanos na defesa dos grupos 
estigmatizados.” Ressaltando ao final que para Gohn (2011, p. 239):  
“os representantes da sociedade civil demandam acesso às infor-
mações, poder deliberativo e formação para entender as linguagens 
da burocracia”.

No caminhar dos debates, estruturas vão sendo desenha-
das, com poder de controle e vigilância e dois modelos 
se confrontam e se apresentam como resultado dos pro-
cessos em curso; um controlado pelo estado, outro com 
estruturas fluídas, fincadas mais nas organizações so-
ciais. Há participação dos cidadãos, mas não autonomia 
de suas organizações. Há eventos e manifestações, mas 
sempre ao redor de questões periféricas. (GOHN, 2011, 
p. 239-240).
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Não obstante, é oportuno fazer um contraponto vez que a so-
ciedade civil deve ser entendida como modos em que as pessoas 
se estabelecem, a partir de dificuldades sociais que refletem na 
esfera privada, para transmitir na esfera pública política, e desta 
maneira, não emanam do Estado nem são por ele determinadas. 
Destarte, quando uma sociedade se estabelece democraticamente, a 
esfera pública é dominada pelo discurso e argumentação coletiva. 
Logo, deve ser abarcado o valor da esfera pública que Taylor (2000, 
p. 277) apresenta como: “espaço comum em que os membros da 
sociedade se congregam, por meio de uma variedade de meios”, 
onde discutem “questões de interesse comum para aí ser capazes de 
formar uma idéia comum acerca dessas questões. A esfera pública 
é uma característica moderna. A tal ponto que onde ela é suprimida 
ou manipulada, ela tem de ser simulada”. Consequentemente, na 
esfera pública há casos pontuais que chegam a se constituir em 
fóruns deliberativos, mas a ideia predominante na doutrina é de 
que a “deliberação pública”, enquanto categoria, tem sido utilizada 
para explicar os conselhos de políticas públicas ou o que é citado 
como democracia deliberativa. Sob este aspecto, colecionamos os 
argumentos de Almeida; Tatagiba (2012) e Miranda (2008). 

De acordo com Almeida; Tatagiba, (2012, p. 69): “os conselhos são 
instâncias que se individualizam no interior do sistema decisório 
das políticas públicas pelo seu caráter plural e híbrido (AVRITZER 
e PEREIRA, 2005)”, porque são compostas por “representantes 
estatais, representantes da sociedade civil e de prestadores de 
serviços públicos”. Essa composição torna o processo decisório 
mais permeável aos diversos interesses implicados na elaboração 
e execução das políticas públicas, favorecendo decisões mais justas 
e legítimas. Para Almeida; Tatagiba (2012, p. 69): “o caráter híbrido 
envolve o compartilhar de espaços de deliberação entre as repre-
sentações estatais e as entidades da sociedade civil”, e desse modo, 
os conselhos contribuem “efetivamente para projetar a categoria 
sociedade civil no centro das formulações teóricas sobre as possi-
bilidades das democracias contemporâneas”. Todavia, quando se 
destaca a dimensão comunitária de um conselho é porque seu fim 
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“é servir de espaço de apresentação de demandas da comunidade 
junto às elites políticas locais, numa relação que renova a tradicio-
nal relação clientelista entre Estado e sociedade”. 

Na mesma esteira, Miranda (2008, p. 61) assevera que: “se os 
conselhos funcionarem como instâncias deliberativas, chamados de 
conselhos gestores, com competência legal para formular políticas e 
fiscalizar a sua implantação, suas decisões devem ter forma de reso-
lução” e neste caso, devem ser publicadas em diário oficial para ter 
validade. O autor lembra ainda que “a principal característica de um 
conselho comunitário seria o poder de mobilização e pressão sem, ne-
cessariamente, apresentar um caráter deliberativo”. Em seguida, faz 
o seguinte contraponto: “[...] a discussão sobre a função deliberativa 
dos conselhos deve levar em consideração alguns fatos que tornam 
complexa esta função”, a saber: o baixíssimo grau de participação 
social e representatividade dos movimentos sociais; as concepções 
que encaram os conselhos como instrumentos para realização de 
objetivos particulares (lícitos ou ilícitos); a (não) capacitação dos 
conselheiros; “a publicidade e fiscalização das ações dos conselhos”. 

Assim sendo, de certa forma “inibiria a ação dos CONSEGs diante 
do Estado, com a redução do seu poder de pressão”, e como citam 
Almeida; Tatagiba, (2012, p. 71): “é por exaustão que essa densa e 
variada arquitetura participativa tem esbarrado em limites que 
muitas vezes esvaziam ou restringem seus potenciais democrati-
zantes”. Para as autoras, “[...] o baixo poder relativo dos conselhos 
visàvis sua força como modelo de participação — está relacionado, 
entre outros fatores, à frágil ancoragem institucional e societária 
dessas instâncias”. Em seguida, elas esclarecem assegurando que as 
disputas travadas no interior dos conselhos parecem ter dificulda-
des de extrapolar suas fronteiras e ecoar nos “ambientes político-
societal e políticoinstitucional de forma mais ampla”, restringindo 
seu poder “na conformação das políticas setoriais, com impactos 
sensíveis sobre sua capacidade de democratizar as políticas públi-
cas”. Almeida; Tatagiba pronunciam que para reverter esse quadro 
é imprescindível a revisão das rotinas dos conselhos, mudar suas 
práticas cotidianas conferindo “maior centralidade ao exercício da 
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política, em lugar da rotina burocrática da gestão [...]” permitindo 
assim, que os conselhos possam funcionar “como instâncias de 
democratização da gestão pública, e não restritamente como es-
paço de disputa entre interesses corporativos das comunidades de 
política, o que hoje parece ser a regra”. Neste contexto processual 
de democratização, cita-se Habermas quando afirma que: “as ins-
tituições devem estar organizadas e estruturadas de modo que “o 
discurso possa surgir como meio de resolução pacífica dos conflitos 
oriundos das quebras pactuais comunicativas das comunidades”. 

Para Habermas (2012), existe uma dialética entre “sistema e 
mundo da vida”, o primeiro ligado ao agir instrumental - Estado 
e sua organização econômica, o segundo vinculado ao agir comu-
nicativo, por meio dos seus valores, individual ou coletivamente. 
O mundo sistêmico decorre da racionalização do mundo da vida30 
e incide como redutor sobre o agir comunicativo ante os meca-
nismos de controle social. Quando “o mundo sistêmico se avulsa 
do mundo da vida”, fica mais complexo e passa a se impor sobre 
ele, ocorrendo desta maneira, a “colonização do mundo da vida”. 
Se racionalizado o mundo da vida, o agir comunicativo pode ser 
embaraçado e conformado à adesão consentida da centralização 
estatizante, reduzindo e esgotando a participação na esfera social. 
Apresenta-se aí uma atmosfera colonizadora, que subliminarmente 
atua na contramão do agir comunicativo. Contudo, segundo Ha-
bermas (2012, Vol. 2, p. 221): “o agir comunicativo depende de um 
processo de interpretação cooperativo em que os participantes se 
referem simultaneamente a algo nos mundos subjetivo, social e 
objetivo”, a partir de então, “a legitimidade conforma o elo entre a 
ação comunicativa e à solidariedade do mundo da vida, suscitando 
o entendimento entre os participantes da ordem social, ideando a 
autonomia cidadã”. Essa pretensão de legitimidade do direito31, de 

30 Segundo Habermas, ao estabelecer um vínculo entre as mudanças possíveis da sociedade e 
sua interação, ou a “colonização” pela racionalidade externa de criação de conhecimento, a 
civilização científica, “racionalidade técnica”, aparece como instrumento de controle e de do-
minação das pessoas.

31 O direito está ligado ao sistema burocrático-estatal, sua validade exige a participação popular 
durante a elaboração das leis que delimitam seus atos. Assim, o direito surgiria a partir da von-
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ordem subjetiva, estabelece a integração social pela vontade coo-
perativa dos cidadãos. Observa-se, porém, que estas relações com 
o mundo se manifestam pelo uso da liberdade subjetiva de ação 
dos sujeitos, na qual os agentes buscam o entendimento mútuo, 
como afirma Habermas. Caminhando na mesma direção, Durão 
(2015) desenvolve de forma esclarecedora um debate sobre Direito 
e democracia em Habermas. Em sua alocução, Durão (2015, p. 21) 
explica: “a complexidade sistêmica permite conhecer a separação 
entre o mundo da vida orientado para a racionalidade comunica-
tiva, que tem como meio de integração social a solidariedade dos 
agentes e os sistemas sociais especializados na ação estratégica”, o 
“mercado e a política [...]”, neste caso, bastaria para Habermas esta 
“descrição dicotomizada da sociedade” e o resultado a que chega é 
a “melancólica conclusão da ameaça representada pela colonização 
do mundo da vida pelos sistemas sociais mercado, política e direi-
to, a qual pode por às relações de entendimento e solidariedade 
que ainda restam.” Dizendo também que o “direito aparece como 
um sistema especializado que contribui para a tarefa de coloni-
zação do mundo da vida, fenômeno que se pode observar com a 
constante juridificação das relações sociais”. No entanto, Durão 
revela que Habermas muda de perspectiva e “em lugar do modelo 
societário dicotomizado, introduziu o direito no papel de interme-
diário entre o mundo da vida, com sua lógica comunicativa”, e os 
“sistemas funcionais, orientados pela racionalidade estratégica”. 
Esclarecendo que a norma jurídica possui “facticidade” e pode ser 
seguida a partir da liberdade subjetiva de ação por destinatários 
que “simplesmente agem estrategicamente, ao mesmo tempo em 
que possui validade e pode ser seguida pelo reconhecimento inter-
subjetivo da legitimidade da lei, na medida em que os cidadãos são 
os próprios autores da lei”. Segundo Durão (2015, p. 29): o direito 

tade social, por meio de uma discussão comunicativa. Os fins sociais deveriam ser problemati-
zados e o mundo da vida deveria ser protegido da colonização promovida pela economia e pela 
política. As leis institucionalizariam os espaços sociais que funcionariam com base na raciona-
lidade instrumental do dinheiro e do poder burocrático, estabelecendo limites para o Estado e 
para o mercado. Desta maneira, há uma visão esperançosa no direito e de seu papel na socieda-
de. Contudo, Habermas é realista e sabe que a mesma colonização sofrida pelo mundo da vida  
afeta o direito, que passa a funcionar para legitimar o mercado e o Estado, não para limitá-los.
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“tem uma dupla cara, de um lado, a positividade que pode ser im-
putada pela coação e, de outro, a legitimidade obtida a partir dos 
procedimentos democráticos”, fato este que permite ao cidadão 
dar seu livre consentimento à lei. E conclui Habermas (2003, p. 
48): no “modo de validade do direito, a facticidade da imposição 
do direito pelo Estado interliga-se com a força de um processo de 
normatização do direito, que tem a pretensão de ser racional, por 
garantir a liberdade e fundar a legitimidade”.

De tal modo, sintetizamos nossa contemplação teórica assinalan-
do que, a racionalização do mundo da vida ocorre mediante uma 
progressiva libertação do potencial de racionalidade contida na 
ação comunicativa mediante a busca do entendimento pelo uso da 
linguagem e da conversação como meio de conseguir o consenso. Em 
razão do que, o CONSEG Pedra 90 poderia ser visto como um espaço 
onde existem discussões para a construção de verdades e soluções in-
tersubjetivas, no entanto, suas práticas mediadoras de litigiosidades 
na esfera pública, por si só, não resolveriam as demandas conflitivas 
sociais, pois ela é o espaço social que a ação comunicativa conforma. 
A despeito dessas contribuições, é forçoso destacar que durante a 
discussão sobre a TRS observou-se que a abordagem foca as articula-
ções entre grupos sociais e, como resultado, coloca em segundo plano 
nas análises as relações individuais, que sobrevêm a partir daque-
las inserções contextuais. Como a estratégia no agir comunicativo 
frequentemente é marcada por interesses sociais e individuais, ao 
examiná-la compete buscar complementação que permita entender 
a articulação desses últimos. Afinal, os interesses individuais não são 
ignorados pela TRS, eles são incorporados por ela como construções 
sociais. Nesse sentido, as consequências da inserção do cidadão 
na cogestão do Estado perpassam a esfera das relações políticas, 
fortificando as articulações entre a comunidade e interferindo no 
modo de vida da coletividade. Da mesma maneira, tomando em-
prestados os arcabouços teoréticos descritos e bebendo na fonte dos 
articulistas na contemplação do objeto de pesquisa, acenamos para 
observar a aplicação dessas ferramentas na procura das explicações  
não generalizáveis, todavia fiáveis sobre os fenômenos constatados. 
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Capítulo 4

CONSEG Pedra 90 – Controle 
Social e Segurança Pública em 

Representações

Aquilo que está presente em nosso cotidiano e é culturalmente 
aceito não garante validade ou invalidade em si mesmo. O co-
nhecimento de algo na sua essência passa, primeiramente, por 
sua sistematização mediante delimitação do objeto, definição da 
estratégia e técnica de investigação para coleta dos dados, seguida 
de sua análise/identificação, conceituação e ao final, explicação 
de algumas categorias dos fenômenos e fatos visando tornar in-
teligível a vida social em um de seus aspectos específicos, porque 
as sociedades humanas e seus agentes na interação sujeito/objeto 
existem apenas num determinado tempo e espaço, cuja concepção 
e conformação são peculiares. 

De tal modo, neste capítulo serão descritos os procedimentos de 
escavação e lapidação das informações obtidas, tornando públicas 
as representações dos participantes da pesquisa. Nesse sentido, os 
sujeitos que participaram e interagiram na pesquisa construíram/
produziram os dados, a despeito do método utilizado, por intermé-
dio da dialógica, sendo observado o mínimo de homogeneidade, 
para identificar o que está presente ou não nas suas representações. 

