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PÔSTER | EIXO 3 - DEMOCRACIA, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA

 
SEGURANÇA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIVIL: a conformação da 
democracia securitária nos conselhos comunitários de segurança 

 
PUBLIC SAFETY AND CIVIL PARTICIPATION 

the conformation of security democracy in security councils 
 

Lucas Alencar de Araujo1 
 

RESUMO  
O presente trabalho apresenta os resultados parciais da dissertação de 
mestrado em desenvolvimento, onde são investigados os Conselhos 
Comunitários de Segurança (CONSEGs) da cidade de São Paulo e seus 
impactos no policiamento. A consulta de materiais já produzidos sobre 
o tema e o trabalho de campo realizado no CONSEG 
Brás/Mooca/Belenzinho demonstram que o efeito prático vem sendo o 
contrário do esperado formalmente. Desigualdades de classe e raça, 
capitalização política de agentes de segurança e ações contra 
insurgentes voltadas pra movimentos sociais de moradia são fatores 
recorrentes nas reuniões dos conselhos, reforçando o caráter repressivo 
da segurança pública contra expressões da questão social. Pretende-se 
demonstrar que há uma conformação da securitização da democracia, 
operando a partir de dispositivos de monitoramento, que combina 
polícia repressiva militarmente formatada com formas de participação. 
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ABSTRACT 
The present work presents the partial results of the master's dissertation 
in progress, where the Community Security Councils (CONSEGs) of the 
city of São Paulo and their impacts on policing are investigated. The 
consultation of materials already produced on the subject and the field 
work carried out at CONSEG Brás/Mooca/Belenzinho demonstrate that 
the practical effect has been the opposite of what was formally 
expected. Class and racial inequalities, political capitalization of security 
agents and actions against insurgents aimed at social housing 
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Contato: lucasalncr@gmail.com. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4282 

movements are recurring factors in council meetings, reinforcing the 
repressive character of public security against expressions of the social 
issue. It is intended to demonstrate that there is a conformation of the 
securitization of democracy, operating from monitoring devices, which 
combines repressive police militarily formatted with forms of 
participation. 

 
Keywords: Consegs; securitization; democracy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Fruto das reflexões elaboradas no processo de pesquisa em curso para dissertação de 

mestrado no programa de estudos pós-graduados em Serviço Social da PUC-SP, o presente 

trabalho busca apresentar parcialmente os resultados dos estudos voltados ao funcionamento 

dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEGs) na cidade de São Paulo, em 

especial o CONSEG Brás/Mooca/Belenzinho.  

Analisando as transformações na formação social brasileira no período pós-golpe civil-

militar de 1964, as intervenções na sociedade civil e posteriormente o processo de 

redemocratização, foi possível identificar mudanças formais no paradigma da segurança 

acompanhado de reformas democratizantes, viabilizando a participação civil de maneira 

descentralizada nos processos de formulação e execução das políticas públicas por meio dos 

conselhos de participação.  

Com o primeiro governo no estado de São Paulo eleito por voto direto no período de 

abertura lenta, gradual e segura, preocupações entorno da herança autoritária na estrutura 

institucional e, principalmente, nas instituições de segurança pública, mobilizaram um processo 

baseado na tríade segurança – direitos humanos – democracia, combinando reformas 

humanizadoras baseadas na participação com expansão substancial do aparato de repressão 

estatal. 

Os CONSEGs surgem nesse contexto com a proposta de constituírem-se enquanto 

espaço de encaminhamento de demandas de segurança da população local diretamente para 

as autoridades, possibilitando interação com o poder público e a resolução de conflitos e 

demandas administrativas que possam fragilizar a segurança coletiva.  

Nota-se a partir da revisão bibliográfica que os conselhos acabam por reproduzir o 

funcionamento ordinário da segurança, privilegiando a proteção da propriedade privada em 
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detrimento da negação de direitos civis e a suspeição permanente das populações residentes 

de periferias, pobres, negros e organizados em movimentos sociais. 

Ao contrário do que é costumeiramente argumentado, a hipótese levantada vai no 

sentido contrário ao das propostas que buscam corrigir um suposto déficit democrático das 

instituições de segurança e participação, mas compreender que o modelo de funcionamento 

conforma o que será apresentado como democracia securitária.  

 

2 SOCIEDADE CIVIL, DITADURA E REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

2.2 A Formação Social Brasileira Pós Golpe Civil-Militar 

 

A ditadura civil-militar brasileira não marca o início do modo brutal como as forças de 

segurança tratam a população. No entanto, o regime político instaurado após o golpe de abril 

de 1964 representa um período de grandes transformações político-econômicas, consolidando 

uma tendência de desenvolvimento que modelou o país, tornando seus problemas estruturais 

ainda mais amplos, complexos e dramáticos.  

