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Resumo 
 
O artigo tem por objetivo analisar como os Conselhos Comunitários de 
Segurança Pública (CONSEGs) podem se constituir em espaços de participação 
social das comunidades no enfrentamento da criminalidade violenta. Defende 
que as instâncias as quais os cidadãos e cidadãs exercitam sua cidadania a 
partir de formulações pragmáticas baseadas em atitudes, valores e crenças de 
superação da atmosfera produzida pela violência.  Para tanto, a previsão dos 
CONSEGs no Programa Pacto pela Vida no Estado de Pernambuco reflete a 
relevância institucional que essas mobilizações podem se constituir e, sobretudo, 
inserir as comunidades na dinâmica de integração proativa com os órgãos 
públicos e, principalmente, com as Operativas da Secretaria de Defesa Social. 
 
Palavras-chave: Conselhos Comunitários de Segurança Pública – Comunidades 
Participativas -Violência Escolar. 
 
 
ABSTRACT 

 
The article aims to analyze how Community Public Security Councils (CONSEGs) 
can constitute spaces for social participation by communities in the fight against 
violent crime. It defends that the instances in which citizens exercise their 
citizenship based on pragmatic formulations based on attitudes, values and 
beliefs to overcome the atmosphere produced by violence. To this end, the 
CONSEGs forecast in the Pact for Life Program in the State of Pernambuco 
reflects the institutional relevance that these mobilizations can constitute and, 
above all, insert communities into the dynamic of proactive integration with public 
agencies and, especially, with the Operatives of the Secretariat of Social 
Defense. 
 
Keywords: Community Public Security Councils - Participatory Communities -

School Violence. 
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Introdução  

A criminalidade violenta vem ocupando um espaço nas agendas sociais 

de vários segmentos da sociedade contemporânea. Em Pernambuco, as 

discussões nos órgãos gestores focaram seu prisma nos estudos científicos das 

estratégias previstas pelo Pacto pela Vida, objetivando a redução dos índices de 

criminalidade violenta, tendo duas categorias a sua maior expressão: Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLI) e os Crimes Violentos contra o Patrimônio 

(CVP). As ações e estratégias foram propostas nas várias áreas operativas que 

compõem o documento do Pacto pela Vida. Entretanto, uma das áreas que mais 

impacta na relação da execução das políticas públicas de enfrentamento à 

criminalidade se refere à participação das comunidades em seus mais variados 

níveis de articulação social.  

Nesse sentido, surge no cenário de enfrentamento à violência a Gestão 

Integrada de Segurança Pública. A construção de um Sistema Estadual de 

Segurança Pública deve contemplar a gestão democrática e o controle social da 

política pública de segurança como valor estruturante da consolidação desse 

processo. Essa perspectiva traz consigo a convicção de que o êxito de qualquer 

esforço para a redução da violência não se encontra na autossuficiência 

tecnocrática de gestores especializados, mas na intersetorialidade entre 

secretarias municipal e estadual e na capacidade de submeter diagnósticos, 

projetos e avaliações de políticas públicas ao crivo democrático das 

comunidades que vivenciam diariamente os problemas causados pelo crime e 

pela violência. (cf. Plano Estadual de Segurança Pública, 2007).  

 O desenvolvimento de uma política consistente de segurança pública, 

enquanto política de Estado, passa pelo entendimento da violência como 

fenômeno complexo, com causas de diversas naturezas, que exige uma atuação 

consistente do Estado e alie a repressão qualificada da criminalidade com 

programas específicos voltados para a prevenção social do crime e da violência 

com a participação da comunidade. 

As ações preventivas são multidisciplinares, na medida em que buscam 

aumentar os fatores de proteção e diminuir os fatores de risco à violência. Deste 

modo, nem todas as ações estão sob a responsabilidade da pasta de Defesa 

Social, muitas estão sob responsabilidade de pastas setoriais e de esferas 

diferenciadas de governo e da Administração. Nesse sentido, as ações de 



 

 

prevenção da violência devem se concretizar de modo intersetorial e 

interinstitucional. Nesse sentido, conforme o Texto Base da Conferência 

Estadual de Segurança Pública (2009): 

 “Deve ser ressaltado que todas as políticas preventivas devem 

incorporar enfoques de prevenção à violência social e as violências 
contra as populações e grupos socialmente vulneráveis já referidos 
neste documento.” 

 

  Além disso, a parceria com os municípios ao estar em sintonia com os 

princípios que nortearam a Conferência Estadual de Segurança Pública (2009), 

deve: 

“Estimular a formação de Conselhos Comunitários, Municipais, 
Regionais e Estaduais de Segurança Pública que garanta participação 
e interlocuação permanente entre populaçao e sistema de segurança 
pública, bem como controle social.” 
 
 
 

Essa característica dos conselhos corresponde a uma abertura maior para 

que a interlocução entre diversos setores busque a perspectiva simétrica do 

ponto de vista de uma agenda guiada pelos valores democráticos, mas que 

também ocorra de forma assimétrica no sentido em que os diversos entes que 

discutem soluções para a segurança pública possibilitem encontrar respostas 

nas suas mais variadas manifestações. Compreendemos, assim, que o papel 

desempenhado através desses canais deve superar o formalismo constitutivo 

das instâncias colegiadas e assumir através da participação social o 

protagonismp do enfrentamento da criminalidade violenta. 

