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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar se os Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública localizados em Belo Horizonte, Minas Gerais, podem ser utilizados também como 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil com vistas à redução dos desastres. O Conselho 

Comunitário de Segurança Pública trata-se de um órgão com objetivo de mobilizar e 

congregar a comunidade na busca de soluções para problemas de Segurança Pública. O 

Núcleo Comunitário de Defesa Civil trata-se de um grupo comunitário formado em uma 

localidade que participa no planejamento e na execução das ações de Defesa Civil como 

voluntários. Destaca-se que a participação popular nas políticas públicas é o que garante uma 

democracia plena, onde os cidadãos se manifestam diretamente. Os Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública e os Núcleos Comunitários de Defesa Civil guardam importantes 

semelhanças por executarem suas atividades junto à comunidade, de forma voluntária, 

buscando a Segurança e a Ordem Pública. Trata-se de pesquisa exploratória, de natureza 

qualitativa, onde se utilizou o mecanismo de entrevistas semi-estruturadas e questionários 

para coleta de dados. Com base nas pesquisas realizadas, obteve-se como resultado que a 

cooperação entre os Conselhos e os Núcleos é possível e potencializaria e fortaleceria as duas 

entidades.  

 

Palavras-chave: Defesa Civil, Núcleo de Defesa Civil, Participação Comunitária, Mobilização 

Comunitária, Segurança Pública e Conselho de Segurança Pública.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research had the objective to analyse if the Community Councils of Public Security 

located in Belo Horizonte, Minas Gerais can be also used as Community Civil Defense 

Centers for reduction of disaster. The Community Council of Public Security is an agency 

whose objective is mobilize and bring together the community to search solutions to problems 

of Public Security. The Community Civil Defense Centers, it is a community group 

established in a locality that participates in the planning and execution of actions as volunteers 

at Civil Defense. This popular participation at public policy is what guarantees full 

democracy, where citizens manifests directly. Community Councils of Public Security and 

Community Civil Defense Centers have important similarities because execute their activities 

in the community, voluntarily, seeking Security and Public Order. This is a qualitative 

exploratory resarch which it was used the mechanism of semi-structured interviews and 

questionnaires to collect data. Based on surveys, we obtained the result that cooperation 

between Councils and Centers is possible and can enhance and strengthen the two entities. 

 

Keywords: Civil Defense, Community Civil Defense Centers, Community Participation, 

Community Mobilization, Public Safety and Public Security Council. 
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1  INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a participação popular na democracia tem demonstrado ser um 

mecanismo eficiente para discutir problemas comuns e propor soluções adequadas no seio das 

comunidades.  

A abertura à participação nas políticas públicas no Brasil foi propiciada 

principalmente pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, e é 

amplamente verificada em várias áreas no contexto do Estado Brasileiro. 

No que se refere à Segurança Pública, os Conselhos de Segurança Pública 

(Consep) são importantes mecanismos de participação comunitária através do envolvimento 

do cidadão no processo de prestação de serviços pelo Estado, no diagnóstico e no combate ao 

crime. 

Com objetivo de mobilizar e congregar a comunidade para diagnosticar e 

buscar soluções para problemas de segurança pública, os Consep tratam-se de recurso 

importante para se criar redes de proteção, buscando melhoria na Segurança Pública, através 

da descentralização das demandas por segurança e atendendo às especificidades de cada 

comunidade.  

A participação comunitária garante que os anseios da população sejam ouvidos, 

ampliando o debate e possibilitando respostas mais efetivas. 

Outro contexto onde a participação da comunidade é muito desejada é nas 

ações de Defesa Civil. 

Assim como no combate ao crime e violência, cabe ao poder público, com a 

fundamental participação da sociedade, buscar soluções a fim de evitar ou minimizar os 

desastres. Trata-se de um sistema integrado e articulado entre o poder público e a 

comunidade.  

Uma ferramenta de participação comunitária nas ações de Defesa Civil são os 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudec). 

Destaca-se que os Nudec estabelecem uma ligação entre o poder público 

municipal e a população com vistas ao planejamento, à promoção, à execução e à 

coordenação das atividades de Defesa Civil. 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve como tema a possibilidade de 

cooperação entre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) e os Núcleos 
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Comunitários de Defesa Civil (Nudec),  no município de Belo Horizonte  

O objetivo geral da pesquisa é analisar se os Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública (Consep) localizados em Belo Horizonte, Minas Gerais podem ser 

utilizados também como Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudec) com vistas à redução 

dos desastres.  

Como especificidade, foram delineados os objetivos de observar se as 

atividades dos Consep podem potencializar as atividades de Defesa Civil; examinar se através 

dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é possível congregar as lideranças comunitárias, as 

autoridades policiais e os de outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligados à 

segurança pública, para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades no que se refere aos desastres e consequentemente um 

fortalecimento dos Consep e ainda descrever a percepção dos envolvidos no Consep sobre 

possibilidade de contribuir, através de suas ações, para a atividade de Defesa Civil na 

comunidade local. 

A relevância do presente trabalho se alicerça em questões de ordem estratégica, 

uma vez que se entende que a conjugação de esforços entre os Consep e os Nudec fortalecerá 

tanto as ações relacionadas à prevenção e a repressão ao crime quanto às ações relacionadas 

aos desastres, propiciando uma melhoria na qualidade de vida das comunidades. 

O questionamento norteador que fundamentou o presente trabalho foi o 

seguinte: “A aproximação participativa entre os Conselhos de Segurança Pública e os Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil poderia potencializar as atividades destas instituições de modo 

a mobilizar e congregar forças da comunidade para discussão e adoção de medidas que 

busquem melhoria na qualidade de vida?” 

A partir de tal questionamento, elaborou-se a hipótese básica orientadora do 

estudo no sentido de investigar se o esforço coordenado entre as forças atuantes nos Consep e 

nos Nudec é possível em virtude da proximidade de objetivos e se tal cooperação aumentaria 

a representatividade nos órgãos e agregaria poder mobilizatório. 

Tendo em vista os objetivos propostos neste estudo, realizou-se uma pesquisa 

exploratória, buscando reunir base conceitual e teórica para capacitar o objeto de estudo 

relacionado à análise da viabilidade de utilização dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública – Consep, como Núcleos Comunitários de Defesa Civil.  

Utilizou-se também pesquisa bibliográfica, com o intuito de se buscar uma 

maior aproximação, identificação e compreensão do problema, através do estudo de 

bibliografia específica e afim, bem como doutrinas relativas à Defesa Civil, à Polícia 
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Comunitária e às noções de democracia, participação e mobilização comunitária, buscando 

demonstrar a correlação entre os temas.  

A pesquisa teve natureza qualitativa, uma vez que se buscou analisar um 

fenômeno social complexo e de difícil quantificação. A compreensão do contexto social é 

fundamental para responder o problema de pesquisa, em virtude de ter buscado a percepção 

dos envolvidos para esclarecer o objeto de estudo.  

Neste contexto, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e questionários 

para coleta de dados. 

Para melhor compreensão do tema, esta pesquisa foi dividida em sete seções, 

em que foram desenvolvidos assuntos relacionados ao estudo. 

Após fornecer uma visão global da pesquisa realizada, a segunda seção 

apresenta a base teórica do trabalho. Nela realiza-se inicialmente uma análise da Democracia 

Brasileira, passando a tratar da participação comunitária. Ainda na segunda seção o foco 

encontra-se na Sociedade Civil e a Teoria dos Movimentos Sociais de Gohn, segue pela 

análise dos Movimentos Sociais sob a ótica da Teoria de Olson, o Governo Eficaz de Putnam 

e, finalizando a seção, o foco encontra-se na mobilização social. 

Em seguida, na terceira seção, estuda-se a Defesa Civil, seus conceitos, 

finalidades, seu sistema e a figura dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil. 

Na quarta seção, aborda-se os Conselhos de Segurança Pública, seus 

antecedentes, sua evolução histórica, finalidades e particularidades. Ainda na mesma seção, 

caracteriza-se a Segurança Cidadã e a relação entre os Consep e os Nudec. 

A quinta seção destina-se a apresentar a metodologia adotada para o 

desenvolvimento do trabalho, apresentando o tipo de pesquisa, a natureza, os métodos de 

abordagem e de procedimentos, além das técnicas utilizadas. 

Na sexta seção, analisam-se os resultados obtidos através de entrevistas e 

questionários sobre a viabilidade da utilização dos Consep no incremento das atividades de 

Defesa Civil. 

Na sétima seção, apresenta-se a conclusão do trabalho onde se verificam os 

resultados obtidos, as propostas e sugestões referentes ao estudo. 

A fim de complementar a pesquisa, apresentam-se, posteriormente, as 

referências, bem como os apêndices contendo o roteiro das entrevistas e o questionário 

formulado ao universo pesquisado. 

  



15 

 

2 A DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Nesta seção, apresenta-se a base teórica. A fim de dar subsídio ao trabalho, 

iniciar-se-á com uma análise da Democracia Brasileira. Em um segundo momento, tratar-se-á 

da participação comunitária no cenário brasileiro. Posteriormente, o foco encontra-se na 

Sociedade Civil e na Teoria dos Movimentos Sociais de Gohn, de onde emergem os conselhos. 

Segue pela análise dos Movimentos Sociais sob a ótica da Teoria de Olson. O Governo Eficaz 

de Putnam. E, finalizando a seção, o foco encontra-se na mobilização social. 

2.1 A democracia brasileira 

A palavra democracia tem por significado “governo do povo” e foi utilizada 

pela primeira vez pelo historiador grego Heródoto combinando as palavras gregas demos, que 

significa “o povo”, e kratein, que significa “governar”. Etimologicamente, “democracia é um 

sistema político no qual o povo inteiro toma, e tem direito de tomar, as decisões básicas 

determinantes a respeito de questões importantes de políticas públicas.” (DEMOCRACIA, 

1996, p 170) 

A construção do conceito de democracia é um processo longo e composto 

por debates teóricos das mais diversas naturezas. Existem diferentes 

concepções de democracia elaboradas por filósofos, cientistas políticos e 

outros intelectuais. Conforme a história foi passando por transformações, o 

conceito de democracia e os debates ao seu redor também foram se 

transformando. (BRASIL, 2009, Módulo 1, p.3)  

Ao estudar a democracia, Bobbio (1987, p. 135) esclarece que esta “designa a 

forma de governo na qual o poder político é exercido pelo povo”.  

Aponta o autor que tal poder é “[...]exercido por todo povo, ou pelo maior 

número, ou por muitos [...]” . (BOBBIO, 1987, p. 137) 

No mesmo sentido, Toro e Werneck (1997, p.17) destacam que “a democracia é 

uma ordem social que se caracteriza pelo fato de suas leis e suas normas serem construídas 

pelos mesmos que as vão cumprir e proteger. A democracia é uma ordem auto-fundada”. 
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Citando da obra de Alexis de Tocqueville
1
, Zacher (2009, p.14) relata que a 

“democracia em Tocqueville remete a todo o modo de governo que parte da participação do 

povo no exercício do poder numa sociedade socialmente igualitária”.  

Dessa forma, pode-se observar que a democracia caracteriza-se como a forma 

de governo em que o poder é exercido pelo povo e as leis e normas são formuladas por 

aqueles mesmos que as vão cumprir, e busca-se, através dela, a constituição de uma sociedade 

igualitária. 

No que se refere à participação no contexto democrático, Chauí (2008, p.69) 

destaca que existe um problema, pois, no Estado democrático, a lei é redigida por cidadãos 

que a cumprirão e será elaborada com base nos direitos das “sociedades de classe”. Essa 

representação pode excluir alguns, pois simboliza a classe dominante “[...] que se apresenta 

através do voto, como representante de toda a sociedade para a feitura das leis, seu 

cumprimento e a garantia dos direitos”. 

Por isso mesmo, a democracia é aquela forma da vida social que cria para si 

própria um problema que não pode cessar de resolver, porque a cada solução 

que encontra, reabre o seu próprio problema, qual seja, a questão da 

participação (CHAUÍ, 2008, p.69). 

A esse respeito, acentua-se que a democracia pode gerar excluídos e, através da 

participação popular, a representação é ampliada:  

Assim, paradoxalmente, a representação política tende a legitimar formas de 

exclusão política sem que isso seja percebido pela população como 

ilegítimo, mas é percebido por ela como insatisfatório. Consequentemente, 

desenvolvem-se, à margem da representação, ações e movimentos sociais 

que buscam interferir diretamente na política sob a forma de pressão e 

reivindicação. Essa forma costuma receber o nome de participação popular, 

sem que o seja efetivamente, uma vez que a participação popular só será 

política e democrática se puder produzir as próprias leis, normas, regras e 

regulamentos que dirijam a vida sócio-política. Assim sendo, a cada passo, a 

democracia exige a ampliação da representação pela participação e a 

descoberta de outros procedimentos que garantam a participação como ato 

político efetivo que aumenta a cada criação de um novo direito (CHAUÍ, 

2008, p.70). 

Em suma percebe-se que, na democracia, os caminhos a serem percorridos e 

como serão percorridos são delineados pelo povo, de maneira direta ou indiretamente, através 

de representantes eleitos. 

                                                      

1
  TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. 620 p. 
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A democracia é um regime de governo em que impera a soberania popular, 

ou seja, é o povo quem decide os rumos do governo, direta ou indiretamente. 

A soberania é um poder exercido com autoridade suprema, legalmente e com 

autorização daqueles que se sujeitarão a ele. (BRASIL, Módulo 1, 2009, p.4) 

Na próxima seção, explicita-se como a participação popular tem papel 

fundamental na democracia. 

2.2  A participação popular na Democracia 

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que a participação popular na 

democracia dar-se-á de duas formas, direta e indiretamente. Na participação indireta (ou 

representativa), um representante é eleito pelo povo através de voto. 

A democracia brasileira possui mecanismos de participação indireta 

(representantes eleitos) e direta. O mecanismo de representação indireta é o 

direito ao voto, o sufrágio universal obrigatório para todos os cidadãos 

brasileiros, previsto no artigo 14, da Constituição, e também o direito de ser 

votado. (BRASIL, 2009, Módulo 1, p.5) 

Na participação direta, é o próprio povo, sem a necessidade de interlocutores, 

que se manifesta face ao Estado. Nota-se, portanto, que a participação popular na esfera 

pública, além de garantir que a vontade do povo guiará o processo de elaboração de leis, 

garante que estes processos sejam transparentes. 

As eleições livres, as liberdades individuais, um parlamento ativo, 

instituições onde os processos são transparentes e que prestam contas são 

exemplos de instituições democráticas. Outra característica fundamental de 

instituições democráticas é o respeito às leis, criadas a partir da vontade 

soberana do povo, por meio de práticas de participação, nas quais as pessoas 

podem de fato definir quais são as leis que as governam. (BRASIL, 2009, 

Módulo 1, p.5) 

No mesmo sentido, Benevides (1998) destaca que a representação política nas 

democracias modernas, apesar de legítima e indispensável, não é capaz de exprimir com 

exatidão a vontade popular e realizar os interesses da sociedade. A vontade popular e seus 

interesses só podem ser expressos a partir da participação direta. 

Toro e Werneck (1997, p.17) ampliam o conceito afirmando que a convivência 

democrática inicia quando a comunidade é capaz de alterar a ordem social: 

Na democracia a ordem social se produz a partir da própria sociedade. Nela 

as leis são criadas, direta ou indiretamente, pelos mesmos que as vão 
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cumprir e proteger. A convivência democrática começa quando uma 

sociedade aprende a auto-fundar a ordem social. E isso deve ser ensinado e 

aprendido. 

No que se refere democracia participativa, observa-se que a participação social 

nas políticas públicas pode ocorrer de várias formas: 

A democracia participativa é aquela em que a participação social se efetiva 

por meio de diferentes mecanismos, para além do voto. Em que a 

participação social nas políticas públicas se dá de diferentes maneiras, por 

meio de conselhos, conferências e outros mecanismos criados livremente, 

como comitês gestores, fóruns de discussão, dentre inúmeros outros. A 

democracia participativa estimula o envolvimento dos diversos grupos, 

sejam eles majoritários ou minoritários, garantindo voz a todos. A 

democracia participativa garante espaços de fiscalização e controle a ser 

exercido pela população sobre as diferentes instituições. (BRASIL, 2009, 

Módulo 1, p.9) 

É a tese de Mafra (2006, p. 176) que aponta que a participação popular na vida 

pública não pode se restringir ao voto: 

Destarte, os processos políticos e participação na vida pública, nas 

democracias contemporâneas, de maneira alguma se restringem aos 

momentos eleitorais e decisórios, mas à própria capacidade de organização 

coletiva dos sujeitos. Tais sujeitos, imbuídos de vontade política, devem ser 

capazes de, quando for necessário, problematizar uma determinada 

realidade, a partir de suas vivências, publicizando conflitos e questões 

controversas, no intuito de chegar a regulamentações – estas últimas 

garantidas, portanto, pelo Estado. 

A democracia participativa é garantida na Constituição Federal através dos 

mecanismos de participação direta, quais sejam, o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular para legislar. Salienta-se também a possibilidade de criação dos conselhos e a 

realização das conferências: 

Além desses mecanismos, a Constituição também incentiva a criação de 

conselhos em diferentes áreas, como saúde e assistência social, abrindo 

caminho para uma democracia mais participativa. A previsão de mecanismos 

de participação nas políticas públicas em diferentes áreas, possibilita, além 

da criação e funcionamento dos conselhos, a realização das conferências 

(BRASIL, 2009, Módulo 1, p.6) 

Nessas condições, Zacher (2009, p. 29) salienta que foram inaugurados alguns 

Conselhos pelo regime militar, porém a participação social nesses Conselhos se restringia a 

“[...] grupos de interesse que apoiavam o regime [...].” 

Naquele momento, esclarece a autora, os conselhos não representavam garantia 

de cidadania nem de democracia, mas se baseavam em relações de interesse tanto da 
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sociedade quanto do governo (ZACHER, 2009). 

No Brasil, após o regime militar, a sociedade civil ressurgiu, viabilizando o que 

foi chamado de Movimentos Sociais (ou Novos Movimentos Sociais). 

2.3  A sociedade civil e os movimentos sociais: O surgimento dos Conselhos 

A partir da década de 70, a sociedade civil brasileira experimenta o que 

Dagnino (2002) denomina um “significativo ressurgimento” dessa sociedade civil, em 

oposição à experiência autoritária do regime militar.  

Nesse mesmo sentido, Avritzer (2002, p. 18) enfatiza que “a partir de meados 

dos anos 70, começa a ocorrer no Brasil o que se convencionou chamar de surgimento de uma 

sociedade civil autônoma e democrática”. 

Com base nesse autor, o surgimento da sociedade civil associa-se a três 

fenômenos: 

O surgimento da sociedade civil brasileira está associado a três fenômenos 

principais: 1º) o surgimento de atores sociais modernos e democráticos; 2º) a 

recuperação por esses atores da ideia de livre associação na relação estado-

sociedade, lado a lado com o questionamento de formas privatistas de 

relação estado-sociedade; 3º) a constituição de estruturas legais, público e 

políticas capazes de levar à institucionalização dos anseios políticos culturais 

da sociedade civil (AVRITZER, 1994, p. 285). 

Há que se destacar que o processo de surgimento dos atores sociais, sua 

aquisição de “identidade democrática” e sua demanda no sentido que o Estado e o sistema 

político se adaptassem à nova realidade foi um processo longo, ainda não encerrado 

(AVRITZER, 1994). 

Neste sentido, Dagnino (2002, p. 10) observa que na década de 80, após o 

ressurgimento da sociedade civil, a cidadania foi redesenhada, garantindo a vida em 

comunidade através da vigência de seus direitos: 

A redefinição da noção de cidadania, empreendida pelos movimentos sociais 

e por outros setores sociais na década de 80, aponta na direção de uma 

sociedade mais igualitária em todos os seus níveis, baseada no 

reconhecimento dos seus membros como sujeitos portadores de direitos, 

inclusive aquele de participar efetivamente na gestão da sociedade. 

Prossegue Dagnino (2002, p. 10) afirmando que como consequência da 

redefinição da cidadania, amplia-se a construção de espaços públicos: 
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Uma consequência concreta fundamental dessas visões tem sido a 

emergência de experiências de construção de espaços públicos, tanto 

daqueles que visam promover o debate amplo no interior da sociedade civil 

sobre temas/interesses até então excluídos de uma agenda pública, como 

daqueles que se constituem como espaços de ampliação e democratização da 

gestão estatal. Estamos aqui nos referindo à implementação, ao longo da 

última década, dos vários conselhos, fóruns, câmaras setoriais, orçamentos 

participativos, etc. 

Observa ainda a autora, no que se refere ao processo de democratização, que 

trata-se de um processo complexo: 

Esse processo de democratização, que se inicia com as lutas contra a 

ditadura militar e se estende aos nossos dias, sem previsão quanto ao seu 

término, não é linear, mas deve ser entendido como desigual em seu ritmo, 

nos seus efeitos sobre as diferentes áreas da vida social e política, 

combinando avanços, estagnação e até mesmo retrocessos (DAGNINO, 

2002, p. 10). 

Enfatiza, no entanto Dagnino (2002, p.11), que se no final dos anos 80 

observam-se avanços significativos, nos anos 90, grandes dificuldades ocorreram: 

Assim, se a correlação de forças entre esses vários projetos permitiu avanços 

importantes durante o final dos anos 80, na década de 90 o efeito dos ajustes 

estruturais constitutivos das políticas neoliberais veio determinar 

dificuldades significativas no ritmo da democratização. O agravamento das 

desigualdades sociais e econômicas é um efeito amplamente reconhecido da 

implementação dessas políticas. Menos notórias são suas consequências 

sobre a capacidade de mobilização e organização políticas da sociedade 

civil, especialmente dos setores populares e das classes médias, duramente 

afetados pelo desemprego e a recessão econômica. 

No mesmo sentido, ao analisar a situação da participação social no contexto 

brasileiro, Gohn (2002, p. 303), em sua obra que trata sobre a Teoria dos Movimentos Sociais, 

afirma que: 

Em síntese, os novos atores sociais que emergiram na sociedade civil 

brasileira, após 1970, à revelia do Estado, e contra ele num primeiro 

momento, configuraram novos espaços e formatos de participação e de 

relações sociais. Estes novos espaços foram construídos basicamente pelos 

movimentos sociais, populares ou não, nos anos 70-80 (Gohn, 1991)
2
; e nos 

anos 90 por um tipo especial de ONGs que denominamos anteriormente 

cidadãs [...]. 