O estudo foi realizado, maiormente no bairro Pedra 90, em Cuia-
bá, Mato Grosso, que, em tese32, sedia o CONSEG Pedra 90, tendo 
como universo 18 (dezoito) conselheiros comunitários de segurança. 

No diálogo entre os sujeitos buscava-se um discurso determina-
do, e saber quem fala e de onde provém, e ainda, como se estrutura 
a alocução, são questões importantes para a caracterização dos 

32 Não há um local específico, pois, as reuniões oscilam de lugar dependendo da sua agenda, ne-
cessidade e objetivo.
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sujeitos, formação do sentido e para a constituição das identidades, 
portanto envidar a descrição do perfil socioeconômico daqueles 
conselheiros  a partir das variáveis sociodemográficas como “idade, 
estado civil, sexo, escolaridade, renda mensal, condição de moradia, 
veículos por residência, ocupação/profissão” etc., empregando ou-
tras questões qualificadoras, seria fundamental para compreensão 
da representação colimada. 

Destarte, no mês de outubro do ano 2018, foi concretizada uma 
pesquisa de campo, utilizando-se como instrumento um questio-
nário semiaberto. Destaca-se que os 18 (dezoito) conselheiros res-
ponderam espontaneamente ao questionário, “ressaltando que não 
foram obrigados a responder todas as questões, o que representa 
uma amostra com alto nível de confiança”. 

A interpretação das informações levantadas distinguiu o perfil 
socioeconômico dos membros do CONSEG Pedra 90, indicando que: 
a maioria deles é casada, um fato de grande importância social, 
pois o matrimônio é um ato solene mediante o qual um homem e 
uma mulher aceitam voluntária e reciprocamente estabelecerem 
convivência de caráter duradouro, por outro lado, 17% são con-
viventes, 12% separados, 6% viúvos e 6% solteiros, evidenciando 
heterogeneidade nas relações afetivas, marcas que atestam o modo 
não tradicional impositivo de vida entre os interlocutores.

Revelou também que, o fato de exercerem a atividade de con-
selheiro há mais de 4 anos, voluntariamente, representava um 
mínimo de experiência no mister e conhecimento mútuo entre os 
pares, o que, em tese, melhoraria a construção do debate na esfe-
ra pública, todavia ressalta-se que, ao prevalecer no grupo o sexo 
masculino, embora 11% não tenha respondido, restava demons-
trada a não paridade, indiciando a probabilidade de um discurso 
com viés androcêntrico, conquanto tal insinuação demande estudo 
apropriado. 

Ao considerar a faixa etária dos respondentes entre 29 e 50 anos, 
como um indicativo de composição do conselho por “pessoas eco-
nomicamente ativas, inseridas no mercado de trabalho ou que, de 
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certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo 
de atividade remunerada”, e mais, “levando em conta que a maior 
parte deles tem sua formação escolar no ensino médio completo, 
trabalha nos mais variados ramos de atividades como autônomo, 
recebe até 3 salários mínimos mensais”, residem em casa própria, 
e que “metade deles possui veículo para locomoção,” entende-se 
que o grupo apresenta razoável homogeneidade socioeconômica e 
mantém uma relação de organização e confiança, onde o domínio 
e a apropriação social do espaço do CONSEG Pedra 90 se dão por 
grupo de nível socioeconômico típico do intervalo de renda ‘C’ e 
‘D’, sendo este um aspecto pontual, que não poderia ser estendido 
aos demais conselhos comunitários. 

Igualmente, pormenorizando a caracterização, o cenário onde 
se situam os conselheiros reflete na sua realidade, espaço onde são 
construídas suas representações. 

Portanto, conhecendo os principais predicados dos conselhei-
ros, torna-se mais simplificada a captação da potencialidade das 
ações do CONSEG Pedra 90. Apesar disso, mesmo apropriando-se 
dos atributos obtidos, na consecução da iluminação dos fenôme-
nos, outro método viria a ser aplicado no entendimento de suas 
representações.  

4.1 Material empírico: obtenção e tratamento dos dados  

Aquilo que existe subterraneamente nas práticas sociais de 
interações humanas – os pensamentos, sentimentos e percepções 
presentes na esfera pública, não pode ser apreendido de forma 
simples, necessita de incursão de estratégia abdutiva, portanto, 
para extrair a significação fenomenológica utilizou-se o grupo 
focal como técnica principal da pesquisa, “pois sua adoção atende 
invariavelmente ao objetivo de apreender percepções, opiniões e 
sentimentos frente a um tema determinado num ambiente de inte-
ração”, como afirma Barbour (2009, p. 21): sendo um “processo de 
criar o consenso pela interação em uma ‘discussão de grupo focal’ e 
ainda, útil para investigar o que os participantes pensam, excelente 
em desvendar “por que os participantes pensam como pensam”. 
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Oliveira & Werba (2003, p. 110) afirmam que o procedimento: “é 
uma das ferramentas mais utilizadas e desenvolvidas na apreensão 
das representações sociais, mediante a interação dialógica entre as 
pessoas para produzir dados e insights complexos para obtenção 
fora desta circunstância”. 

Diante disso, foi contratado o serviço de um estúdio de gravação 
climatizado, devidamente preparado, com um técnico de som e 
meios necessários para registro do áudio em sete pistas diferentes, 
e vídeo, pois o ambiente também foi aparelhado para a captura das 
imagens, com duas filmadoras profissionais Canon VIXIA HF R80033. 

Além da organização prévia do espaço físico, os partícipes – 
sete conselheiros, entre eles uma investigadora de polícia lotada 
na Base Comunitária do Pedra 90, considerada membro nato ou 
de participação obrigatória à época, foram dispostos de maneira 
semilunar, de modo que todos ficassem dentro do campo de visão 
entre si e o moderador, objetivando a interação do grupo. 

As câmeras foram manejadas por técnicos experientes, uma das 
filmadoras foi instalada em um tripé fixo, em plano geral, enquanto 
a outra era operada por um cameraman que procedia ao zoom, 
destacando cada um dos personagens a medida que falavam ou 
interviam  livremente, especialmente, com o cuidado de capturar 
os momentos em que fossem expressadas nos debates as linguagens 
não verbais captando as imagens dos membros do grupo focal que 
estavam identificados apenas por crachás contendo as letras de ‘A 
a G’, como registra a fotografia abaixo. 

33 A filmadora Canon VIXIA HF R800 é compacta e capaz de disparar em quase qualquer cenário. 
Possui Zoom Avançado de 57x e Super Range O.I.S. (Estabilização de Imagem Ótica) que man-
tém a imagem estável em distâncias focais mais longas. Equipada com um sensor CMOS Full HD 
de 3.28MP suporta a captura de vídeo de resolução 1920x1080. O sensor HD CMOS de alta reso-
lução da Canon possui sensibilidade adicional que oferece vídeos Full HD com cores naturais 
e realistas, mesmo em situações de pouca luz. A redução de ruído no chip suporta clareza em 
cada quadro, proporcionando vídeos e fotos vívidos e claros, mesmo quando reproduzidos em 
uma HDTV grande. Disponível em https://www.reycameras.com.br/filmadoras-digitais/1246-
-filmadora-canon-vixia-hf-r800.html Acesso em: 13 nov. 2018.
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Foto 2 - Grupo focal 

 
Fonte: Lima (2019, p. 116)34

A técnica foi aplicada sob a atenção do pesquisador e conduzida 
por um mediador que seguia o planejamento definido no roteiro, 
de modo que os tópicos e assuntos a serem debatidos estivessem 
claros, inclusive alguns conceitos foram inseridos no sentido de 
permitir o nivelamento entre os participantes, facilitar a aborda-
gem, o envolvimento e a fluidez na conversação e manter o foco 
das discussões de cada tópico, como se vê abaixo transcrito:

1. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido pelo CONSEG PEDRA 90. 

2. Quanto à “segurança pública”, como membros do CONSEG, o 
que vocês pensam a respeito? Discutam um pouco sobre isso.

3. Segundo Paulo de Mesquita Neto (2008), pesquisador da segu-
rança cidadã ou comunitária, é preciso ampliar a participação 
da sociedade no planejamento, na execução e no controle das 
atividades da segurança pública, de forma que os cidadãos e 
as organizações da sociedade civil assumam sua parcela de 
responsabilidade na busca de solução dos problemas existentes 
no setor. Vocês podem falar um pouco sobre esta correspon-

34 Embora tenha sido esclarecido previamente a natureza e objetivo do trabalho, bem como in-
dicado que os dados coletados e tudo seria registrado em áudio e vídeo, obtendo-se o consenti-
mento dos membros do grupo focal mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), em respeito ao anonimato, não foi identificada a fisionomia dos partícipes.
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sabilidade na busca de solução de problemas, e como se dá a 
interação entre ações da polícia (PM, PJC, BM) e atividade do 
CONSEG. 

4. De acordo com os pesquisadores Bravo & Correia (2012), no 
Brasil, a expressão controle social tem sido utilizada como si-
nônimo de controle da sociedade civil sobre as ações do Estado. 
Gostaria que vocês falassem um pouco sobre controle social, 
atuação do CONSEG – diante dos serviços repressivos (rondas, 
prisões e investigações) e preventivos (projetos sociais) pres-
tados pelas instituições de segurança pública no grande Pedra 
90. (Lima, 2019, p. 116).

O cronograma de um grupo focal precisa obedecer ao planeja-
do, principalmente dentro do que consta o roteiro, para que não 
haja desencontros e se alcance os fins pretendidos, de tal modo, a 
entrevista coletiva durou 1h30m, sob mediação específica, entre 
os membros do CONSEG da região do Pedra 90, observando o mí-
nimo de conformidade para identificar o que estava presente ou 
não nas suas representações, e atender ao objetivo de entender o 
processo de formação das representações sociais dos conselheiros 
comunitários de segurança. 

Os dados coletados por meios eletrônicos foram submetidos à 
edição específica, tanto vídeo quanto áudio, começando pelo se-
gundo, que ainda foi submetido à degravação, isto é, a transcrição 
ipsis verbis (literal) do áudio em formato de texto, com utilização do 
programa Word, realizada por profissional devidamente habilitado.

4.2 Resultados e discussão

Até aqui discorremos sobre os mecanismos utilizados na cole-
ta de dados primários e secundários fundados nos ensinos de Gil 
(2007), contudo o estudo desenvolveu-se em etapas distintas, pois 
seu corpus foi gerado e constituído por observações e análise de do-
cumentos de diferentes sujeitos da pesquisa, pelos dados coletados 
nos questionários respondidos pelos conselheiros comunitários de 
segurança pública, cumulado pelo material discursivo proveniente 
do grupo focal. A partir de então, nos aplicaremos na observação 
das técnicas de análise. 
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Preliminarmente, ressaltamos que, como foram utilizados mé-
todos de coleta distintos, todo material compilado foi processado 
por meio da triangulação, confrontando as declarações dos sujeitos 
e outras informações derivadas do emprego de outros métodos de 
coleta, buscando a intersecção dos elementos apreendidos, que 
implica na compreensão do escopo da pesquisa. 

Após o processo triangular, buscou-se a categorização que 
para Bardin (2011) é uma operação de classificação de elementos 
que constituem um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios pre-
viamente definidos. Para a autora:

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 
um grupo de elementos (unidades de registro) sob um 
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 
características comuns destes elementos. O critério de 
categorização pode ser semântico (categorias temáticas), 
sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação 
das palavras segundo o seu sentido, com emparelhamen-
to dos sinônimos e dos sentidos próximos) e expressivo 
(BARDIN, 2011, p. 147).

A categorização não aparece apenas da palavra pela palavra, 
nem pelo seu alto índice decorrente apenas da unidade de registro, 
todavia, origina-se na classificação das palavras repetitivas segundo 
o seu sentido dentro das unidades, alguns termos indexados confe-
rem significado à palavra, atentando para o critério de se avaliar 
somente o que explicitamente estiver representado nas respostas 
dos entrevistados, um processo rigoroso que depende de estrutu-
ração e exaustivo trabalho do pesquisador. 

Portanto, conforme registrou Bardin: “a análise qualitativa não 
pode ficar circunscrita à capacidade dos pesquisadores para apreen-
der e retratar a profunda interação dos recursos semióticos”, mas 
deve se robustecer mediante “contemplações sérias, meticulosas e 
bem embasadas, por meio de registros estruturados, sobretudo quan-
do compreende o discurso multimídia consequente do grupo focal”. 
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Firmado nesta posição, amparada em Santos Costa (2010, p. 
07), porquanto adverte que: “os pesquisadores precisam de auxílio 
de softwares para que seus dados tenham uma maior confiabili-
dade [...] programas de software cria categorias, codifica, filtra, 
faz buscas e questiona os dados para responder às perguntas de 
investigação”. 

Santos Costa ainda avisa que: “existem no mercado vários 
tipos de softwares que realizam a análise de dados de conteúdo, 
tornando seu resultado mais confiável [...], o NVIVO é o mais usado 
em pesquisas qualitativas”, segundo suas informações, os dados 
analisados no NVIVO são imagens, áudio, vídeo, texto escrito. 

Os dados foram minuciosamente inseridos no programa infor-
mático QSR, Nvivo. 12, software permitindo o processamento dos 
dados a partir da ‘pesquisa de texto’ e da consulta da ‘frequência 
de palavras’, recepcionando e fazendo emergir categorias, além 
de agregá-las a outros eixos semânticos por meio da similaridade 
e análise proposicional do discurso. 

Inseridos os dados, o processo de análise prosseguiu com a 
utilização da aba de consulta do Nvivo para verificar as principais 
convergências de pesquisas, “que aparecem por meio da repetição 
de palavras, e como elas se relacionam no campo investigado”. 

Assim, o recurso tecnológico foi imprescindível em face do 
corpus sopesado da pesquisa, resultando em 11.261 palavras para 
análise, permitindo importar, explorar, codificar, consultar e re-
fletir sobre os processos.