Nesse aspecto, compreendemos que, segundo os princípios e sugestões 

da Conferência Estadual de Segurança Pública (2009), 

  

“Municípios e Estados devem construir Políticas de Drogas que 
incorporem a articulação entre Secretarias de Saúde, Educação e 
Defesa Social, com especial atenção para o problema do crack.”  

 
 

Assim, entendemos que o trabalho em equipe possibilita a troca de 

conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. 

Na sociedade em que vivemos, o trabalho em equipe é muito importante, pois 

cada uma das personagens precisa da ajuda da outra para a compreensão e o 



 

 

entendimento da construção dos diversos cenários e, sobretudo, das prováveis 

“desconstruções” dos ambientes antagônicos da vivência social.  

 

I. Os Conselhos Comunitarios de Segurança Pública e a 

participação das comunidades 

 

A gênese da busca de soluções coletivas passa, sobretudo, pelo 

sentimento de pertença. Os Conselhos de Segurança Pública, doravante 

CONSEGs, são inspirados no formato de equipes que mesmo sem a figura de 

um Líder, Mentor, ou Coach se desenvolvem e atingem resultados bastante 

positivos no enfrentamento da criminalidade violenta. Não existindo a figura de 

um orientador exclusivo, toda a equipe acaba por seguir um instinto natural para 

o desenvolvimento da tarefa e obtenção de resultados adquiridos pelo empenho 

e determinação de todos. Dessa forma, a dinâmica da Segurança Pública 

produzirá uma atmosfera de integração e crescimento humano.  

Entretanto, a adoção de um novo arranjo institucional mediado pelos 

CONSEGs no estado de São Paulo na tentativa de implementar um modelo de 

gestão para a área de segurança pública de forma simples e direta também não 

supriu as necessidades, visto que a complexidade das políticas públicas fazem 

com que ainda existam influências sobre as decisões, fazendo com que 

membros constitutivos desses espaços ao invés de ajudarem na solução dos 

problemas, executam apenas uma autoridade difusa permeada por participações 

que referendam apenas o que está em curso. Essa perspectiva de participação 

é discutida criticamente a partir de um estudo de caso de alguns CONSEGs de 

São Paulo2 

O panorama atual, que se iniciou com a Constituição Federal de 1988, 

tem sido pautado em duas bases, o combate a corrupção e a constante 

motivação dos agentes operadores. Atualmente3, o que se busca é a 
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desburocratização, trazida para evitar os desvios do dinheiro público, bem como 

os desmandos de funcionários de diversas esferas, sobretudo com os usos das 

tecnologias. Nestes termos, deve-se ressaltar que as principais mudanças que 

se tem em mente são a gradual substituição da desconfiança exacerbada em 

uma ainda que limitada confiança, a criação de mecanismos de controle, e o 

repasse da responsabilidade da cobrança de resultados e desempenho por 

todos os seguimentos da sociedade, podendo, ou melhor, devendo inclusive 

participar da definição das metas a serem alcançadas, fortalecendo ainda mais 

a busca da Gestão de Recursos Humanos voltada para os valores democráticos.  

Caminhando com a modernidade, também o sistema policial se tem 

especializado e se concentrado nas questões legais e criminais. Para isso foram 

criadas unidades de apoio e pessoal encarregado de exercer as tarefas de cunho 

tipicamente administrativo, resta ainda uma comparação sobre trabalho policial 

sobre o que ele proporciona tanto para o público em geral como para o estado 

e, sobretudo, para as comunidades. A falta de informações, as imprecisões e as 

comunicações são em suma fatores contribuintes para a falsa impressão sobre 

o trabalho policial, ocasionando por vezes o descrédito das autoridades e da 

sociedade, causando a sensação de impotência diante dos fatos. Essa lacuna, 

como veremos mais detalhadamente, nos CONSEGs é minimizada. 

A partir do que se observa na área de gestão em segurança pública, 

entendemos que a construção de uma política transversal e integrada deve 

compreender a criação de mecanismos organizacionais de otimização do 

funcionamento intra e interinstitucional, bem como o acompanhamento das 

ações desenvolvidas em todos os níveis de execução das Políticas Públicas de 

Segurança, gerando sempre uma avaliação ampla e permanente do processo. 

Nesse aspecto, a participação e controle social na Política Pública de Segurança 

e construção de indicadores específicos que contemplem as diversas faces e 

atores envolvidos se relaciona com a concepção da Política Pública de 

Segurança que deve incorporar na formulação, na execução, na avaliação, e, 

principalmente,  no monitoramento, mecanismos de controle social e ampla 

participação de todos os atores envolvidos Assim, a Segurança Cidadã  deve ser 

assumida como premissa essencial, na garantia da condição do direito de todo 

cidadão e cidadã à efetivação de cidadania plena. Toda essa atmosfera passa 

por uma gestão de recursos humanos comprometida com a organização a que 



 

 

está inserida as Organizações que atuam sistematicamente na delicada área da 

segurança pública. 

A nosso ver, participação comunitária constitui uma estratégia singular 

para o desenvolvimento de uma segurança pautada pelos valores da cidadania. 

Dessa forma, uma das iniciativas mais emblemáticas são as experiências de 

integração entre as comunidades e as instâncias da segurança e da gestão 

pública. Assim, os Núcleos Integrados4 representam um lócus privilegiado. Os 

Núcleos irão possibilitar a ampliação de parcerias com as instituições e órgãos 

públicos, empresas privadas, ONGs e instituições religiosas, para o 

desenvolvimento e expansão das ações dos mais variados programas, bem 

como promover a articulação com os diversos conselhos constitutivos das 

municipalidades, a exemplo do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas-

CEPAD, além de possibilitar a participação dos membros da Corporação em 

congressos, seminários, encontros, cursos e capacitações, a fim de manter os 

Militares Estaduais atualizados no que tange às políticas públicas de 

enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, entre outros aspectos que norteiam a 

formulação das políticas públicas. 