 

Aponta a autora, no que se refere à criação dos conselhos no Brasil, que estes 
                                                      

2
  GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e lutas pela moradia: São Paulo: Loyola, 1991. 
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viabilizaram a participação social: 

Para completar o cenário dos anos 90, no que se refere às lutas e ações 

sociais, cumpre registrar a questão da participação da população nas 

estruturas de conselhos e colegiados criados por exigências da Carta Magna 

de 1988 ou como fruto de políticas específicas. [...] A forma conselho foi 

uma demanda básica da maioria dos movimentos sociais brasileiros nos anos 

80. Nos anos 90 foi absorvida como estratégia política pela maioria dos 

planos e projetos governamentais, para viabilizar a questão da participação 

da população nos órgãos e nas políticas estaduais (GOHN, 2002, p.316). 

Diante dessa perspectiva, analisando a Teoria dos Movimentos Sociais, Goss e 

Prudêncio (2004, p. 78) conceituam o tema sobre o ponto de vista de Gohn (2002): 

Ao final do percurso pelas teorias sobre os movimentos sociais, Gohn 

(1997)
3
 estabelece sua conceituação que caracteriza os movimentos sociais 

como ações sociopolíticas construídas por atores coletivos de diferentes 

classes sociais, numa conjuntura específica de relações de força na sociedade 

civil. Segundo a autora, as ações desenvolvem um processo de criação de 

identidades em espaços coletivos não institucionalizados, gerando 

transformações na sociedade, seja de caráter conservador ou progressista 

(GOSS E PRUDÊNCIO, 2004, p. 78). 

Há, portanto, que se destacar, no tocante aos Conselhos, que nos últimos anos 

várias áreas foram incorporadas ao debate público:  

Diversas áreas passaram a ser incorporadas no debate público nos últimos 

anos, tendo como consequência a criação de seus respectivos Conselhos. Por 

exemplo, a emergência de questões ambientais decorrentes dos problemas 

enfrentados atualmente, como desmatamento e aquecimento global, foram 

determinantes para a institucionalização de Conferências Nacionais do 

Meio-Ambiente no Brasil (ZACHER, 2009, p.34). 

Através da criação dos Conselhos, abrem-se espaços onde a sociedade civil tem 

sua participação realmente efetivada, garantindo seus direitos de cidadania. Atualmente, 

praticamente todos direitos sociais tem a participação popular efetivada através de conselhos: 

Perceba que no plano formal e na esfera federal, praticamente todos os 

direitos sociais possuem conselhos com participação da sociedade civil. 

Além da existência desses conselhos nacionais, muito deles possuem 

conselhos ou outros mecanismos de participação nas esferas estadual e 

municipal também, seguindo a orientação de descentralização das políticas 

públicas e da participação social. (BRASIL, 2009, Módulo 2, p.3) 

Conforme relata Dagnino (2002, p. 13), importantes aspectos da revitalização 

                                                      

3
  GOHN, Maria da Glória. Teoria sobre os movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1997. 220 p. 
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da sociedade civil e o processo de democratização podem ser verificados e a Constituição 

Federal é um marco no processo: 

O cenário mais amplo dos encontros entre Estado e sociedade civil está 

evidentemente constituído pelo processo de democratização pelo qual passa 

o país desde o final da década de 80. A revitalização da sociedade civil, com 

o aumento do associativismo, a emergência de movimentos sociais 

organizados, a reorganização partidária, etc., fenômenos qualificados por um 

intenso debate sobre a natureza da democratização, constitui uma face desse 

processo. A outra, resultado da primeira, é a própria democratização do 

Estado, que, mediante o restabelecimento de vários dos procedimentos 

democráticos formais, abre-se ao acesso das novas forças políticas 

constituídas na luta contra o regime autoritário. A nova Constituição de 1988 

é o marco desse processo. 

No mesmo sentido, Avritzer (2007) destaca que através da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 abriu-se caminho para a participação nas políticas 

públicas, principalmente nas áreas de saúde, na assistência social, nas políticas urbanas e 

também no meio ambiente. 

Acrescenta Dagnino (2002, p. 13), que as relações que se baseavam na 

oposição, passam a adquirir um caráter de associação. A autora salienta que os anos 90 

trouxeram consigo a possibilidade do que ela chama de “[...]encontros entre o Estado e a 

sociedade civil”: 

Essas transformações no âmbito do Estado e da sociedade civil se expressam 

em novas relações entre eles: o antagonismo, o confronto e a oposição 

declarados que caracterizavam essas relações no período da resistência 

contra a ditadura perdem um espaço relativo substancial para uma postura de 

negociação que aposta na possibilidade de uma atuação conjunta, expressa 

paradigmaticamente na bandeira da “participação da sociedade civil”  

No mesmo sentido, Moraes (2009, p.16) destaca que se tem avançado na 

participação popular nas políticas públicas, mas é necessário um amadurecimento contínuo: 

É preciso reconhecer que temos avançado consideravelmente na direção do 

exercício de uma participação efetiva dos cidadãos e na constituição de 

espaços onde este fenômeno seja possível. No entanto, o que temos 

observado também é a necessidade de um amadurecimento contínuo, de 

modo que tanto os problemas como as soluções características de um 

processo democrático de gestão sejam divididos e compartilhados entre a 

população e os responsáveis pelo governo do Estado. 

Para que a cidadania seja ampla e completa, é necessário que a participação do 

cidadão não se restrinja somente ao direito a voto, mas, sim, a participar efetivamente das 

discussões e decisões. Trata-se de um processo contínuo e que ainda não se completou, que 

conta também com obstáculos. 
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Nessas condições, no tocante à participação, alguns óbices podem ser 

verificados: 

A escolha da democracia representativa como modelo democrático 

hegemônico, ou seja, como padrão adotado pelo mundo ocidental, apresenta 

alguns problemas. Embora ela crie um mecanismo de participação e uma 

forma de funcionamento adaptável a inúmeras realidades, ao mesmo tempo, 

estimula pouco a participação social por meio de outros canais, já que pontua 

o exercício democrático dos cidadãos. apenas no momento de votar. Tem-se 

então o fenômeno da “apatia política” (BRASIL, 2009, Módulo 1, p.7). 

Tal apatia pode ser observada corriqueiramente na comunidade. Pouco se 

discute sobre questões comuns da sociedade. A participação popular ainda é incipiente, o que 

impede que a democracia se consolide amplamente (BRASIL, 2009). 

Há que se destacar que é necessário que a sociedade aproprie-se dos espaços de 

participação:  

No Brasil, é bastante comum que os espaços de participação – com algumas 

exceções – sejam induzidos e conclamados pelo Estado. Assim, é comum 

que tais ambientes “artificialmente” constituídos expressem as necessidades 

locais e vocalizem as demandas dos cidadãos, mas isso não significa, 

necessariamente, que tais espaços sejam apropriados pela sociedade 

(MORAES, 2009, p. 12). 

Prossegue o autor afirmando que existe no país uma tendência de que o público 

é algo que não pertence à comunidade: 

No Brasil, é comum que o significado do que é público seja utilizado como 

algo que, no lugar de pertencer a todos, à coletividade, é algo que é 

confundido como pertencente ao Estado. Dito em outras palavras, público no 

Brasil é recorrentemente empregado como se fosse sinônimo de estatal, o 

que faz com que os cidadãos entendam que o público é algo que pertence ao 

Estado, não à toda sociedade. (MORAES, 2009, p. 13) 

Toro e Werneck (1997, p. 28) coadunam com o pensamento de Moraes (2009) 

e afirmam que, no Brasil, se confunde “[...] o que é do governo e o que é público”. E como 

resultado dessa confusão, o brasileiro espera que o governo cuide daquilo que a própria 

coletividade deveria cuidar. 

A construção do público, a partir da sociedade civil, exige o rompimento com 

essa tradição e o compromisso com uma nova atitude de responsabilidade, de 

desenvolvimento da capacidade de pensar e agir coletivamente e de respeito às diferenças 

(TORO; WERNECK, 1997). 

Com relação à participação dos cidadãos nas políticas públicas, Moraes (2009) 

conclui que se a população entende que o público refere-se a algo estatal, é comum que a 
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relação entre o cidadão e a coisa pública não seja uma relação de proximidade, refletindo na 

baixa participação desta comunidade nas políticas públicas e na capacidade de organização 

coletiva. O autor destaca que em nosso país não se observa “uma cultura de associativismo”, o 

que obstaculiza a participação popular efetiva. 

Há que se destacar, que no tocante à participação popular na Segurança 

Pública, por razões históricas e institucionais, existe um afastamento entre a polícia e 

sociedade: 

No campo da segurança pública é possível fazer algumas considerações 

acerca do tema da participação. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o 

histórico hiato entre as instituições responsáveis pela segurança pública (em 

especial as Polícias) e a sociedade civil de uma maneira geral. Mesmo 

considerando os esforços de aproximação entre a sociedade e a polícia, 

durante muitos anos considerou-se que a questão da segurança era um 

assunto restrito às polícias, distanciado da população, uma vez que tal 

proximidade era compreendida como sinônimo de promiscuidade ou de 

‘contaminação’ das instituições policiais. Outro entendimento era o de que a 

segurança pública deveria ser tratada como algo secreto, circunscrito à 

proteção das fronteiras e da existência de um suposto “inimigo” externo que 

precisava ser combatido. Essa ideologia levou a um insulamento das 

instituições policiais, que se mantiveram atomizadas em seu trabalho e só 

muito recentemente têm vivenciado e praticado essa relação de colaboração 

com a população (MORAES, 2009, p. 16). 

Acrescenta o autor que mesmo com os avanços trazidos pela Constituição de 

1988, a Segurança Pública ainda não incorporou a participação social de forma efetiva: 

Vale ressaltar também que mesmo reconhecendo os processos alcançados 

com a Constituição de 1988, no campo da segurança pública – representado 

pelo artigo 144 – permaneceu vigente o ordenamento institucional e jurídico 

das políticas de segurança anteriores. Dito em outras palavras, mesmo com 

os avanços da chamada constituição cidadã, a segurança pública “dever do 

estado, direito e responsabilidade de todos” não incorporou a participação 

popular como requisito fundamental, sendo representada – sobretudo na 

visão tradicional presente ainda em algumas instituições policiais – como 

algo acessório e relacionado às “relações públicas” (MORAES, 2009, p. 16). 

Fazendo referência aos Conselhos de Segurança Pública em sua pesquisa, 

Moraes (2009, p. 50) destaca que nestes conselhos observa-se “[...]um alto grau de 

institucionalidade do Estado e de uma histórica apropriação destes espaços por parte das 

Polícias, seja a Militar, seja a Civil[...]”. Neles não se observa uma efetiva apropriação da 

sociedade na Segurança Pública. 

O autor esclarece que como não existe por parte da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública uma determinação de como deve estruturar e funcionar os Conselhos, ”[...] 

estes foram criados analogamente aos demais conselhos de direitos ou por orientação das 
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respectivas secretarias de segurança pública” (MORAES, 2009, p. 50). 

A associação deve ocorrer de fato e de direito. A segurança pública como 

direito e responsabilidade de todos, deve ser um objetivo permanente das instituições de 

segurança pública do país: 

A novidade do modelo constitucional de gestão compartilhada afeta também 

o campo da segurança pública, que não somente constitui um direito 

fundamental, mas se apresenta como uma responsabilidade de todos, ou seja, 

abrange o dever da coletividade participar e interagir com os órgãos que 

integram o sistema de defesa social (SOUZA, 2009, p. 21). 

Pode-se afirmar que é através da participação que diversos saberes acumulados 

pelos diversos atores sociais podem construir políticas que melhorem a qualidade de vida das 

comunidades, além de ser um mecanismo de efetivação de seus direitos. A participação 

possibilita à comunidade conviver com as diferenças e resolver seus conflitos de forma 

pacífica (BRASIL, 2009). 

A construção do Estado Democrático de Direito é uma responsabilidade a ser 

compartilhada pelo Estado e a comunidade: 

A dinâmica de co-responsabilização instituída constitucionalmente decorre 

da escolha do modelo democrático-participativo que, a rigor, não se limita a 

criar obrigações para o Estado, mas reconhece a importância de uma 

cidadania engajada politicamente e cada vez mais comprometida com a 

construção do Estado Democrático de Direito (SOUZA, 2009, p. 22). 

Destaca-se que “[...] a democracia é mais legítima, transparente e efetiva 

quando lança mão de processos participativos.” (BRASIL, 2009, Módulo 1, p. 20). 

A esse respeito, observa-se que a participação é um processo para a efetivação 

da mobilização social que permite à comunidade definir o modelo a ser seguido: 

A participação não é um fim em si mesmo, é um processo para efetivação da 

mobilização social, permite decidir e agir coletivamente. Afasta o fatalismo, 

permitindo a adesão consciente às políticas públicas propostas e a definição 

democrática do modelo de ordem social desejada a ser construído (REIS, 

2010, p. 17). 

Os processos participativos da sociedade permitem que seja delineado pela 

comunidade qual o modelo social a ser desenhado pelo Estado. A democracia de fato deve ser 

consolidada através da participação social: 

E é exatamente no seio da comunidade que os cidadãos, homens e mulheres, 

podem livremente exercer seus direitos e manifestar seus anseios. 

Impulsionados pelos vínculos que os une e pela força da solidariedade, 

encontram as soluções para os problemas que os afligem e juntos 

protagonizam as transformações da realidade (REIS, 2010, p. 17). 
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O governo democrático alcançará seu fim quando a participação social 

direcionar a vida política. Através dos movimentos sociais, a sociedade busca transformar a 

ordem social local. A Teoria de Olson busca explicar de que maneiras ocorrem a mobilização 

e a participação da comunidade na busca de tal transformação. 

2.4  Os Movimentos Sociais sob a ótica da Teoria de Olson 

No que se refere à participação da sociedade na busca de interesses comuns, 

Villas Bôas (2003, p.14) destaca que o termo movimento social diz respeito “[...]àquelas 

manifestações de organização coletiva que visam assegurar ou transformar valores básicos 

que regulam a ordem institucional de uma sociedade, do ponto de vista da literatura 

sociológica contemporânea”. 

Portanto, os movimentos sociais caracterizam-se pela constituição de 

manifestações coletivas, visando a transformar a ordem social. 

Prossegue o autor afirmando que diversas abordagens podem ser utilizadas 

para analisar a ação coletiva: 

O estudo da ação coletiva possui, nesta ótica, abordagens teóricas diversas, 

já que de um lado ela permite qualificar os efeitos do “dilema Olsoniano” da 

ação coletiva e do outro, possibilita articular o fenômeno da mobilização 

social com o sistema de representação institucionalizado na sociedade 

(VILLAS BÔAS, 2003, p.14). 

Para Olson (1999), grupos onde os indivíduos possuem interesses em comum 

geralmente buscam promover esses interesses de maneira coletiva. Para o autor, espera-se que 

as pessoas com interesses comuns busquem esses interesses como buscariam seus interesses 

pessoais, de forma isolada. 

Observa ainda que as pessoas não são motivadas apenas por incentivos 

econômicos. Existe a possibilidade que as pessoas ajam motivadas por um incentivo social 

como prestígio, respeito, amizade e outros. (OLSON, 1999) 

A pressão social e os incentivos sociais geralmente se adéquam mais aos 

grupos menores em razão da possibilidade do “ [...] contato face a face com todos os demais”. 

Os incentivos sociais são importantes também nos grupos grandes e naqueles grupos que o 

autor chama de federativos, que são aqueles que se subdividem em grupos pequenos 

(OLSON, 1999, p. 74). 
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Enfatiza o autor, com relação à atitude dos indivíduos dos grupos grandes, que 

neles seus membros não agirão voluntariamente para promover seus objetivos: 

[...] mesmo que todos os indivíduos de um grupo grande sejam racionais e 

centrados nos próprios interesses, e que saiam ganhando se, como grupo, 

agirem para atingir seus objetivos comuns, ainda assim eles não agirão 

voluntariamente para promover esses interesses comuns ou grupais 

(OLSON, 1999, p. 14). 

Aponta Olson (1999, p.14), que é através da coerção e de incentivos que os 

indivíduos agirão para atingir seus objetivos comuns: 

Mesmo que os membros de um grande grupo almejem racionalmente uma 

maximização de seu bem estar pessoal, eles não agirão para atingir seus 

objetivos comuns ou grupais a menos que haja alguma coerção para forçá-

los a tanto, ou a menos que algum incentivo à parte, diferente da realização 

do objetivo comum ou grupal, seja oferecido aos membros do grupo 

individualmente com a condição de que eles ajudem a arcar com os custos 

ou ônus envolvidos na consecução desses objetivos grupais. 

Nessas condições, analisando o pensamento de Olson (1999), Villas Bôas 

(2003) destaca que nos grandes grupos o indivíduo não age voltado para seus interesses 

particulares: 

Olson (1999)
4
 procura mostrar que a lógica que organiza os grandes grupos 

visando à promoção de interesses comuns não decorreria da premissa do 

comportamento racional centrado em interesses pessoais. Isso porque, ao 

perceber que o seu comportamento individual teria baixa significância para o 

resultado dos interesses do grande grupo, a tendência da maioria das pessoas 

seria o de evitar os custos da participação, uma vez que esta atitude não 

poderia ser penalizada pela não incorporação dos possíveis bens públicos ou 

coletivos logrados neste processo. A tese descrita, segundo o autor, é 

baseada na hipótese tradicional de que o indivíduo dentro de um grupo não 

age de acordo com a sua preferência particular, altruísmo que deve ser 

considerado excepcional e descartável da análise (VILLAS BÔAS, 2003, 

p.14). 

Portanto, para promover os objetivos comuns, os grupos agem mediante a 

coerção ou incentivos independentes. Para Olson (1999), tal afirmação é válida mesmo 

quando no grupo existe um acordo unânime sobre o bem comum e as formas para alcançá-lo.  

Há que se destacar que nos grupos latentes os indivíduos agem motivados pelas 

sanções e recompensas sociais. Resumidamente, pode-se afirmar que grupo latente trata-se de 

                                                      

4
  OLSON, Mancur. A lógica da ação coletiva: Os Benefícios Públicos e uma Teoria dos Grupos Sociais. 

São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999. 
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um grupo muito grande, que se caracteriza pelo fato do membro do grupo não ter razão para 

agir, pois seu comportamento não afeta significadamente os demais membros do grupo. 

(OLSON, 1999) 

Salienta Olson(1999) que somente o que ele chama de “incentivo independente 

e seletivo” estimula o membro do grupo a trabalhar em prol do grupo: 

Sanções e recompensas sociais são incentivos seletivos, isto é, são incentivos 

do tipo que pode ser utilizado para mobilizar um grupo latente. É da própria 

natureza dos incentivos sociais sua faculdade de distinguir entre os 

indivíduos: o indivíduo recalcitrante pode ser colocado no ostracismo, e o 

que colabora pode ser convidado para o centro do círculo privilegiado 

(OLSON, 1999, p. 73). 

Para Olson (1999), quando o indivíduo se insere em uma ação coletiva, avalia 

o benefício de sua participação e o confronta com seus custos.  

Nessa perspectiva, destaca-se na teoria de Olson (1999), que o funcionamento 

dos grupos pequenos e dos grandes apresenta-se de maneiras diferentes:  

Portanto, de forma conclusiva, Olson (1999) considera que os membros de 

um grupo são individualmente racionais, portanto, não agirão no interesse do 

grupo a menos que haja uma coerção ou incentivos individuais, que 

recompensem o esforço em prol do grupo. A teoria descrita não se aplica 

inteiramente a grupos pequenos, onde a conduta individual pode determinar 

o sucesso da organização (VILLAS BÔAS, 2003, p.16). 

Portanto, o pensamento do autor não se aplica integralmente a grupos 

pequenos, pois nesses grupos o quadro é muito mais complexo. Nos grupos pequenos, Olson 

(1999) salienta que a pressão social e os incentivos sociais funcionam. Os grandes (ou 

latentes) são utilizados para mobilizar as sanções e recompensas, que são, segundo ele, 

“incentivos seletivos”. 

Portanto, nos grupos pequenos, as pessoas se organizam em troca de incentivos 

sociais como prestígio, respeito, amizade e outros, nos grupos grandes (ou latentes) se 

mobilizam a partir de coerção e incentivos individuais: 

O principal requisito para se aceitar a linha de raciocínio básica deste estudo 

é concordar com a idéia de que os grupos grandes ou latentes não se 

organizarão para uma ação coordenada meramente pelo fato de que, como 

grupo, têm uma razão para fazê-lo, embora isso poderia ser verdadeiro no 

caso de grupos menores (OLSON, 1999, p. 77). 

Diante deste quadro, destaca-se que a democracia só se apresenta de fato a 

partir da participação da comunidade na vida do Estado. Putnam (2006) realizou um estudo no 

qual relata as diferenças de participação entre as comunidades do norte e do sul da Itália, e 
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constatou relação entre a participação na vida social e política e o desempenho do governo. 

2.5 O Governo eficaz de Putnam 

O estudo de Putnam (2006, p.19), procura demonstrar certas questões da vida 

cívica na Itália. Segundo o autor, o principal objetivo do estudo é examinar as origens de um 

governo eficaz. É apresentada a seguinte indagação: “Por que alguns governos democráticos 

têm bom desempenho e outros não?”  

Destaca o autor, que a partir dos anos 70, a Itália passou por um período de 

reforma, rompendo com a tradição do país de um governo centralizado. (PUTNAM, 2006) 

Nessas condições, Villas Bôas (2003) enfatiza que a teoria de Putnam (2006) 

procurou superar o dilema Olson, lançando mão do conceito de “capital social”.  

A esse respeito, Putnam (2006, p. 177) esclarece que capital social se refere 

“[...] a características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas.“ 

Portanto, sociedades que possuem um considerável capital social, se balizam por conceitos de 

cooperação mútua, reciprocidade e confiança, são muito mais produtivas que outro grupo que 

não possuam essas características.  

A abordagem teórica de Putnam (2006, p. 31), é fundamentada na lógica da 

ação coletiva e no conceito de capital social. Para isso, o autor lança mão do conceito de 

comunidade cívica, que se caracteriza “[...] por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito 

público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na 

colaboração”. 

Em sua análise, certas regiões italianas são marcadas pelo engajamento cívico, 

enquanto outras sofrem com uma política estruturada de forma vertical, uma vida social 

fragmentada e isolada e uma cultura de desconfiança. Essas diferenças explicam o sucesso das 

instituições (PUTNAM, 2006). 

Salienta Putnam (2006, p.102) em uma comunidade cívica, a cidadania se 

caracteriza pela participação na vida pública e implica direitos e deveres iguais para todos os 

cidadãos. A comunidade cívica se caracteriza por “[...] relações horizontais de reciprocidade e 

cooperação, e não por relações verticais de autoridade e dependência”. 

A esse respeito, ressalta o autor: “Tal comunidade será tanto mais cívica quanto 
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mais a política se aproximar do ideal de igualdade política entre os cidadãos que seguem as 

regras de reciprocidade e participam do governo” (PUTNAM, 2006, p. 102). 