A exploração ou tratamento dos dados passou primeiro por 
uma exclusão dos itens compreendidos como irrelevantes para 
construção das categorias, observando ainda que, muitas palavras 
arroladas com o uso do software não representam algo significativo 
para a investigação, como alguns pronomes, artigos e preposições. 
Igualmente, o exame preliminar, por classes referendadas nos 
objetivos da pesquisa, suscitou distintas palavras catalogadas por 
eixos temáticos. 
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O software por sua funcionalidade gera celeridade em pro-
cessos que talvez levassem dias de detalhamentos e sofrimentos 
desnecessários. O discurso resultante da degravação do grupo 
focal produziu um conhecimento inicial composto por 4 (quatro) 
tópicos assim distribuídos: Conselho comunitário (48 referências 
codificadas - 43,80% Cobertura), Controle social (24 referências 
codificadas - 19,85% Cobertura), Participação social (10 referências 
codificadas - 8,11% Cobertura) e Segurança Pública (98 referências 
codificadas - 63,85% Cobertura). 

Devido a quantidade e percentual de palavras hierarquizadas 
segundo suas referências e coberturas, o programa apresentava 
possíveis subcategorias, lógico que tudo diante de categórica apre-
ciação do pesquisador no descarte das frases, expressões e locuções 
insignificantes ao contexto investigado. 

Neste caso, insurgiram para o tema/categoria ‘Segurança Pú-
blica’ duas subcategorias: Insegurança (10 referências codificadas 
- 11,40% Cobertura), como identificador subjetivo das tensões dos 
conselheiros comunitários e Polícia comunitária (51 referências 
codificadas - 39,89% Cobertura), enquanto reflexo da parceria entre 
a população e Estado, afazeres para identificar e resolver proble-
mas contemporâneos dos bairros, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida na área. 

Desta última (Polícia comunitária), derivou a subcategoria 
“Relacionamento” (17 referências codificadas - 12,01% Cobertu-
ra), denotando a forma como se dá a relação entre conselheiros e 
operadores estatais. 

Entretanto, embora a subcategoria Polícia comunitária acha-se 
atrelada à Segurança Pública, por sua natureza, permite associação, 
em grande parte, com as categorias Conselho comunitário e 
Controle social. 

O interessante no programa Nvivo é que, uma vez delimitadas 
as categorias e subcategorias, ele permite ao pesquisador, entre 
várias outras opções, esquematizar o Mapa do projeto, para visua-
lizar as conexões entre itens de projeto, delineado na figura abaixo, 
indicando o caminho para o desdobramento da análise. 
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Figura 2 - Mapa do Projeto

Fonte: Lima (2019, p. 120).

A partir de então, sucedeu uma lógica tomando como ponto de 
sequência a contagem frequencial simples, na identificação das 
palavras mais recorrentes nos termos indexados. 

Observa-se que, quando se trabalha dentro do sistema, pode-se 
verificar que entre as estruturas do Nvivo.12 encontram-se os “nós” 
–  referências reunidas sobre um tema específico, sendo possível 
a visualização dos padrões onde se armazenam as informações 
codificadas que podem tomar significados distintos, dependendo 
da abordagem metodológica empregada pelo pesquisador na busca 
de apreender as mediações sociais distintivas do sujeito. 

Ressaltamos que estes ‘nós’ podem surgir, por eleição, como ca-
tegorias de análise. No caso concreto, estes “nós” receberam códigos 
(frações de textos) compondo os quatro eixos temáticos: “Conselho 
comunitário de segurança”, “Controle social”, “Participação social”, 
“Segurança pública”, e “Sujeitos A a G”, membros do grupo focal, que 
trabalhados materializaram a consulta de codificação em matriz. 
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Estas consultas de matriz de codificação, representada no 
gráfico 3, permitem comparar um material codificado entre nós, 
conjuntos ou valores de atributos, elas ajudam a procurar sobre-
posições e interseções em sua codificação. 

Gráfico 3 - Consulta de codificação em matriz

Fonte: Lima (2019, p. 121).

Nesse sentido, a consulta de codificação em matriz demonstra 
que a interação grupal viabiliza aos entrevistados insights diversos 
sobre os temas e comportamentos complexos, podendo influir até 
mesmo no processo de formação das suas representações. 

Nota-se que, alguns tópicos receberam maior atenção durante a 
realização do grupo focal e isso pode ter ocorrido em razão de sua 
importância para o grupo, ou para o sujeito, ou até mesmo porque 
o mediador preferiu dar controle ao grupo, e provavelmente ouvir 
menos acerca do assunto, ou ter o domínio da situação e possivel-
mente dissipar a fluidez do diálogo. A dinâmica da recepção dos 
insights varia, portanto, dependendo do nível de conhecimento, 
de interesse e da forma como o mediador estabelece as interações 
no grupo focal. 

Afinal, é normal que uns falem mais que outros durante o 
desenvolvimento da técnica, trazendo um número maior de 
informações sobre aquilo que lhe é mais sensível ou afeto, ou seja, 
no entendimento de Jodelet (2001, p. 27): “o sujeito psicológico tem 
a peculiaridade de integrar na análise desses processos a pertença 
e a participação, sociais ou culturais do sujeito”. 
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Para melhorar a compreensão dessa dinâmica foi elaborada a 
tabela 1 para mensurar os discursos individualmente e evidenciar 
a ênfase discursiva por falantes, apresentando o panorama das 
participações.  

Tabela 1 - Intervenção dos falantes por temática no grupo focal

Fonte: Lima (2019, p. 122).

Após os movimentos realizados até esta etapa, segue-se a sele-
ção de categorias de análise da pesquisa, empregando o comando 
“pesquisa de texto”, para extrair a correspondente “nuvens de 
palavras”35, do campo científico estudado, retratada na imagem 2. 

Imagem 2 - Nuvens de palavras das categorias de análise 

Fonte: Lima (2019, p. 123).

35 Também conhecida como nuvem de tags ou texto, é uma representação visual da frequência 
e do valor das palavras. Ela é usada para destacar com que frequência um termo ou categoria 
específica aparece em uma fonte de dados. Quanto mais vezes uma palavra-chave estiver pre-
sente em um conjunto de dados, maior e mais forte será a palavra-chave. Disponível em https://
infogram.com/pt/criar/nuvem-de-palavra acesso em 18-03-2019.
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As nuvens de palavras geralmente são empregadas para conse-
guir insights imediatos sobre os termos mais importantes em seus 
dados, neste caso, a “nuvem” foi usada para ver as palavras que 
apareciam com mais frequência nas fontes ou “nós” selecionados 
e interagir com elas para explorar o contexto das expressões, re-
correndo ao emprego de associação livre de palavras como ensina 
Jodelet (2001, p. 11).

Na nuvem acima, aparecem em tamanho maior as palavras com 
elevado índice de repetição dentro do campo científico, apontando 
quanto maior e mais forte será a palavra-chave. Repare as palavras 
“conselho”, “segurança” e “polícia”, escoradas no termo “estado”, 
seu “alto índice reforça a validade da amostra da pesquisa no su-
porte informacional”. 

Da mesma maneira, o termo “polícia”, componente do campo 
de estudo, está em evidência potencial na centralidade da imagem 
e, com efeito, para onde afluem os demais temas, ou seja, a expres-
são perpassa todas as categorias, destacando sua importância no 
contexto da pesquisa.  

Na composição dos eixos temáticos, identifica-se um limite 
estreito de aproximação entre um e outro, pois um assunto pode 
ser abordado em mais de uma categoria. 

Por isso, o próximo passo foi a descrição de cada eixo conforme 
sequência proposta no Mapa do projeto, trazendo, na interpretação 
de cada categoria temática, as contribuições/alocuções dos “sujei-
tos/falantes” compiladas no grupo focal, e respectivas associações 
mediante a intercorrência teórica e outros elementos coletados 
durante a pesquisa. 
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Participação social

A primeira temática compõe o desenho e intensidade da atuação 
dos sujeitos na fiscalização da ação estatal e na atuação preventiva, 
intersetorial e comunitária, na realidade social, objeto desse estudo. 

Para Jorge (2009)36, a participação pró-ativa nas reuniões do 
CONSEG é “uma forma de respeitar uma das principais caracte-
rísticas da polícia comunitária que é a parceria entre a população 
e os órgãos da segurança pública”. 

Todavia, outros tipos de eventos de caráter preven-
tivo e social, educativo, cultural, lúdico caracterizam esta pro-
atividade, como ilustra o Sujeito B: “o nosso cinema que acon-
teceu; mobilizamos bastante pessoas, crianças, a polícia esteve 
presente, né... nos ajudou, mas na verdade quem mais ajudou 
a gente foi a polícia civil [...] Disponibilizou carros, a gente 
fomos lá no local, armamos som; esses eventos foram em 2016 
para 2017”.  

[...] muitas ideias boas que a gente abraçou e teve resul-
tado. Só que a gente precisa mais investimento, da parte 
do estado, da parte do município pra que esse trabalho 
venha se desenvolver; agora a comunidade vê com os 
olhos positivos... com certeza. Sempre eles perguntam 
quando vai acontecer de novo esses eventos. Cobram, 
com certeza... com certeza. (SUJEITO B).

Ressalta-se que, para a maioria dos entrevistados esta partici-
pação é regular como registra o gráfico 4.

36 JORGE, Higor Vinicius Nogueira. A Importância do Conselho Comunitário de Segurança (CON-
SEG). Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 09 Jul. 2009. Disponível em: investidura.
com.br/ufsc/81-sociedade/3861-a-importancia-do-conselho-comunitario-de-seguranca-conseg. 
Acesso em: 22 Jul. 2018.
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Gráfico 4 - Participação da comunidade nas ações e ou reuniões do CONSEG
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Fonte: Lima (2019, p. 124-125).

Nesse sentido, reforça-se que a ‘participação’ tem que ser perce-
bida e valorizada não apenas pelas comunidades atendidas e que 
tem se automobilizado, sob a liderança voluntária de determinados 
grupos sociais do próprio sistema, mas também e, principalmente, 
pelo Estado e seus agentes, que devem “receber as demandas sociais 
e devolver na forma de políticas públicas, providenciando os ser-
viços e as ações necessárias para suprir tais necessidades”, afinal, 
não existe cidadania sem participação. Tratando disso, Teixeira; 
Serafim (2008) reforçam que a participação da sociedade

[...] debatendo em suas organizações, dialogando com o 
Estado e realizando o controle social é muito importante 
para garantir que as políticas atendam, de fato, às ne-
cessidades prioritárias da população, para melhorar os 
níveis de oferta e de qualidade dos serviços e também 
para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. A parti-
cipação ampla da sociedade no controle social fortalece 
as políticas públicas, tornando-as mais adequadas às ne-
cessidades da coletividade e ao interesse público, e mais 
eficientes. (TEIXEIRA; SERAFIM, 2008, p. 2).

Contudo, a apatia estatal, registra-se que as realizações comu-
nitárias voluntárias são acolhidas com violência institucional ou 
descaso, como representado no discurso do Sujeito A: 
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Por que você fica lá gratuito? [...] Você sabe que em 2014, 
2015, nós tínhamos quase três mil homens voluntários? 
Sabe o quê que é voluntário? E não ter essa valorização? 
Certo... e chegar o sistema e o governo [...] não valorizar 
esse trabalho que as pessoas saem pra ajudar! Então vem 
falar mal das pessoas. Eu sou contra quando fala das pes-
soas; porque quem é que tem três mil voluntários hoje? 
Se eu tivesse esses três mil, eu seria candidato todas as 
eleições; pra tudo, porque três mil voluntários meu filho, 
faz a diferença e o cara não valorizou. (SUJEITO A).

Quanto ao sentido oculto expressado pelo Sujeito A, salienta-se, 
ficou implícita a possibilidade ou indícios de que o ‘Conselho pode 
ser utilizado para fins políticos ou eleitoreiros’. Destarte, percebe-se 
que as significações cunhadas vão se configurando como formas de 
conhecimento que se constroem nas rotinas do CONSEG Pedra 90 
e servem de entendimento entre os pares, consentindo o diálogo 
e o consenso – agir comunicativo proposto por Habermas (2012). 

Isso decorre da dialógica que a concepção de participação social, 
à luz dos conselheiros está ancorada, muitas vezes na frequência aos 
eventos e reuniões de não membros do CONSEG, e não na sua pró-
pria manifestação assídua, enquanto grupo de pessoas voluntárias 
com uma missão e um mandato popular, e em suas reproduções no 
contexto social. Como observa o Sujeito A, esta participação, embora 
representativa, é tímida: “[...] temos sim uma rede social bastante 
forte, inclusive nós temos um grupo lá, é... em torno de vinte e oito 
mil pessoas. Só que a comunidade na verdade, ela não é participa-
tiva”. Quanto a isso, há um contrassenso, pois, quando se fala em 
comunidade ‘não participativa’, parece um tanto quanto contraditó-
rio, pois em resposta ao questionário, 72% conselheiros entenderam 
como regular a participação da comunidade, 11% disseram ser boa 
e apenas 17% declararam ser ruim, como reporta o Gráfico 4. Se de 
fato for ‘regular’ e ‘boa’ neste percentual, é aceitável. Analisando o 
contexto, o levantamento mencionado diferia do que foi encontrado 
por Santos (2014) quando investigava o CONSEG de Alagoas. Para 
Santos (2014, p. 85): “o presidente da Federação das Associações de 
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Moradores e Entidades Comunitárias de Alagoas demonstrou-se 
indignado pela não participação popular nas políticas públicas”, e 
quando entrevistado disse: “[...] quando participamos de reunião 
com o governo sobre segurança pública, nos sentimos simplesmente 
como massa de manobra, no fim, o governo não permite e não aceita 
nossas sugestões”, então, concluiu que o “Conselho Estadual de Se-
gurança de Alagoas, não se caracterizava ‘pela participação ativa da 
comunidade nos processos decisórios das tentativas de construção 
de políticas públicas de segurança’ [...]”. 