Conectados com o contexto geopolítico que a américa latina enfrentava, o golpe 

cumpria a função de contrarrevolução preventiva em países que apresentavam o 

desenvolvimento de forças populares de libertação nacional para concretizar três principais 

objetivos: adequar os padrões de desenvolvimento nacional às demandas de 

internacionalização do capital, eliminar protagonistas que apresentavam resistência à condição 

subalterna no sistema global capitalista e promover movimentos contra aspirações socialistas, 

se valendo de intensa prática policial-militar sob a doutrina da segurança nacional.  

Esse processo marca a eliminação de forças populares e democráticas dos canais de 

decisão política, operando as formas de governo de modo centralizado, excluindo de modo 

sinuoso ou por coerção aberta, os projetos societários comprometidos com a classe 

trabalhadora. Netto (2013) descreve de forma crítica e em acordo com a abordagem adotada 

na presente pesquisa em curso, que esse processo não significa um impedimento do 

desenvolvimento da sociedade civil:  

O que é pertinente, no caso brasileiro, não é um Estado que se descola de uma 
sociedade civil “gelatinosa”, amorfa submetendo-a a uma opressão continua; é-o um 
Estado que historicamente serviu de eficiente instrumento contra a emersão, na 
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sociedade civil, de agências portadoras de vontades coletivas e projetos societários 

alternativos. (NETTO, 2013. P 19). 

 

Logo, desvincula-se da concepção de que a sociedade civil se encontra “fragilizada” em 

relação ao Estado, mas atribui a diversos determinantes sociais e econômicos a consolidação 

de setores específicos da sociedade e em concomitante anulação de outros.  

 

2.3 Redemocratização e Reforma do Estado 

 

A abertura lenta, gradual e segura iniciada em 1974 pelo governo de Geisel, tinha como 

objetivo a concretização da unidade e controle de forças pelo regime, estabilidade econômica 

e anulação das chamadas ameaças à ordem interna e externas. Com o colapso de diversas 

experiências do socialismo real, o capitalismo sob o regime democrático se apresentava como 

único modelo seguro e eficiente globalmente.  

Para Lima (2015) essa nova fase conjuntural do regime militar possibilita a emergência 

de novas formas de associativismo civil, com características autônoma e democrática, nos 

moldes de associações comunitárias, movimentos sociais e de categorias profissionais. 

Relacionadas também a uma nova ideia de cidadania, diretos, autonomia em relação ao Estado 

e modalidades de apresentação de demandas populares. Tais formas de organização que antes 

estavam concentradas na resistência contra a ditadura, passam a disputar a reorganização e a 

reforma do Estado brasileiro em curso.  

Com a constituição dessa nova cidadania, Valente (2018) descreve a emergência de 

tensões entre o projeto de planejamento militar com forte sistema de controle social e a 

necessidade de absorção institucional dos novos movimentos sociais, sendo o segundo 

fundamental para a recomposição das bases de legitimidade do Estado Brasileiro, 

transformando pautas populares em demandas jurídicas.  

Essas novas expressões da sociedade civil passam a questionar a forma centralizada 

como as políticas públicas eram formuladas e executadas pelo Estado, demandando não apenas 

a retomada das eleições diretas como também espaços que possibilitassem a participação 

política formal para além das manifestações de rua, permitindo melhor canalização das 
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demandas comunitárias e específicas sobre questões relacionadas à moradia, saúde, educação, 

assistência etc. 

 

3 PARADIGMAS DA SEGURANÇA 

 

3.1 Da Doutrina da Segurança Nacional à Segurança Pública  

 

Em novembro de 1982, com primeira eleição direta para governadores durante o 

período de abertura, o candidato André Franco Monto (PMDB) é eleito no estado de São Paulo 

com o compromisso de democratizar as práticas decisórias da administração pública, 

promovendo a descentralização e estimulando a participação de todos os setores da sociedade 

nas questões de interesse coletivo. 

Marques (2018) descreve em sua genealogia sobre a segurança pública em São Paulo, 

que entre as principais preocupações no período supracitado estava:  

 

[…] remover o aparato institucional constituído desde 1964, substituindo-o por 
diretrizes de governo adequadas às demandas que representavam, sem, contudo, 
provocar retrocessos nas negociações que conduziam o país à abertura democrática. 
(P. 73). 

 

No campo da segurança, a abertura política proporcionou o início da transição do 

paradigma da segurança nacional2 - onde o aparato de repressão estatal estava voltado 

majoritariamente para aspectos contra insurgentes, alimentado pelo contexto de guerra fria e 

ameaça das experiências socialistas na América Latina -, para o da segurança pública, voltada 

para o que se convencionou chamar de criminalidade.  