Analisando os resultados de sua pesquisa na Itália, constata que, no período 

estudado, o Norte e o Sul utilizaram de métodos diferentes para tratar seus dilemas da ação 

coletiva: 

Durante pelo menos 10 séculos, Norte e Sul adotaram métodos divergentes 

para lidar com os dilemas da ação coletiva que afligem todas as sociedades. 

No Norte, as regras de reciprocidade e os sistemas de participação cívica 

corporificaram-se em confrarias, guildas, sociedades de mútua assistência, 

cooperativas, sindicatos e até clubes de futebol e grêmios literários. Esses 

vínculos cívicos horizontais propiciaram níveis de desempenho econômico e 

institucional muito mais elevados do que no Sul, onde as relações políticas e 

sociais estruturaram-se verticalmente (PUTNAM, 2006, p. 191). 

O autor constata que tanto o mercado quanto o Estado funcionam melhor 

quando balizados por contextos cívicos, além de propiciar um fortalecimento do governo 

democrático.  

Salienta o autor a diferença entre as comunidades mais e as menos cívicas. 

Enquanto as mais cívicas exigem um governo eficaz e se dispõe a trabalhar coletivamente 

para alcançar as metas comuns, as menos cívicas “[...] costumam assumir o papel de 

suplicantes cínicos e alienados” (PUTNAM, 2006, p. 191). 

Ainda referindo-se à comunidade cívica, Putnam (2006, p. 192) destaca que um 

ponto marcante em tais comunidades é a capacidade de colaborar visando aos objetivos 

comuns. Para o autor, “a consciência que cada um tem de seu papel e de seus deveres como 

cidadão, aliada ao compromisso com a igualdade política, constitui o cimento cultural da 

comunidade cívica”. 

Assegura Putnam (2006) que constituir um capital social, apesar de não ser 

tarefa fácil, é de fundamental importância para um governo democrático funcionar.  

Nesse sentido, destaca-se que a mobilização social é de fundamental 

importância para a construção de uma sociedade mais cívica. 

2.6 Mobilização social 

Enfatiza Mafra (2006, 33), o verbo “mobilizar” nos remete a “dar movimento” 

e ainda “pôr em movimento ou circulação”. Aponta o autor, que “é relevante observarmos 



31 

 

que, quando projetos e movimentos lutam por determinadas causas, há um desejo de 

“movimentar” as estruturas, os significados, os entendimentos acerca de algumas questões” 

(MAFRA, 2006, p. 33). 

No mesmo sentido, destaca Toro e Werneck (1997, p. 11), que mobilização 

pode ser percebida quando ”[...] um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade 

decide e age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, os resultados desejados 

por todos.” As pessoas, motivadas em razão de um objetivo comum, trabalham na expectativa 

de atingirem determinado fim. 

Enfatizam os autores, que mobilização social pode ser confundida com 

manifestações públicas, mas os termos não se confundem A mobilização social caracteriza-se 

por se tratar de um grupo de pessoas que agem motivadas por um objetivo comum (TORO; 

WERNECK, 1997). 

Enfatizam ainda que “mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um 

propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados” (TORO; 

WERNECK, 1997, p.11). 

Nesse mesmo sentido, Mafra (2006) completa que ”[...] a mobilização social 

não significa apenas reunião de indivíduos em torno de uma ação específica. Essa junção deve 

pressupor, acima de tudo, um acordo mais amplo, e definição de objetivos [...]” (MAFRA, 

2006, p. 34). 

Mafra (2006) ainda acrescenta que é através da comunicação que a 

mobilização constitui-se uma pratica social : 

Destarte, para que seja “social” a mobilização pressupõe algum tipo de 

acordo em relação a determinada causa pela qual se deseja lutar e deve 

possuir indivíduos envolvidos, que visam transformar a realidade, Para que 

haja esse acordo, e, principalmente, para que o interesse coletivo seja 

definido, é necessário que entendimentos sejam negociados e trocados a 

partir de um processo comunicativo. Isso significa que a mobilização, como 

prática social, constitui-se, eminentemente, pela comunicação (MAFRA, 

2006, p. 34). 

No mesmo sentido, Toro e Werneck (1997, p.11) destacam que “convocar 

vontades significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de um objetivo comum, 

para um ato de paixão, para uma escolha que “contamina todo quotidiano.”  

Acrescentam que as pessoas são livres para participar ou não do processo, cabe 

a elas o direito de escolha. A participação está relacionada principalmente com o sentimento 

de responsabilidade das pessoas, se elas se vêem como responsáveis pelo problema e com sua 

capacidade de realizar mudanças no cenário (TORO; WERNECK,1997). 
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Não aceitar a responsabilidade pela realidade em que vivemos é, ao mesmo 

tempo, nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do 

outro a possibilidade de agir. É não assumirmos nosso destino, não nos 

sentirmos responsáveis por ele, porque não nos sentimos capazes de alterá-

lo. A atitude decorrente dessas visões é sempre de fatalismo ou de 

subserviência, nunca uma atitude transformadora (TORO; WERNECK,1997, 

p.15). 

Acentuam Toro e Werneck (1997) que a mobilização pressupõe um objetivo 

pré-definido, um objetivo comum à comunidade, trata-se do que os autores chamam de “ato 

de razão”. As pessoas devem estar convencidas da relevância de seu propósito e deve se tratar 

de um processo com dedicação contínua: 

Para que ela seja útil a uma sociedade ela tem que estar orientada para 

construção de um projeto de futuro. Se o seu propósito é passageiro, 

converte-se em um evento, uma campanha e não um processo de 

mobilização.A mobilização requer uma dedicação contínua e produz 

resultados quotidianamente (TORO; WERNECK,1997, p.12). 

Asseguram os autores que a sociedade deve se sentir capaz de criar e modificar 

a ordem social: 

A formação de uma nova mentalidade na sociedade civil, que se perceba a si 

mesma como fonte criadora da ordem social, pressupõe compreender que os 

“males” da sociedade são o resultado da ordem social que nós mesmos 

criamos e que, por isso mesmo podemos modificar (TORO; 

WERNECK,1997, p.16). 

Destaca-se que corriqueiramente cidadão é confundido com o voto. O voto 

trata-se de um direito do cidadão, mas não serve para defini-lo. No conceito de Toro e 

Werneck (1997, p.19) “cidadão é a pessoa capaz de criar ou transformar, com outros, a ordem 

social e a quem cabe cumprir e proteger as leis que ele mesmo ajudou a criar.”  

Portanto, mais que o direito ao voto, a cidadania pressupõe a participação, de 

fato, da pessoa na sociedade em que vive. O cidadão é aquele capaz de criar e transformar a 

sociedade. 

No que se refere à relação entre a participação e a mobilização social, salienta-

se que a participação é a meta e o meio de um processo de mobilização social: 

A participação, em um processo de mobilização social, é ao mesmo tempo 

meta e meio. Por isso, não podemos falar de participação apenas como 

pressuposto, como condição intrínseca e essencial de um processo de 

mobilização. Ela de fato é. Mas ela cresce em abrangência e profundidade ao 

longo do processo, o que faz destas duas qualidades (abrangência e 

profundidade) um resultado desejado e esperado (TORO; WERNECK,1997, 

p.26). 

Há, portanto, que se destacar que a ordem social é construída pela sociedade, 
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portanto não é natural. Quando a sociedade percebe que a ordem social não é natural, e que, 

portanto, é possível mudá-la, o fatalismo é superado e a participação torna-se uma ação 

rotineira. (TORO; WERNECK, 1997). 

A esse respeito, os autores salientam que sempre existe algo que as pessoas 

podem fazer para contribuir. Não pode haver excluídos nesse processo. Além disso, a 

participação é vista por eles como uma necessidade imperativa para o desenvolvimento social, 

trata-se de uma aprendizagem. Para os autores, “[...] a participação é o modo de vida da 

democracia.” (TORO; WERNECK,1997, p.26). 

Salientam ainda que a partir da capacidade de encontrar soluções para os 

problemas, ganha-se confiança:  

Aprendemos a conversar, a decidir e agir coletivamente, ganhamos 

confiança na nossa capacidade de gerar e viabilizar soluções para nossos 

problemas, fundamentos para a construção de uma sociedade com identidade 

e autonomia (TORO; WERNECK,1997, p.27). 

Pode-se afirmar que o processo de mobilização não tem dono: 

A mobilização da comunidade depende de pessoas ou grupos  indutores do 

processo, que façam o chamamento e provoquem a discussão. Contudo, este 

processo não tem dono, não há protagonista, ele tem objetivos públicos e 

pertence ao todo, ao coletivo. Ele não pode ser entendido como instrumento 

de um indivíduo ou de um grupo para atingir objetivos particulares. Há co-

responsabilidades daqueles que atenderam ao chamado e aderiram à 

mobilização, devendo aceitar a adesão de todos aqueles que desejarem 

contribuir para o bem público de forma livre e consciente (REIS, 2010, p. 

19). 

No que se refere à participação social, destaca-se que o as instituições devem 

refletir o interesse de toda sociedade: 

Quando o “Público” não reflete, não representa os interesses de toda a 

sociedade (desconhece ou exclui os diferentes setores da sociedade), o 

“Público” se distancia da sociedade e as instituições públicas perdem a 

credibilidade e autoridade. A governabilidade de uma sociedade provém da 

capacidade que tenham as instituições de refletir os interesses contraditórios 

de todos os setores sociais. A fortaleza do Estado surge de sua capacidade de 

refletir toda a sociedade. Quando reflete só uma parte (e, portanto, é 

excludente), o Estado é frágil (TORO; WERNECK,1997, p.30). 

Os autores entendem que, na democracia, o conflito de interesses existe entre 

as pessoas e os diferentes grupos, mas, através “[...] da deliberação, da participação e da 

negociação e consenso[...]”, os conflitos podem ser superados e pode-se construir, “[...] em 

forma de programas, leis e instituições [...]”, uma ordem social que atenda a todos (TORO; 

WERNECK, 1997, p.30). 
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No processo de mobilização social, o fatalismo, o conformismo e a falta de 

esperança são os mais importantes obstáculos (TORO; WERNECK,1997). 

Romper o conformismo exige uma postura ativa, através da qual as pessoas 

assumem sua capacidade e responsabilidade em construir e modificar a ordem social. 

O fatalismo acaba gerando e, de certa forma, justificando um certo cinismo, 

uma vez que por causa dele aceitamos conviver com situações que 

condenamos. Por isso o seu antídoto é o apelo ao compromisso, ao 

comportamento e aos valores éticos das pessoas. Mostrar e conseguir que as 

pessoas vejam que existem situações com as quais não podem conviver, em 

relação às quais não devemos ser tolerantes (TORO; WERNECK,1997, 

p.76). 

No que se refere à falta de esperança, para os autores, a melhor maneira é 

viabilizar o conceito de cidadania, que aumentará a segurança das pessoas e elas se sentirão 

capazes de empreender mudanças (TORO; WERNECK, 1997). 

Outro aspecto da maior importância no debate da mobilização social e de 

fundamental importância para seu sucesso é a incorporação de novos atores à questão em lide. 

É condição do sucesso de uma mobilização que o tratamento do problema 

que ela quer solucionar deixe de ser uma preocupação dos círculos restritos 

de especialistas e das pessoas que atuam diretamente sobre ele para se tornar 

uma preocupação de um grupo maior e mais diversificado, o que vai trazer 

novas visões que contribuirão para romper as verdades estabelecidas. É 

preciso que se instale novos debates, com novos atores. (TORO; 

WERNECK,1997, p.79) 

Para os autores, a participação deve ser ampliada, o processo “não pode ter 

donos”, é preciso que ele seja de todos. É preciso estabelecer mecanismos que permitam que a 

participação possa ser assegurada a todos aqueles que se interessem em participar (TORO; 

WERNECK, 1997). 

Ressaltam Henriques e Werneck (2005, p.7) que a democracia participativa no 

Brasil provocou um grande crescimento dos movimentos sociais e da sociedade civil, 

provocando uma alteração no exercício da política: 

A construção de uma democracia participativa no Brasil, nas últimas 

décadas, tem provocado o desenvolvimento exponencial das formas de 

organização e de articulação dos movimentos sociais e da sociedade civil em 

geral. Isso se dá de tal forma que alterou expressivamente o exercício da 

política, mais voltado para uma consciência de cidadania e que tem na 

mobilização dos diversos atores sociais um eixo básico para a conquista de 

direitos e melhoria das condições de vida (HENRIQUES; WERNECK, 

2005, p.7). 

Nos últimos, a mobilização vem ganhando expressão cada vez maior, 
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tornando-se prática comum, tratando-se da manifestação da cidadania e do exercício político 

da atualidade: 

É assim que o termo “mobilização social” ganhou terreno nos últimos anos, 

incorporando-se cada vez mais no cotidiano dos cidadãos. Tanto que seu uso 

ganhou uma dimensão tão ampla que passou a figurar não somente no 

repertório dos movimentos civis mas também das esferas governamentais e 

empresariais (HENRIQUES; WERNECK, 2005, p.7). 

Destacam os autores que, no que se refere à mobilização, esta desempenha 

papel fundamental na democracia moderna: 

A mobilização torna-se assim condição sine qua non para atingir as esferas 

de deliberação coletiva e, consequentemente, para compor novos 

entendimentos, garantir direitos e mesmo interferir diretamente em uma 

realidade adversa (HENRIQUES; WERNECK, 2005, p.9). 

Nesse mesmo sentido, Mafra (2006) ressalta que o processo de mobilização 

prescinde aprendizado: 

Dito de outra maneira, as demandas democráticas contemporâneas clamam, 

cada vez mais, pela necessidade de participação dos sujeitos nas questões 

públicas, processo esse que não brota espontaneamente, mas prescinde 

aprendizado, interesses despertados, identificação, um “se-sentir-pertencido” 

e um “se-sentir-mobilizado” às questões (valores/práticas) que necessitam de 

(re)definições coletivas (MAFRA, 2006, p. 14). 

Conforme Henriques e Werneck (2005) explicitam, sob a ótica do Estado, que a 

mobilização é fundamental para assegurar a participação na formulação, no acompanhamento 

e na implementação das políticas públicas. No Brasil, é assegurado que o cidadão participe de 

diversas maneiras. Contudo, embora o modelo permita, em muitos casos, que o indivíduo 

isoladamente participe, é através da mobilização que a participação ganha força. 

O desenho institucional que tem sido construído no país prevê múltiplas 

instâncias de participação dos cidadãos. Entretanto, a complexidade dos 

arranjos coletivos e também das diversas causas sociais em jogo, embora 

permita em muitos casos a inserção de indivíduos isolados, só se torna 

realmente efetiva por meio da associação dos indivíduos que, em torno da 

causa, constituem projetos mobilizadores de forma a aumentar suas chances 

de visibilidade, de interferência no debate público e, consequentemente, 

ganhar força política nas esferas do poder deliberativo. Assim, é 

característica dos movimentos sociais e populares contemporâneos uma 

intensa mobilização, no sentido de arregimentar adeptos e colocar suas 

causas em posição de aceitabilidade e legitimidade (HENRIQUES; 

WERNECK, 2005, p.9). 

No mesmo sentido, Mafra (2006, p.23) declara que o engajamento dos 

cidadãos pode se dar de várias maneiras: 
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Nesse sentido, inúmeros formatos de ação coletiva são constituídos no 

intuito de permitir o engajamento dos sujeitos. Comitês, conselhos, 

encontros, palestras, manifestações coletivas, entre outros, buscam convocar 

indivíduos e estimular o debate público e a deliberação para (re)definição de 

padrões e normas culturais e institucionais (MAFRA, 2006, p. 23). 

Observa-se que a democracia participativa fortaleceu os movimentos sociais e 

a sociedade civil, e, apesar de, em muitos casos, permitir que o cidadão de forma 

individualizada participe, é através da mobilização da comunidade e dos grupos que o 

movimento ganha força. 

Com a participação, o exercício da política muda de face, os cidadãos tomam 

as rédeas na conquista de direitos e melhoria na qualidade de vida e na ordem social. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a participação da comunidade reforça o 

conceito de “Estado de Direito”: 

A existência de projetos e movimentos da sociedade civil aponta, em última 

análise, para a própria concepção de um “Estado de Direito”, concepção que 

implica a participação ativa de uma sociedade civil mobilizada, em que os 

sujeitos, na qualidade de participantes de um debate público, buscam balizar 

as regras que regulam a vida coletiva por meio de uma prática efetiva de 

comunicação, voltada para o entendimento (MAFRA, 2006, p. 24). 

Abstrai-se, do pensamento de Mafra (2006, p. 24), que não se trata de “negar o 

papel do Estado”, mas, sim, uma maneira de garantir os direitos através do debate público. 

Trata-se de dar voz, dar visibilidade, aos conflitos e demandas sociais, de forma que as regras 

da vida em sociedade sejam estabelecidas mediante o debate Estado e Sociedade. 

A participação expressa a consciência da cidadania, remove o foco do cidadão 

dos interesses individuais para os interesses coletivos, reestabelece a confiança das 

comunidades e ainda reflete na sua autoestima. 

Na próxima seção, aborda-se a Defesa Civil, contexto no qual a mobilização e 

a participação da comunidade são essenciais para o funcionamento do Sistema. 
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3 A DEFESA CIVIL NO CONTEXTO DA PROTEÇÃO GLOBAL DA POPULAÇÃO  

Na presente seção, realiza-se a caracterização da Defesa Civil, faz-se uma 

análise sobre seu sistema, especialmente sobre os Núcleos Comunitários de Defesa Civil. 

3.1 A Defesa Civil 

Pode-se afirmar que em nosso país a cultura de risco é precária e pouco se 

avançou na redução das vulnerabilidades: 

Num exame retrospectivo, constata-se que, após muitas décadas de esforço, 

foram poucos os avanços alcançados na redução das vulnerabilidades da 

sociedade brasileira aos desastres, mesmo contra aqueles de natureza cíclica 

e de caráter sazonal, como as secas, as inundações e os escorregamentos de 

solo (CASTRO, 2007, p. 10). 

Compreende-se por Defesa Civil o “conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral 

da população e restabelecer a normalidade social.” (BRASIL, 2007c, p. 09) 

Desta maneira, a Defesa Civil envolve ações de prevenção, socorro, assistência 

e reconstrução, mas o foco deve estar direcionado para a prevenção uma vez que tal ação pode 

minimizar as consequências perversas dos desastres. 

Com base na metodologia estabelecida pelo Ministério das Cidades/ Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas – IPT, no tocante ao Mapeamento de Riscos em Encostas e 

Margem de Rios, em 1991, a UNDRO (Agência de Coordenação das Nações Unidas para o 

Socorro em Desastres) estabeleceu uma ferramenta para o enfrentamento de desastres 

naturais, baseada nas ações de prevenção e preparação. (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLOGICAS, 2007) 

Chama a atenção no estudo que as ações de prevenção têm por escopo o estudo 

do desastre e mecanismos de proteção da população. As de preparação “têm caráter logístico”, 

que darão subsídio à população no enfrentamento do desastre. (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLOGICAS, 2007, p. 19) 

A Constituição da República Federativa do Brasil garantiu em seu texto, os 

direitos à vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e do 
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patrimônio, como direitos constitucionais, cabendo à Defesa Civil a garantia desses direitos, 

em casos de desastres. (BRASIL, 2007c) 

Assegura Castro (2007, p.6) que, em razão da importância dos desastres no 

mundo, “[...]está em pleno desenvolvimento o conceito de que a segurança global da 

população é dever dos Modernos Estados de Direito e também direito e responsabilidade da 

cidadania.”  

Destaca o autor, que a segurança global da população trata-se de direito 

estabelecido pela Constituição Federal, a fim de garantir a segurança e o bem-estar de todos: 

A segurança global da população relaciona-se também com os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, definidos no artigo terceiro 

da Constituição Federal de 1988:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (CASTRO, 2007, p.6). 

Salienta-se que estabelece a Política Nacional de Defesa Civil que o objetivo 

geral da Defesa Civil é a redução de desastres. Internacionalmente utiliza-se a ação “reduzir”, 

porque as ações “eliminar” ou “erradicar” definiriam objetivos inatingíveis. (BRASIL, 2007c) 

Nesse sentido, desastres pode ser conceituado como: 

A conceituação adotada pela UN-ISDR (2009)
5
 considera desastre como 

uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma 

sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais 

de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou 

da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos (TOMINAGA, 

SANTORO; AMARAL, 2009, p.13). 

Para Castro (2007), um planejamento que vise à redução dos desastres de 

forma estratégica e permanente é fundamental uma vez que internacionalmente já se 

estabeleceu a relação entre o desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambiente, a 

redução da ocorrência de desastres e o bem-estar social. 

Analisando a realidade brasileira, o autor assegura que contribui para o 

crescimento de áreas de risco no país: 

O crescimento desarmônico e antientrópico das cidades, a redução dos 

estoques de terrenos em áreas seguras e sua consequente valorização, 

                                                      

5
  UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. (UN-ISDR). 

Terminology on disaster risk reduction. Disponível em <http://www.unisdr.org.>. Acesso em agosto de 

2009 
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provocaram o adensamento dos estratos populacionais mais vulneráveis, em 

áreas de riscos mais intensos (CASTRO, 2007, p. 9). 

Podem-se apontar várias consequências danosas dos desastres. Eles aumentam 

significativamente a dívida social, uma vez que as pessoas de menor poder aquisitivo são a 

imensa maioria das vítimas (por residirem em áreas de riscos e muitas vezes não possuírem a 

percepção global desses riscos). Além desse agravante, as ações de resposta aos desastres 

desviam os já escassos recursos financeiros de projetos produtivos que geram renda e 

empregos (BRASIL, 2007c). 

Entende-se que o estudo dos desastres tem se tornado cada vez mais importante 

nos dias atuais em razão da conclusão de que no último século os desastres naturais 

produziram danos maiores que aqueles provocados pelas guerras: 

Embora a Sinistrologia seja uma ciência de evolução muito recente, há 

bastante tempo os estudos epidemiológicos demonstram que, apesar do 

conceito de guerra total, da evolução da tecnologia armamentista e do 

imenso incremento dos arsenais bélicos, nestes dois últimos séculos, a 

somação dos danos e dos prejuízos causados por desastres naturais, humanos 

ou antropogênicos e mistos, ultrapassa de muito à dos provocados por todas 

as guerras (CASTRO, 2007, p.5). 

Além do mais, observa-se que, em razão de fatores como a urbanização e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico com a inobservância de padrões mínimos de 

segurança, os desastres antropogênicos
6
 têm sido cada vez mais intensos e numerosos. 

(BRASIL, 2007c) 

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico é perfeitamente possível 

reduzir, substancialmente, a intensidade dos desastres e aumentar o nível de 

segurança global da população, de todos os países do mundo, por um custo 

muito inferior ao da corrida armamentista, caso haja vontade política para a 

necessária mudança de enfoque (CASTRO, 2007, p. 5). 