Em face da percepção dos conselheiros acerca da participação 
social em sua área de atuação, também era importante, no estudo 
das suas RS, descobrir como eles eram entendidos em suas práticas 
na esfera pública pela própria comunidade. As respostas obtidas 
na tabulação do questionário evidenciaram que, 39% deles não 
se entendiam percebidos pela comunidade, 28% deles percebiam 
que a comunidade os viam como grupo que faz a diferença e 33% 
como algo construtivo.

Conselho Comunitário de Segurança

A segunda classe temática reflete sua empiria, ações e demandas 
no ambiente onde as relações são estabelecidas. Sobre ela, o programa 
Nvivo.12 desenhou a “nuvem de palavras” esboçada na imagem 3.

 Imagem 3 - Nuvem de palavras do Conselho comunitário de segurança

Fonte: Lima (2019, p. 127).
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A palavra ‘gente’ potencializada no centro da nuvem, ladeada 
pelos termos ‘polícia’ e ‘comunidade’ em destaque, e seguida, dos 
vocábulos ‘conselho’ e ‘comunitária’, concebe o encontro de vonta-
des dos conselheiros em sua afinidade com a ‘segurança’, denotada 
nas expressões ‘estado’, ‘pessoas’ conjugadas com as ações ‘falar’ e 
‘fazer’ na ‘sociedade’. Este encontro de vontades dá existência ao 
próprio conselho como simboliza a fala do Sujeito B: “[...] existe o 
Conseg? Existe! Estamos aqui”. O discurso direto é producente para 
uma teoria sociológica da ação e contribui para que se construam 
interações, além de simbolizar um grito que deve reverberar na 
esfera pública e alcançar uma comunidade depreciada por um alto 
déficit de representação diante do mundo do sistema. O ‘estamos 
aqui’ ecoa e se “afirma” em outras falas, em forma de “convicção 
da representatividade legitimada”, como mencionado pelo Sujei-
to A: “A gente participa, tanto a comunidade interna do Conseg, 
quanto a comunidade externa. É a participação de igreja, pessoal 
do futebol, a comunidade em si, né... comerciantes e assim por 
diante”. Igualmente, tais afirmativas se amoldam ao entendimento 
de Jodelet (2009) para quem as representações: 

[...] são sempre de alguém, têm uma função expressiva. 
Seu estudo permite acessar os significados que os sujei-
tos, individuais ou coletivos, atribuem a um objeto loca-
lizado no seu meio social e material, e examinar como os 
significados são articulados à sua sensibilidade, seus in-
teresses, seus desejos, suas emoções e ao funcionamento 
cognitivo. (JODELET, 2009, p. 697).

Nesta lógica, eles identificam suas práticas diante do controle 
social das atividades de segurança pública, objetivam a prevenção, 
por meio da assimilação dos problemas sociais locais e controle 
dos fatores de risco de multíplices origens, conforme registrado 
nas alocuções dos Sujeitos A e F: 

[...] como fazer uma reunião no Conseg? Geralmente o 
pessoal pede uma pauta, nós só temos essa pauta no con-
selho, quando é uma reunião interna do Conseg. Quando 
é para discutir avanço do conseg. Mas quando está a co-
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munidade, a pauta é aberta. Porque o conselho, ele é a 
segurança pública, desde o terreno no mato, faz parte da 
segurança pública, um encanamento de água vazando, é 
segurança pública. Educação, saúde, iluminação e assim 
por diante. Então, a gente só faz pauta quando é interna 
do conselho. [...] mas sim a comunidade reclamando de 
algum tipo de crime ou de furto, é... na nossa região. Ah! 
isso a gente tem.  (SUJEITO A).

[...] eu participei de uma reunião com eles já e realmen-
te a pauta é bastante aberta, desde segurança até trans-
porte, saúde, educação tudo foi falado. A comunidade 
participa pouco; por que foi o que eu vi no dia, poucos 
participantes. E... eu não tenho muito contato com a co-
munidade a respeito do Conseg. [...] eu acredito que pra 
coisa se evoluir realmente no caminhar em prol à comu-
nidade nós precisamos fazer juntos reuniões pra que se 
cresça no intuito polícia civil, militar e Conseg. Porque, 
pelo que eu entendo e pelo que estou vendo as coisas se 
trabalham um pouco individuais. (SUJEITO F). 

Do Controle social

Continuando na descrição das categorias e suas significações, 
a terceira unidade temática esquadrinha a forma de influência 
da sociedade sobre o Estado na região do CONSEG Pedra 90, mas 
transcursa pelo alcance estatal sobre a sociedade. Neste caso, por 
causa da característica peculiar (ambiguidade) do nó ‘Controle 
Social’, destaca-se que o processo de análise tomou um novo for-
mato na utilização do Nvivo, sendo exibida cada palavra dentro 
da unidade investigada e, logo depois, aplicado o cruzamento dos 
termos indexados, que expuseram o total de referências codificadas 
(nó) em ambas as unidades, com o recorte exato onde apareceram 
24 referências com 19,85% de cobertura, 2209 palavras retiradas 
do universo coletado. Desse total de palavras foram abstraídas e 
exibidas as 50 mais frequentes, todavia separadas as 12 com maior 
percentual ponderado e comprimento mínimo de 8 letras, para fa-
cilitar a visualização gráfica e configuração das peças produzidas 
pelo software, resultando no quadro 2. 
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Quadro 2 - Consulta de frequência de palavras no controle social

Fonte: Lima (2019, p. 130).

Na sequência, a partir de matrizes, cruzando segmentos de 
texto e palavras, aplicou-se o método da classificação hierárquica, 
denominado Mapa de árvore. Este mapa, caracterizado no quadro 
3, mostrou os dados estruturados hierarquicamente, onde os retân-
gulos menores representam sub-ramificações, e permite explorar as 
expressões e cada uma das palavras proferidas pelos participantes, 
analisando-as a partir de seus lugares e inserções sociais. 

Quadro 3 - Mapa de árvore controle social

Fonte: Lima (2019, p. 130).

O mapa desenhado permitiu interpretação dos dados, onde 
tanto a expressão ‘conselho’ quanto a ‘segurança’ surgem no nú-
cleo com ‘mesma hierarquia’, seguidos das palavras ‘problema’ e 
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‘comunitária’, indicando, como se vê nos retângulos menores, que 
“a linguagem transcursa as práticas do grupo e das instituições 
diante dos problemas existentes na comunidade, no sentido de 
‘resolver’, por meio do entendimento (mediação e consenso), e 
manter o ‘controle’ do ‘resultado’ alcançado”. 

Os elementos exibidos demonstraram que as palavras “comu-
nitária”, “problema”, “conselho”, “segurança” trazem uma ‘forte 
associação, onde o termo conselho toma posição central, irradiando 
sua força sobre as demais’. Depois, as palavras codificadas foram 
lançadas no Nvivo gerando a nuvem de palavra abaixo, contem-
plando as 50 palavras destacadas na fonte de dados.

Imagem 4 - Nuvem de palavras do Controle social

Fonte: Fonte: Lima (2019, p. 131).

A “nuvem de palavras” admite expressão imagética das asso-
ciações e ancoragens, evidenciando a proximidade dos vocábulos 
centralizados “conselho” e “segurança”, tendo o termo “problema” 
por cima, e ainda encabeçada pela palavra “comunitária”, o que 
indica “que a ‘comunidade e policiais’ devem ‘trabalhar’ juntos e 
‘resolver’ anseios da ‘sociedade’, para que” o ‘controle dê resultado’.

Adverte-se que a expressão “controle”, embora se destaque 
como uma categoria de análise da pesquisa em si, surgiu de maneira 
modesta, contudo objetivada pela palavra ‘problema’, situada no 
núcleo da nuvem, e pelos verbos ‘trabalhar e resolver’, postados, 
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hierarquicamente, nos espaços periféricos, fatos estes que serão 
detalhados quando imergirmos em suas significações.

Da Segurança pública

A última unidade temática aparece como referência da ação 
estatal em um contexto de conflitualidades, empregada para mi-
tigar o medo, a sensação de insegurança e a instabilidade social. 
Como visto anteriormente, analisada a frequência das palavras e 
dos fatos narrados na degravação, tornou-se necessário inserir dois 
subnós nesta categoria: “Insegurança” e “Polícia comunitária”, de 
onde derivou o subnó “Relacionamento”. 

Depois de depurados os dados no software, o Nvivo exibiu cada 
palavra dentro da unidade pesquisada, realizando o cruzamento 
dos termos e, ao final, exibiu o total de referências codificadas, 
com o recorte exato onde apareceram 98 referências com 63,85% 
de cobertura das 7211 palavras retiradas do universo coletado. 
Nota-se na codificação de matriz do gráfico 5, que o subnó “Polícia 
comunitária” absorve a maior parte no trato da temática Segurança.

Gráfico 5 - Codificação em matriz do nó segurança pública

Fonte: Lima (2019, p. 132).
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Diante da codificação ilustrada, afirma-se que o discurso sobre 
a segurança pública transcursou a ideia de polícia comunitária, 
porém, como uma utopia – um sistema que parece irrealizável, 
os conselheiros desejam que aconteça, até conseguem enxergar, 
apesar disso, o formato impresso pelo Estado vai à contramão da 
proposta. 

Este retrato pode ser percebido na conjugação das falas dos 
Sujeitos A, B, C e G. O Sujeito A afirma: “[...] não consigo falar bom 
dia pra 20 policiais daqueles ali e ser respondido, com um bom dia; 
isso é ser polícia comunitária?” Daí vem o Sujeito C e explica que 
foram “buscar lá no Japão esse sistema de polícia comunitária, [...] 
nós não temos polícia comunitária, porque a nossa cultura é uma 
e a deles é outra, então não cabe, são duas coisas adversas [...]”; o 
Sujeito G acresce, “a própria polícia não acredita na polícia comu-
nitária”.  Entretanto, quem arremata é o Sujeito B:   

[...] A polícia comunitária... os primeiros surgem ali em 
mil novecentos e oitenta e cinco, em São Paulo. Mas já 
tá lá na Constituição de mil novecentos e oitenta e oito; 
constituição cidadã, que já falava da polícia cidadã, guar-
diã das leis e da ordem pública né... Ou seja, o germe já 
tá ali. Chega aqui em Mato Grosso, ano de dois mil, come-
ça surgir esse primeiro movimento; [...] O Conseg gasta 
muita energia tentando ter essa polícia comunitária; pra 
ter polícia comunitária tem que ter formação de pessoas; 
pessoas humanas, quando eu digo humanas, eu digo, é... 
lembrar que também é uma pessoa cidadã; mora num 
bairro;  tanto quanto e não melhor que nós. E quis, que 
entende todo esse processo. Enquanto a gente não tiver 
essa formação, vai ser difícil o conselho trabalhar; [...] 
me parece que não há uma questão do estado formar 
uma polícia comunitária; mas formou os Consegs, este é 
o problema. [...] Não leva a sério, essa questão de polícia 
comunitária, de Conseg; não se leva a sério o Conseg lá.  
(SUJEITO B). 

Dando continuidade à discussão da temática, tem-se que o con-
ceito causou agitação, incômodo no seio do CONSEG, cominando 
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uma crise existencial, levando os falantes a questionar os próprios 
fundamentos de sua existência, conforme disposto na fala do Sujeito 
B: “[...] o ‘A’ e o ‘G’, disseram que não temos polícia comunitária. 
[...] polícia comunitária se começa já no primeiro atendimento, 
ou seja, quando a pessoa procura a polícia. [...] não temos polícia 
comunitária, [...]; mas formou os Consegs, este é o problema”, o 
que na verdade está implícito quando negativam sua existência, é 
que, embora acreditem na polícia comunitária enquanto filosofia 
ou conceito, na sua forma estratégica de policiamento ainda está 
aquém da realidade – parceria comunidade/Estado, e é isso que 
aflige o CONSEG. E dizem mais: 

O Estado não cria uma estratégia juntamente com o pre-
sidente do conselho e com a polícia comunitária local, 
como resolver esse BO; não é a questão de lavrar o BO, 
é questão de resolver 1 de 100; pelo menos um BO fosse 
dado resposta para a sociedade, então ai sim passaría-
mos a ter credibilidade. Mas enquanto soma-se cento e 
poucos BOs e não se dá nenhuma solução pra eles; então 
a sociedade não vai ser atraída pelo estado e muito me-
nos o estado vai colocar uma pauta de planilhas, dando a 
oportunidade para o Conseg de dar a sua opinião, certo? 
De como esse problema pode ser resolvido. (SUJEITO E).

Eu vou fazer dois mandatos lá no conselho de segurança 
do Pedra 90, até hoje ainda não vi um trabalho correto 
como polícia comunitário, que nem tá no papel. [...] No 
papel é a coisa mais linda do mundo é igual que nem o pro-
grama do SUS – Sistema Único de Saúde. No papel é uma 
Unimed da vida, só que tá deixando a desejar, o governo  
com a questão dos conselhos comunitários; (SUJEITO G).

Após refletir sobre as alocuções, afirma-se que a existência do 
conselho está ancorada na imanência com a polícia comunitária, 
como se vê na fala do Sujeito B: “Mas se não tiver a polícia comu-
nitária, o Conseg não existe. [...] Conseg sem polícia comunitária 
não existe. Se não tem uma não tem outra. A gente acabou de falar 
que não existe a primeira, então logo, a segunda tá toda afetada”. 
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Esta representação social caminha de modo convergente com 
o articulista Jorge (2009), para quem a principal característica da 
polícia comunitária é a parceria entre a população e os órgãos da 
segurança pública. 