Lima (2015) e Valente (2018) afirmam que as décadas de 80 e 90 são marcadas pela 

crescente mobilização em torno de direitos sociais e civis básicos, ao mesmo tempo que se 

estabelecem desmontes de direitos sociais via reformas neoliberais para adequação produtiva 

ao mercado mundial, com aumento exponencial do encarceramento, altos índices de violência 

 
2 Janot (2020) disserta que o ponto chave da Doutrina da Segurança Nacional na formação da sociedade brasileira, 
é a compreensão de que a sua própria população como lugar privilegiado para produção de ameaças contra o 
Estado. 
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nas cidades e no campo, e extermínios promovidos por policiais em serviço ou extra 

oficialmente através de grupos paramilitares. 

Por sua vez, Marques (2018) define a associação entre crescente garantias democráticas 

e de direitos humanos com políticas de criação de vagas no sistema prisional, investimento para 

equipamento, formação e aumento do corpo de agente de segurança, como expansão 

securitária via democracia. Com isso, as políticas de controle da população preta e pobre das 

periferias dão início ao seu período democrático e humanista. 

 

3.2 Conselhos Comunitários de Segurança Pública: Uma Demanda Popular? 

 

Os conselhos comunitários ou participativos nas diversas políticas públicas são resultado 

das demandas democráticas pautadas por forças populares que passaram a se organizar de 

forma autônoma no processo de redemocratização do Brasil. Para Lima (2015) os principais 

princípios desses espaços são 

 

eficiência, democratização, descentralização do Estado e a conformação de um espaço 
público onde sujeitos sociais possam, pacificamente de maneira equitativa, buscar 
resoluções de conflitos, redistribuindo o poder entre grupos sociais alijados das 
estruturas do Estado (p. 12). 

 

Bronzo (2006) define os conselhos como espaços públicos, não-estatais, que 

possibilitam a representação de interesses políticos na agenda pública. São preferencialmente 

institucionalizados, com estruturas formalmente definidas e que possibilita ação conjunta com 

o Estado na formulação e gestão das políticas públicas.  

Quanto aos conselhos comunitários de segurança pública, há uma característica singular 

que os distinguem dos demais. Cardoso (2015) afirma que estes não nascem das pressões dos 

movimentos sociais, mas sim de interesses governamentais, seja na tentativa de reforma da 

segurança pública ou apenas atendendo a critérios legais para viabilizar o recebimento de 

verbas federais direcionadas ao setor3. 

 
3 Em sua dissertação sobre o Conselho Comunitários de Segurança Pública na região de Rio Comprido – RJ, Cardoso 

(2015) descreve que com a criação do fundo nacional de segurança pública, passa a ser critério para repasse de 
verba o estimulo estatal para criação de espaços de participação civil. 
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Em São Paulo, a instituição dos conselhos voltados para a segurança pública se dá em 

1985 com o Decreto Estadual nº 23.2455 e com a Resolução SSP nº 37 do mesmo ano. 

Atendendo, portanto, os desejos do então governador em modificar o funcionamento do 

policiamento no estado e sua tentativa de reformar as estruturas autoritárias estabelecidas 

durante o regime militar. 

O principal objetivo dos CONSEGs são constituir-se enquanto instâncias comunitárias 

que viabilizem o encaminhamento de demandas de segurança da população diretamente para 

as autoridades, assim como a interação com o poder público para prevenção e resolução de 

conflitos e demandas administrativas que possam fragilizar a segurança coletiva, estimulando 

o fortalecimento da cidadania através da cultura da prevenção criminal e contenção da 

violência. Essas medidas ocorrem de acordo com as conhecidas aspirações democráticas, cristã 

e humanista de Franco Montoro, combinando dispositivos de participação civil, política de 

direitos humanos e expansão securitária dos aparatos voltados à segurança pública.  

 

4 PARTICIPAÇÃO TUTELADA 

 

4.1 Operação das Desigualdades 

 

A partir da revisão bibliográfica realizada no processo de pesquisa em curso, foi possível 

analisar até o momento experiências de conselhos comunitários de segurança em territórios 

diversos da cidade de São Paulo. Identificando que apesar das características específicas de 

cada bairro onde os conselhos estão localizados, há em comum a presença da desigualdade 

econômica e a racialização da população pobre, negra e moradora das periferias. 

Ao estudar as dinâmicas participativas no CONSEG Morumbi, Lima (2015) conclui que há 

apropriação desse espaço pelas elites econômicas do território, representadas por 

empresários, comerciantes e moradores de condomínios de luxo, que operam a representação 

de segurança em seu sentido original: a proteção da propriedade privada em detrimento de 

outros direitos civis, sociais e políticos, estabelecendo suspeição generalizada contra pessoas 

consideradas perigosas.  