Urge que medidas mais efetivas sejam adotadas na tentativa de reduzir os 

desastres e consequentemente seus prejuízos econômicos e sociais, além dos danos humanos, 

materiais e ambientais. 

Destaca Castro (2007, p. 7) que a intensidade dos desastres “[...] depende 

muito mais do grau de vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades afetadas 

do que da magnitude dos eventos adversos.”  

                                                      

6
  “Desastres Humanos ou Antropogênicos - são aqueles provocados pelas ações ou omissões humanas. 

Relacionam-se com a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor.” (BRASIL, 2007d, p. 40).  
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Segundo o autor, a ocorrência de três terremotos, com a mesma magnitude (6.5 

graus na escala Richter) provocaram perdas humanas diferentes em três localidades 

diferentes, sendo de cinco mortes na Califórnia, vinte mil no Cairo e quarenta mil na Armênia. 

Tal diferença se deu em razão “[...] da vulnerabilidade minimizada pela evolução da 

engenharia anti-sísmica e pelo nível de preparação das sociedades locais.” (CASTRO, 2007, 

p. 5) 

Portanto, percebe-se que, em um caso como o citado terremoto, não se pode 

agir sobre o desastre em si, por se tratar de um desastre natural, mas a vulnerabilidade da 

comunidade é um fator importante a ser observado. 

No tocante à participação nas políticas de Defesa Civil, percebe-se que a 

população é parte importante no sistema: 

É evidente que um dos fatores que tem contribuído muito para manter esta 

situação tem sido a pouca importância dedicada ao desenvolvimento e à 

capacitação de recursos humanos em todos os níveis. Tão pouco tem existido 

a preocupação em preparar e dar participação à população, à comunidade, 

dentro do princípio universal de que Defesa Civil é um dever de todo 

cidadão e um direito da comunidade (sociedade) (BRASIL, 2007b, p.5). 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que vulnerabilidade é o oposto de 

segurança e pode ser conceituada como “Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso 

ela se concretize, e a intensidade do dano consequente” e, ainda, como “Probabilidade de uma 

determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de 

desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos.” (BRASIL, 2002, p. 188) 

Dessa maneira, pode-se afirmar que a vulnerabilidade diz respeito à capacidade 

da comunidade (ou localidade ou edificação) enfrentar o desastre. Diz respeito a sua reação 

face ao risco da ocorrência do desastre. 

Salienta-se que nos desastres os riscos relacionam-se com a possibilidade de 

ocorrência do evento e a vulnerabilidade da localidade: 

Dois elementos são essenciais na formulação do risco: o perigo de se ter um 

evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa e a 

vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade do elemento exposto ao 

perigo. Isso indica que o impacto do desastre dependerá das características, 

probabilidade e intensidade do perigo, bem como da vulnerabilidade das 

condições físicas, sociais, econômicas e ambientais dos elementos expostos 

(TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009, p.150). 

Para que a Defesa Civil atinja seus objetivos de redução dos desastres e 

preservação do moral da população, ela deve ser entendida como um sistema integrado e 
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articulado entre o poder público e a sociedade civil organizada, com a fundamental 

participação da comunidade mobilizada.  

Destaca-se que face ao grande número de pessoas afetadas por desastres 

naturais em todo o mundo, os governos se comprometeram a reduzir o risco de desastres 

através da adoção do Marco de Ação de Hyogo (Marco de Hyogo). 

Segundo a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, “os desastres 

podem afetar a qualquer um e por isso são assunto de todos.”
7
 (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Em 2005, em Kobe, Japão, ocorreu a IV Reunião Mundial sobre Desastres 

com a presença de 168 representantes de países, gerando vários documentos, 

dentre eles o “Marco de Ação de Hyogo”, refletindo a estratégia atual de 

incorporação dos desastres às discussões recentes do desenvolvimento 

sustentável nos países, a nível mundial, com objetivo imediato de reduzir as 

perdas até o ano de 2015 (GUIMARÃES, GUERREIRO; PEIXOTO, 2008, 

p.12). 

O Marco de Ação de Hyogo (MAH) trata-se de um importante instrumento 

adotado pelos Estados Membros das Nações Unidas, que tem por escopo reduzir as 

vulnerabilidades às ameaças naturais em todo o mundo. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Segundo informações da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, 

o objetivo geral do Marco é aumentar a capacidade de resposta das comunidades aos 

desastres, diminuindo as perdas que ocorrem em razão deles. (NAÇÕES UNIDAS, 2005) 

Em suas assertivas, Guimarães, Guerreiro e Peixoto (2008) afirmam que o 

Marco de Hyogo traz recomendações válidas para todos países no tocante aos desastres: 

[...] cinco recomendações visando à incorporação desse tema de desastres 

nas políticas nacionais dos países de todo o mundo; são eles: 

1) Garantir que a redução do risco de desastres seja uma prioridade nacional 

e local, acompanhada de  uma sólida base institucional para sua 

implementação;   

2) Identificar, levantar, avaliar os riscos dos desastres, e melhorar os 

sistemas de alertas antecipados;  

3) Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma cultura 

de segurança e resiliência; em todos os níveis;  

4) Reduzir os fatores fundamentais do risco;  

5) Fortalecer a preparação nos casos de desastres para uma resposta eficaz 

em todos os níveis (GUIMARÃES, GUERREIRO E PEIXOTO, 2008, p.12). 

Destaca-se que tais recomendações tratam de áreas prioritárias de ação onde os 

                                                      

7  NAÇÕES UNIDAS. Estratégia internacional para a redução de desastres. (EIRD). Marco de Ação de 

Hyogo 2005-2015: Aumento da resiliência das nações e das comunidades frente aos desastres. Japão, 2005. 

Disponível em <http://www.defesacivil.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf>. Acesso em 

17 jul 2012.  
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governos devem se apoiar nas tomadas de decisão.  

Guimarães, Guerreiro e Peixoto (2008, p. 12) esclarecem que, das muitas ações 

estabelecidas pelo Marco, “[...] não se nota qualquer ação no país no sentido de incluí-las na 

prática.”  

Os autores ressaltam que “deve haver deslocamento do foco de risco para o de 

desenvolvimento sustentado, avaliando e administrando os riscos.” (GUIMARÃES; 

GUERREIRO; PEIXOTO, 2008, p.13) 

Confirmando o pensamento dos autores, Dutra (2011) esclarece que as ações 

estabelecidas pelo Marco de Hyogo não foram assimiladas pelo Sistema de Defesa Civil no 

Brasil:  

A questão central sobre gestão de desastres nas instituições de Defesa Civil 

no Brasil é que nem mesmo a declaração do Marco de Hyogo foi 

devidamente incorporada como sistema de planejamento e gestão de risco 

pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. Além disso, existe grande 

dificuldade de as coordenadorias municipais incorporarem orientações 

técnicas da política nacional de Defesa Civil (DUTRA, 2011, p. 105). 

Nesse sentido, a autora justifica sua assertiva citando exemplos sobre a 

precariedade no planejamento e na gestão dos desastres no Brasil. 

1) A inexistência de uma política concreta de prevenção de risco;  

2) O limitado recurso para ações de prevenção;  

3) A não estruturação da Defesa Civil na grande maioria dos municípios 

brasileiros;  

4) A inexistência de estudos teóricos e concretos sobre ameaça, 

vulnerabilidade e risco no Brasil;  

5) A inexistência de um sistema de informação e banco de dados sobre os 

componentes do risco (ameaça vulnerabilidade e risco) e desastres;  

6) A inexistência de um corpo técnico de Defesa Civil capacitado em gestão 

integrada do risco de desastres;  

7) A falta da valorização do sistema de Defesa Civil a nível institucional 

(DUTRA, 2011, p. 105). 

Portanto, verifica-se que muito ainda deve ser feito a fim de se instituir, de fato 

e direito, uma cultura voltada à prevenção dos desastres. Cabe ao poder público, com a 

fundamental participação da comunidade, planejar ações cabíveis aos problemas de Defesa 

Civil, a fim de evitar as perdas decorrentes dos desastres. 

Destaca-se que a década de 90 estabeleceu-se um marco, onde o foco foi a 

prevenção dos desastres: 

A década de 1990 foi declarada pelas Nações Unidas como a Década 

Internacional para a redução de desastres (International Decade for Natural 

Disaster Reduction – IDNDR), tendo sido dedicada à promoção de soluções 

para a redução do risco decorrente de perigos naturais, fortalecendo os 
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programas de prevenção (DUTRA, 2011, p. 93). 

Para a redução do risco de desastres, é importante que o poder público, em 

parceria com a comunidade, desenvolva ferramentas de prevenção capazes de reduzir os 

eventos danosos e seu impacto nas comunidades. Pode-se reduzir o número dos desastres e 

seus efeitos se a comunidade dispuser de medidas que reduzam sua vulnerabilidade face aos 

desastres. 

Ressalta-se que o Brasil é signatário da Estratégia Internacional para Redução 

de Desastre, cujo objetivo é a redução dos desastres: 

Uma das ações derivadas da IDNDR foi a implantação da Estratégia 

Internacional para Redução de Desastre (International Strategy for Disaster 

Reduction  – ISDR), da qual o Brasil é signatário, voltada a promover 

maiores envolvimentos e comprometimentos públicos, disseminação de 

conhecimentos e parcerias para implementar medidas de redução de riscos, 

ações de prevenção e redução das vulnerabilidades (DUTRA, 2011, p. 93). 

Busca-se o desenvolvimento sustentável das comunidades aliado à redução do 

risco de desastres e das vulnerabilidades. É fundamental que o problema seja conhecido e 

mapeado. 

Nessa perspectiva, Dutra (2011) demonstra as estratégias de prevenção e 

redução das vulnerabilidades desde os anos de 1990 até a proposta do Marco de Hyogo, 

conforme observa-se a FIG. 1. 

Neste sentido, salienta a autora que a partir dos anos 90, se desenham 

estratégias voltadas à prevenção dos desastres assim como de redução das vulnerabilidades e 

dos riscos, que culmina com a declaração do Marco de Hyogo: 

A Estratégia Internacional de Redução de Risco de Desastres, bem como a 

declaração do Marco de Ação de Hyogo (2005), estabelecem uma série de 

princípios, ações e prioridades cujo objetivo é fomentar a resiliência
8
 da 

sociedade, comunidade e instituições frente aos desastres no período de 2005 

a 2015. O caráter central da declaração é integrar a Redução de Risco de 

Desastres nas diretrizes políticas, através de estratégias de desenvolvimento, 

planos, programas, projetos e ações, a fim de que os países estejam 

preparados para enfrentar o aumento dos desastres naturais (DUTRA, 2011, 

p. 99). 

Portanto, com base na análise da autora, verifica-se ser de fundamental 

                                                      

8
  A capacidade de uma localidade retornar à normalidade e melhorar sua capacidade de resposta após um 

desastre é o que se denomina resiliência. (BRASIL, 2002). 
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importância o desenvolvimento de um sistema que gere e difunda uma cultura de prevenção 

nas comunidades, buscando capacitar as pessoas no enfrentamento dos desastres e a redução 

de suas consequências danosas. 

 

 

FIGURA 1: Estratégias de prevenção e redução das vulnerabilidades  e risco 

Fonte: DUTRA, Rita de Cássia. Indicadores de vulnerabilidade: No contexto da habitação 

precária em área de encosta sujeita a deslizamento. 2011. 172 p. Dissertação ( Pós-Graduação 

em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 

 

O Sistema Nacional de Defesa Civil encontra-se estabelecido em nível federal, 

estadual e municipal, com o objetivo de reduzir os desastres em solo brasileiro. Os Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil desempenham importante papel nesse sentido. 

3.2 Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil como órgão integrante do Sistema 

Nacional de Defesa Civil (Sindec) 

A visão da proteção civil da população como um sistema nacional teve seu 

marco regulatório estabelecido através do Decreto Federal n. 5 376, de 17 de Fevereiro de 

1990 - 1999 

IDNDR - Decênio 
Internacional para a 

Redução de Desastres 
Naturais 

Ênfase: conscientizar 
sobre a importância 
que representa a 
redução dos desastres ( 
ações de prevenção e 
mitigação como 
essenciais à gestão.) 

 

Vulnerabilidade: focar 
as vulnerabilidades 
como ação de 
prevenção. 

1994 

Estratégia e Plano de 
Ação de Yokohama 

 

Ênfase:  revisão da 
Década  Internacional 
de Redução de 
Desastres Naturais 

 

Vulnerabilidade: focos 
nos padrões de 
desenvolvimento em 
ações de reduções dos 
riscos; 

ações de educação 
dirigidos a 
comunidades pobres. 

 

2000 

EIRD-ONU 

Estratégia  
Internacional de 

Redução de Desastres 

 

Ênfase: compromisso 
público de reduzir as 
perdas humanas, 
sociais, econômicas e 
ambientais devido aos 
desastres naturais e 
tecnológicos. 

 

Vulnerabilidade: 
reduzir as 
vulnerabilidades e 
priorizar ações de 
mitigação e resposta. 

2002 

JOHANESBURGO 

Conferência Mundial 
sobre Desenvolvimento 

Sustentável 

Ênfase: enfoque 
integrado  global das 
ameaças e risco para  
tratar o tema da 
vulnerabilidade e 
gestão. 

 

Vulnerabilidade:  
reduzir a pobreza, 
melhorar a vida das 
pessoas, diminuindo o 
risco de  
vulnerabilidade e 
garantindo a 
sustentabilidade.  

 

 

 

2005-2015 

MARCO DE AÇÃO DE 
HYOGO 

 

ÊNFASE: aumento da 
resiliência das nações  
e comunidades frente 
aos desastres.  

 

VULNERABILIDADE: 
direcionar estudos 
sobre a situação de 
miséria e pobreza; 
priorizar os estudos e 
mapeamento  de riscos 
e levantamento das 
vulnerabilidades com 
foco nas múltiplas 
dimensões envolvendo  
poder público e 
comunidade. 
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2005.
9
 Em seu artigo 5º, ficou estabelecida a composição sistêmica da Defesa Civil Nacional. 

(BRASIL, 2005) 

Conforme se observa no organograma abaixo, o Sindec era composto pelo 

órgão superior, o Conselho Nacional de Defesa Civil (Condec), pelo órgão central, a 

Secretaria Nacional de Defesa Civil e demais órgãos: setoriais, estaduais, municipais e de 

apoio. (FIG.2) 

FIGURA 2 - Estrutura do Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) 

Fonte: Secretaria Nacional de Defesa Civil  

 

Conforme se observa no texto do Decreto Federal, o órgão superior do Sindec 

se tratava do Conselho Nacional de Defesa Civil – Condec.  

O Condec tinha por responsabilidade a formulação e deliberação de políticas e 

diretrizes do Sistema, e se constituía por um Plenário (composto por representantes dos 

Ministérios e de órgãos da Administração Pública Federal); um Comitê Consultivo (composto 

por representantes dos órgãos de Defesa Civil regionais, estaduais e do Distrito Federal) e de 

Comitês Técnicos e Grupos de Trabalho (instituídos pelo Presidente do Condec, tendo por 

objetivo promover estudos e elaboração de propostas sobre temas específicos relacionados à 

matéria de Defesa Civil).  

                                                      

9
   O Decreto Federal n. 5 376 foi revogado pelo Decreto Federal n. 7 257, de 2010. (BRASIL, 2010a) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm#art17
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Nesse Decreto, estabeleceu-se que ficaria sob responsabilidade da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, órgão central do sistema, a articulação, coordenação e supervisão 

técnica do Sindec. 

Os órgãos regionais eram compostos pelas Coordenadorias Regionais de 

Defesa Civil – Cordec (ou órgãos correspondentes), localizadas nas cinco macrorregiões 

geográficas do Brasil e responsáveis pela articulação e coordenação do Sistema em nível 

regional. 

Os órgãos estaduais estabelecidos pelo documento legal seriam as 

Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil - Cedec (ou órgãos correspondentes), a 

Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito Federal (ou órgão correspondente), que seriam 

responsáveis pela articulação e coordenação do Sistema em nível estadual. 

A articulação e coordenação do Sistema em nível municipal ficou a cargo dos 

órgãos municipais, as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - Comdec (ou órgãos 

correspondentes) e Núcleos Comunitários de Defesa Civil – Nudec (ou entidades 

correspondentes). 

Estabelecia ainda, o diploma legal, que o Sindec seria composto também por 

órgãos setoriais (órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito 

Federal) que se articulariam com os órgãos de coordenação, com o objetivo de garantir 

atuação sistêmica. 

Finalmente, o inciso VII do art. 5º salientava os órgãos de apoio (órgãos 

públicos e entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações 

não-governamentais e associações de classe e comunitárias) que teriam por missão apoiar os 

demais órgãos integrantes do Sistema.(BRASIL, 2005) 

Em 2010 foi publicada a Medida Provisória (MP) 494, de 02 de julho, que 

dispõe sobre a forma de reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade 

pública em caso de desastres, e trata das transferências de recursos para ações de socorro, 

assistência às vitimas e restabelecimento de serviços essenciais. (BRASIL, 2010c) 

Na ocasião de sua edição, a Medida provisória foi considerada um marco na 

história da Defesa Civil Nacional em razão do sistema passar a ser regido por uma Lei Federal 

ao invés de um decreto, como era anteriormente. 

O texto da Medida Provisória estabeleceu que os estados e o Distrito Federal 

deveriam encaminhar anualmente ao governo federal o mapeamento dos riscos e ameaças, 

bem como as informações atualizadas sobre as unidades responsáveis pelas ações de Defesa 

Civil. . (BRASIL, 2010c) 
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Em agosto de 2010 foi publicado o Decreto Federal 7 257 que regulamentou a 

Medida Provisória n. 494/2010. O texto legal estabeleceu os objetivos do SINDEC, sua 

composição, trazendo aí a inovação de que as entidades da sociedade civil também poderiam 

aderir ao SINDEC. (BRASIL, 2010a) 

Destaca-se que a partir de 1º de dezembro de 2010, as ações de Defesa Civil no 

Brasil passaram a ser reguladas pela Lei Federal 12 340
10

 (BRASIL, 2010b).  

A lei, que é a conversão da MP 494, determina que os Estados e o Distrito 

Federal deverão encaminhar anualmente à Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do 

Ministério da Integração Nacional, o mapeamento atualizado das áreas de risco de seu 

território e disponibilizar apoio para a elaboração de plano de trabalho aos municípios que não 

disponham de suficiente capacidade técnica para tal(BRASIL, 2010b). 

Salienta-se que o foco da nova lei foi viabilizar uma resposta mais rápida aos 

municípios por parte do Governo Federal uma vez que, a partir de sua edição, foi possível ao 

município recorrer diretamente ao Governo Federal.11 

Em 2012 o sistema foi reformulado através do texto da Lei Federal 12 608, de 

11 de abril de 2012, que introduziu o conceito de proteção civil: 

Art. 10. O SINPDEC
12

 é constituído pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na 

                                                      

10
  Antes da edição da Lei Federal n. 12 608/2012, a ementa da Lei Federal n. 12 340 estabelecia que seu texto 

dispunha sobre o Sindec, sobre as transferências de recursos para ações de Defesa Civil, e sobre o fundo 

especial para calamidades públicas. Com a edição da Lei Federal n. 12 608/2012, passou a dispor sobre as 

transferências de recursos para ações de Defesa Civil e sobre o fundo especial para calamidades públicas. 

Não houve revogação expressa de todo o texto da Lei Federal n.12.608, mas muitos de seus artigos foram 

revogados pela Lei Federal n. 12 340. 
11

  Uma das inovações trazidas pela Lei Federal n. 12 608 foi que, a partir de sua publicação, para ocorrer o 

Reconhecimento por parte do Governo Federal de uma Situação de Anormalidade, não é necessário haver a 

Homologação por parte do Estado. Na vigência do Decreto Federal 5 376, somente em casos excepcionais, 

o Governo Federal poderia emitir o reconhecimento antes da homologação estadual. 

    Homologação: “Documento oficial de aprovação e confirmação, baixado por autoridade administrativa 

competente, observando os critérios e procedimentos estabelecidos pelo CONDEC, o qual é necessário para 

que determinado ato público produza os efeitos jurídicos que lhes são próprios, em nível governamental, 

representado pela autoridade homologante. O Decreto de homologação de situação de emergência ou de 

estado de calamidade pública, dispensável no caso específico do Distrito Federal, é da competência dos 

Governadores estaduais.” (BRASIL, 2002) 

    Reconhecimento: “Documento oficial, baixado por autoridade administrativa competente, que admite 

como certo, reconhece e proclama a legitimidade de atos oficiais de declaração e de homologação, que 

tenham cumprido os critérios e procedimentos estabelecidos pelo CONDEC, para que o mesmo produza os 

efeitos jurídicos que lhe são próprios, em nível governamental, representado por aquela autoridade. A 

Portaria de reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública é da 

competência da autoridade administrativa do Governo Federal, à qual estiver subordinado o Órgão Central 

do SINDEC.” (BRASIL, 2002) 
12

  Sinpdec – Sistema Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2012) 
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área de proteção e defesa civil.  

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de 

planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos 

e ações de proteção e defesa civil (BRASIL, 2012). 

Portanto, observa-se que o Sinpdec tem atuação em todo território nacional, 

encontrando-se articulado nas três esferas de governo, a federal, a estadual e a municipal, com 

o objetivo precípuo de reduzir os desastres. 

Destaca-se que o sistema nacional é então formado por órgãos de todas as 

esferas públicas e também com a participação comunitária: 

Art. 11. O Sinpdec será gerido pelos seguintes órgãos:  

I - órgão consultivo: Conpdec;  

II - órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a 

finalidade de coordenar o sistema;  

III - os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil; e  

IV - órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.  

Parágrafo único. Poderão participar do Sinpdec as organizações comunitárias 

de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações 

locais de proteção e defesa civil. (BRASIL, 2012). 

Salienta-se que como os desastres acontecem em nível local, nas cidades, as 

Prefeituras desempenham papel primordial na criação e no fortalecimento das Coordenadorias 

Municipais de Defesa Civil (Comdec). 

Para Lopes (LOPES et al., 2009, p.22), “o caminho é incrementar o senso de 

percepção de risco e o comprometimento das autoridades públicas, por meio da criação e 

operacionalização das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – as Comdecs.” 

As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil são responsáveis por articular, 

coordenar e gerenciar as atividades de Defesa Civil no município.  

Cabe também às Comdec “mobilizar as lideranças comunitárias para que 

implementem os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) ou entidades 

correspondentes, nas escolas de nível fundamental e médio e em áreas de risco [...].” (LOPES 

et al., 2009, p. 23) 

Uma ferramenta potencializadora das ações de Defesa Civil é a criação dos 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudec). 

O Nudec trata-se de um grupo comunitário formado em um bairro, distrito, 

escola, associação comunitária, dentre outros, que participa no planejamento e na execução 

das ações de Defesa Civil como voluntários.  