As ações dos CONSEGs também terão parcerias com as comunidades 

universitárias e científicas, com o propósito de fomentar pesquisas e eventos 

acadêmicos sobre o impacto das ações desenvolvidas na comunidade o qual 

está inserido. Em nosso estudo, defendemos que o  o município deve ser 

considerado como espaço das manifestações das mais variadas formas de 

integração entre os anseios, as necessidade e as expectativa das comunidades, 

assim como deve orientar e apoiar a elaboração do cronograma e planos das 

atividades de multiplicação de informações relacionadas com a questões da 

segurança pública, buscando assessorar a emergência das iniciativas 

metodológicas locais nos territórios e circunscrições sob responsabilidade dos 

órgãos que compõem a estrutura da Defesa Social nos estados. Dessa forma, o 

incentivo à participação de organizações não-governamentais, além das 

iniciativas específicas do governo, propõe manter intercâmbio e parcerias com 
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perspectiva da integração, a exemplo da Polícia Civil e Guarda Municipal em alguns deles. 



 

 

instituições governamentais e não-governamentais ligadas à área de prevenção, 

sobretudo, naquelas que possibilitem a emergência da intersetorialidade  

  Imerso numa metodologia interativa e de posse de informações e dados 

obtidos nos órgãos operativos com atuação no município (Corporações dos 

Militares Estaduais, Guarda Municipal, Polícia Civil, entre outros) serão 

possivelmente analisadas as demandas sociais em segurança pública, 

especificamente àquelas relacionadas à problemática do crack e outras drogas 

entre as populações mais vulneráveis. Em seguida, será possível detectar, 

descrever e categorizar os problemas relacionados nas mais variadas áreas de 

atuação. Posteriormente, se faz necessário discutir as possíveis soluções com a 

comunidade, o Comando da OME e os representantes dos órgãos interessados, 

para a adoção das medidas necessárias relacionadas com a perspectiva 

preventiva que caracteriza os CONSEGs.  

  Acreditamos ser no âmbito local que a experiencia dos CONSEGs   

possibilitaria a devida responsabilização pelas metas pactuadas num prazo 

específico definido pela comunidade. As comunidades possuem a característica 

de produzirem sínteses viáveis das suas mais variadas realidades que serão 

correspondentes à execução pragmática a partir de procedimentos que 

nortearão as ações, buscando desenvolver estratégias que garantam, de forma 

sistemática e continuada, identificar o perfil da população beneficiada pelas 

ações pactuadas nos espaços de socialização das problemáticas focadas nos 

resultados possíveis, a exemplo dos CONSEGs  

Nesse sentido, segundo o documento que deu origem e fundamentação 

ao Pacto pela Vida, o texto afirma: “A primeira atividade de formulação 

estratégica do Pacto pela Vida foi a elaboração do Plano Estadual de Segurança 

Pública (PESP-PE, 2007). Tal tarefa foi realizada tendo por referência uma 

concepção de Segurança Pública assentada sobre os seguintes valores: 

 

a) Articulação entre Segurança Pública e Direitos Humanos, em que a 
garantia do direito à vida é a principal meta; 
b) Compatibilização da qualificação da dimensão repressiva e 
coercitiva - baseada na incorporação de inteligência, informação, tecnologia e 
gestão - com uma forte ênfase sobre os aspectos de prevenção social e 
específica da criminalidade violenta; 
c) Transversalidade e integralidade das ações de segurança pública, 
a serem executadas por todas as secretarias de Estado de forma não 
fragmentada; 
d) Incorporação, em todos os níveis de execução das Políticas Públicas 



 

 

de Segurança, de mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação; 
e) Participação e controle social desde a formulação das estratégias até 
a execução das ações de segurança pública. 

 
Dessa forma, os conselhos comunitários se inscrevem na direção dos 

aspectos pragmáticos que guiaram a elaboração do Pacto pela Vida. Para tanto, 

a organização do aludido documento inseriu a prevenção social do crime e da 

violência como eixo norteador das ações. Assim, o texto afirma:  

 “A Intervenção Comunitária ou Social incorpora a ideia de alterar as condições 

sociais ou institucionais que podem influenciar a atividade criminosa. Trata-se de fortalecer as 

comunidades em situação de risco através de projetos voltados para sua população, no sentido 

de aumentar o capital social da comunidade. Assim, a proposta é a de implementar projetos que 

procurem reduzir fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção da comunidade contra 

a violência e o crime.” 

 
 

Diante dos fundamentos norteadores das ações de integração 

comunitárias, destacamos o Subprograma: Prevenção da Violência nas escolas 

e nas comunidades, o qual vem sensibilizando à comunidade escolar a interagir 

proativamente contra as múltiplas formas de violência. Essas ações alcançam 

as comunidades a partir de um lócus privilegiado de sensibilização diante as 

mais variadas formas de violências representadas pelas unidades de ensino 

situadas nas comunidades. Como exemplo, foi realizado uma capacitação para 

a implementação dos CONSEGs numa das regiões do estado de Pernambuco. 