Portanto, na ausência de uma, não persiste a outra, pois esta parceria 
não pode ser frustrada pelas partes, sob pena de afetar não só a vida do 
conselho comunitário de segurança, a subsistência da filosofia de polícia 
comunitária, mas a própria segurança pública, no seu caráter indissociá-
vel como direito fundamental, tanto em seus objetivos macros e micros, 
e, sobretudo, enquanto gerenciadora de instituições democráticas.     

Com fito de promover a visualização gráfica e conformação das pe-
ças produzidas pelo software, a apreciação analítica se baseou num total 
de 7211 palavras identificadas no Nvivo sobre a categoria “Segurança 
pública”; foram extraídas as 100 palavras mais recorrentes, e a partir de 
matrizes, cruzando segmentos de texto e palavras, aplicou-se o método 
da classificação hierárquica, no Nvivo denominado Mapa de árvore.

Quadro 4 - Mapa de árvore da segurança pública

Fonte: Lima (2019, p. 135).

Flui do mapa de árvore que as expressões “gente” e “polícia” 
surgem com mesma hierarquia, seguidas da palavra “conseg”, 
irradiando sua força sobre as demais que estão em subordinação 
como “estado”, “fazer”, e de modo decrescente, “pessoas e vamos”, 
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elementos que indicam que a segurança é pensada de modo com-
partilhado, igualitariamente, entre comunidade e polícia, tendo 
como interveniente o CONSEG. 

De tal modo, as palavras codificadas foram lançadas no Nvivo 
gerando a nuvem de palavra esboçada na imagem 5, contemplan-
do as 100 palavras, com 5 letras ou mais, que foram destacadas na 
fonte de dados.

Imagem 5 - Nuvens de palavras da Segurança pública

Fonte: Lima (2019, p. 136).

A nuvem de palavras permite associações livres de vocábulos 
que evidenciam a proximidade entre os termos centrais “polícia e 
gente”, sustentada pela expressão “conseg”, que está ladeada pelos 
termos “estado” e “fazer”, cobertos pela alocução “pessoas”, culmi-
nando na ação coletiva expressa no termo ‘vamos’; sintetizando: 
para que a segurança aconteça é necessário que o Estado faça o 
que deve ser feito, mas envolva pessoas. 

Depois disso, sobreveio a continuidade do processo de análi-
se do discurso com utilização da aba de consulta do Nvivo, para 
verificar as principais convergências de pesquisas que aparecem 
por meio da repetição de palavras, e como elas se relacionam no 
campo investigado. 
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Deste modo, adiante serão expostos os entendimentos das re-
presentações sociais dos conselheiros comunitários de segurança 
na região do Pedra 90, a respeito do controle social e da segurança 
pública, e sua interferência na atuação dos CONSEGs. 

4.3 Das representações sociais em destaque

Amparado e subsidiado pelo programa Nvivo e destacando o 
compartilhamento dos significados e sentidos principais contidos 
nos textos, elege-se a abordagem semântica (o significado e a inter-
pretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase 
ou de uma expressão) e léxica (classificação das palavras segundo 
o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos 
próximos), como bases sistemáticas na compreensão dos processos 
de formação e constituição das representações sociais, sem perder 
de vista outros enfoques necessários para dar conta da complexi-
dade na elaboração dos conhecimentos socialmente construídos e 
partilhados; e se sustenta na análise por temas proposta por Franco 
(2008, p. 43), para quem: “o tema é considerado como a mais útil 
unidade de registro em análise de conteúdo”, sendo “indispensável 
em estudos sobre propaganda, representações sociais, opiniões, 
expectativas, valores, conceitos, atitudes e crenças”. 

Finalmente, conforme Jodelet (2001), para quem as RS atuam 
como guias na forma como os grupos decifram e compartilham 
a realidade; de Moscovici (1978), na inteligência de que as RS são 
suscitadas nos processos cognitivos de ancoragem e objetivação, 
pois enquanto ao objetivar cria-se a realidade, a ancoragem lhe 
acrescenta significação; e de Doise (2002), em suas três formas 
de análise da ancoragem: 1) psicológica – às crenças ou valores 
gerais que podem organizar as relações simbólicas com o outro; 
2) psicossociológica – os conteúdos das RS na maneira como os 
indivíduos se situam simbolicamente nas relações sociais e nas 
divisões posicionais e categoriais próprias a um campo social de-
finido; e 3) sociológica – como as relações simbólicas entre grupos 
intervêm na apropriação do objeto. Destarte, uma vez revelado o 
escopo, exibiremos o caminho da articulação dos tópicos durante 
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o levantamento dos fenômenos, a partir dos discursos dos entre-
vistados, essencialmente inacabados, tornando audíveis vozes até 
então silenciadas.

Representações sociais sobre controle social

O controle social é aceito como uma devotada busca pela iden-
tificação dos problemas sociais, e de soluções junto aos órgãos 
competentes, e ou acompanhamento e fiscalização da atividade 
policial local, portanto, um acessório imprescindível ao controle 
institucional, e sob esse ponto de vista, a consolidação do exercício 
do controle social sobre o Estado permitiria a ampliação da esfera 
pública, mediante a criação de canais de participação social, assim 
considerado sob a perspectiva de Habermas (2012), onde a esfera 
pública explica os processos pelos quais são formadas a opinião 
e a vontade coletivas, processos esses baseados em interações, 
comunicação e busca de consenso. 

Fica assim, compreendido o controle social, sua importância, 
onde e como ele ocorre, a partir do discurso coletivo – uma ob-
servação empírica dos fenômenos sociais absorvidos no diálogo 
dos sujeitos/conselheiros, lembrando que, como ensina Moscovici 
(1978), “nem toda palavra que faz referência a determinado objeto 
produz imagens sobre ele ou colabora para a objetivação”. 

Nesse sentido, principiou-se sua busca estabelecendo passos 
rumo à objetivação a partir de Doise (2002), para tornar concretos, 
por naturalização, aspectos referentes às cognições, experiências 
e sentimentos, conforme se extraí do quadro 5.

Quadro 5 - Passos para objetivação e formação das representações sociais

Fonte: Lima (2019, p. 138).
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Estabelecida a trilha, adverte-se que por estar lidando com 
conteúdos valorativos à disposição da explicação sociológica me-
diante apreciação da linguagem, não se esperava com a proposta 
metodológica, compreender toda complexidade dos fenômenos de 
RS e nem do grupo social que as elaboram, mas realizar uma aná-
lise discursiva de porção dos significados por eles proporcionados. 

Assim, só integraram o núcleo figurativo das RS as imagens que 
permitiam consolidação de pensamentos já objetivados, ou seja, 
dependentes das formações ideológicas do grupo social, ligadas a 
várias formações discursivas interligadas, afinal, segundo Doise, é 
através das atitudes que os indivíduos se relacionam com o objeto 
representado.

Ao se apreender os ‘sentidos’ atribuídos ao controle social 
dos conteúdos léxicos contidos nas entrevistas dos conselheiros 
comunitários, com algumas dicotomias, surgiram narrativas que 
exemplificam a representação social devidamente objetivada e 
ancorada. 

O exame dos processos formativos da opinião e vontades, por 
meio das interações externadas pelos falantes, confirmou nesta 
classe a objetivação da representação social do controle social como 
participação social na fiscalização das atividades de segurança 
pública, controle que, segundo Gazzoni et al. (2014, p. 36): “surge 
de diversas maneiras de controle, seja ele financeiro, político, seja 
ideológico, dentre tantas outras maneiras possíveis de se controlar 
o exercício governamental”. 

Uma das formas de controle foi aferida no questionário apli-
cado, onde se encontram representações dos conselheiros sobre 
controle social no acompanhamento e cobrança das ações de 
segurança pública, conforme registrado na tabulação, 67% deles 
afirmaram que acompanham e cobram ações de segurança pú-
blica e 33% sempre acompanham e cobram as respectivas ações. 
Esta significação sobre controle surgiu de modo semelhante nas 
declarações do Sujeito A:
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[...] o Conselho de Segurança Pública da nossa região, nós 
fizemos intervenção no Ministério Público sobre educa-
ção, inclusive nós tivemos audiência pública nas nossas 
escolas, as nossas escolas estão tomadas por drogas, te-
mos escolas com crianças grávidas, [...] são problema 
que a gente tem. [...] eu tive que fazer intervenção pra 
uma obra de uma escola continuar; pra você ver o tama-
nho do problema que é... e hoje graças a Deus a quadra 
está sendo entregue e também a escola. Mas... Ah! Resol-
veu o problema? Ainda não. [...] Por que a região nos-
sa, a gente tá cobrando muito viaturas; nós temos aqui 
caminhonetes altas ao lado da Arena Pantanal, Parque 
das Águas e a nossa região que tem lagoas que entopem 
uma viatura dessas, atolam, dificultam o trabalho... en-
tão não é... é colocado as grandes lá, e as pequenas aqui. 
(SUJEITO A).

Contextualizando, estas significações permitem o mapeamento 
das atividades de controle social e da segurança pública na região 
do Pedra 90, mas tais atividades não são taxativas e se constituem 
na mesma proporção que surgem novas damandas no cotidiano 
do CONSEG.

Eu vivo falando e cobrando, a ostensividade, a presen-
ça né... Isso é uma realidade no nosso Brasil, na nossa 
comunidade. [...] As vezes o “A”, o “G”, nem dorme, co-
bra muito. [...] O conselho do Pedra 90, é o conselho mais 
atuante, cobra, vai na secretaria, bate de frente, arruma 
problema. [...] O “A”, ele corre pra baixo, pra cima; man-
da oficio, a gente ligava... entende. O Conseg tem que re-
solver o problema sozinho. Tem que buscar implementa-
ção tudo sozinho praticamente. (SUJEITO B).

Um exemplo dessas novas demandas são encontradas no aces-
so mútuo e imediato, via grupos de WhatsApp, na “comunicação 
diária entre os conselheiros comunitários de segurança do Pedra 
90 e policiais da Base Comunitária local”, como afirma o Sujeito A 
(2019) mencionando informações em grupos de whatsaap do CON-
SEG Pedra 90 “[...] informação sim, inclusive nós temos dois grupos 
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e agora estou criando o terceiro grupo, onde existe a Policia Civil 
a Policia Militar, que ela faz parte do grupo, aonde a demanda da 
comunidade vem no grupo.” 

Essa representação encontrou ancoragem na accountability 
societal concebida por O’Donnel (2003), onde grupos sociais mobi-
lizam o sistema legal para suas demandas em relação à prevenção, 
reparação ou punição de ilegalidades. 

Durante a análise ficou visível a representação social do con-
trole social “como inspeção/pressão sobre ações desviantes dos 
profissionais da segurança pública, e consequente accountability, 
prestação de contas das atividades policiais promovidas pela Base 
comunitária local”, como registra o Sujeito C:

 [...] teve 1 comandante da base que ele prestou conta, 
inclusive eu tenho esse documento em casa. O Estado em 
si não. Passou lá... passou um comandante que ele fez o 
relatório e prestou conta ao Conseg, chegou na época e 
entregou. Não, não, foi feito uma vez, esse comandante 
chegou lá e prestou conta, falou olha aqui esse foi o tra-
balho que a polícia prestou a sociedade de tal época a tal 
época. (SUJEITO C).

Os discursos dos conselheiros revelam a maneira pela qual as 
relações comunidade/polícia se baseiam, em circunstâncias pon-
tuais, não corriqueiras, fruto da atividade que desenvolvem como 
aparelho de controle social local, como pode ser visto na fala do 
Sujeito A ao afiançar, de modo ilocucionário, que a polícia civil 
participava mais das reuniões do CONSEG Pedra 90: “[...] Porque 
eu tenho acompanhado essa situação”. E ainda, nas afirmações 
do Sujeito B, de que o trabalho que acontece no bairro Pedra 90, 
“[...] não é do conselho; [...] às vezes parte de lá de cima alguns 
movimentos”, como cinema e outras coisas que até vários agentes 
participaram, mas “o restante disso, é o conselho batendo de frente 
mesmo. Acho que isso deve ser ressaltado, é... sobre essa questão”. 

Há naquela esfera pública múltiplos estilos de interações socie-
tais, superando a ideia estática e rotineira de um conselho mono-
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temático, pois os conselheiros comunitários, para além do sistema 
de justiça criminal, se articulam, acompanham e ou patrocinam 
também políticas sociais, estaduais ou municipais, de urbanização, 
na área ambiental, esporte, lazer, cultura, combate à evasão esco-
lar, mediação de conflitos, entre tantas possibilidades de atuação, 
como representado na narrativa do Sujeito A:

Então a gente tem sido cobrado da comunidade, pales-
tras; nós trabalhamos muito com palestras na região; 
de violência doméstica, é... nós temos lá, o projeto “Só 
alegria”, que acredito tenha duzentas crianças. É... nós 
temos lá também, o projeto que não é diretamente do 
Conseg, mas que nós estamos sempre ajudando; que é o 
projeto “São Domingos Savio”. O projeto das irmãs, o “So-
nha Brasil”. Você entendeu? E temos o projeto do Karatê, 
que é inserido no conselho de segurança pública, né... 
com o professor que dá aula voluntário. Mas a dificulda-
de que a gente tem de avançar os projetos; esse controle 
social, né... inclusive até podas de arvores hoje está che-
gando uma demanda para o Conseg. A iluminação pú-
blica da Penitenciaria Central foi cobrada pro Conseg tá 
atualizando isso, que tá no escuro. (SUJEITO A).