Sua instalação deve ocorrer prioritariamente em áreas de risco de desastres e 

tem por principal objetivo mobilizar, organizar e preparar a comunidade a dar resposta em 

casos de desastres. 
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Nos estudos realizados, Lopes et al.(2009, p.23) conceitua Nudec como:  

O Núcleo de Defesa Civil (Nudec) é formado por um grupo comunitário 

organizado com a proposta de desenvolver um trabalho permanente de 

orientação das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos 

municípios. 

No mesmo sentido, Lucena (2005, p.13) destaca a finalidade dos Núcleos: 

Os Nudec’s são Núcleos Comunitários de Defesa Civil, cuja finalidade é 

desenvolver um processo de orientação permanente junto à população, tem 

como principal objetivo a prevenção e minimização dos riscos e desastres 

nas áreas de maior vulnerabilidade nos municípios (LUCENA, 2005, p. 13). 

Destaca-se que o Núcleo Comunitário de Defesa Civil é a ligação entre as 

Coordenadorias Municipais de Defesa Civil e a comunidade, trabalhando no planejamento, na 

promoção e na coordenação das ações de Defesa Civil. Trata-se de uma ferramenta importante 

para congregar o Estado (através das Comdec) e o cidadão. 

Os Nudec’s estabelecem um elo formal entre as Comdec’s responsáveis 

pelas ações de Defesa Civil nos municípios e a população. Favorece a co-

gestão no planejamento e execução das ações, dissemina o princípio da 

prevenção no tocante às áreas de risco (LUCENA, 2005, p. 13). 

Portanto, percebe-se que as ações de Defesa Civil nas localidades onde existem 

os Nudec são planejadas e executadas em conjunto pelo poder público e a comunidade. 

Trata-se de princípio estabelecido pela Política Nacional de Defesa Civil: 

Diretriz nº 7:  

Implementar a interação entre os órgãos do governo e a comunidade, 

especialmente por intermédio das Coordenadorias Municipais de Defesa 

Civil – COMDEC ou órgãos correspondentes e dos Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil NUDEC, com a finalidade de garantir uma resposta 

integrada de toda a sociedade (BRASIL, 2007c, p.11). 

Tratam-se de ações a serem desenvolvidas pelos Nudec: 

- Avaliação de riscos de desastres e preparação de mapas temáticos 

relacionados com as ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e as áreas de 

risco; 

- promoção de medidas preventivas estruturais e não-estruturais; 

 - elaboração de planos de contingência e de operações e treinamento 

de voluntários e de equipes técnicas, que deem resposta aos desastres, além 

de exercícios simulados para aperfeiçoá-los; 

- articulação com os organismos de monitoria, alerta e alarme, para otimizar 

a previsão de desastres; e 

- organização de planos de chamadas que otimizem o estado de alerta na 

iminência de eventos adversos (LOPES et al., 2009, p.24). 

A atuação do Nudec deve estar voltada a fim de nortear a comunidade sobre a 

importância dos desastres e sobre formas de trabalhar na prevenção deles.  



50 

 

Espera-se, através dos Nudec, promover a educação da comunidade para 

prevenção de desastres, cadastrar os recursos e os meios de apoio disponíveis na comunidade 

para auxiliar em casos de desastre, promover capacitações, manter contato permanente com os 

órgãos de Defesa Civil e ainda colaborar com a Comdec na realização de sua missão (MINAS 

GERAIS, 2006). 

Em seus estudos, Lucena (2005, p.14) destaca que através do trabalho conjunto 

entre a Defesa Civil e a comunidade, os Nudec aproximam e estimulam “[...] a população para 

participação e construção de uma cultura voltada à prevenção dos riscos.”. Tal aproximação 

aumenta a socialização, o crescimento do indivíduo e a sensação de pertencimento da 

comunidade. Além do exposto, a participação aumenta a auto-estima dos membros dessa 

comunidade em razão do sentimento de valorização e da cidadania que os Nudec promovem. 

Segundo a autora, o Nudec “viabiliza espaços participativos e democráticos na 

comunidade, articula os diversos atores sociais para a consolidação de um plano que vise a 

construção de princípios para uma melhor convivência com o meio ambiente local (Lucena, 

2005, p. 14). 

Para que um Nudec seja criado, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

deve, em um primeiro momento, investir em um processo de mobilização da comunidade. 

O ponto de partida para a construção de um processo participativo da 

comunidade, é a mobilização, a sensibilização e a conscientização da 

população residente nas áreas de maior vulnerabilidade, visando a 

descentralização da gestão e o monitoramento dos riscos (Lucena, 2005, p. 

15). 

A população deve ser conscientizada a que riscos está sujeita e o que pode ser 

feito por ela enquanto membro da comunidade. Todos que compõem a comunidade podem 

envolver-se nas ações do Nudec, e é justamente a variedade de atores sociais que valoriza e 

potencializa as ações do Núcleo. 

Nesse sentido, conclui-se que, devido à complexidade e a importância dos 

desastres, a comunidade deve estar mobilizada, sensibilizada e capacitada para enfrentar o 

risco a que está sujeita. 

Trata-se, portanto, de promover a mobilização e sensibilização da 

comunidade para que ela possa apropriar-se das potencialidades e dos 

problemas referentes ao seu meio ambiente local, possibilitando o despertar 

para o enfrentamento das problemáticas de risco que afetam os cidadãos de 

forma individual e coletiva (Lucena, 2005, p. 22). 

Salienta-se o disposto no art. 2º da Lei Federal n.12 608/12, que assegura que a 
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adoção de medidas que visem à redução dos riscos de desastre são de responsabilidade do 

governo, em suas esferas federal, estadual e municipal, em colaboração com as entidades 

públicas e privadas, além da sociedade em geral.  

Art. 2o É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.  

§ 1o As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração 

de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.  

§ 2o A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a 

adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. 

(BRASIL, 2012) 

O artigo 8º do mesmo dispositivo legal estabelece as competências do 

município no contexto da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – Pnpdec. (BRASIL, 

2012) 

Trata-se de competência do município a identificação, o mapeamento e a 

realização de vistorias de suas áreas de risco de desastre, devendo o município, quando for 

indicado ao caso, realizar a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas 

vulneráveis suscetíveis à ocorrência de desastres. (BRASIL, 2012) 

Destaca-se que o texto legal estabelece que cabe ao município manter a 

comunidade informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 

formas de autoproteção para casos de desastres. (BRASIL, 2012) 

A lei estabelece ainda, em seu inciso XV, ser responsabilidade do município: 

[...] estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e 

associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o 

treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as 

comunidades apoiadas (BRASIL, 2012). 

Conclui-se, dessa maneira, que cabe ao município promover a participação dos 

diversos atores sociais para atuação conjunta e articulada. 

Pode-se concluir que os Nudec desempenham um papel de extrema relevância 

junto à comunidade no que diz respeito à minimização dos riscos e dos desastres nas 

localidades. 

 [...] tem um significado de extrema relevância no processo de mitigação dos 

riscos e desastres ocorridos no âmbito do município, enfatizando que no 

momento e que a população é envolvida no planejamento e no 

gerenciamento dos riscos, há naturalmente, uma resposta positiva que se 

inicia desde a prevenção aos desastres e preparação às emergências até a 

reconstrução dos cenários afetados (LUCENA, 2005, p. 12). 

Apesar de encontrar-se bem sistematizado e regulamentado, a implementação 
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de um sistema integrado de Defesa Civil encontra dificuldades. 

Segundo a Conferência Geral sobre Desastres, três são as principais 

dificuldades que impedem o efetivo funcionamento do Sistema de Defesa Civil no Brasil: a 

primeira trata-se do “fenômeno da indiferença - a inércia”, tanto da comunidade como do 

governo, “para a gravidade e importância dos desastres.” A segunda refere-se à falta de 

participação da comunidade e seu despreparo face aos desastres, e a terceira relaciona-se à 

falta de uma cultura da importância da prevenção permanente aos desastres (BRASIL, 

2007b). 

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública são mecanismos eficientes 

de participação popular nas políticas de Segurança Pública.  
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4 OS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Na presente seção, realiza-se a caracterização dos Conselhos de Segurança 

Pública (Consep), sua conceituação, evolução histórica, finalidades e particularidades. 

Posteriormente, analisa-se o conceito de Segurança Cidadã no Estado Brasileiro. 

4.1 Antecedentes 

Em seus estudos, Silva (2006) esclarece que ao fim da década de 70 uma nova 

perspectiva começou a se espalhar pelo mundo. Tratava-se de um modelo de “[...] polícia 

preventiva ou pró-ativa com apelo à participação Popular [...]”, em que se buscava adotar 

ações preventivas, contrapondo-se ao modelo de polícia reativa até então vigente. (SILVA, 

2006, p. 42) 

Destaca-se que o novo modelo tem origem nos Estados Unidos, mas pôde ser 

observado também em outros países do mundo. No território brasileiro o fenômeno foi 

observado nos anos 80. Graças à democratização do país em decorrência da promulgação da 

Constituição de 1988, o modelo foi fortalecido. (SILVA, 2006) 

Citando principalmente o art. 144 da Carta Magna, o qual declara que a 

segurança pública passa a ser “responsabilidade de todos”, o autor afirma que “a Constituição 

conferiu suporte jurídico para a participação da sociedade civil também na produção de 

políticas públicas de segurança” (SILVA, 2006, p. 43). 

Salienta-se que a polícia comunitária viabiliza uma interação entre os órgãos de 

segurança pública e a sociedade: 

Neste sentido, o policiamento comunitário dá ênfase à reciprocidade entre 

polícia e comunidade na ação conjunta para a solução dos problemas ligados 

à criminalidade. Isso implica a motivação dos cidadãos para que cooperem 

com a polícia fornecendo informações e dando retorno quanto aos resultados 

do policiamento (SILVA, 2006, p. 43). 

No período que antecede a participação popular na segurança pública, a 

atuação da comunidade se limitava à comunicação dos crimes à polícia, e a atuação dos 

organismos policiais se restringia à resposta ao delito. 

Souza (1999) destaca que, em Belo Horizonte, a primeira experiência de 
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controle do crime através da aproximação da polícia e a comunidade se deu através do 

policiamento distrital, no início da década de 90.  

A autora esclarece que a experiência se deu com a implementação de um 

“policial do bairro”, com a missão de atuar mais próximo à comunidade, conhecendo as 

pessoas e as mazelas da localidade. (SOUZA,1999) 

Segundo a autora, em razão da falta de controle, a experiência não obteve o 

sucesso esperado, mas reafirmou a necessidade de aproximação entre polícia e a comunidade 

para maior controle do crime. . (SOUZA,1999) 

A partir da experiência do policiamento distrital, desenvolveu-se o 

policiamento comunitário. 

Silva (2006) afirma que, em Belo Horizonte, foi a partir de 1993 que se 

observaram “as primeiras experiências de policiamento comunitário”. 

Segurança Pública no Brasil foi um assunto tratado, até pouco tempo, quase 

exclusivamente pelas óticas criminalista e militar. Experiências com a 

participação comunitária visando o combate à violência são medidas 

recentes. No país, as primeiras experiências com o policiamento comunitário 

ocorreram na década de 80 e, em Minas, no início dos anos 90 (SILVA, 

2006, p. 47). 

Em consonância com o afirmado por Silva (2006), Reis (2010) destaca que, 

face aos novos desafios da modernidade, passou-se a exigir da polícia respostas mais efetivas 

aos problemas de criminalidade. Tais respostas deveriam ir além do modelo reativo de 

policiamento até então experimentado em muitas partes do mundo.  

Desta maneira, surge a filosofia da polícia comunitária como uma ferramenta 

possível para o enfrentamento do crime. 

A Polícia comunitária representa um marco na mudança de conceito de 

“força policial” para “serviços policiais”. Trata-se de uma nova polícia que 

trabalha orientada para a proteção de todas as pessoas da comunidade, 

buscando servi-las e construindo uma vida social harmoniosa. È um serviço 

público que pode usar a força para proteger o cidadão (VILLAS BÔAS, 

2003, p.27). 

Pode-se definir policiamento comunitário como: 

Policiamento comunitário é uma filosofia e uma estratégia organizacional 

que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se 

na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar 

juntas para identificar, priorizar, e resolver problemas contemporâneos tais 

como crimes, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do bairro, 

com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área 

(TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1994, p. 5). 
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Os autores esclarecem que o “policiamento comunitário é ao mesmo tempo 

uma filosofia (uma maneira de pensar) e uma estratégia organizacional (uma maneira de 

desenvolver a filosofia) [...]” que viabiliza uma resposta conjunta entre a polícia e a 

comunidade. Trata-se de uma filosofia que tem por base a parceria entre a comunidade e a 

polícia, e, para que tal parceria seja efetivamente estabelecida, é fundamental o 

comprometimento dos responsáveis pela a segurança pública com a filosofia do policiamento 

comunitário e seus princípios. (TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1994, p.9). 

Salienta-se que Trojanowicz e Bucqueroux (1994) explicitam que a parceria 

entre a comunidade e a polícia cabe não somente para resolver problemas como crimes, mas 

também outros aspectos que comprometam a qualidade de vida na comunidade. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que o policiamento comunitário trata-se de 

uma filosofia voltada para a cooperação entre o Estado e a sociedade na segurança pública: 

O Policiamento Comunitário, principal abordagem neste documento, 

expressa uma filosofia operacional orientada à divisão de responsabilidades 

entre a polícia e cidadãos no planejamento e na implementação das políticas 

públicas de segurança (BRASIL, 2007a, p. 24). 

 Segundo Skolnick e Bayley (2006), o princípio básico do modelo de 

policiamento comunitário é o comprometimento da polícia e da comunidade buscando 

soluções efetivas para os problemas contemporâneos. Salientam que “o policiamento 

orientado para a comunidade” representa um avanço nas atividades da polícia. 

Por se tratar de um assunto complexo, a responsabilidade pela segurança deve 

ser compartilhada entre o Estado e a comunidade: 

A premissa central do policiamento comunitário é que o público deve 

exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção da segurança. A 

polícia não consegue arcar sozinha com a responsabilidade, e, sozinho, nem 

mesmo o sistema de justiça criminal pode fazer isso. “Numa expressão 

bastante adequada, o público deve ser visto como co-produtor da segurança e 

da ordem, juntamente com a polícia” (SKOLNICK ; BAYLEY, 2006, p.18). 

Marcineiro e Pacheco (2005, p.84) esclarecem que “sem a parceria entre a 

polícia e a comunidade não é possível que se tenha uma Polícia realmente comunitária.”. 

Contudo, salientam que esta parceria deve estar firmada na busca de soluções para os 

problemas locais, o que vai além do simples fato de ouvir as comunidades. Busca-se localizar 

soluções criativas para evitar a quebra da ordem pública  

Outro aspecto destacado por Marcineiro e Pacheco (2005) é que este modelo 

organizacional descentralizado, oferecido pela polícia comunitária, possibilita que as soluções 

para os problemas de segurança pública sejam personalizadas para cada comunidade. Ou seja, 
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levam em conta fatores culturais, sociais, políticos, econômicos, geográficos, dentre outros. 

Para os autores, os problemas de segurança pública devem receber tratamento 

específico. Deve-se buscar soluções que se adaptem ao cenário, e não modelos pré-

concebidos e universais: 

Cada problema de segurança possui suas próprias características e cada 

comunidade suas peculiaridades, isto impõe a certeza de que os crimes e as 

violências praticadas em cada comunidade exigem um encaminhamento 

construído a partir das especificidades do somatório de variáveis 

intervenientes geradas pelos atores e pelo cenário onde o problema ocorre 

(MARCINEIRO; PACHECO, 2005, p. 95). 

Deve-se buscar a participação social, deixando para trás o modelo de polícia 

reativa. Buscar soluções preventivas para os problemas locais de forma criativa e através da 

parceria polícia/comunidade.  

Marcineiro e Pacheco (2005), com relação aos Conselhos Comunitários de 

Segurança (Consep), esclarecem que se trata de entidade sem fins lucrativos que possibilitam 

o exercício da cidadania. 

Destaca-se que a criação dos Consep se deu em razão da difusão da filosofia de 

Polícia Comunitária no Brasil: 

Com a difusão da filosofia da Polícia Comunitária no país, ocorreu nos anos 

90, até o início do século atual, uma explosão de Conselhos [...] (BRASIL, 

2007a, p. 311). 

No próximo momento, são explicitados os Conselhos de Segurança Pública.  

4.2 Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) 

Etimologicamente, conselho se refere a parecer, juízo (CUNHA, 2010b), 

enquanto comunitário faz referência a comum(CUNHA, 2010a). 

Villas Bôas (2003), em seus estudos, realiza uma apurada análise dos termos 

em questão: 

[...] a palavra Conselho designa a assembleia, em que se toma deliberação a 

respeito de certos assuntos, submetidos à sua apreciação. Juridicamente 

falando designa a corporação ou o departamento público, a que se cometem 

atribuições para dar parecer ou deliberar sobre vários assuntos de ordem 

administrativa ou interesse público, submetidos a seu estudo, apreciação, 

discussão, aprovação ou solução. Já nas associações privadas, como no caso 
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dos CONSEP, é utilizado para indicar certas espécies de comissões, a que se 

outorgam poderes para dar pareceres sobre assuntos referentes à 

administração interna das organizações (VILLAS BÔAS, 2003, p. 36). 

O autor prossegue sua análise discorrendo sobre o termo comunitário: 

Comunitário é aquilo respeitante à comunidade, considerada quer como 

estrutura fundamental da sociedade, quer como tipo ou forma específica de 

agrupamento. Comunidade na acepção de corporação ou associação (união 

de várias pessoas para um fim comum), estando legalmente organizadas 

tomam o caráter de pessoa jurídica de direito privado (VILLAS BÔAS, 

2003, p. 36). 

Segundo a Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança pública nº 

05/2.002 – CG, Consep trata-se de: 

Entidade de direito privado, com vida própria e independente em relação à 

Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público; modalidade de associação 

comunitária, de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída no 

exercício do direito de associação garantido no art. 5º, XVII, Constituição 

Federal, e que tem por objetivos mobilizar e congregar forças da 

comunidade para a discussão de problemas locais da segurança pública, no 

contexto municipal ou em subdivisão territorial de um município (MINAS 

GERAIS, 2002, p. 6).  

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) são entidades de 

direito privado, de utilidade pública, sem fins lucrativos, com objetivo de mobilizar e 

congregar a comunidade buscando diagnosticar e buscar soluções para problemas de 

segurança pública. Trata-se de uma ferramenta importante para se criar redes de proteção 

buscando melhoria na segurança pública. 

O Consep está organizado, conforme as diretrizes definidas pela PM, para 

discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas 

comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar 

laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças (SILVA, 

2006, p. 68). 

O Consep é composto por uma comunidade mobilizada e interessada nos 

problemas que afetam a comunidade e na busca de soluções para tais problemas. 

Os Conselhos Comunitários de Segurança são entidades sem fins lucrativos, 

que se juntam ao sistema de segurança pública, sendo o local onde a 

comunidade, desempenhando o seu papel constitucional de cidadão, pode 

participar faticamente nas decisões do Estado nos temas relacionados à 

segurança pública (EMERIM, 2007, p. 44). 

Portanto, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública são espaços 

destinados a garantir os direitos de cidadania no que diz respeito à participação popular nas 
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políticas de segurança pública. 

Para Emerim (2007), a legitimação da participação comunitária nas políticas de 

segurança pública encontra respaldo no artigo 144, caput, da Constituição Federal, conforme 

se observa: 

Artigo 144º - A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos 

[...] (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os Conselhos de Segurança Pública 

refletem o preconizado pelo art. 144 da Constituição Federal: 

Os CONSEGs se apresentam como uma importante ferramenta da Polícia 

Comunitária, formados por grupos de cidadãos, que voluntariamente buscam 

realizar ações em benefício da Segurança Pública, atendendo o que 

preconiza o Art.144 da Constituição Federal, onde prevê que a Segurança 

Pública é dever e do Estado e direito e responsabilidade de todos (EMERIM, 

2007, p. 45). 

Além do mencionado artigo, salienta-se também o disposto no artigo 5º, no 

inciso XVII do mesmo texto legal, que assegura: “é plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, vedada a de caráter paramilitar” e ainda no inciso XX prevê que: “ninguém poderá ser 

compelido a associar-se ou a permanecer associado” (BRASIL, 1998). 

Dessa forma, observa-se que a segurança pública é um direito e 

responsabilidade de todos, portanto, a parceria polícia e comunidade é um importante 

mecanismo na construção da ordem pública. 

A fim de situar os Conselhos no tempo, faz-se necessária uma análise histórica 

dos Consep, exposta a seguir. 

4.3 Evolução histórica 

Esclarecem Ribeiro e Teodósio (2011) que no Brasil as primeiras iniciativas de 

criação de Conselhos Comunitários de Segurança Pública ocorreram ao final dos anos 80,  se 

consolidando posteriormente.  

Os autores salientam que os conselhos não foram instituídos explicitamente 

pela Constituição de 1988, sendo, de fato, uma iniciativa das organizações policiais em 

resposta às “[...] pressões do ambiente que se tornava mais democrático e participativo [...]” 
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(RIBEIRO; TEODÓSIO, 2011, p. 124). 

Segundo Silva (2006), no território brasileiro, São Paulo foi um dos primeiros 

Estados a utilizar os conselhos como ferramenta potencializadora do policiamento preventivo. 

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) paulistas foram estabelecidos através do 

Decreto Estadual nº 23.455 e regulamentados pela Resolução SSP-37, de 10 de maio de 1985. 

A instituição dos CONSEGs em São Paulo aconteceu em 10 de maio de 

1985, onde algumas experiências de parcerias entre a Polícia Militar e a 

comunidade alcançaram resultados positivos e significativos na solução de 

problemas com a segurança pública, entre elas os CONSEGs. Os 

responsáveis pela segurança no Estado analisaram o policiamento realizado 

por polícias estrangeiras, em especial o Japão nas estruturas policiais de 

Koban e Shuzaicho
13

 que desenvolviam o policiamento comunitário 

(EMERIM, 2007, p. 40). 

Destaca Emerim (2007) que a polícia paulista buscava uma maior interação 

com a comunidade e dispunha, à época, de vários programas com este fim. (EMERIM, 2007). 

Aponta Silva (2006, p.62) que existe uma controvérsia com relação a tal 

pioneirismo, uma vez que o Estado do Paraná relata ser o precursor na utilização dos 

conselhos comunitários de segurança no Brasil, com “[...] experiências registradas nas cidades 

de Londrina, em abril de 1982, e em Maringá, em junho de 1983.” 

Em linhas gerais, os conselhos comunitários de segurança são definidos – 

tanto em São Paulo como no Paraná – como um grupo de pessoas do mesmo 

bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e 

acompanhar a solução de problemas comunitários de segurança, desenvolver 

campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre 

as várias lideranças locais (SILVA, 2006, p. 62). 