Nesse sentido, Gestoras e Gestores Escolares buscaram construir um 

protagonismo na implementação das discussões sobre violência em seus 

espaços de atuação.5 

Ainda, inclusive no item 6 da GESTÃO DEMOCRÁTICA do PPV “Um 

valor fundamental na construção e efetivação do Plano Estadual de Segurança 

Pública é o compromisso com a participação e controle social na formulação e 

execução das Políticas Públicas de Segurança, pressupostos fundamentais de 

                                                           
5 Na cidade de Nazaré da Mata (PE) foi realizado o I Seminário Regional de Enfrentamento à Violência 

Escolar em setembro de 2016. Estiveram presentes gestores escolares das 63 escolas estaduais dos 17 

municípios jurisdicionados à Gerência (Carpina, Paudalho, Lagoa do Carro, Tracunhaém, Vicência, 

Aliança, Buenos Aires, Nazaré da Mata, Condado, Itaquitinga, Goiana, Camutanga, Timbaúba, Ferreiros, 

Macaparana, São Vicente Férrer e Itambé) cf:www.educacao.pe.gov.br › portal › pag= › art=3112 
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uma gestão democrática.” Para isso, apresentaremos aqui projetos que criem e 

consolidem espaços permanentes de discussão em torno da Segurança Pública 

envolvendo os seus vários atores, no Poder Público e na Sociedade Civil, 

fortalecendo e consolidando a participação de toda a sociedade no 

enfrentamento à violência e na disseminação de valores que contribuam para 

uma convivência harmônica entre os indivíduos e a garantia dos direitos à 

segurança e à vida. O Projeto previsto de “Criação do Conselho Estadual de 

Segurança Pública e Incentivo à Formação dos Conselhos Municipais e 

Comunitários de Segurança Pública representa uma meta a ser desenvolvida 

continuamente6. O próprio documento do Pacto pela Vida prevê a relevância 

dessa iniciativa: “Projeto que tem como objetivo a criação do Conselho Estadual 

de Segurança Pública, enquanto um canal de participação e controle sobre as 

políticas de Segurança Pública nos níveis estadual e regional, assim como o 

incentivo à formação dos Conselhos Municipais e Comunitários, promovendo 

uma ampla rede de mobilização, articulação e participação popular em torno da 

Segurança Pública. “Vale salientar, que para esta ação é fundamental a 

participação não só dos governos, mas dos demais poderes e instâncias”. 

 

 

Fonte: Fórum Estadual de Segurança Pública; Plano Estadual de Segurança Pública; Recife, 
Pernambuco. 151p. maio de 2007. 

 

                                                           
6 Primeira reunião do órgão, presidido pelo titular da Secretaria de Defesa Social do Estado, Antônio de 

Pádua, ocorreu na tarde do dia 29 de abril de 2020, por videoconferência. O Conselho Estadual de 

Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco (CESPDS) terá 35 membros, entre representantes 

governamentais, de instituições convidadas e de organizações da sociedade civil.  Cf.: 

https://www.sds.pe.gov.br/images/media/1588251836_079%20BGSDS%20DE%2030ABR2020.pdf 



 

 

Nessa direção focada nos eixos estruturantes do Pacto pela Vida, de 

forma pioneira em Pernambuco, foram implementados, a partir de uma 

capacitação integrada, catorze (14) Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública (CONSEGs) na área da Mata Norte.  Esta iniciativa contribuiu com a 

redução dos índices de criminalidade na região, possibilitando a OME a ter uma 

integração maior com todos os municípios da 11ª Circunscrição dentro das 

metas estabelecidas pelo PPV, além de ter agido na articulação com a 

comunidade e ter ampliada a fomentação  da discussão participativa na área da 

prevenção social do crime em total sintonia com os principais resultados 

esperados dos projetos do Pacto pela Vida, além da elaboração de uma 

metodologia de funcionamento para os CONSEGs, semelhante à 

operacionalizada no PPV.7  

Assim, essa dinâmica vem desenvolvendo ações voltadas para a 

educação popular e social, a partir da mobilização comunitária mediada por 

projetos de participação e integração das políticas públicas de enfrentamento à 

violência, especificamente aquelas que incentivam a colaboração e integração 

das comunidades com altos índices de vulnerabilidade social. Dessa forma, as 

atividades desempenhadas nos CONSEGs possuem uma relação prática e, 

principalmente, metodológica, com a perspectiva da SENASP/PRONASCI no 

que se refere ao resgate da Cidadania entre os moradores, inseridos nas 

comunidades, a partir da discussão e do exercício real dos papéis sociais 

necessários à emergência da Segurança Cidadã, em consonância com as 

diretrizes preventivas do Pacto pela Vida.  

 

 

II. Os Consegs e os conflitos escolares: mediação pactuada 
 

Cada iniciativa de formação e integração comunitária se propõe a 

proceder a uma análise do cotidiano dos indivíduos inseridos nos diversos 

                                                           
7 Cf publicação no Boletim Geral da PMPE Nº 018, de 25 de janeiro de 2017 ( 

http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13026&folderId=35730169&name=DL

FE-193711.pdf) e o Boletim Geral Nº 026 de 06 de fevereiro de 2017 

(http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13026&folderId=36253287&name=D

LFE-197301.pdf ) os quais relatam a culminância de todo o projeto de implementação dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública e insere os municípios da Mata Norte na dinâmica operativa a partir da 

participação das comunidades no PPV. 
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http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13026&folderId=35730169&name=DLFE-193711.pdf
http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13026&folderId=36253287&name=DLFE-197301.pdf
http://www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13026&folderId=36253287&name=DLFE-197301.pdf