Como consequência do realce dessas multiplicidades de inte-
rações, identifica-se dinâmica diária dos conselheiros por meio de 
atividades, com ludicidade, manifesto de um processo de socializa-
ção bem construído, crenças e valores específicos do meio social são 
introduzidos na constituição da identidade do sujeito, que passa a 
abalizar suas ações segundo esse conjunto normativo, e que, estas 
falas são emolduradas por Scardueli; Casagrande (2011) para quem: 

[...] as ações do CONSEG atraem representantes de várias 
classes sociais dos seus bairros ou municípios abrangidos 
e, de forma organizada e objetiva, operacionaliza ques-
tões até então sem solução, como a falta de uma unidade 
de saúde num bairro, ou a ausência de linhas regulares 
de ônibus num certo setor, ou a carência de iluminação 
pública. (SCARDUELI; CASAGRANDE, 2011, p. 34).
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Agrega-se ao processo de objetivação os aspectos descritivos 
e objetivos, abrangidos ao longo do questionário aplicado aos 
conselheiros, sobretudo no tocante a implicação de suas práticas 
(ações) de controle social no seu espaço de atuação, destacando 
que 50% dos entrevistados entendem que as ações do CONSEG na 
área aumentam a sensação de segurança, enquanto que os outros 
50% afirmaram que aumenta a própria segurança. 

Brota, de tal modo, manifestação de duas visões antagônicas 
compondo os discursos sobre como o conselheiro se vê diante 
do controle social, na identificação dos problemas e na busca de 
soluções junto aos órgãos competentes, e ou acompanhamento e 
fiscalização da atividade estatal local. Na primeira, ele aparece 
“empoderado”, como ressai da alocução do Sujeito A: “[...] nós 
avançamos muito no controle social [...] nós fazemos a diferença, 
nós acreditamos naquilo que a gente quer”. No mesmo sentido, 
registra-se nas respostas ao questionário – no enunciado (Como 
você considera sua atuação no CONSEG?), significativa convergên-
cia entre os respondentes – 39% consideraram boa sua atuação no 
Conseg e 39% excelente, enquanto apenas 22% deles disseram ser 
regular. Como creem, a atuação do CONSEG Pedra 90 seria padrão, 
caso tivesse mais adesão, participação ativa dos entes estatais. Esta 
crença é explícita quando o Sujeito A diz que se tivesse uma equipe 
do estado e da prefeitura participando como membro do CONSEG 
Pedra 90 “[...] nós conseguiríamos avançar muito e hoje o Pedra 90 
seria modelo para o estado porque nós temos vontade de fazer [...]”. 

Esta carência no apoio, somada a desídia dos entes estatais, 
principalmente daqueles responsáveis pela segurança pública na 
área, leva à segunda visão, onde os conselheiros representam a 
desvalorização. Para o Sujeito G, o CONSEG Pedra 90 não tem apoio 
do governo, para quem “[...] a questão dos conselhos comunitários; 
tá deixando a desejar [...]”. Na mesma direção, o Sujeito C diz: “[...] 
eles não olham os conselhos com bons olhos, porque incomoda. 
Vai tirar privilégio deles, se eles investirem no social o privilégio 
deles a tendência é diminuir né...[...]”. O Sujeito B manifesta com o 
coração e diz: “Desvalorização é isso que o conselho sente na pele. 
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Desvalorização acho que é o nome que a gente tem que dar a tudo 
isso”. E ainda exemplifica lembrando que na “troca de comando, as 
vezes o Conseg nem fica sabendo, nem foi convidado. Já aconteceu 
em várias situações, entende”.

Por isso que eu falo, se nós tivéssemos a valorização, isso 
em trinta dias, quarenta dias, se fosse valorizado, [...] hoje 
nós estaria lá com uma base construída, pra atender nossa 
comunidade e também dar qualidade de vida e condições 
de trabalho para os nossos policiais. [...] eles não dão  
credibilidade, e essas pessoas é que vão fazer esse contro-
le social lá na nossa comunidade. [...] Conseg que as vezes 
[...] não tem nem o combustível pra pôr, e as vezes nem 
a passagem pra vir cobrar das autoridades. (SUJEITO A).

Sobre tais “visões antagônicas”, Galdeano (2013, p. 354) afirma: 
“os atos de fala que predominam na cena pública são acompanha-
dos de vozes contestatórias [...]”. Vozes como a do Sujeito A, para 
quem o único problema que ‘percebe’ é a restrição “[...] para poder 
cobrar as coisas. [...] Então essa liberdade de... denunciar fatos 
reais, não fofoca; ela tem que ser aberta e tem que ser protegida, 
nós não temos essa proteção”. Com a palavra, o Sujeito C:

Se os nossos governantes olhassem para os conselhos 
com os olhos benéficos, ele estaria diminuindo a proble-
mática na sociedade. Porque o conselho é a ponta do ice-
berg. Então tudo ia se desaguar lá onde tem problema. 
Não ia ser bom pra nós cidadãos moradores lá da perife-
ria. O bom era para os governantes, que ia levar, era eles 
não os conselheiros. Porque se hoje nós fazemos parte 
do conselho é porque nós acredita”. (SUJEITO C).

Neste ponto, outras falas/representações povoam o discurso do 
controle social, mas, para além das RS já identificadas, outras apa-
recem com outra acepção, agora com potencial visível no controle 
formal do Estado sobre a comunidade local, e são objetivadas como 
dominação foucaultiana37, como explícito na elocução do Sujeito B: 

37 Concepção segundo Foucault (2014, p.30), onde o poder nela é exercido “como uma estratégia”, 
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“[...] a gente lembra Foucault, essa questão do controle social”.  E, 
simbolizada na fala do Sujeito C: “[...] O que o “E” falou, quanto mais 
burro, que foi a palavra que ele colocou, melhor é para dominar”. 
Vozes que se reafirmam em outros sujeitos.

[...] todo policial de bem, ele procura a comunidade e 
aquele que já tem a índole má, ele já não vai procurar a 
comunidade. Ele vai afastar e vai agir com truculência. 
[...] essa é a forma que o conselho vê e vivencia todos 
os dias, é nas comunidades, nas reuniões do Conseg, a 
gente vê um sistema de salto alto em cima da sociedade. 
(SUJEITO A).

[...] aonde ela tem que lutar contra o sistema, isso é uma 
realidade de quem impõe esse controle social... ele o faz 
pra lá na frente ele ter algum resultado, ou seja, pessoas 
menos qualificada, pessoas com menos conhecimento é 
mais fácil de ser dominado. [...] Então esse controle so-
cial, ele tem uma... entre aspas, ou vamos ser assim dire-
tamente a questão de domínio, né... quanto mais burro 
mais fácil dominar (SUJEITO E).

Desse modo, empoderamento38, desvalorização e dominação 
são representações sociais dos conselheiros sobre o controle social, 
enquanto a primeira promove conscientização e tomada de poder 
de influência para concretizar mudanças de ordem social, cultural, 
política e econômica, no contexto que lhe afeta, a segunda desau-
tora a autonomia e sua capacidade de refletir sobre sua ação, de 
“observar para depois planejar políticas públicas de acordo com 
a realidade vivenciada, e a terceira submete os conselheiros a dis-
posições, manobras, isto é, a funcionamentos ideologizados pelo 

caracterizado por algo ideológico, com práticas discriminatórias, ou seja, os critérios de norma-
lidade estão embutidos nas práticas de poder. Ações dos agentes estatais sobre os conselheiros 
tornando-os corpos dóceis quanto à pressão que exercem. 

38 Um neologismo do educador Paulo Freire que tem origem no termo inglês “empowerment”, de-
fine um conceito fundamental para entender as aspirações dos movimentos sociais. A palavra 
‘empoderamento’ é descrita em dicionários da língua portuguesa como Aurélio e Houaiss. O 
termo conceitua o ato ou efeito de promover conscientização e tomada de poder de influência 
de uma pessoa ou grupo social, geralmente para realizar mudanças de ordem social, políti-
ca, econômica e cultural no contexto que lhe afeta. A ideia é dar a alguém ou a um grupo o 
poder de decisão em vez de tutelá-lo. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/ 
2016/10/06/A-origem-do-conceito-de-empoderamento-a-palavra-da-vez Acesso em 13-04-19.
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dominador. Por fim, após observação empírica dos fenômenos 
sociais a partir da diversidade das falas dos sujeitos/conselheiros, 
os dados foram sistematizados no software Nvivo 12, e distingui 
das suas representações sociais sobre controle social, como estão 
sumarizadas no quadro 6.

Quadro 6 - RS sobre controle social

 Fonte: Lima (2019, p. 145-146).

No próximo subitem, entre outras experiências, instigamos para 
acompanhar a narrativa dos trabalhos de ilustração das RS sobre 
segurança pública envidados mediante uso dos mesmos procedi-
mentos até aqui perpetrados.

Representações sociais sobre segurança pública

A segurança pública é um direito fundamental individual e 
social. Este conceito está bem compreendido pelo CONSEG quando 
o Sujeito D afirma: “A gente sabe que segurança é tudo que todos 
querem, todos precisam”. Neste caso, a segurança pública é repre-
sentada como um querer e uma necessidade. 
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No entanto, segundo entendimento dos falantes, esta seguran-
ça ainda não está bem determinada no imaginário social, como 
pensam Azevedo e Marteleto (2008), “existem diferentes modos de 
idealizar a segurança pública”, uma delas é sua assimilação como 
mera prestação de serviços.

[...] tem muitas pessoas que misturam e confundem se-
gurança. Eles acham que se tem um problema aqui na 
minha casa, eu corro chamar o policial pra resolver esse 
problema. Ah, mas ele não é da segurança? Mas não é 
assim. É como outro dia aconteceu ali, um cachorro do 
vizinho mordeu a perna de um menino, o vizinho correu 
pra chamar o carro da polícia pra ir lá, aí eu passei na 
frente e falei: ‘não, o policial, o carro da polícia, não é pra 
fazer esse serviço. O SAMU você não vai chamar lá pra 
vir socorrer esse menino que o cachorro mordeu a perna 
dele’. ‘Ah, eu não entendo então pra que isso, não tem se-
gurança?’. Eu falei: ‘tem segurança, mas a segurança tem 
que ser definida, o SAMU é pra um acidente, é pra uma 
coisa grave, pra uma coisa que necessita uma ambulân-
cia. Pega o menino da senhora, vamos lá na policlínica.’ 
Aí ela falou pra mim: ‘a senhora tem carro?’. Eu falei: 
‘não tenho, mas eu arrumo agora’. Saí ali, arrumei um 
carro, peguei o menino, levei né... aí ela foi junto e resol-
veu isso. Aí ela: ‘pois é, mas diz que, o carro da polícia é 
pra essas coisas’. (SUJEITO D).

[...] É... atualmente, no governo atual tivemos alguns 
avanços iniciais, em relação a alguns equipamentos pra 
segurança do policial. Mas, parou no meio do caminho, 
pelo que a gente está observando. (SUJEITO E). 

[...] Aí eu te pergunto: como que a segurança pública den-
tro de um bairro de 100 mil habitantes vai ser feito com 50 
policiais, com 40 policiais? E um escrivão dentro de uma  
base pra só fazer boletim. Porque ali só vai fazer boletim 
e arquivar. Porque manda pras delegacias especializa-
das eles não vem te dar nenhum retorno. (SUJEITO G).

Outra ideia de segurança pública ainda oculta é sua adjetivação 
como “dever do Estado”, como dito pelo Sujeito E: 
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O dever do Estado? Eu acho que cada governo ele tem 
a sua pauta; a segurança pública, a educação e a saúde, 
como um tripé da base social em que nós estamos inse-
ridos. No entanto, depende de algum governo ou de al-
guns governos, essa segurança, ela pode ser bem mais 
contemplada ou menos contemplada. Há governos que 
são mais da área da educação e outros que promovem 
mais a saúde. (SUJEITO E).

Após repousar contemplação acerca da fala do entrevistado, 
percebe-se um clamor público emudecido, afinal, em um estado 
democrático de direito não podemos pensar a segurança apenas 
pelo viés de política pública, meramente distributiva, dada a aco-
modada vontade de governos, pelo contrário, o que se pretende 
é universalizar seu alcance nos moldes de política redistributiva, 
muito mais que isso, que ela seja uma política social, apresentando 
as consequências e o conteúdo substantivo da política, investigan-
do – o  que muda com a política empregada, ou seja, corporifica-se 
seu efeito. 

Nesse entendimento, foram registrados significados sobre a 
segurança pública referentes à postura do Estado, quanto às polí-
ticas, e diante dos anseios da sociedade, como se observa a seguir:

[...] infelizmente a política brasileira... há momentos que 
ela atrapalha a governabilidade né... Na questão de se-
gurança pública... no contexto geral, [...] visto os entes 
federados [...] eles não cria uma política de estado, mas 
sim uma política de governo e isso tem que ser banido; 
porque isso é pernicioso a sociedade. Vem um governo 
investe na educação, aí ele abandona o social, vem ou-
tro; não, agora o meu problema é a saúde; vem outro 
governo, não... o meu negócio é a segurança. E isso é 
pernicioso para a sociedade. Nós não temos a seguran-
ça que devíamos, por que o nosso estado absorveu tudo. 
A constituição de 88, ela só atribui dever ao estado e se 
nós analisar friamente, o estado é abstrato. O estado é 
abstrato. As pessoas é que tem que administrar. Infe-
lizmente o nosso país está sendo mal administrado nas 
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distribuições, naquilo que precisa realmente ser investi-
do, infelizmente não tá. Não tá sendo investido e o nosso 
parlamento cria as leis, ... invés dessas leis ser benéficas 
a sociedade, ela é um entrave. É um estado burocrático, 
burocracia e mais burocracia. (SUJEITO C).

Contextualizando, na contraposição ao arquétipo tradicional de 
segurança pública – com foco na repressão criminal, desabrocham 
outras propostas de caráter pluriagencial e comunitário, pois, o 
‘dever do Estado’ consubstanciado no artigo 144 da Constituição 
Federal não é supressório, mas complementário face ao aposto 
que se segue na expressão “responsabilidade de todos”, impondo 
ações e políticas sociais nas mais variadas áreas, fomentadas por 
diferentes atores e por meio de coparticipação. 