Independente de qual Estado foi o pioneiro na implementação dos conselhos, 

em ambas as localidades o trabalho desenvolvido e o foco são semelhantes. 

Com nomenclaturas às vezes diferentes
14

, estatutos adaptados às realidades 

                                                      

13
  Consta na Instrução Nº 3.03.07/2010-CG que regula a atuação da base comunitária (BC) e da base 

comunitária móvel (BCM) na PMMG, que o Japão possui expertise em polícia comunitária e em bases 

comunitárias. O serviço destas bases é prestado por policiais da Polícia Nacional do Japão, que 

permanecem em postos localizados em esquinas, conhecidos como Koban, ou em postos maiores, 

semelhantes a residências, conhecidos como Chuzaisho. É através destes postos que o policiamento 

comunitário é realizado. De acordo com a Instrução, Base Comunitária é uma ação preventiva realizada em 

parceria com a comunidade que se utiliza como referência uma edificação policial-militar e tem por 

“objetivo de reduzir o crime de menor potencial ofensivo, a sensação de insegurança e a desordem pública 

em áreas com alta densidade populacional.” (MINAS GERAIS, 2010, p.34). 
14

  Com relação às nomenclaturas, a título de exemplo e com o intuito de facilitar a compreensão do trabalho, 

Minas Gerais utiliza a sigla Consep, já Santa Catarina e São Paulo, Conseg.  
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regionais, diretrizes e normas subordinadas às leis que regem as polícias nas 

várias unidades da federação, experiências diferenciadas com os conselhos 

comunitários de segurança foram se disseminando pelo país e, em 1995, tais 

órgãos estavam implantados também no Rio de Janeiro. Atualmente, 

conselhos dessa natureza estão presentes em Santa Catarina, Bahia, Rio 

Grande do Sul, Amazonas, Mato Grosso, Distrito Federal entre outros 

Estados (SILVA, 2006, p. 63). 

No Estado mineiro, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) 

começaram a ser implantados no ano de 2000, inicialmente em Belo Horizonte
15

, e, segundo 

Silva (2006, p. 65), se trataram de “arranjos concebidos dentro de um programa mais amplo 

da corporação militar, deslanchado em 1999, denominado Polícia de Resultados”. 

Em Minas Gerais, o processo de disseminação da estratégia de policiamento 

comunitário, implementada pelos conselhos comunitários de segurança 

pública, tem como ator primordial a própria Polícia Militar de Minas Gerais. 

Assim, a partir de 1993, as companhias de polícia militar de todo o estado, 

com o apoio e incentivo das prefeituras mineiras e de diversas associações, 

constituíram espaços específicos para participação popular no planejamento 

das ações policiais militares, de maneira a não apenas democratizar as 

políticas de segurança pública, mas, sobretudo, tornar mais eficiente as 

políticas públicas de combate à criminalidade (RIBEIRO; TEODÓSIO, 

2011, p. 124). 

A esse respeito, Silva (2006) afirma que o programa direcionou as ações da 

PMMG de forma que o combate à criminalidade e violência se deu com base no mapeamento 

da criminalidade e descentralização das demandas das comunidades . 

Para Beato (2002), neste período, os Consep e o sistema de geoprocessamento 

de dados apresentaram-se como base da nova estratégia de segurança pública implementada 

pelo Estado de Minas Gerais. 

A utilização do geoprocessamento e a criação dos Conselhos Comunitários 

de Segurança – Conseps – tornam-se os pilares para a viabilização dessa 

nova política de polícia. A “Polícia de Resultados” tem como princípios 

norteadores de sua ação: regionalização e descentralização das atividades de 

policiamento ostensivo; utilização de ferramentas de geoprocessamento da 

violência, criminalidade e análise das características sócio econômicas das 

Subáreas das Companhias; avaliação de resultados e estabelecimento de 

metas quantitativas a serem atingidas; desenvolvimento de parcerias 

comunitárias através dos Conselhos de Segurança (BEATO, 2002, p.6). 

Conforme assegura Ribeiro e Teodósio (2011), após a instalação dos Consep 

                                                      

15
  Á época, os Consep encontravam-se na área de responsabilidade da Oitava Região de Polícia Militar, tendo 

sido instalados vinte e quatro CONSEP, que correspondiam ao número de companhias de polícia militar 

existentes. (VILLAS BÔAS, 2003) 
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em Minas Gerais, sua primeira missão foi a realização de campanhas educativas para 

conscientizar a comunidade da missão institucional da Corporação. 

Destaca-se que logo no início realizou-se uma capacitação para os envolvidos 

no programa: 

Para a implantação do programa, foi organizado, em parceria com a UFMG, 

o curso Interação/Integração Comunitário na Área de Segurança Pública em 

julho de 2000. Esse curso teve como público alvo os membros dos 

CONSEP’s e policiais comandantes, oficiais e praças das companhias de 

polícia. Também participaram policiais responsáveis pela comunicação 

social da PMMG, da administração e oficiais ligados ao treinamento de 

policiais. Ao todo cerca de 400 pessoas participaram do curso que teve 

duração de cinco dias, num total de 40 horas. O objetivo foi capacitar 

policiais e lideranças na filosofia da polícia comunitária discutindo seus 

elementos constitutivos, o policiamento orientado para solução de problemas 

e a parceria comunitária, esclarecendo o conceito, a função, o campo de 

atuação e a metodologia dos conselhos comunitários de segurança pública 

(BEATO, 2002, p. 7). 

Ao final do curso, cada responsável pelo Consep da área e o comandante da 

companhia correspondente elaboraram um planejamento das ações a serem realizadas durante 

o próximo ano (BEATO, 2002). 

Após este primeiro curso, foi realizado outro, à distância (BEATO, 2002). 

A parceria inicial realizada entre a comunidade e a polícia se limitou a questões 

logísticas, onde a carência de recursos da polícia era suprida pela comunidade e a prefeitura 

local (RIBEIRO; TEODÓSIO, 2011). 

Beato (2002) complementa, afirmando que: 

A ênfase nas parcerias logísticas contribuiu para a inversão do conceito de 

polícia comunitária passando a ser identificado como estratégia 

organizacional alternativa para suprir o parco investimento Estatal na 

segurança pública (BEATO, 2002, p.6). 

Superado esse momento inicial, as parcerias logísticas foram suprimidas (o 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se posicionou contrário a esse tipo de parceria) 

e os Conselhos foram efetivamente sendo implantados, e a população local passou a participar 

na discussão das políticas públicas de segurança e na sua implementação e fiscalização 

(BEATO, 2002). 

Essa mudança no funcionamento dos Conseps fez com que esses 

conseguissem dar um passo significativo no sentido de se consolidar como 

espaços privilegiados de ação pública, cujas decisões são decorrentes da 

partilha de poderes institucionais (RIBEIRO; TEODÓSIO, 2011, p. 125). 
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Para Beato (2002, p.6) “O policiamento comunitário insere-se aqui como uma 

das bases de sustentação de uma perspectiva mais ampla de redefinição de serviços policiais.”  

De acordo com o exposto, necessário se faz esclarecer quais as finalidades e 

particularidades dos Conselhos de Segurança Pública. 

4.4 Finalidades e particularidades 

A Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança pública nº 05/2.002 – CG 

enumera duas finalidades precípuas do Consep, sendo elas: 

a) Congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e as de 

outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligados à segurança pública, 

para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentem 

maior exposição a fatores de risco que interfiram na dignidade humana; 

b) democratizar o planejamento das atividades de polícia ostensiva de 

preservação da ordem pública, no âmbito de cada município, para a 

definição de prioridades de segurança pública, no espaço de abrangência de 

cada CONSEP (MINAS GERAIS, 2002, p. 8). 

Portanto, possui duas finalidades principais: congregar atores para discutir e 

adotar medidas que melhorem a qualidade de vida da comunidade e, ainda, estabelecer esses 

atores sociais como corresponsáveis pelas ações de polícia ostensiva. 

Destaca-se que, através dos Conselhos, é possível conhecer os problemas de 

segurança e sugerir respostas viáveis, e, além do mais, aproximar a comunidade que se 

envolve em busca do bem-estar comum. 

O Consep está organizado, conforme as diretrizes definidas pela PM, para 

discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução dos problemas 

comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar 

laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças (SILVA, 

2006, p. 68). 

Segundo o art. 2º do Anexo “A” da Diretriz 05/02-CG, que estabelece o 

Estatuto do Conselho Comunitário de Segurança Pública, verificam-se alguns dos objetivos 

específicos do Consep, que são: 

Artigo 2º - O Consep possui os seguintes objetivos específicos: 

I - Constituir-se em canal privilegiado, pelo qual as autoridades policiais e de 

órgãos do sistema de defesa social locais, auscultarão a comunidade, 

contribuindo para que as instituições estaduais, operem em função dos 

cidadãos e da comunidade; 
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II - Congregar as lideranças comunitárias da área, conjuntamente com as 

autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa social, no sentido de 

planejar ações integradas de segurança, que resultem na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. 

[...] 

IV - Articular a comunidade visando a solução de problemas ambientais e 

sociais, que tragam implicações policiais; 

[...] 

VI - Promover palestras, conferências, fóruns de debates e implantar 

programas de instrução e divulgação de ações e autodefesa às comunidades, 

inclusive estabelecendo parcerias, visando aos projetos e campanhas 

educativa de interesse da segurança pública; 

VII - Colaborar com as iniciativas de outros órgãos que visem o bem-estar 

da comunidade, desde que não colidam com o disposto no presente estatuto; 

[...] 

XV - Auxiliar as instituições do Sistema de Defesa Social na adoção de 

medidas práticas e sociais, visando o cumprimento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, bem como adoção de medidas com vistas apoiar as 

atividades relacionadas à proteção do meio ambiente e as ações que visem a 

implantação de atividades relacionadas com a Polícia Comunitária. (MINAS 

GERAIS, 2002, p.12). 

Portanto, verifica-se que a participação da comunidade na segurança pública 

através dos Consep é ampla e vai desde o levantamento e discussão dos problemas de 

segurança pública até o planejamento e a definição de respostas aos problemas.  

Há de se ressaltar que o foco dos Conselhos é a parceria Estado e comunidade 

para prevenção do crime. 

O objetivo dos Conselhos, por sua vez, é desenvolver programas de 

prevenção da criminalidade com a participação da comunidade (BEATO, 

2002, p. 7). 

A Abrangência de um Consep coincidirá “[...]com o espaço de 

responsabilidade territorial da fração a ele vinculada.” (MINAS GERAIS, 2002) 

A área de abrangência dos Conselhos cobre toda a cidade de Belo Horizonte, 

pois coincide com as áreas de patrulhamento das companhias da Polícia 

Militar. Seu desempenho, entretanto, é bastante variado: em algumas regiões 

os conselhos mantém reuniões mais regulares, e seus membros são mais 

atuantes, em outras essa mobilização pode ser mais difícil (BEATO, 2002, p. 

8). 

Para Silva (2006, p. 67), a estratégia de vincular um Conselho a cada fração 

visa “[...] descentralizar as demandas por segurança, atendendo às especificidades de cada 

região, sob responsabilidade territorial de uma companhia a ele vinculada.”. 

Ou seja, cada Conselho se torna responsável pela área de abrangência daquela 

companhia a que se encontra vinculado, sendo responsável pelo diagnóstico dos problemas 
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locais e pelo planejamento das estratégias para a prevenção do crime. 

Ficou estabelecido, ainda pela Diretriz, que, quando necessário e a critério da 

Região de Polícia Militar, a comunidade poderá ser mobilizada para instalação de mais de um 

CONSEP na mesma localidade (MINAS GERAIS, 2002). 

A criação de Consep é direito assegurada pelo art. 5o, § XVII, da Constituição 

Federal, que declara “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 

paramilitar”. (BRASIL, 1998) 

O artigo estabelece a faculdade de associar-se ou a permanecer associado, 

devendo a Polícia Militar mobilizar a comunidade local informando dos benefícios e da 

importância do trabalho em conjunto polícia e comunidade, no enfrentamento dos problemas 

da segurança pública, e da necessidade de criação no Consep na fração.  

Entende-se que a comunidade local deve ser convencida da importância de sua 

participação no levantamento das demandas e na busca das melhores soluções para os 

problemas comuns. 

No contexto da atuação dos Conseps, conforme Diretriz nº 05/2002, à 

Polícia Militar cabe desenvolver atividades de apoio à criação do órgão, à 

sua estruturação e ao seu funcionamento. Esse incentivo deverá se processar 

por meio de reuniões, participação nas discussões comunitárias e incentivo à 

integração dos vários agentes reais e potenciais envolvidos na busca de 

soluções para os problemas de segurança. A instalação dos conselhos, 

segundo a Diretriz nº 05/2002, não inviabiliza ou substitui a existência e 

funcionamento de associações de bairros e outros conselhos que possuam 

regimento interno ou estatuto definido (SILVA, 2006, p. 71). 

Destaca-se que busca-se, através do Consep, utilizar das potencialidades dos 

atores sociais da comunidade na busca de soluções viáveis para os problemas de 

criminalidade. 

Os CONSEPs têm a importante missão de aproveitar as potencialidades dos 

vários “atores” sociais que convivem nas localidades onde os mesmos se 

encontram, descentralizando os serviços públicos e aproximando a 

comunidade da polícia, apresentando assim, uma estratégia visível e 

necessária para o enfrentamento do quadro crítico do aumento da 

criminalidade (VILLAS BÔAS, 2003, p. 7). 

Silva (2006) discorre sobre a composição do Consep afirmando que este é 

composto por uma diretoria, que é o órgão executivo do Conselho e compõe-se do presidente, 

o vice-presidente, um diretor administrativo (secretário) e um diretor financeiro (tesoureiro).  

Aponta o autor que os membros do Consep são escolhidos por via eleitoral, 

podendo se habilitar qualquer cidadão que se encontre quite com a Justiça Eleitoral. No 

processo eleitoral, tem direito a voto o cidadão que resida na área de abrangência do Consep e 
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que proceda ao cadastramento no período eleitora (SILVA, 2006). 

Os Consep encontram-se inseridos no conceito de Segurança Cidadã, onde o 

foco é a comunidade e as atividades de polícia são executadas através de uma parceria entre a 

polícia e a sociedade. 

4.5 Segurança Cidadã 

Conforme mencionado, a segurança pública, antes da redemocratização, era 

observada somente sobre a ótica do Estado, e a polícia era uma polícia repressiva e reativa. 

Para compreender a visão tradicional sobre a segurança pública, é preciso ter 

em conta que, com a abertura democrática, a transição das instituições de 

segurança pública é algo lento e gradual, marcada por uma herança do 

período ditatorial e que, portanto, a lógica de trabalho existente até então era 

predominantemente reativa, alimentada pelo crescente medo da população 

(BRASIL, 2009, Módulo 3, p.4,). 

O novo paradigma da segurança pública é a segurança com cidadania, cujo 

foco está no cidadão, os esforços são conjugados com ações repressivas e preventivas, e que 

pressupõe um trabalho conjunto entre a sociedade e a polícia. (BRASIL, 2009). 

Foi a partir do processo de redemocratização que a segurança cidadã e as 

políticas municipais de segurança cidadã adquiriram importância na América Latina 

(MESQUITA NETO, 2006). 

Destaca-se que o termo “segurança cidadã” foi escolhido com o fim de romper 

com o distanciamento entre a polícia e a sociedade: 

A opção pela expressão “segurança cidadã” deve-se ao fato de que, durante o 

período de regimes autoritários, os assuntos de segurança pública foram 

confundidos com e tratados como assuntos de “segurança interna” e de 

“segurança nacional” – nos dois casos, com uma implicação clara de 

associar estes assuntos apenas ou prioritariamente às forças policiais e, mais 

ainda, às forças armadas (MESQUITA NETO, 2006, p. 6). 

Nas políticas de “segurança cidadã”, além dos governantes escolhidos através 

de processo eleitoral, “as políticas democráticas são caracterizadas pela transparência, 

participação social, subordinação à lei e respeito aos direitos humanos” (MESQUITA NETO, 

2006, p. 6). 

Mesquita Neto (2006) considera como fundamental, para o desenvolvimento 

das políticas de segurança cidadã, a participação e o apoio daqueles que implementam as 
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políticas como seus usuários. Destaca ainda que, nos regimes democráticos, para o sucesso 

das políticas públicas, a mobilização e participação da comunidade são fundamentais. 

(MESQUITA NETO, 2006) 

É nesse sentido que se procura verificar a importância dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública na potencialização da participação comunitária através 

dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil. 

4.6 As semelhanças entre os Conselhos de Segurança Pública e os Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil 

Segurança Pública pode ser conceituada como “o afastamento por meio de 

organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal, que possa afetar a ordem pública, em 

prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos de propriedade do cidadão.” Ainda, segundo a 

mesma obra, a Segurança Pública “exerce-se para a preservação da Ordem Pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio” (SILVA, 2008c, p. 1270). 

Portanto, percebe-se que o termo faz referência a todo perigo ou mal que possa 

afetar a Ordem Pública, não restringindo à prevenção e ao combate ao crime. Salienta-se, 

ainda, que o conceito abarca a proteção à vida, à liberdade e aos direitos do cidadão como um 

todo. 

Destaca-se que o termo “ordem” pode ser definido como [...] a prescrição, é o 

sistema de regras ou a soma de princípios criados para estabelecer o modo ou a maneira por 

que se deve proceder ou agir, dentro da sociedade, em que se vive, ou das instituições, que se 

possa participar (SILVA, 2008b, p. 988). 

Já incolumidade pública define-se como “o conjunto de bens jurídicos e 

interesses correlatos de proteção penal à vida e à integridade física das pessoas e à segurança 

e à saúde comuns ou públicos” (SILVA, 2008a, p. 727). 

O art. 144 da Constituição Federal estabelece a segurança pública como um 

“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio[...]” (BRASIL, 1998). 

Cretella Jr. (1993, p. 3416) esclarece que “[...] o cidadão tem o direito a ser 

protegido pelo Estado, mas reciprocamente tem o dever de cooperar com ele”. 

No mesmo sentido, Emerim (2007, p. 53) declara que “[...] a segurança pública 
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não está afeta apenas ao Estado constituído, ela é de responsabilidade de todos, incluindo não 

só a sociedade em geral, mas principalmente as comunidades”.  

Acrescenta o autor que tanto o Consep quanto o Nudec trabalham em prol da 

segurança pública, e a comunidade envolvida no Conselho e no Núcleo tem responsabilidade 

no que se refere à segurança pública da localidade em que vive, com base no disposto na 

Constituição Federal, especificamente em seu art. 144. (EMERIM, 2007) 

Emerim (2007, p. 53) completa afirmando que “[...] a questão segurança 

pública, abrange também as questões relacionadas às ações de Defesa Civil”.  

Destaca-se o disposto no texto da Constituição do Estado de Minas Gerais que 

trata sobre a defesa social: 

Art. 133 – A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de 

todos, organiza-se de forma sistêmica visando a: 

I – garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, 

com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e 

privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas; 

II – prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em 

casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos; 

III – promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e 

a criminalidade (MINAS GERAIS, 1989). 

O texto constitucional salienta que a defesa social será organizada de forma 

sistêmica e destaca como um dos objetivos do Sistema de Defesa Social prestar a Defesa 

Civil. 

 A doutrina de Defesa Civil não se cansa de afirmar da importância da 

congregação de forças dos órgãos estatais, bem como o envolvimento da sociedade civil 

organizada e a comunidade. 

Destaca-se, ainda, no texto da Constituição de Minas Gerais, a questão da 

manutenção da ordem pública. Afirmou-se anteriormente a importância da manutenção da 

ordem pública quando estuda a segurança pública. 

Marcineiro e Pacheco (2005), com relação aos Conselhos Comunitários de 

Segurança esclarecem que trata-se de entidades sem fins lucrativos que possibilitam o 

exercício da cidadania. 

Segundo os autores, os Consep são entidades: 

[...]que se agregam ao sistema de segurança pública para servir de foro de 

encontro das organizações formais com a comunidade, constituindo-se numa 

importante forma de expressão do cidadão, possiblitando ao povo influenciar 

de forma concreta nas decisões do Estado nos assuntos atinentes à segurança 

pública (MARCINEIRO; PACHECO, 2005, p. 95). 
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No que se refere ao conceito de Ordem Pública, Marcineiro e Pacheco (2005) 

ressaltam o pensamento de alguns autores. 

Segundo Cretella Júnior (1978)
16

 apud Marcineiro e Pacheco (2005, p. 43), “a 

noção de ordem pública é extremamente vaga e ampla. Não se trata, apenas, da manutenção 

material da ordem na rua, mas também da manutenção de uma certa ordem moral”.  

Para Meirelles (1987)
17

 apud Marcineiro e Pacheco (2005, p. 43), ” Ordem 

Pública é a situação de tranquilidade e normalidade de que o Estado assegura – ou deve 

assegurar – às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante as normas jurídicas 

legalmente estabelecidas.” 

Emerim (2007) esclarece em sua obra que a noção de Ordem Pública remete a 

três elementos essenciais que a compõe, sendo eles a Segurança Pública, Tranquilidade 

Pública e Salubridade Pública.  

Destaca-se a relação entre os termos Tranquilidade Pública e Salubridade 

pública: 

Tranquilidade Pública: Exprime o estado de ânimo tranqüilo, sossegado, sem 

preocupações nem incômodos, que traz às pessoas uma serenidade, ou uma 

paz de espírito. A tranquilidade Pública, assim, revela a quietude, a ordem, o 

silêncio, a normalidade das coisas, que, como se faz lógico, não transmitem 

nem provocam sobressaltos, preocupações ou aborrecimentos, em razão dos 

quais se possa perturbar o sossego alheio. A tranquilidade, sem dúvida 

alguma, constitui direito inerente a toda pessoa, em virtude da qual está 

autorizada a impor que lhe respeitem o bem-estar, ou a comodidade do seu 

viver (MARCINEIRO; PACHECO, 2005, p. 41). 

Salubridade Pública: Referindo-se às condições sanitárias de ordem pública, 

ou coletiva, a expressão salubridade pública designa também o estado de 

sanidade e de higiene de um lugar, em razão do qual se mostram propícias as 

condições de vida de seus habitantes (MARCINEIRO; PACHECO, 2005, p. 

42). 

Cabe à Defesa Civil a garantia do direito à vida e a incolumidade das pessoas 

em casos de desastres. E os eventos desastrosos caracterizam-se justamente por afetar a 

Salubridade e a Tranquilidade Pública das comunidades. 

É, através desses elementos, ou seja, a Segurança Pública, Tranquilidade 

Pública e Salubridade Pública, que se pode estabelecer certa similaridade entre os Conseps e a 

Defesa Civil (EMERIM, 2007). 
                                                      

16
  CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de direito administrativo. 3 ed. Rio de Janeio: Forense, 1987. 