 

 

espaços a partir da compreensão das dinâmicas dos circuitos que percorrem 

habitualmente, bem como ressaltar a importância da dimensão espacial na 

composição de práticas e estilos de vida. Nesse aspecto, compreendemos que 

a escola é o palco da experiência cotidiana da população juvenil. Suas ações os 

conduzem em relações permanentemente de reivindicações diante de tantos 

direitos solapados pela sociedade8. São atores diante dos movimentos que se 

consolidam nas práticas sociais. Sendo assim, uma das realidades mais 

impactantes no cenário juvenil hoje se relaciona com os usos das drogas, 

inclusive no âmbito escolar. Dada a impossibilidade de deter a expansão do uso 

de drogas, a alternativa passa a ser o controle sobre seus territórios, mesmo que 

este seja pontual, pois os circuitos são dinâmicos e recompõem-se no mesmo 

ritmo das ações de expulsão. Assim, o monitoramento das ações de todos os 

atores envolvidos possibilita a emergência de uma gestão compartilhada em 

rede, além de oportunizar novos olhares para as comunidades.  

Assim, a violência infanto-juvenil vem tomando proporções significativas 

e nossas crianças, adolescentes e jovens têm se apresentado como vítimas ou 

causadores da violência9. Ela é hoje uma das principais preocupações da 

sociedade. Atinge a vida e a integridade física das pessoas. É um produto de 

modelos de desenvolvimento que têm suas raízes na história. A compreensão 

de violência aqui apresentada se faz necessária para uma maior compreensão 

do que ocorre no ambiente escolar, a fim de subsidiar as intervenções 

necessárias. Ela se materializa através de manifestações de transgressão da 

ordem e das regras da vida em sociedade. É o atentado direto, físico, inclusive 

se manifestando na atualidade por diversos meios e modalidades, contra a 

pessoa cuja vida, saúde mental e integridade física ou liberdade individual 

correm perigo a partir da ação de terceiros. Os CONSEGs possuem a 

dinamicidade de integrar todas essas ações. Nesse sentido, o projeto que 

possibilite a integração entre as Unidades de Ensino dos municípios e a 

                                                           
8 SAES, Décio Azevedo Marques de. A questão da evolução da cidadania política no Brasil. Estud. av., 

São Paulo, v. 15, n. 42, p. 379-410, Aug.  2001.  
9 Na manhã desta quarta-feira (29.08.2018), o prefeito Vavá Rufino (Moreno-PE) assinou o decreto que 

instituiu a comissão escolar do Programa Moreno em Ordem. O objetivo é capacitar os integrantes da 

comissão para agir em nome da coletividade na Rede Municipal de Educação. A criação da comissão atende 

a mais uma etapa do eixo político do programa. A comissão é formada por 8 membros. 

(http://www.moreno.pe.gov.br/portal1/index.php/ultimas-noticias/587-prefeito-empossa-comissao-

escolar-do-programa-moreno-em-ordem) 



 

 

dinamicidade da criminalidade violenta e, sobretudo, externa ao ambiente 

escolar pode se constituir num locus privilegiado de fomentação de ações 

preventivas eficazes. Assim, podemos compreender a Educação como 

instrumento de transformação do indivíduo e o espaço escolar como local 

privilegiado de sistematização e utilização de instrumentos de construção de 

conhecimento, acreditamos que poderíamos compreender a Cultura da Paz 

como fator imerso no campo da pragmaticidade das ações preventivas de 

enfrentamento às violências.  

As estratégias devem estar focadas nos aspectos da prevenção para 

conter o aumento da violência no ambiente escolar através de ações de 

formação, informação e intervenção, à luz do que diz o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, além da necessidade de acompanhar, auxiliar e orientar 

estudantes, crianças e adolescentes, corpo docente, gestores escolares e 

familiares, garantindo o efetivo cumprimento das estratégias pactuadas em 

equipe. Um outro aspecto a ser considerado deve ser o da prevenção e 

contenção do aumento da violência, desenvolvendo conceitos éticos, de 

cidadania, respeito e tolerância. Os jovens buscam promover atividades que 

reflitam sobre a responsabilidade de cada indivíduo na preservação da paz e 

identificar os pontos mais vulneráveis da violência escolar. Quando se divulgam 

os mecanismos de ação contidos no Estatuto da Criança e Adolescente, entre 

outros dispositivos legais sobre a temática da violência entre os jovens, são 

criados espaços de debates e formulações de projetos baseados em aspectos 

mais voltados às realidades mais imediatas, principalmente os que mostram os 

deveres e responsabilidades de maneira integral. Dessa forma, fica possível 

sensibilizar a família e convocar o corpo docente para interagir junto à escola no 

enfrentamento à violência. 

 

III. Pactuação do CONSEGs nas escolas: uma poposta possível  

 

 Metodologicamente, e de acordo com o esperado nos CONSEGs, 

no que diz respeito às atribuições de cada instituição parceira, é pertinente 

estabelecer a centralidade da competência das secretarias municipais de 

Educação definir as unidades de ensino onde o trabalho será desenvolvido a 

partir da consulta junto aos órgãos Operativos da Secretaria de Defesa Social 



 

 

face às vulnerabilidades focadas nas demandas juvenis, bem como o devido 

levantamento dos municípios que desenvolvem ações pragmáticas focadas na 

juventude local. Nesse sentido, não se pode prescindir das ações que o Poder 

Judiciário desenvolve junto às comunidades, bem como a potencialidade 

existente entre vários órgãos e os parceiros de diversos setores do Estado.  