Isso deve ser legitimado nas discussões da esfera pública, num 
agir comunicativo, como diz Gohn (2011), os conselhos inovam 
inserindo-se na esfera pública como brado de representação po-
lítica, imprimindo novo formato às políticas sociais e de tomada 
de decisão.

Igualmente, adverte-se que, o suscetível controle social feito 
pelo CONSEG não tem sido provido pela polícia, porque no contexto 
social no qual se ambientam estas reflexões, a polícia tem sua figura 
corroída, pois consente representações sobre uma segurança pú-
blica que desprestigia direitos civis, sociais e políticos, instituindo 
estratégias de segurança ancoradas no princípio da desconfiança 
genérica e na identificação de grupos intimidantes, como expressa 
o Sujeito G: “[...] a sociedade ainda tem medo da própria polícia.” 
Esta crença se corporifica em outros discursos:

[...] estava em casa [...] o meu filho e mais dois adoles-
centes; meu filho de 16 anos, o outro 15 e outro, 14. E de 
repente, encostou uma viatura e já sacou todas as armas 
e apontando armas; até questionei o BOPE o modo pa-
drão de abordar uma pessoa, questionei isso. [...] O BOPE 
deve ser padrão para todos. Você não pode sacar uma 
arma e apontar! Tanto acidente; passou até no fantásti-
co, acidentes com a arma Taurus; a gente tem medo de 
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que alguém aponte uma arma e essa arma dispare e vão 
dizer: não, ele reagiu e puxei o gatilho. E minha esposa 
ligou para mim e eu pedi calma pra ela; mas os policiais 
estão muito agitados. Minha esposa se identificou e eles 
falaram: “vagabunda entra pra dentro e cala a boca”. En-
tende... os vizinhos tudo viu. E aí... fomos lá na base, [...], 
o capitão na época queria colocar em confronto com os 
agentes que agiu dessa forma. (SUJEITO B).

[...] A sociedade tá cansada de ser enganada. Só pra você 
ter uma ideia, o cara vai [...], registra o B.O lá na base, 
aí se ela não encaminhar pra outra delegacia especiali-
zada... ela encaminha... mas... o morador que mora lá 
dentro do Pedra 90, ele quer resultado. Aí ele fala bem 
assim: ‘ah! Vou lá registrar B.O pra que? Eu não vou ter 
resultado de nada, eu vou procurar alguém que possa me 
dar o resultado’, mas não vai na polícia; por que não tem 
respaldo de nada. Chega lá na base, o policial fala bem 
assim: ‘acabei de ser assaltado ali’, ‘oh rapaz! Não pode-
mos fazer nada mais nada, por que o cara a essa hora já 
deve tá bem longe, mas nós vamos dar uma volta por aí’. 
Ele vai ali, rodeia o quarteirão, volta pra dentro da base e 
fica lá de braços cruzados. Onde já se viu uma delegacia, 
uma base de polícia fechar a porta meia noite e dormir 
até 6 horas da manhã? E ir a sociedade lá bater palma e 
ninguém sair pra ser atendido? Não tem cabimento! Aí 
o governo vem com a maior cara cínica falar que a se-
gurança pública está a mil maravilhas!? Não existe essa 
segurança pública dentro do estado! (SUJEITO G).

Sobre os ilegalismos enquanto cultura da violência institucio-
nal, Porto (2003) afirma que “[...] se ethos violento existe, ele tem 
origem externamente na organização policial que o incorpora e o 
reproduz; [...]”. Ressaltando que “a desmoralização da instituição 
e a incredulidade nos policiais são amplamente destacados social-
mente, em grande parte do diálogo”. 

[...] eu como membro do Conseg, eu tenho um problema 
na rua da minha casa que é incurável, parece um cân-
cer aquela maldição lá... eu sou amigo de um delegado, 
liguei pra ele e falei bem assim: ‘olha, tá acontecendo as-
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sim assim assado’, ...‘Ah! vou encaminhar você lá e tal... 
mandar pra entorpecente e vai resolver lá’. Isso vai fazer 
1 ano! Tá do mesmo jeito! Aí eu pergunto pra você: ‘tem 
algum respaldo do governo? Dos órgãos de segurança?’ 
não tem meu amigo. (Sujeito G).

Conquanto, percebida a violência institucional, muito se espe-
ra das instituições, mas quando elas se subvertem, todos acabam 
prejudicados, e toma por testemunho a inteligência resistente do 
Sujeito C: “o Estado fica sem credibilidade, nós também sem credi-
bilidade, mas nós permanecemos porque somos teimosos”. 

O abuso do poder policial e a arbitrariedade nas ações de segu-
rança são contextos recorrentes nas narrativas para desqualificá-las, 
ressaltando sua ineficiência no exercício de suas funções, além de 
conceberem a ausência de proteção social dos cidadãos pelo Estado. 

No entanto, a insuficiência no emprego da segurança pública, 
para além do descrédito institucional tem gerado disfunções sociais, 
cita-se como exemplos disfuncionais, episódios simbólicos cunha-
dos como afirmações de representações recorrentes no espaço 
da segurança pública, segundo as quais, as facções têm sido mais 
eficazes na produção da segurança social da área do que o próprio 
Estado legitimado. 

Na verdade, sobre segurança pública; quem dá a segu-
rança basicamente no Pedra 90, não é mais a polícia, é 
outras entidades, outros órgãos, ai... a verdade, a polí-
cia do Pedra 90, resolve pequenos problemas, no geral é 
outra situação. A verdade tem que ser falada. Tá ótimo, 
de verdade, minha casa não foi mais invadida, proble-
mas de roubo foi solucionado. [...] Mas, basicamente so-
bre segurança pública. Como eu disse o Pedra 90, não 
está tendo aqueles problemas antigos, que lembra... que 
pulavam muros e roubavam, arrombavam portas, essas 
coisas. Outros órgãos deu uma resolvida. É... deu uma 
resolvida.  [...] esse assunto que a gente falou aqui sobre 
entidades que hoje atuam dentro de Mato Grosso, nas 
cidades; [...] Não tô falando que tá cuidando de casa de 
ninguém; mas essa força é atuante (SUJEITO B).
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[...] a partir do momento que a sociedade perdeu a con-
fiança na questão da área de segurança pública... então 
nós vamos se entregar pra quem? Pra “comando”?... pra 
“facções”? (SUJEITO G).

Na ênfase destas circunstâncias, Porto (2003) lembra que uma 
sociedade violenta faz da violência uma ‘categoria articuladora e or-
ganizadora de ações’; “[...] num jogo de submeter e ser submetido”. 

Logo, na manifestação simbólica de coexistirem diuturnamente 
num bairro violento, ambiente hostil, onde sobressaem o medo e a 
sensação de insegurança, e ainda, sem a devida prestação estatal, 
os conselheiros comunitários de segurança remetem-se a represen-
tações cobertas por um discurso ambíguo, que expõe a intensidade 
das conflitualidades. 

E deve sim cuidar; a gente sabe que a gente vem de uma 
periferia complicada né... com algumas implicações de 
crimes, interligados; então a gente toma todo esse cui-
dado sobre esses membros. [...] Esta insegurança [...] ter 
contato direto com polícia, pode gerar interpretações 
equivocadas né... (SUJEITO B).

Sobre isso, acresce o Sujeito F: “a insegurança está no seio 
familiar, tá começando por ali”. Para Moscovici (1978), essas liti-
giosidades ancoram conceitos estranhos em categorias existentes 
na memória, os familiarizando e nomeando. 

De tal modo, na insuficiência estatal surgem representações ne-
gativas, sendo clara a objetivação dos desmandos das facções (mate-
rialização da abstração) em ‘segurança’ (imagem no mundo exterior). 

Ressalta-se que, dada a sua importância diante do processo de 
objetivação e ancoragem, durante a descrição das descobertas fe-
nomenais, especialmente sobre as violências reais e simbólicas, os 
medos e outras circunstâncias por que passam os conselheiros no 
desempenho dos papeis e consequentes simbolismos, surgiram no 
grupo focal, com registro de objetivação, “linguagens não verbais”. 
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Naquele momento crucial, entendemos que essas significações 
se aproximavam dos preceitos de Foucault (1996, p. 09), quando 
afirma que o discurso é regrado, possui leis internas, e nele existem 
três grandes sistemas de exclusão do discurso, dentre eles o mais 
visível é chamado de “palavra proibida”, pois não se tem o direito 
de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circuns-
tância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.

Importante destacar a reação do Sujeito “F” em relação a fala 
do Sujeito “B”: “[...] não podemos admitir que outra entidade está 
guardando minha casa, não podemos. Aí nós estamos fazendo um 
país do que? Então nós vamos votar para o nosso presidiário? Não 
podemos”.  Contudo, “B” insistiu dizendo:

[...] aqui a gente tá expondo a realidade. Eu acho que aqui 
a fala dela, de alguma forma me cerceou e eu me senti 
cerceado. A verdade  é verdade; o que a gente tá falando 
aqui é a verdade.  Se for pra não expor isso, eu me retiro. 
Porque eu fui convidado aqui pra falar a verdade né “G”. 
Eu acho que o “G” sabe muito bem, a “D”... esse assunto 
que a gente falou aqui sobre entidades que hoje atuam 
dentro de Mato Grosso, nas cidades; ai... eu e a “D”, nós 
conversamos juntinho, e a “D”, me falou bem aberta-
mente, que devemos expor bem abertamente isso; não 
citar nome nada; entende o que tô dizendo? Não tô falan-
do que tá cuidando de casa de ninguém; mas essa força 
é atuante e exatamente... vocês entenderam muito bem, 
né... A gente tá aqui pra falar a verdade. Eu fui o único que  
tive coragem em dispor esse problema. (SUJEITO B).

Ocorre que, segundo esclareceu Lima, concomitante ao discurso 
de “B” sobre a presença do CV, ocorreu uma linguagem não verbal 
de “A”, exprimindo perplexidade por causa do uso da “palavra 
proibida”, como se vê no registro fotográfico de fração do vídeo 
- Foto 3, no entanto, em seguida, o Sujeito A ratificou: “eles estão 
dominando”.
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Foto 3 - Linguagem não verbal de “A”

Fonte: Lima (2019, p. 152).

Estas representações se cristalizaram por meio da desacertada 
crença consignada pelo Sujeito B, ao afirmar: “[...] quando aciona 
outras entidades, resolve o problema, tudo aparece, tudo resolve”. 
As imagens e representações sociais sobre segurança pública mais 
notadas são muito negativas, constatando-se o predomínio de ati-
tudes violentas, preconceituosas e de práticas discriminatórias dos 
policiais contra membros do CONSEG, que ocasionam evitamentos 
e alienação em relação aos órgãos envolvidos. Como descreve Al-
meida; Tatagiba (2012):

[...] as disputas travadas no interior dos conselhos pa-
recem ter dificuldades de extrapolar suas fronteiras e 
repercutir no ambiente políticosocietal e políticoinstitu-
cional de forma mais ampla, o que limita seu poder na 
conformação das políticas setoriais, com impactos sen-
síveis sobre sua capacidade de democratizar as políticas 
públicas. (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 71-72).

De tal modo, é cogente a reversão do processo de evitamento 
no relacionamento social, pois a polícia é fruto da legitimidade das 
regras jurídicas, e onde “estiver o direito está a sociedade”, quan-
to maior a proximidade com os conselheiros, menos negativa é a 
percepção e a imagem que construímos deles e vice-versa. Soares 
(2006, p. 460) afirma que a segurança pública, enquanto elemento 
que promove a “estabilização de expectativas positivas quanto à 
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ordem e a vigência da sociabilidade cooperativa”, prescinde de ob-
jetivo na esfera intersubjetiva, envolvendo domínio das percepções 
coletivas, que sejam ‘sensíveis a dinâmicas culturais e processos 
de comunicação particularmente complexos’, ou seja, impõe-se “a 
redução do medo, da sensação de insegurança e da instabilidade 
de expectativas”. Destarte, é preciso recuperar a representação da 
polícia como instrumento democrático, pois, por meio das informa-
ções colhidas na pesquisa, essas práticas afetam muito a vida dos 
conselheiros comunitários, assim como da comunidade como um 
todo. Como diz o Sujeito D: “a comunidade tem a polícia”.

Aí... ninguém queria ir, aí saí fui lá a hora que estavam 
no miniestádio, chamei os pais, falei e expliquei o que, 
que era; falei não tem nada a ver com polícia. Eles acha-
vam que os policiais estavam lá para investigar, procu-
rar saber a vida das famílias, eu falei não... é para inserir 
as famílias com eles, para as crianças terem mais contato 
com os policiais e foi ótimo. (SUJEITO D).

Não obstante, os conselheiros não produziram ideias e imagens 
de representações somente negativas, mas também de elaborações 
otimistas, com “potencialidades para influir nas suas práticas co-
tidianas no âmbito do conselho de segurança da região do Pedra 
90, uma vez que agregam as experiências individuais e coletivas”. 

[...] A gente tem que falar aqui é como resolver um pro-
blema nosso enquanto conseg. Vamos pensar modelos lá 
do conselho, lá do Pedra 90. Aí nós pode implantar em 
outras regiões. Olha... lá funciona; porque a gente traba-
lha com pessoas; lida com pessoas, cuida de pessoa; eu 
acho que isso é o mais importante. (SUJEITO B).

Estas representações privilegiam a proteção de direitos civis, 
sociais, estabelecendo estratégias de segurança ancoradas no 
princípio da proteção dos direitos da pessoa humana. Este fato 
percebe-se na afirmativa do Sujeito C: “Eu particularmente acredito 
piamente na Polícia Judiciária Civil, eu acredito na Polícia Militar, 
porque se eu não acreditasse, não estaria dando respaldo para 
essas instituições”. 
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Hoje a base que nós temos lá é ridícula, o projeto que 
temos pra futuro é maravilhoso. Mas por quê que as pes-
soas que estão no poder, elas não querem que aconte-
ça? Porque vai incomodar, entendeu... uma polícia mais 
aparelhada, um corpo de bombeiros mais aparelhado, 
uma polícia civil mais aparelhada vai incomodar. Por-
que os criminosos certamente vai ver que a sociedade 
vai ter os resultados esperados. (SUJEITO E).