17
  MEIRELLES, Hely Lopes. Polícia de manutenção da ordem pública e suas atribuições. In: LAZZARINI, 

Álvaro. Direito administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
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Em consonância com o afirmado por Emerim (2007), Reis (2010, p. 96) afirma 

que” [...] a Defesa Civil se apresenta como garantidora da ordem pública por meio de suas 

ações de minimização do sofrimento humano, que reflete diretamente na tranquilidade 

pública, na salubridade pública e no resgate da dignidade da pessoa humana.  

Destaca-se que as atividades de polícia comunitária vão além do combate ao 

crime, e, em conjunto com as de defesa civil otimizam a garantia da ordem pública. 

Salienta-se que os Nudec guardam semelhante aos Consep uma vez que 

fomentam a participação e mobilização da comunidade local na busca de soluções para seus 

problemas. “Nele há um pacto social, no qual a comunidade assume um compromisso com a 

transformação da realidade, abraçando como seus os objetivos, as soluções, os projetos e os 

resultados da cogestão.” REIS (2010, p. 80) 

Dispõe o art 2º da Lei Federal n. 12 608, de 10 de abril 2012 que institui a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

Conpdec: 

Art. 2o É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.  

§ 1o As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração 

de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral (BRASIL, 2012). 

Ressalta-se o disposto na Diretriz para Produção de Serviços de Segurança 

Pública Nº 05/2002 – CG (DPSSP 05/02), que afirma, no tocante ao Consep:  

Assim, o CONSEP é um inovador ambiente de exercício da cidadania, em 

que os moradores residentes no espaço por ele abrangido (o Município ou 

regiões deste, conforme o tamanho de cada cidade), inteiram-se do trabalho 

da Polícia Militar e dos órgãos integrantes da Secretaria de Defesa Social, 

tomam consciência da complexidade da intervenção no fenômeno da 

criminalidade e se mobilizam no sentido do acionamento de outros setores 

estatais. Permite, por sua natureza, organizar pessoas e segmentos da 

sociedade civil para agir nas raízes de problemas crônicos que normalmente 

desaguam em crimes, como o ingresso de adolescentes e jovens no mundo 

das drogas, o desemprego e o alijamento social (MINAS GERAIS, 2002, 

p.4) 

A mencionada diretriz destaca que o Consep deve inteirar-se do trabalho da 

PMMG e dos órgãos integrantes da Secretaria de Defesa Social. Salienta-se que a 

Constituição Mineira declarou, como objetivo da defesa social no Estado, prestar Defesa 

Civil. 

Dentre as finalidades do Consep, constantes na alínea a), do item 2.1 da DPSSP 
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05/02, destaca-se: 

a) congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de 

outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligadas à segurança pública, 

para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, especialmente aquelas que apresentem 

maior exposição a fatores de risco que interfiram na dignidade humana 

(MINAS GERAIS, 2002, p. 8).  

Com relação à segurança pública, sabe-se que se trata do afastamento de todo 

mal ou perigo, não se restringindo às ações delituosas. Os desastres afetam sobremaneira a 

qualidade de vida das comunidades e constituem-se fator de risco. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) elenca, dentre as várias 

finalidades do Consep: “- colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem ao bem-estar 

da comunidade, desde que não colidam com o disposto na legislação;” e ainda: “colaborar 

com as ações de Defesa Civil, quando solicitado, prestando o apoio necessário nas suas 

respectivas circunscrições” (BRASIL, 2007a, p. 42). 

Pode-se afirmar que os Consep e os Nudec apresentam semelhanças 

principalmente por desenvolverem sua missão junto à comunidade, trabalharem com 

conceitos como segurança pública, incolumidade pública, tranquilidade pública e ordem 

pública. (EMERIM, 2007)  

Para o autor, são várias convergências que permitem que os dois órgãos 

trabalhem em conjunto: 

Como observamos, são várias as características entre os CONSEGs e os 

NUDECs que convergem para que as duas entidades possam desenvolver 

suas atividades no sentido de cooperação recíproca, visto que seus 

integrantes são voluntários e trabalham preventivamente para manter de 

forma genérica a segurança local (EMERIM, 2007, p.57). 

Emerim (2007, p. 57), analisando as semelhanças entre Consep e Nudec, 

declara, ainda, que: 

Assim como os NUDECs, os integrantes dos CONSEGs trabalham  

voluntariamente nas questões relacionadas a sua comunidade, formados por 

grupos de pessoas do mesmo bairro ou município, seus participantes também 

se reúnem periodicamente para discutir e analisar, planejar e acompanhar a 

solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver 

campanhas educativas e  estreitar laços de entendimento e cooperação entre 

as várias lideranças locais. 

Com base na análise apresentada, conclui-se que os Consep e os Nudec 

guardam importantes semelhanças. 
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Quando se estuda a viabilidade de cooperação entre os Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública (Consep) como Núcleos Comunitários de Defesa Civil 

(Nudec) o que se pretende é justamente “[...] aumentar a responsabilização das comunidades 

locais” (SKOLNICK; BAYLEY, 2006, p.19), buscando encontrar nesta comunidade a 

determinação de seus anseios e as soluções para seus problemas em Defesa Civil.  

Para que a iniciativa gere bons frutos, é imperioso que cada um faça sua parte, 

buscando a ordem e a paz social.  

Na próxima seção, apresenta-se a metodologia utilizada no estudo. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA  

A presente seção tem como objetivo apresentar a metodologia do estudo e 

detalhar os critérios utilizados para sua elaboração. 

Tendo em vista os objetivos propostos para o estudo, realizou-se uma pesquisa 

exploratória, buscando reunir base conceitual e teórica para capacitar o objeto de estudo 

relacionado à análise da viabilidade de utilização dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública – Consep, como Núcleos Comunitários de Defesa Civil.  

Utilizou-se, ainda, pesquisa bibliográfica para uma maior aproximação, 

identificação e compreensão do problema, através do estudo de bibliografia específica e afins, 

bem como doutrinas relativas à Defesa Civil, à Polícia Comunitária, às noções de democracia, 

participação e mobilização comunitária.  

A pesquisa teve natureza qualitativa através do mecanismo de entrevistas semi-

estruturadas e questionários para coleta de dados.  

Por meio do método de abordagem hipotético-dedutivo, investigou-se acerca 

dos Conselhos de Segurança Pública, a Defesa Civil e seu contexto nacional, em especial a 

participação comunitária através dos Nudec, a participação e mobilização comunitária e ainda 

a relação existente entre os Consep e os Nudec. 

Como documentação indireta, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica se deu através de livros, trabalhos científicos e manuais, 

sobre os temas relacionados ao trabalho e consulta à Legislação Federal e Estadual. A 

pesquisa documental se deu através de cartilhas, jornais e documentos internos da PMMG. 

No que se refere à documentação direta, utilizou-se pesquisa de campo, através 

de observação direta intensiva, com o uso de entrevistas e aplicação de questionários.  

No que se refere às entrevistas, a coleta de dados consistiu em entrevistas 

pouco estruturadas, assemelhando-se a mais a uma conversa, cujo objetivo foi levantar as 

informações necessárias ao estudo. Estabeleceu-se um roteiro que norteou os trabalhos 

(Apêndice A), a fim de buscar um parâmetro de comparação entre as opiniões dos 

entrevistados. As entrevistas foram agendadas em dia, horário e local indicados pelos 

respondentes.  

Buscou-se selecionar respondentes simétricos, ou seja, respondentes que 

ocupam posições homólogas, a fim de propiciar parâmetros de comparação. Os entrevistados 

no presente trabalho foram: o responsável pelos Núcleos de Alerta de Chuvas de Belo 



73 

 

Horizonte, o responsável pelos Núcleos Comunitários de Defesa Civil de Belo Horizonte, o 

representante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte, o representante 

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o representante da Polícia Militar de Minas 

Gerais. 

No que se refere aos questionários, estes foram aplicados através de e-mail, 

telefone e alguns enviados aos Comandantes de Companhia, para que fossem encaminhados 

aos Consep.(APÊNDICE B) 

No que se refere ao universo de pesquisa, os respondentes foram os presidentes 

de Consep da Primeira Região da Polícia Militar de Minas Gerais, cadastrados junto à PM3. 

Do universo de 16 respondentes, 14 responderam ao questionário.  

Optou-se por aplicar o questionário a todos os Consep cadastrados junto à 

PM3, e não somente àqueles que se localizam em áreas de risco, pois entende-se que qualquer 

comunidade está sujeita a ocorrência de desastres. 

Tratou-se, portanto, de uma pesquisa censitária. 

Na sexta seção, serão analisados os resultados obtidos através da pesquisa de 

campo sobre a viabilidade da utilização dos Consep no incremento das atividades de Defesa 

Civil. 
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6 A VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS CONSEP NO INCREMEMTO DAS 

ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL 

Nesta seção, busca-se verificar a pertinência da fundamentação teórica do 

estudo, as informações levantadas para a caracterização do objeto de pesquisa e a hipótese 

básica orientadora do estudo, através dos dados obtidos na pesquisa de campo. 

A interpretação dos dados está dividida em três seções. Na primeira, realiza-se 

a análise das entrevistas dos responsáveis pelos Núcleos de Alerta de Chuvas (NAC) e dos 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudec). Na segunda seção, realiza-se a análise da 

entrevista com o representante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo 

Horizonte – COMDEC de Belo Horizonte, do representante do Corpo de Bombeiros e o 

representante da PMMG. Na terceira seção, realiza-se a análise dos questionários destinados 

aos presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Belo Horizonte. 

6.1 Os Núcleos de Alerta de Chuva (NAC) e os Núcleos Comunitários de Defesa Civil 

(Nudec) 

Em Belo Horizonte, a mobilização da comunidade para a gestão dos desastres 

se dá principalmente através dos NAC e dos Nudec. 

A função e a metodologia de trabalho adotada por ambos os núcleos é muito 

semelhante, diferenciando-se apenas no que se refere ao foco. Enquanto os Núcleos de Alerta 

de Chuva realizam suas atividades direcionados para eventos que envolvam o incremento das 

precipitações hídricas, os Nudec, em Belo Horizonte, encontra-se vinculados ao Pear 

(Programa Estrutural em Áreas de Risco) e tem seu foco direcionado para comunidades com 

risco geológico. 

Como os Núcleos de Alerta de Chuva encontram-se institucionalmente 

vinculados à Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), e entrevistou-se no 

dia 13 de julho de 2012 a responsável pelos Núcleos de Alerta de Chuvas (NAC).18 

                                                      

18
  Com o intuito de preservar o sigilo da pesquisa, optou-se por não citar o nome nem a função dos 

entrevistados. 
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Conforme afirma a entrevistada, os NAC foram criados em função de uma 

definição de governo em razão das fortes chuvas que ocorreram no período de 2008-2009, 

principalmente na noite do dia 31 de dezembro de 2008. Tratou-se de um evento muito 

severo, onde Belo Horizonte foi atingida por um grande volume de chuvas que acarretou 

óbitos e prejuízos materiais. 

A entrevistada ressalta que o Núcleo de Alerta de Chuvas (NAC) tem por 

objetivos principais alertar sobre o risco de desastres relacionados com chuvas, monitorar as 

áreas susceptíveis e orientar as famílias que residam nas áreas de risco. Trata-se de um canal 

de diálogo direto com a população atingida pelas inundações. 

Relata que a partir das chuvas ocorridas na noite do último dia do ano de 2008, 

a Prefeitura de Belo Horizonte percebeu a necessidade de estabelecer um canal de diálogo 

mais contínuo e efetivo com a população que mora em áreas inundáveis. Em razão das fortes 

chuvas, deu-se também o início do mapeamento das áreas de risco e foi produzida a Carta de 

Inundações. 

Segundo a investigada, a Carta de Inundações foi realizada por uma empresa 

de consultoria de engenharia e ficou pronta em 2009. A partir das áreas mapeadas, foram 

observadas, dentre as áreas vulneráveis, aquelas que têm maior concentração de pessoas em 

situação de vulnerabilidade. A época, em 2009, 34 áreas foram mapeadas. Hoje, são 40 áreas 

mapeadas como mais críticas. 

Nas 40 áreas foram criados os Núcleos de Alerta de Chuva, que contam com 

408 voluntários mobilizados. A entrevistada salienta que utilizou-se uma metodologia para os 

NAC muito baseada na formação dos Nudec.  

Desta maneira, a população local foi chamada, realizou-se uma assembleia, 

propôs-se o trabalho de formação dos Núcleos e algumas pessoas se prontificaram como 

voluntários, a trabalharem como agentes. Nessa assembleia foram instituídos os Núcleos de 

Alerta de Chuva. 

Portanto, salienta a entrevistada, os NAC são formados por representantes 

comunitários que moram ou trabalham nas áreas inundáveis e que atuam como agentes no 

alerta de chuvas para os outros moradores.  

Acrescenta que cada área tem sua dinâmica no que se refere à formação, 

algumas áreas contam com dez pessoas voluntárias, outras com doze, quinze, o que varia 

muito em função da necessidade e da disponibilidade de cada um.  

Esclarece ainda a investigada que a partir da formação dos Núcleos, foi 

realizado um trabalho de capacitação e compartilhamento do conhecimento que os agentes 
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têm de cada área. A memória da comunidade local sobre onde e como ocorrem os desastres é 

muito utilizada na metodologia de trabalho. 

Os membros do NAC são capacitados para receber e repassar os alertas de 

chuva aos outros moradores. As pessoas da comunidade com necessidades especiais são 

cadastradas a fim que seja dado suporte especial em casos de desastres. A comunidade recebe 

indicação de local de abrigo, bem como as rotas de fuga que ofereçam segurança, destaca a 

representante do Núcleo de Alerta de Cuvas. 

Realizou-se um trabalho de educação e percepção do risco com as 

comunidades. Considerou-se a dinâmica social do local e a dinâmica do evento adverso19
.  

A entrevistada acrescenta que no que, se refere à dinâmica do evento, foi 

observado como ocorrem as inundações, de onde a água vem, como a água vem, quais 

residências estão mais susceptíveis a inundações, quais são as rotas de fuga utilizadas pela 

comunidade. 

Portanto, tentou-se entender cada uma das áreas de maneira conjunta, com a 

equipe técnica da prefeitura e os voluntários. Tentou-se entender, também em cada 

comunidade, a percepção que as pessoas têm do risco. 

Esclarece que a partir dessa percepção e do conhecimento dos moradores locais 

referente às inundações anteriores, realizou-se a confecção da Mancha Falada. (FIG. 3) 

A Mancha Falada trata-se de uma ferramenta utilizada como mais um recurso à 

prevenção dos desastres relacionados com o incremento das precipitações hídricas. É utilizada 

como um complemento à Carta de Inundações e reflete muito a realidade das inundações nas 

localidades em Belo Horizonte, salienta a pesquisada.  

 

                                                      

19  “Evento adverso - Ocorrência desfavorável, prejudicial, imprópria. Acontecimento que traz prejuízo, 

infortúnio. Fenômeno causador de um desastre.” (BRASIL, 2002, p. 77) 
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FIGURA 3 – Mancha Falada do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – Regional Pampulha – 

Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 

 

Segundo relata a entrevistada, no Mapa da Mancha Falada é demonstrada a 

localização dos membros dos NAC. São identificadas e mapeadas as pessoas com 

necessidades especiais para maior atenção na ocorrência de inundações e ainda a construção 

da dinâmica do recebimento e repasse dos alertas de chuvas, dos procedimentos preventivos e 

defensivos adequados para cada área. (FIG. 4) 

 

FIGURA 4 – Localização dos membros do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – Regional 

Pampulha – Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 
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Uma ferramenta importante na prevenção aos desastres relacionados ao 

incremento das precipitações hídricas são os alertas de chuva, esclarece a entrevistada. Nos 

alertas, a comunidade é avisada, com antecedência, da possibilidade de ocorrência de chuvas 

que podem resultar em desastres. (FIG. 5) 

 

FIGURA 5 – Sistema de comunicação de alerta de chuva do Núcleo de Alerta de Chuvas 

Suzana – Regional Pampulha – Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 

Na FIG. 06, a seguir, observa-se como este alerta será divulgado à população, 

segundo a dinâmica dos Núcleos de Alerta de Chuva.  

 

FIGURA 6 – Divulgação dos alertas de chuva do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – 

Regional Pampulha – Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 

 

Segundo a entrevistada, em caso de ocorrências de desastres relacionados ao 
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incremento das precipitações hídricas como inundações ou alagamentos, os pontos de apoio 

disponíveis na localidade para as vítimas abrigarem são determinados e informados à 

população.  (FIG. 7) 

 

FIGURA 7 – Ponto de apoio à comunidade do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – Regional 

Pampulha – Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 

A entrevistada esclarece que as rotas de fuga utilizadas pela população para os 

casos de desastre são estabelecidas em conjunto e, através da Mancha Falada, são divulgadas 

à população para que esta saiba como agir em casos de desastres.(FIG. 8)  

 

FIGURA 8 – Rotas de fuga do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – Regional Pampulha – 

Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 
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Assim, conforme esclarece a entrevistada, são demonstrados, na metodologia 

da Mancha Falada, quais pontos na localidade que demandam atenção da população. 

A FIG. 9 explicita o ponto que demanda atenção da comunidade no Bairro 

Suzana. 

 

FIGURA 9 - Ponto de atenção do Núcleo de Alerta de Chuvas Suzana – Regional Pampulha – 

Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

Núcleo de Alerta de Chuvas 

As informações produzidas pelos NAC, tais como a Mancha Falada, a 

descrição dos eventos, em cada área inundável, são subsídios para a Comdec de Belo 

Horizonte elaborar os Planos de Operações, salienta a responsável pelos NAC. 

Segundo a entrevistada, antes do período chuvoso, os NAC realizam uma 

vistoria conjunta (prefeitura e voluntários). Por conhecerem a localidade e suas mazelas, a 

presença dos voluntários é de fundamental importância. Através dos NAC, permite-se a 

adoção de medidas preventivas através da gestão aproximada com a comunidade. 

A gestão do risco é compartilhada com a comunidade e o conhecimento 

também é compartilhado. A comunidade informa os locais que já foram atingidos pela 

inundação e a prefeitura demonstra as formas de prevenção.  

As áreas são monitoradas durante todo o ano, e realizadas algumas 

providências tais como limpeza dos córregos, remoção do lixo e realização de obras, 

exemplifica a responsável pelos NAC. Algumas obras realizadas são iniciadas a partir da 

indicação dos NAC. 

Questionada sobre a possibilidade de se utilizar os Conselhos Comunitários de 



81 

 

Segurança Pública (Consep) em Belo Horizonte, como Núcleos Comunitários de Defesa 

Civil, buscando potencializar as atividades de Defesa Civil e desta maneira mobilizar e 

congregar forças da comunidade para discussão e adoção de medidas que busquem melhoria 

na qualidade de vida, a entrevistada entende ser muito interessante e acredita ser possível para 

potencializar as ações de Defesa Civil através desta cooperação.  

Completa que iniciativas para agregar a mobilização da comunidade são 

“muito bem- vindas”.  

Para a entrevistada: 

Um dos grandes desafios é manter a comunidade mobilizada para conviver 

com o risco, a querer tratar do assunto, a querer se prevenir, a buscar outras 

formas de se prevenir, a restabelecer as relações de vizinhança. As relações 

de vizinhança são fundamentais neste trabalho. Saber quando seu vizinho 

está em casa, conhecer sua rotina, essa relação comunitária é fundamental e 

isso se dá muito cotidianamente e lentamente. O poder público tem que estar 

sempre presente na comunidade motivando, não pode tratar do assunto e não 

voltar mais. (INFORMAÇÃO VERBAL) 

No que se refere à dificuldade de manter a mobilização, Moraes (2009) destaca 

que quando a relação entre os indivíduos e a coisa pública é uma relação de distância ou 

quando a comunidade não se apropria do bem público, o reflexo é uma modesta participação 

da comunidade nas políticas públicas. Essa dificuldade de reconhecer o bem público como 

algo que pertence à comunidade e não ao Estado é muito comum no Brasil. O autor acredita 

que em nosso país não exista uma “cultura de associativismo”, e isso se trata de um grande 

obstáculo à participação.  

Em consonância com o apresentado pelo autor, Toro e Werneck (1997) 

destacam que o processo de mobilização social, o fatalismo, o conformismo e a falta de 

esperança são os mais importantes obstáculos.  

Contudo, salienta-se o pensamento de Toro e Werneck (1997, p. 26) quando os 

autores esclarecem que quando a sociedade percebe que é possível mudar a ordem social, o 

fatalismo é superado e a participação torna-se o que os autores chamam de “ação rotineira”. 

Segundo os autores, “[...] a participação é o modo de vida da democracia”.  

A entrevistada destaca que são utilizados mecanismos para incentivar os 

voluntários a se manterem mobilizados como reuniões periódicas, mobilização porta a porta e 

vistorias conjuntas. Busca-se a atenção institucional para a convergência de ações para a 

minimização dos efeitos das chuvas, bem como respostas institucionais às demandas das 

comunidades e atenção às possibilidades de renovação da metodologia de trabalho, e que tais 

objetivos são alcançados com atividades contínuas e com um trabalho de escuta técnica. 
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A pesquisada salienta que são vários fatores que levam as pessoas a se 

apresentarem como voluntários. Porém, no caso dos NAC, ela avalia que os agentes 

comunitários têm em comum é a realidade em ter que proteger a si próprios e sua família, 

contra os riscos de morte e perda de seus bens materiais e imateriais.  

A compreensão da entrevistada coaduna com o pensamento de Toro e Werneck 

(1997) que esclarecem que os indivíduos podem optar por participar ou não do processo, cabe 

a eles o direito de escolha. Para os autores, a participação está relacionada principalmente 

com o sentimento de responsabilidade das pessoas, se elas se veem como responsáveis pelo 

problema e sua capacidade de realizar mudanças no cenário.  

Com base nas afirmações da entrevistada e as conclusões de Toro e Werneck 

(1997), pode-se inferir que a conjugação de esforços entre os Conselhos de Segurança Pública 

e os órgãos de Defesa Civil pode tratar-se de um recurso eficiente para manutenção da ordem 

pública na localidade. 

Aproveitando-se todo aparato existente do Conselho e do Núcleo, a cooperação 

pode melhorar a participação em ambas as entidades.  

Entende-se que, a partir de um eficiente trabalho de mobilização, pode-se 

conscientizar a comunidade que todos têm responsabilidade na solução dos problemas locais e 

que através da participação, importantes mudanças podem ser verificadas.   

No que se refere aos Núcleos Comunitários de Defesa Civil, estes se encontram 

institucionalmente vinculados à Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel) e 

entrevistou-se no dia 30 de julho de 2012 a responsável pelos Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil da Urbel. 

A Urbel é o órgão responsável pela formulação e execução da política 

Municipal de Habitação de Belo Horizonte. 