É necessário pontuar que no estado de Pernambuco, o Poder Judiciário, 

vem desenvolvendo diversas ações em conjunto com a sociedade civil e diversos 

setores da Administração, seja estadual, seja municipal, além de instituições do 

setor privado. Dessa forma, as secretarias municipais, tendo a de Educação 

como estruturante, poderão possibilitar uma pactuação de diversas ações 

focadas nas práticas sociais que diminuam a criminalidade violenta. Assim, as 

Instituições de Ensino Superior, privadas ou públicas, poderão convocar alunos 

estagiários de diversos cursos a fim de criar e implementar espaços de escuta 

ativa dos jovens e seus familiares vítimas das mais variadas formas de violências 

sofridas seja no âmbito escolar, seja nas arquiteturas sociais nas comunidades. 

Como exemplo dessas expertises que representam demandas reprimidas nos 

bairros, podemos citar os alunos dos cursos de Psicologia, Serviço Social, 

Direito, Administração, Pedagogia, entre outros. Essa equipe estará vinculada 

aos CONSEGs, especificamente no representante da Diretoria Social e de 

Assuntos Comunitários, de acordo com a peculiaridade de cada municipalidade. 

Entre as prováveis atribuições dos estudantes que atuarão na perspectiva de 

integração entre os órgãos e as comunidades, focarão nas visitas solidárias 

(diagnose das diversas demandas), acompanhar, auxiliar e orientar os 

estudantes, seus familiares, corpo docente das escolas públicas municipais a luz 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações. 

Para tanto, cada órgão terá sua atribuição relacionada com o 

planejamento elaborado de forma integral focado nos objetivos a serem 

pactuados coletivamente. A Polícia Militar (através de seus programas sociais, a 

exemplo do Proerd e Patrulha Escolar) participará da coordenação e 

implementação do curso de nivelamento dos universitários, junto às secretarias 

de educação, e as demais secretarias municipais e/ou secretarias, inseridas em 

suas atribuições legais, atuarão sincronicamente, bem é imprescindível a 

inserção do Juizado da Infância e Juventude situado nos municípios e os 

Conselhos Tutelares municipais.  



 

 

Os Universitários selecionados serão acompanhados sistematicamente 

pelos membros da equipe técnica da Secretaria de Educação e terão 

permanência diária de quatro horas nas unidades de ensino. Ficarão 

responsáveis por desenvolver as ações educativas propostas pela coordenação 

dos trabalhos, bem como pelas sugestões advindas da comunidade escolar.  

A metodologia das atividades deverão estar voltada para a formação de 

sujeitos que constroem e produzem conhecimentos à medida que estão em 

constante interação com o objeto de estudo e se utilizará de recursos como: 

atividades de sensibilização junto aos gestores; apresentação de filmes/ 

documentários, palestras seguidas por discussões interativas promovidas pelos 

parceiros e demais instituições públicas e privadas participantes do projeto, além 

de outras ferramentas metodológicas que incentivem a discussão integrante e 

participativa: estudo de caso com produção em grupo seguida de discussão em 

plenária; oficinas; sistematização e formatação de cartilhas e panfletos para 

serem distribuídos nas comunidades. Dessa maneira, no intuito de sistematizar 

a atuação dos CONSEGs no âmbito escolar, se tem a necessidade da inserção 

de alguns atores que possibilitarão o estabelecimento da pactuação dos objetivos 

estabelecidos num período executável e programado sistematicamente entre os 

parceiros, conforme quadro abaixo: 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Este quadro representa uma construção coletiva entre vários parceiros da Secretaria Estadual de Educação 

de Pernambuco e os demais parceiros focados, inicialmente, no enfrentamento da violência Escolar. Face 

às necessidades operativas está aberto a inserção de novas metodologias que tenham como objetivo 

enfrentar a violência, sobretudo tendo as escolas como arquitetura de emergência do protagonismo juvenil, 

buscando, dessa forma, ampliar a atuação dos CONSEGs a partir da comunidade escolar e seus entornos. 

CONSEGS e Comunidade Escolar10 

PLANO DE AÇÃO 

F A S E OBJETIVOS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

1. Articulação 
* Expor o projeto 
* Convidar instituições 
* Iniciar a parceria 

Município (Secretarias municipais de Educação e de Ação Social) Juizado da 
Infância e Juventude, Promotoria de Justiça, Instituições de Ensino Superior, 
Polícia Militar, Polícia Civil, Instituições Religiosas, IES 
 

2. Sensibilização Expor o projeto aos gestores Gestores da SDS/, Polícia Militar 

3. Seleção 
Definir as escolas 
participantes do projeto, e os 
universitários 

Equipe de Coordenação  

4. Apresentação 
Apresentar o projeto ao 
conjunto das instituições 
firmadas na parceria 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria 
de Saúde, Juizado da Infância e Juventude, Promotoria de Justiça, Faculdades, 
Polícia Militar e Polícia Civil, Conselhos Tutelares, Comitê Gestor e Universitários 

5.Cadastramento 

Cadastrar os voluntários do 
projeto 
(membros dos Comitês e 
universitários) 

Equipe técnica da Secretaria de Educação, Coordenadoria do Voluntariado do 
Tribunal de Justiça. 

6. Formação 

Iniciar a formação dos 
voluntários nas suas 
respectivas áreas de 
competência. 