A própria composição formal dos CONSEGs, que define o comandante da polícia militar, 

o delegado de polícia civil e o inspetor da guarda civil metropolitana como membros 
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permanentes e de funções privilegiadas na condução das reuniões, constitui-se como fator 

expulsivo da população que é preferencialmente alvo das políticas de segurança pública. Outras 

arbitrariedades podem ser identificadas em estudos nos conselhos da região da Brasilândia, 

Butantã, Heliópolis, Itaim Bibi e Santa Cecília, como a exclusão de falas de moradores das 

periferias nos registros de atas pelos presidentes, por suporem que estes sejam criminosos ou 

pertencentes de organizações criminosas; E discursos proferidos por autoridades policiais ou 

participantes civis que se traduzem em criminalização de condutas ou negação de direitos a 

partir da divisão entre cidadãos e não cidadãos (BUENO; ASTOLFI; PEKNY; JARDIM, 2016). 

 

4.2 O CONSEG Brás/Mooca/Belenzinho 

 

Em observação participante nas reuniões do CONSEG Brás/Mooca/Belenzinho no ano 

de 2021 e leitura das atas produzidas em 2020, pode-se perceber a continuidade dos aspectos 

descritos nos estudos anteriores em outros bairros, com o acréscimo da preocupação das 

autoridades locais com os movimentos de moradia que se organizam e ocupam imóveis na 

região de grande especulação imobiliária. Assaltos, tráfico de drogas, furtos e questões de 

zeladorias são constantemente associadas a essas ocupações como é retratada em fala de uma 

das moradoras participantes:  

 

“A […], informou que com a reintegração de posse ocorrida na Rua Hipódromo nº 
1000, houve migração para habitações da Rua Frei Gaspar, com isso os moradores 
apresentam atitudes suspeitas e/ou ilícitas, fumam maconha sob as janelas das 
moradias, fazem algazarras e cometem delitos.” 

 

Os encontros mensais costumam servir de espaço para que moradores e agentes de 

segurança pública possam traçar estratégias de policiamento e monitoramento comunitário 

que inibam as tentativas de ocupação de imóveis e terrenos sem função social, contando com 

orientação jurídica do delegado de polícia civil e de intervenção pelo comandante da polícia 

militar.  

Preocupações com a virtual possibilidade que movimentos sociais organizados possam 

se interessar pelas reuniões do conselho e posteriormente comporem chapa para disputar 

eleições de presidência também atravessam o imaginário dos participantes. 
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Como resposta, as autoridades policiais lembram que para ser considerado membro 

efetivo e disputar, e eventualmente, ocuparem o cargo de presidente do CONSEG é necessário 

passar pela aprovação do delegado de polícia civil e do comandante do batalhão de polícia 

militar local, onde são avaliadas a idoneidade e os antecedentes criminais4.  

 

5 A DEMOCRACIA SECURITÁRIA EM ÂMBITO COMUNITÁRIO: UMA (IN) CONCLUSÃO  

 

A hipótese definida para o percurso da presente investigação se apresenta no sentido 

oposto aos recorrentes argumentos que tendem a justificar os problemas apresentados no 

funcionamento dos CONSEGs com déficits democráticos de sua regulamentação e dos seus 

membros d da persistente ideia de que ocorre retornos à experiencias autoritárias de regimes 

anteriores. Compreende-se que após a Segunda Guerra Mundial, a segurança ganha sentidos 

mais amplos e passa a ter centralidade na racionalidade neoliberal (Augusto e Wilke, 2020). 

Constitui-se, portanto, o que as pesquisas elaboradas pelo Laboratório de Análise em Segurança 

Internacional e Tecnologias de Monitoramento (2020) definem enquanto democracia 

securitária. A composição da hipótese de conformação da democracia securitária em âmbito 

comunitário por meio dos CONSEGs, se dá pelos elementos de “militarização” nas falas e na 

composição das reuniões, que também influenciam intervenções e operações policiais. 

Configura uma forma de cidadania que se relaciona com o enquadramento jurídico e a 

distribuição racional da violência: 

 
Sua principal forma de operação é o dispositivo de monitoramento, que combina 
polícia repressiva formatada militarmente, formas de participação democrática 
estatais e não-estatais e controles computo-informacionais a céu aberto na produção 
de sua figura político-subjetiva: o cidadão-policia. (LASINTEC, 2020). 

 

Por fim, outros aspectos que compõem a análise são a tutela policial dos processos de 

participação democrática nos conselhos, sua implementação no bojo de reformas 

humanizadoras concomitantemente com a expansão da política de segurança pública para 

repressão e extermínio da população negra e pobre. 
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