Em razão disso, percebe-se que os falantes expressaram a 
necessidade de qualificação profissional específica como meio de 
melhorar a atuação estatal diante das pessoas na comunidade. 

Nós vamos trabalhar com pessoas; quem é quem lá na 
base nossa! Quem tá lá na base nossa? Vamos trabalhar 
essas pessoas! Vamos mudar a forma dele abordar, va-
mos mudar a forma como atende. [...] A gente precisa 
trabalhar a formação desses policiais, né... a gente pre-
cisa principalmente trabalhar as ações desses policiais. 
Vamos dar um curso pra eles de atendimento, de como 
pega uma viatura e vai atender um cidadão, uma velhi-
nha que tá toda estressada e nervosa. Entende o que eu 
estou dizendo? Um adolescente que está em perigo; saber 
acolher. É uma mulher que chega lá na base; “boa tarde, 
qual seu problema?” Ouve ela, faz o BO, encaminha. De 
vez enquanto, pega uns policiais, agente público, e mos-
tra ele, esse cara faz um trabalho incrível. (SUJEITO B).

As entrevistas coletivas ainda apontaram que a participação 
social em segurança pública é importante canal para o exercício 
da cidadania, e promove coalescência: 

[...] antes a gente tinha uma polícia totalmente despre-
parada, né... Quando falo despreparada, a gente fala 
também psicologicamente, não é só na questão de apare-
lhamento técnico, mas principalmente psicologicamen-
te falando. E quando surge esse movimento de polícia 
comunitária, é onde que tenta agregar, o cidadão junto 
com a polícia, fazer essa mediação, é algo novo, é algo 
bem positivo, é uma iniciativa muito boa. Porém a gente 
percebe que o estado nesse sentido não promoveu um 
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curso de formação desses policiais, né... isso faltou mui-
to, entende; não é só formar. A gente recebeu vários cur-
sos de como é o Conseg, e como o conselheiro deve agir; 
[...] Quando a gente fala de polícia comunitária, quando a 
gente vê, por exemplo, as diretrizes, quando a gente olha 
o documento, é uma coisa muito linda, muito pautada, 
né... muito direcionada. [...] A base da polícia comunitá-
ria a filosofia dela é a comunidade, né... resolução cria-
tiva de problema; entende... é os policiais que estão den-
tro da comunidade mesmo, envolvidos, como cidadão; o 
policial não deixa de ser um cidadão né... não deixa de  
ser um morador das comunidades também.  Infelizmen-
te quando ele vira um agente público, ele tem esse afas-
tamento, e até a gente entende o motivo. (SUJEITO B).

Na continuidade das associações dos significados, tem-se que 
estas representações sociais se objetivam à filosofia de polícia 
comunitária, e isto fica bem caracterizado na afirmativa perlo-
cucionária do Sujeito G quando diz que gosta de falar em nome 
da polícia comunitária. “Eu sou comunitário, cara! Eu gosto de ser 
comunitário! Eu brigo pra ser comunitário. [...] tem gente que já é 
contra o comunitário, que o comunitário ele põe o dedo na ferida, 
ele cobra! Ele vai lá”.  Segundo Habermas (2012, Vol. 1, p. 497), o 
falante, ao realizar um ato de fala, começa uma relação pragmática 
com algo no mundo objetivo (enquanto totalidade das entidades 
sobre as quais são possíveis enunciados verdadeiros); no mundo 
social (enquanto totalidade das relações interpessoais); no mundo 
subjetivo (enquanto totalidade das vivências às quais o falante tem 
acesso). E vai além, um grupo de pessoas pode sentir-se uno em 
meio a uma atmosfera difusa, mas um “comum acordo” construí-
do pelo agir comunicativo aparece sob forma de proposições, ou 
seja, ‘não sofre influência externa, precisa ser aceito por todos’, 
de maneira racional, ele baseia-se em “convicções partilhadas”.

Nós tínhamos que fazer uma reunião como essa aqui, dia-
riamente desse jeito assim... [...] porque nós ia debater não 
só o Conseg, mas também trazer a comunidade... um pou-
co da comunidade também pra dentro e um pouco do Esta-
do também pra dentro que, né... o secretário de segurança 
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pública... comandante geral e procurar saber... o governa-
dor. E procurar saber deles quando que eles vão começar  
a realmente investir na polícia comunitária. (SUJEITO G).

Nota-se uma inquietação insistente por uma segurança cidadã, 
que institua a proximidade, cuja importância é destacada em um 
dos valores fundamentais preconizado por Robert Peel39: “a polí-
cia é a comunidade e a comunidade é a polícia”. Este princípio de 
forma semelhante foi representado na manifestação do Sujeito A 
para quem: “[...] o conselho, ele é a segurança pública [...]”. Neste 
escopo, Habermas afirma que o ator competente desenvolve a 
capacidade de assimilar o mundo objetivo e o mundo social do 
seu entorno, é capaz de reorganizar suas estruturas cognitivas e 
esquemas mentais com o fim de interagir reflexiva e consciente-
mente. Contudo, diante de tantas contestações, por fim, surgiram 
abstrações otimistas sobre a segurança pública, ancoradas na 
cooperação, como proposto pelos falantes. 

Então a gente pode de alguma forma se reorganizar 
melhor pra estarmos mais juntos [...] Lá no Pedra 90 eu 
acredito que se a gente fizesse uma força Conseg, polícia 
militar e polícia civil a gente de repente pode tentar bus-
car respaldo pra trabalhar unido. (SUJEITO F).

A fala observada no sujeito aflui para ideia proposta por Ha-
bermas (2012), na qual os atos de entendimento unem os planos 
de ações dos participantes, integrando as ações individuais, “tor-
nando-as um todo interacional”. 

Em suma, a metodologia empregada permitiu a percepção de 
que as representações sociais se revestem de naturalidade em 
múltiplas ocasiões, pois elas circulam os discursos trazidos pelas 
palavras, conforme afiança Jodelet. Por meio das interpretações 
semânticas, torna-se compreensível que as representações sociais 
sobre controle social e segurança pública estão objetivadas em suas 
práticas, atitude e comportamentos grupais, conforme assevera 

39 Fundador da Polícia Metropolitana de Londres. “[...] a polícia é o público e o público é a polícia” 
(Robert Peel apud Rolim, 2012, p. 70). Acesso em 02-04-19.
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Doise (2001). Dessa maneira, as tomadas de posição abrangem 
atitudes e acabam por provocar identidades sociais, Doise (2001), 
conectando-se igualmente com o processo de ancoragem e de ma-
neira geral, com a formação das representações. Consequentemen-
te, tais resultados explicam que os falantes têm distintos modos de 
idealizar a segurança pública, e suas RS traduzem comportamentos, 
valores e crenças dispostos nas declarações, que compõem a subs-
tância das representações sociais, mediante as quais os conselheiros 
comunitários de segurança buscaram se posicionar na esfera social 
e abranger seu modo de existir, entretanto, percebe-se que o quê os 
pesquisados indicam como segurança pública pode se modificar, 
conforme suas representações. Finalmente, a partir da heteroge-
neidade dos discursos dos falantes, estruturados os elementos com 
apoio do programa Nvivo 12, foram assinaladas suas representa-
ções sociais sobre segurança pública, sumarizadas no quadro 7.

Quadro 7 - RS sobre segurança pública

 
Fonte: Lima (2019, p. 155-156).
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Reflexões e Ponderações

A pesquisa expandiu a concepção em relação ao problema 
originalmente escolhido, mostrando novas relações realizadas 
pelos conselheiros comunitários de segurança da Região do Pedra 
90, na cidade de Cuiabá - MT, diante dos operadores da segurança 
pública, dos agentes políticos, dos Poderes constituídos e da pró-
pria comunidade local. Permitiu, igualmente, identificar o CONSEG 
como um colegiado difuso, em razão dos interesses patrocinados e 
da diversidade dos grupos da comunidade a que representa cada 
conselheiro, como interlocutor de um segmento específico.

Os discursos e a apreensão das representações sociais dos con-
selheiros comunitários de segurança revelam a maneira pela qual 
as tensões comunidade/polícia se baseiam diante da obrigação de 
accountability, e como elas afetam intensamente o desenvolvimento 
de suas práticas na esfera pública, onde a segurança pública não 
opera enquanto direito fundamental, todavia se estabelece de 
modo assimétrico, fruto de um diálogo desigual, preconceituoso e 
disseminador de violência institucional e não raras vezes simbólica. 

Por outro lado, tais significações contrastam, face à evidência 
dialógica de uma segurança pública dependente/imanente, tanto 
dos órgãos formais para a sua efetivação diante das causas das 
conflitualidades vivenciadas pelos sujeitos, quanto dos agentes so-
ciais responsáveis pela mobilização comunitária e amortecimento 
das pressões. De uma a outra, as representações sociais sobre o 
controle social e a segurança pública são fatores de influência na 
realização de suas práticas na região do Pedra 90, refletindo em 
menor coalescência na realização, intensidade e maneira como 
enfrentam os problemas que se apresentam no cotidiano. 

Conquanto tenham sido identificados esforços assíduos e des-
medidos nas práticas de proposição, discussão, acompanhamen-
to, fiscalização e parceria em algumas políticas públicas afetas, 
dissuasão e mediação, consultas comunitárias e pressão junto às 
secretarias e órgãos do estado e município, Ministério Público e 
Poderes, como condição na qual se busca, subsídios para atender a 
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um propósito de controle genuíno ou legítimo, que é a consecução 
dos objetivos para o qual se propõe e se concebeu os CONSEGs. Os 
discursos e a apreensão das representações sociais dos conselheiros 
revelaram a maneira pelas quais as relações entre a comunidade 
e os operadores do Estado se baseiam, fruto de sua empiria como 
aparelho de controle social, e como elas afetam intensamente o 
desenvolvimento de suas atividades na área de abrangência.

Ficou evidente que a segurança pública não depende apenas 
dos órgãos formais para a sua efetivação, pois as causas das con-
flitualidades vivenciadas pelos sujeitos passam, obrigatoriamente, 
pela mobilização comunitária, mormente no espaço onde deverá 
ser constituída a cultura da paz, viabilizando políticas sociais que 
envolvam a participação da comunidade e sejam abertas, promo-
vendo maior êxito no controle social promovido pelo CONSEG, 
ou seja, a participação social modifica o resultado das políticas 
públicas neste setor. 

No entanto, como representam os discursos dos conselheiros 
acerca da sua limitação – descrédito por parte dos operadores do 
Estado, cumuladas com restrinjas internas, mormente no que se 
refere ao controle social – também, há influxo negativo e redutivo 
na sua capacidade de socializar as políticas públicas, como dizem 
Almeida; Tatagiba (2012, p. 71): “limites que muitas vezes esvaziam 
ou restringem seus potenciais democratizantes”. Embora ocorram 
eventos e manifestações, muitas se dão ao redor de questões pe-
riféricas. 

Observa-se ainda, pelo que demonstram os fatos e suas atuações, 
o Estado e seus entes devem reconhecer que o seu ponto de vista 
está pouco habilitado para fazer leituras justas e procurar infor-
mação que desmistifique preconceitos, provocando a aproximação 
e a integração dos envolvidos. Nessa perspectiva, fica claro que os 
conselhos demandam mais reconhecimento e empoderamento, 
precisam exercer suas atividades originárias com maior autonomia. 
Mas, como e com quais condições objetivas esses canais represen-
tativos podem conseguir o empoderamento?
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Para acender a dinâmica dos conselhos de políticas públicas, 
impulsionando os sujeitos a (re) conhecer melhor as formas legais e 
legítimas existentes para efetivar o controle social, em seu bairro e, 
provavelmente, em níveis extensivos, recomenda-se: 1) ampliação 
e legalização da disponibilidade de orçamento público específico 
para desenvolvimento das suas atividades na área de abrangência; 
2) concessão de poder deliberativo, garantindo a participação na 
agenda e nos planejamentos estratégicos dos órgãos operacionais 
de segurança pública, ou seja, compartilhar, efetivamente, da gestão 
do sistema de segurança; e 3) formação e qualificação dinâmica, 
progressiva e integrada de todos os conselheiros comunitários de 
segurança, dos operadores da segurança pública e outros sujeitos, 
para aperfeiçoar, instrumentalizar e viabilizar o ideal e adequado 
controle social, bem como as ações conjuntas de prevenção situa-
cional e social na respectiva área de atuação. 

Destarte, levantadas as representações sociais dos conselheiros 
comunitários de segurança na região do Pedra 90, a respeito do con-
trole social e da segurança pública, e apreendidas suas influências 
na atuação dos CONSEGs, espera-se que surtam feedbacks dessas 
representações, e que eles possam se constituir em mecanismos 
para reverter determinadas práticas e impulsionar outras, tanto no 
campo da segurança pública como no exercício do controle social. 

Nesse sentido, considerar o que dizem as representações sociais 
produzidas pelos conselheiros se mostra como caminho para re-
duzir a distância e mitigar as tensões entre polícia e os conselhos 
comunitários, entre os próprios conselheiros e as comunidades 
locais; ampliando e melhorando as propostas de políticas públicas 
e sociais e de ações afirmativas, sobretudo no setor de segurança 
pública. 

Este livro não põe um ponto final sobre a temática, mas sim 
contribui para a compreensão da segurança pública no Brasil, 
em medida que o exercício desta como direito e política pública 
nos passa a dimensão de seu valor enquanto instrumento de 
democracia e cidadania. 
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