Comitê Gestor, Juizado, Promotoria de Justiça, Polícia Militar Equipes técnicas da 
Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde  

7. Composição  

Definir os membros que irão 
compor cada dupla de 
universitários; 
Definir e distribuir os 
universitários para cada 
escola participante  

Equipe de Coordenação, Juizado, Promotoria de Justiça, Gestores das escolas e 
das faculdades e Universitários 

8. Integração 
Integrar os universitários e 
as Unidades de Ensino. 

Equipe de Coordenação, Juizado, Promotoria de Justiça, gestores escolares e 
gestores das faculdades e universitários 

10. 
Credenciamento 

Formalizar a participação 
dos voluntários no projeto, 
através de uma solenidade 
para  
entrega das credenciais 

Equipe de Coordenação  

11. Instalação 
 
 

Instalar os Núcleos em cada 
escola. 
 

Representantes das instituições envolvidas, membros dos Núcleos e Comitê 
Gestor 
 

12 
Acompanhamento 

Acompanhar as ações 
desenvolvidas pelas duplas 
nas U.E's  

Equipe técnica da Secretaria de Educação 

13. Formação 
Continuada 

Programar e realizar 
formações bimestrais para 
os Universitários 

Equipe de Coordenação e parceiros  



 

 

Para tanto, a composição inicial do que denominamos Comitê Estruturante 

e Gestor terá os seguintes componentes: 

 

• Membro da Equipe técnica da Secretaria de Educação Municipal; 

• Membro da Equipe técnica do Juizado da Infância e Juventude; 

• Membro da Equipe técnica da Secretaria de Assistência Social; 

• Membro da Equipe técnica da Secretaria de Saúde; 

• Membro da Polícia Militar; 

• Membro da Polícia Civil; 

• Membro das Instituições Religiosas Locais; 

• Membros designados pelas IES instaladas nos municípios;  
Representante dos Alunos (estagiários). 

 

A partir desses aspectos estruturantes, a coordenação poderá ser 

pactuada em períodos quadrimestrais a fim de se estabelecer um continuum 

temporal na dinamicidade atual nas análises das metas estabelecidas no Pacto 

pela Vida. Nesse sentido, as formações devem assumir uma dinâmica em espiral 

entre os alunos estagiários imersos e as equipes técnicas das unidades gestoras 

situadas nas localidades com os maiores índices de criminalidade violenta. Nas 

hipóteses de que os conflitos possam ir além das Unidades de Ensino dos 

municípios, os Núcleos dos CONSEGs/Escolares poderão acionar os demais 

parceiros para propor possíveis soluções. 



 

 

IV. CONSIDERAÇÕES 
 

 

Atualmente, a necessidade de construir um sistema estadual de 

segurança pública impõe ao estado de Pernambuco a tarefa de discutir com a 

sociedade pernambucana as ações que efetivam a defesa social como 

paradigma escolhido para imprimir nova qualidade ao enfrentamento à 

criminalidade. A determinação de efetivar uma segurança pública cidadã com 

uma visão ampliada, capaz de promover proteção à cidadania plena, viabilizou 

essa proposta, cujos argumentos se amparam no corpo paradigmático da defesa 

social, que descreve seu arcabouço teórico, impõe a ação indissolúvel do Estado 

com a comunidade, na produção sistemática de conhecimento sobre segurança 

pública e defesa social, na articulação ampla e irrestrita com os municípios.  

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública estão inseridos nesse 

contínuo de observar e atuar sobre a ambiência criminosa, enfrentando-a com 

políticas públicas, com disposição para desmontar a violência em suas mais 

variadas manifestações, desde a física, moral ou psicológica, na busca 

obstinada de conter e minimizar a produção da criminalidade violenta articulando 

todos os elementos fundantes da defesa social.  

A violência, o crime e a insegurança pública têm afetado o Brasil, inclusive 

o Estado de Pernambuco, de forma aguda há algumas décadas. Trata-se de um 

fenômeno complexo, que apresenta uma trajetória histórica de longa duração e 

um conjunto diferente de causas de natureza política, econômica, cultural, 

demográfica, social, racial, ambiental, institucional, dentre outras. Os múltiplos e 

diversos processos sociais de produção da(s) violência(s) atingem a todos os 

cidadãos/a toda população, principalmente as crianças, a juventude pobre e 

negra e moradora de territórios populares das grandes cidades brasileiras.  

Nesse sentido, o presente estudo contribui para a formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas de prevenção e de 

enfrentamento da violência a partir da mobilização da sociedade a partir da 

sensibilização e implementação dos CONSEGs nas comunidades da Zona da 

Mata Norte de Pernambuco com maiores índices de violência, principalmente no 

espaço irradiador das escolas. Assim, foi vislumbrado o espaço escolar como 

lócus privilegiado de interação na aplicabilidade das ações de enfrentamento às 

violências cotidianas. Buscou-se também com as principais indagações 



 

 

suscitadas em nossa investigação fornecer ferramentas sócio pedagógicas com 

o intuito de possibilitar uma maior interação entre os atores envolvidos no espaço 

escolar, a fim de criar canais de democratização das escolas para prevenção e 

o enfrentamento da (s) violência (s) e do uso/abuso de drogas no ambiente 

escolar, com reverberações nas comunidades que estão situados os jovens. 

Dessa forma, desenvolver a relação interinstitucional e intersetorial criando um 

suporte que envolva os diversos setores da sociedade nas ações de 

enfrentamento da violência a partir da mobilização dos CONSEGs representa 

um impulsionamento na articulação comunitária.  

A questão torna-se ainda mais complexa se percebemos que parcelas da 

juventude pobre atingida pelo crime violento são também protagonistas de tais 

processos. Diante desse quadro social, o sistema de justiça criminal, 

destacando-se a atuação da polícia, responsáveis pelo controle da criminalidade 

violenta e que deveriam proteger o direito à vida do cidadão e da cidadã, tem 

suas ações limitadas pela falta de articulação entre as análises da criminalidade 

e as métricas das políticas públicas municipais. Do ponto de vista da atuação 

estatal na construção de respostas aos elevados padrões de violência 

percebemos que a ocorrência de baixos padrões de articulação institucional 

entre polícias, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Sistema 

Prisional e demais políticas públicas sociais representa uma característica que 

impede uma formulação local de gestão participativa. Contudo, a existência de 

um espaço local que possibilite a integração com o Sistema Único de Segurança 

Pública e os diferentes entes federados, tanto no nível do Executivo, quanto do 

Judiciário e do Legislativo, contribui para a produção de uma Política Pública de 

Segurança mais eficiente focada nas dinâmicas locais.  

Diante desse quadro a presença de programas permanentes de 

prevenção específica do crime e da violência em todas as esferas 

governamentais, conforme citamos anteriormente, representa uma ferramenta 

relevante na formulação de uma gestão mais integrada. Entretanto, há a 

necessidade de estabelecer mecanismos de planejamento, monitoramento e 

avaliação permanente das ações, conforme apresentamos. Nesse sentido, 

devemos incentivar a formulação de planos municipais de segurança pública, 

adaptados às especificidades de cada município, procurando envolver o maior 

número de atores. Assim, ao buscarmos possibilitar a implementação da política 



 

 

educacional já prevista em níveis federal e estadual voltada para os 

ensinamentos de direitos humanos e cidadania nas instituições de ensino, em 

especial nas escolas de níveis fundamental e médio, como meio de 

sensibilização de jovens no que diz respeito à segurança pública, estamos 

consolidado as práticas de efetivação da cidadania plena.  

Este cenário que se desenha nos municípios sobre o crescimento da 

criminalidade violenta nos múltiplos espaços de socialização das pessoas, cabe 

aos órgãos Públicos possibilitarem a elaboração de estratégias colaborativas 

que objetivem conter o avanço dessa realidade. Nesse sentido, temos a 

necessidade de trabalhar numa dimensão multidisciplinar. Precisamos 

aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento e de geração de informações 

relacionadas com os programas sociais do governo que atuem na área da 

prevenção. 

Neste estudo, buscamos, através da dinâmica dos CONSEGs, 

desenvolver uma capilaridade de ações que possibilite a emergência de uma 

política de atenção integral às comunidades.  Para isso, a sociedade civil, os 

movimentos populares, associações sindicais e organizações comunitárias, 

além das instituições de Ensino Superior e Universidades, em comum com o 

setor público, são constituídos como parceiros na elaboração e monitoramento 

de planos estratégicos de enfrentamento à criminalidade violenta. 

Dessa forma, o incremento possibilitado pelas potencialidades dos 

CONSEGs, buscará ter na intersetorialidade de suas práticas uma de suas 

marcas propositivas, além de possibilitar a integração de ações entre a 

sociedade e os diversos níveis de governabilidade, com ênfase no âmbito da 

municipalidade. Essa perspectiva traz consigo a convicção de que o êxito de 

qualquer esforço para a redução da violência não se encontra na 

autossuficiência tecnocrática de gestores especializados, mas na 

intersetorialidade entre secretarias municipais e estadual e na capacidade de 

submeter diagnósticos, projetos e avaliações de políticas públicas ao crivo 

democrático das comunidades que vivenciam diariamente os problemas 

causados pelo crime e pela violência. 

Nesse sentido, a participação da sociedade civil e profissionais da 

segurança pública é condição efetiva da elaboração competente e do 

monitoramento racional de toda política pública de segurança. Esta nova 



 

 

abordagem requer um novo tipo de gestão, incorporando a criação de novos 

sujeitos institucionais e de uma nova aliança, de uma nova modalidade de pacto 

com a sociedade como um todo. Uma política consistente precisa se adequar às 

peculiaridades dos diversos contextos sociais. Para isso, requer a consolidação 

de um comando unificado em permanente contacto com os grupos locais, 

procurando estabelecer contratos de cooperação entre os gestores e as 

comunidades, onde serão compartilhados o diagnóstico, a seleção de 

prioridades, a identificação das metas e o processo de avaliação dos projetos 

implementados. 

É necessário, portanto, garantir a formação de redes sociais de 

solidariedade com diretrizes que fortaleçam o protagonismo das comunidades e 

impeçam o esgarçamento do tecido social. A gestão precisa ser solidária, 

sustentável e permanente tendo em vista o crescimento da criminalidade violenta 

e fomentação das suas redes de solidariedade. Por fim, após a criação desses 

espaços cooperativos, que atuarão a partir de uma prática integrada e colegiada, 

a comunidade passará a compreender que o processo de convivência social 

sadio ocorre na confluência das forças existentes na sociedade em geral, 

sobretudo nas comunidades,  onde as relações de poder serão expressões das 

bases humanitárias e solidárias de uma nova ordem social focada no cidadão e 

na cidadã como protagonista de direitos.  
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