Segundo a entrevistada, os Nudec foram criados no município de Belo 

Horizonte em 1998, mas foram estruturados a partir de 2003. Com tal estruturação, os Nudec 

foram capacitados e a gestão compartilhada dos desastres foi efetivada. 

A investigada relata que o Programa Estrutural em Áreas de Risco (Pear) trata-

se de um programa que atua com base na gestão compartilhada com a comunidade, 

principalmente através dos Nudec.  

Destaca a responsável pelos Nudec que o Programa surgiu em 1994, em função 

de um diagnóstico de risco geológico na cidade de Belo Horizonte. Trata-se de um programa 

de assistência técnica e social às famílias moradoras em áreas de risco geológico. Sua função 

é a de diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações de risco geológico no município. 
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Segundo a entrevistada, a partir do primeiro diagnóstico, se delineou uma 

política (o Pear encontra-se inserido na Política Municipal de Habitação) para atendimento às 

situações de risco geológico em zonas de interesse social do município, que são as áreas de 

vilas e favelas de Belo Horizonte.  

O Pear foi formalmente estabelecido através do Decreto Municipal 10 812, de 

28 de Setembro de 2001. Dispõe ainda, sobre o Programa o Decreto Municipal 11 486, de 15 

de outubro de 2003 e o Decreto Municipal 12 571, de 26 de Dezembro de 2006, que 

estabelece, este último, em seu art. 2º, que referido Programa “visa diagnosticar, prevenir, 

controlar e eliminar situações de risco geológico, beneficiando tanto famílias que moram em 

áreas de risco, quanto o patrimônio público e privado.” (BELO HORIZONTE, 2006) 

Trata-se de um programa de assistência técnica cuja porta de entrada é a 

vistoria, ressalta a investigada. O morador solicita a vistoria, o engenheiro e o geólogo vão à 

sua casa, realizam uma avaliação técnica do ponto de vista geológico do terreno onde está 

localizada a moradia e a própria moradia. Verificando que se trata de uma situação de risco, de 

um risco muito alto, que a família não pode permanecer no local, com risco iminente à vida 

humana, os técnicos dão uma indicação de remoção da família. E aí entra a função do técnico 

social, fazendo um trabalho com a família, de sensibilização de risco e de qual tipo de 

atendimento que o Pear irá prestar, quais são os direitos e quais são os deveres. Nesses casos, 

muitas vezes utiliza-se do trabalho dos Nudec para abordar as famílias. Os membros do 

Nudec também auxiliam no momento da vistoria, por exemplo, quando se busca localizar um 

endereço. 

Especificamente, sobre os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, a 

entrevistada relata que os Nudecs são coordenados pela Supervisão Técnico Social da Urbel. 

Sua mobilização e capacitação também fica a cargo da Urbel. 

Relata que a mobilização dos Nudecs foi realizada através da metodologia de 

trabalho social através do qual realizam-se grandes reuniões com a comunidade, chama-se a 

população para a reunião de formação do Nudec. Em um primeiro momento, a comunidade 

desconhece o Programa, mas, na reunião, explica-se o que é o Nudec, qual sua função, o que é 

o Pear, e, a partir de então, é feito um convite para que comunidade participe. 

Relata a entrevistada, que as pessoas que aceitam participar são cadastradas 

(nome, telefone) e são convidadas para uma capacitação. Na primeira capacitação, explica-se 

o que é o Pear, quais são os critérios para atendimento através do Programa, o que é risco 

geológico. Esclarece ainda que trata-se de um universo novo e bastante abrangente para eles.  

Esclarece, ainda, que as capacitações são frequentes, desde 2011 tem sido 
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realizado um trabalho bem intensivo com os Nudec neste sentido, através de uma agenda que 

foi construída para este fim.  

A entrevistada ressalta que foi realizado um Diagnóstico Participativo junto aos 

Nudec em que foram convidados a debater o que são os Nudec, qual seu trabalho, como 

estava se desenvolvendo o trabalho, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos, o que 

precisaria mudar. Esse diagnóstico foi realizado por Regional de Belo Horizonte. 

Salienta ainda que existem Núcleos Comunitários de Defesa Civil nas nove 

regionais do município, e que, em Belo Horizonte, dispõe-se de 47 Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil que somam 415 voluntários cadastrados. 

Através do Diagnóstico Participativo, esclarece a entrevistada, os voluntários 

apontaram a necessidade de mais capacitações, uma necessidade de maior divulgação do 

trabalho realizado pelos Nudec, pois apesar de tratar-se de um trabalho de muita relevância, 

muitos não o conhecem.  

A partir de tal demanda, a Urbel está realizando um trabalho de divulgação dos 

Nudec através de jornais, jornal do ônibus, colocação de faixas, e outros mecanismos de 

comunicação, com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho. Tem ocorrido um investimento 

em capacitações também. A entrevistada exemplifica que neste ano ocorreu uma capacitação 

teórica sobre o Pear. Em tal capacitação, tratou-se sobre o que é Pear, quais seus planos de 

ação, qual o trabalho do Pear, o que é risco geológico, quais são os tipos de risco geológico, 

informando-se que as remoções ocorrem quando o risco é muito alto. Na capacitação tratou-

se, ainda, sobre as ações a serem realizadas antes da chuva e depois da chuva. 

A entrevistada ressalta ainda que a política de Belo Horizonte não é remover 

todas as famílias, e sim aquelas que estão expostas a um risco muito alto, até porque existem 

laços sociais entre as pessoas e a região onde a moradia encontra-se localizada. Onde o risco 

geológico não é muito alto, realiza-se um monitoramento.  

Salienta ainda a entrevistada que, no período de seca (de abril a setembro), as 

capacitações são intensificadas, o contato com os Nudec também. A título de exemplo, a 

entrevistada explica que, no mês de julho do corrente ano, realizou-se uma visita à estação de 

tratamento do Ribeirão Onça. Trata-se de um trabalho importante para os membros do Nudec, 

pois muitos deles têm suas residências localizadas às margens de córrego. Explicou-se aos 

Nudec sobre os riscos do lixo e do esgoto, por tratarem-se de agentes potencializadores do 

risco geológico. Explicou-se como é o processo do esgoto, quem realiza sua captação, seu 

tratamento, como é uma estação de tratamento.  

Explica, ainda, a investigada, que o município de Belo Horizonte dispõe do 
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Abrigo Municipal Granja de Freitas que acolhe as famílias em situação de risco no município. 

Trata-se de abrigo com cômodos individualizados com banheiro, área de serviço. Esclarece 

que por ocasião das capacitações, os voluntários são levados para conhecer o abrigo, pois eles 

são multiplicadores, eles difundem as informações na comunidade. 

A entrevistada relata que os membros dos Núcleos Comunitários de Defesa 

Civil tratam-se de um elo entre o município e a comunidade. Exemplifica afirmando que 

quando existe uma família resistente em deixar sua moradia, que apresenta risco alto, o 

voluntário do Nudec é chamado a auxiliar. Ele é da comunidade, ele conhece, ele tem um jeito 

específico de se comunicar. Afirma, ainda, a entrevistada, que os membros dos Núcleos 

auxiliam na abordagem das famílias, na difusão das informações importantes, tratando-se 

mesmo de um canal de ligação entre a prefeitura e a comunidade. 

Afirma que os membros dos Nudec são capacitados para agir em situações de 

emergência. Encontram-se capacitados a detectar uma situação de risco e a partir da 

observação, solicitam uma vistoria da Urbel.  

Esclarece que os Nudec podem indicar obras a serem realizadas através do 

Participear, que é o Programa de Indicação de Obras Pelos Núcleos Comunitários de Defesa 

Civil. 

O Participear desenvolve-se em oito etapas, sendo a primeira a capacitação dos 

Nudec. A segunda trata-se da indicação de obras pelos Nudec, quando os voluntários reúnem-

se, sem a presença de técnicos da Urbel, e decidem de forma colegiada quais obras serão 

indicadas. A terceira etapa é a vistoria dos locais a serem realizadas obras indicadas. Ela é 

realizada pela Urbel, com a presença de um representante do Nudec, e analisa-se a viabilidade 

da obra. A quarta etapa consiste na definição das obras a serem executadas, e trata-se de um 

processo interno da Urbel. Na quinta etapa, realizam-se reuniões entre a Urbel e os Nudec, 

onde são relatadas as obras a serem executadas. A sexta refere-se à execução das obras 

aprovadas. A participação dos voluntários é essencial para garantir o bom andamento e evitar 

paralisações desnecessárias. A sétima etapa compõe-se da inauguração das obras e a oitava 

trata-se de uma caravana que proporciona aos voluntários uma visão mais ampla das obras 

realizadas. As caravanas ocorrem anualmente e tem o propósito de dar uma visão do que foi 

executado pelo programa, encerra o ciclo iniciado com a capacitação teórica, que tem por 

finalidade, ainda, servir como capacitação prática para o próximo ciclo de indicação de 

obras.(BELO HORIZONTE, 2012) 

Salienta-se que as obras no Pear são executadas através de contratos de 

manutenção (onde um representante eleito pela comunidade e o técnico da Urbel 
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acompanham a execução da obra realizada através de empresa contratada) e através de 

multirões comunitários. (BELO HORIZONTE, 2012) 

Diante deste quadro, sobre a possibilidade de congregar os esforços do Consep 

e do Nudec, a entrevistada entende que é possível. Destaca ela que a Defesa Civil não é um 

órgão e sim um conjunto de ações, que, quanto mais pessoas estiverem capacitadas para 

difundir as informações, melhor.  

Esclarece que o risco geológico não se encontra somente nas vilas e favelas de 

Belo Horizonte. O Pear tem seu foco em vilas e favelas, mas não é só nesses locais onde o 

risco geológico se apresenta. 

Esclarece a representante da Urbel, que acredita ser importante capacitar a 

comunidade que vive no entorno das vilas e favelas. Afirma que “como a Defesa Civil é um 

conjunto de ações, quanto mais pessoas estiverem engajadas melhor. O Núcleo não está 

fechado, quanto mais pessoas quiserem se integrar, se capacitar, elas serão muito bem 

vindas.” (INFORMAÇÃO VERBAL) 

A entrevistada menciona que, em Belo Horizonte, encontra-se formado e 

estabelecido, através de Decreto Municipal o Grupo Executivo de Área de Risco, o GEAR. 

Segundo dispõe o artigo 3º, do Decreto Municipal 10 812, de 28 de setembro 

de 2001, o GEAR “delibera sobre ações e intervenções emergenciais a serem realizadas 

durante o período de chuvas, visando agilizar o atendimento e otimizar a disponibilização de 

recursos.” (BELO HORIZONTE, 2001) 

No que se refere à sua metodologia de trabalho, a entrevistada salienta que de 

outubro a abril, durante o período chuvoso, às segundas feiras pela manhã, reúne-se o Grupo 

Executivo de Áreas de Risco, o Gear.  

Afirma que trata-se de um grupo formado pela Urbel, Comdec, a Companhia 

Energética de Minas Gerais (Cemig), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 

Sudecap, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHtrans), os Gerentes 

Regionais de áreas de Risco, enfim, as pessoas afetas à questão do risco geológico, que se 

reúnem para analisar as demandas do período.  

Nesse sentido, analisando as informações apresentadas pelas duas 

entrevistadas, observa-se que tanto os NAC quanto os Nudec de Belo Horizonte apresentam-

se como uma ferramenta de participação popular direta nas políticas públicas municipais.  

Através dos Núcleos de Alerta de Chuva a população é consultada sobre o 

problema relacionado ao incremento das chuvas, a extensão do problema e sugere obras para 

solucioná-lo. 
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De maneira análoga ocorre com os Nudec. A comunidade participa 

efetivamente da definição das necessidades e da execução das obras necessárias, seja 

fiscalizando seja através de multirões. 

Salienta-se que mesmo com a Carta de Inundações (elaborada pela empresa de 

consultoria de engenharia), a Mancha Falada dos Núcleos de Alerta de Chuva (construída 

entre o poder público e a população) trata-se de um mecanismo amplamente utilizado pela 

Prefeitura de Belo Horizonte no planejamento de suas ações preventivas e até de socorro. 

Tanto no Diagnóstico Participativo dos Nudec quanto na Mancha Falada dos 

NAC, os cidadãos interagem efetivamente com o poder público, decidindo e agindo em 

coletividade. 

No que se refere à Mancha Falada, as pessoas com necessidades especiais 

foram cadastradas possibilitando seu socorro eficiente. Demonstra-se, através dos NAC, a 

preocupação do governo municipal com a garantia dos direitos de cidadania dos portadores de 

dificuldades de locomoção. 

Observa-se, portanto, através dos dois Núcleos, tanto no Nudec quanto o NAC, 

a efetivação da participação popular na construção da democracia. 

Em ambos os casos, além de se garantir que a as necessidades da comunidade 

guiará o processo decisório principalmente com relação às obras a serem realizadas, garante-

se também a lisura dos processos. 

Salienta-se o pensamento de Benevides (1998) que destaca ser a representação 

política nas democracias modernas insuficiente para exprimir com exatidão a vontade popular 

e realizar os interesses da sociedade. Para o autor, a vontade popular e seus interesses só 

podem ser expressos a partir da participação direta.  

No mesmo sentido, Mafra (2006) esclarece que a participação na vida pública 

no contexto democrático não pode se restringir aos momentos eleitorais, e sim à capacidade 

de organização dos sujeitos, que a partir de suas demandas, devem buscar a manutenção da 

ordem em suas comunidades.  

Observa-se que através da experiência dos NAC e dos Nudec, pode-se afirmar 

que os membros dos núcleos adquirem o que Avritzer(1994) chama de “identidade 

democrática” ao participar de maneira efetiva das políticas de habitação de Belo Horizonte. 

Destaca-se ainda, no tocante à experiência e com base no pensamento de 

Dagnino (2002, p. 10), que os núcleos proporcionam o que a autora chama de “redefinição da 

noção de cidadania” para seus membros e busca-se, através deles, “uma sociedade mais 

igualitária,” baseada no reconhecimento das pessoas que os compõe ”[...] como sujeitos 
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portadores de direitos, inclusive aquele de participar efetivamente na gestão da sociedade.”  

Pode-se afirmar que através dos Nudec e dos NAC, a comunidade experimenta 

a construção de espaços públicos que possibilitam promover debates acerca de um tema de 

fundamental importância, que é a temática dos desastres. 

No tocante à mobilização social, salienta-se o pensamento de Olson (1999), 

que destaca que as pessoas não são motivadas apenas por incentivos econômicos, elas podem 

ser motivadas por incentivo social, como prestígio, respeito, amizade e outros. 

Para o autor, a pressão social e os incentivos sociais geralmente se adéquam 

mais aos grupos menores em razão da possibilidade “[...] do contato face a face com todos os 

demais.” (OLSON, 1999, p. 73) 

Salienta-se que, no que se refere aos NAC e aos Nudec, por se tratarem de 

grupos pequenos, em ambas entrevistas observa-se a presença de tais incentivos. 

Nos NAC, a entrevistada salienta que são utilizados mecanismos tais como 

vistorias conjuntas, que dá visibilidade ao trabalho desempenhado e proporciona respeito e 

prestígio junto à comunidade local. Salienta, ainda, que são buscadas respostas institucionais 

às demandas das comunidades, o que proporciona nos membros do grupo um sentimento de 

valorização. 

No mesmo sentido, por parte dos Nudec, os incentivos estão presentes na 

forma de divulgação do trabalho dos Núcleos através de jornais, jornal do ônibus, colocação 

de faixas, e outros mecanismos de comunicação, com o objetivo de dar visibilidade ao 

trabalho realizado. 

As capacitações constantes, promovidas por ambos os grupos, também é uma 

forma de incentivo, assim como o planejamento das ações em conjunto que ambos 

proporcionam. Outra questão importante e que ocorre nos dois Núcleos é a possibilidade de 

indicar obras a serem realizadas, o que pode ser considerada uma forma de incentivo, pois 

pode trazer prestígio junto à sociedade local.   

Salienta-se, também, o conceito de “comunidade cívica” de Putnam (2006, p. 

31) a qual, de acordo com o autor, se caracteriza “[...] por cidadãos atuantes e imbuídos de 

espírito público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na 

confiança e na colaboração.”  

Desta forma, com base no relatado pelas entrevistadas, pode-se afirmar que tal 

conceito identifica-se nas comunidades onde existem os NAC e os Nudec. Tal pensamento 

pode ser confirmado principalmente com as declarações da responsável pelos Nudec que 

afirma que as relações de vizinhança são valorizadas através da metodologia adotada pelos 



89 

 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil. 

Destaca-se que, no que se refere à possibilidade de utilizarem-se os Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública (Consep) em Belo Horizonte, buscando potencializar as 

atividades de Defesa Civil e desta maneira mobilizar e congregar forças da comunidade para 

discussão e adoção de medidas que busquem melhoria na qualidade de vida, as entrevistadas 

entenderam ser fundamental a incorporação de novos atores no processo. 

Evoca-se o pensamento de Toro e Werneck (1997) quando afirmam que sempre 

existe algo que as pessoas podem fazer para contribuir, e nesse processo não pode haver 

excluídos. 

No mesmo sentido, sobressai-se o pensamento de Gohn (1997) ao caracterizar 

os movimentos sociais como ações construídas por atores de diferentes classes sociais. 

O processo de mobilização “[...] não tem dono, não há protagonista, ele tem 

objetivos públicos e pertence ao todo, ao coletivo.” (REIS, 2010, p. 19) 

De semelhante modo, Toro e Werneck (1997, p. 79) esclarecem que, para que 

haja sucesso em uma mobilização, é necessário que a questão a ser solucionada não se 

restrinja a grupos de especialistas e, sim, seja observada, sob a ótica de um “[...] grupo maior 

e mais diversificado [...],” o que proporcionará uma visão mais completa do problema.  

Destacam os autores que “[...] é preciso que se instale novos debates, com 

novos atores.” Os autores salientam ser necessário estabelecer mecanismos que permitam que 

a participação possa ser assegurada a todos aqueles que se interessem em participar. (TORO; 

WERNECK,1997, p.79). 

Na seção que se segue, serão analisadas as entrevistas concedidas pelos 

representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de Belo Horizonte e da Polícia Militar 

de Minas Gerais. 

6.2 O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte e a Polícia Militar de Minas Gerais  

Na presente seção são analisadas as entrevistas do Corpo de Bombeiros, da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte e da Polícia Militar de Minas 

Gerais. 

Destaca o representante do Corpo de Bombeiros em entrevista realizada no dia 
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08 de agosto de 2012 que os Consep realizam uma missão muito importante junto à 

comunidade, por atuarem de maneira preventiva nas questões de segurança pública. 

Salienta o entrevistado que, atualmente, o Corpo de Bombeiros não tem 

representante nos Consep de Belo Horizonte. 

No que se refere à cooperação entre os Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública (Consep) e os Núcleos Comunitários de Defesa Civil em Belo Horizonte, buscando 

potencializar as atividades de Defesa Civil e desta maneira mobilizar e congregar forças da 

comunidade para discussão e adoção de medidas que busquem melhoria na qualidade de vida 

das comunidades, o entrevistado acredita ser possível. Destaca ainda o entrevistado que 

unindo-se esforços, a qualidade do trabalho melhorará consideravelmente. 

Ressalta que caso os Consep e os Nudec venham a trabalhar em cooperação, 

considera o investigado apropriado que o Corpo de Bombeiros venha a compor os Conselhos 

de Segurança Pública, o único empecilho trata-se do efetivo reduzido que dispõe o Corpo de 

Bombeiros, mas considera possível e viável a cooperação. 

Esclarece que o Corpo de Bombeiros já dispõe de militares seus trabalhando 

junto à Defesa Civil do Estado. 

Salienta o entrevistado que no trabalho de Defesa Civil, a comunidade atuante 

tem importância fundamental em áreas de desastre por conhecerem bem a localidade e seus 

problemas. 

Nessas condições, entrevistou-se o representante da Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil em 09 de agosto de 2012, salienta o investigado que percebe que existe uma 

certa monopolização das discussões em torno da segurança pública. Em função do crime e da 

violência existe um clamor público em torno da questão, mas existem outros fatores que 

afetam a segurança pública, dentre eles os desastres. 

Acrescenta que, durante sua vida profissional, sempre entendeu que deve ser 

aberto, no âmbito da Defesa Social, um espaço para se discutir os desastres de uma forma 

mais técnica. 

Destaca o entrevistado que incorporar as atividades dos Nudec aos Consep é 

extremamente relevante. Para o entrevistado, a visão que se deve ter da segurança pública é 

uma visão ampliada, que venha a abarcar o conceito de desastres. 

O representante da Comdec de Belo Horizonte desataca ainda que, na 

Constituição Federal, existe um capítulo dedicado à Segurança Pública e, neste capítulo, ela é 

estabelecida em um sentido amplo e genérico, que engloba inclusive as ações de Defesa Civil. 

Acrescenta o entrevistado, que Defesa Civil não se trata de um órgão e sim um 
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conjunto de ações. E, no cotidiano observam-se várias ocorrências desastrosas que afetam a 

segurança pública. E isso envolve todos setores da comunidade, não só os órgãos públicos 

mas também os privados. 

De acordo com o entrevistado, as discussões de segurança pública encontram-

se muito centradas na violência urbana. 

No que se refere à união dos esforços dos Comdec e dos Nudec, o investigado 

considera que as ações de Defesa Civil seriam potencializadas. Ressalta que acredita na 

possibilidade de ocorrerem melhorias significativas e avançar em ações que redundariam na 

melhoria da segurança pública.  

Sobre a possibilidade de participação do Corpo de Bombeiros nos Consep, 

ressalta o entrevistado
20

 que não pode precisar se já existem militares dos Bombeiros 

compondo Conselhos, mas pode afirmar que como o Corpo de Bombeiros já compõe o 

Sistema de Defesa Social. E como o Corpo de Bombeiros tem responsabilidade em Defesa 

Civil, estabelecida pela Constituição Federal, é imprescindível a participação dos Bombeiros 

no Consep. 

Salienta o entrevistado que deveria ser composta uma Câmara Temática onde 

se discutiria problemas de segurança pública de forma ampla, não se restringindo somente à 

violência e criminalidade, mas incorporando a Defesa Civil ao debate. Salienta ainda que 

acredita haver espaço, seja no Consep, seja na Defesa Social, para se discutir os desastres. 

De acordo com o representante da Comdec de Belo Horizonte, as ocorrências 

de Defesa Civil afetam e envolvem todos os órgãos da Defesa Social. O desastre ocorrido no 

Buritis é um exemplo recente de ocorrência onde foram envolvidos todos órgãos da Defesa 

Social.
21

 

Nessa perspectiva, como bem observa o representante da PMMG em entrevista 

realizada no dia 09 de agosto de 2012, nos últimos cursos de Polícia Comunitária, muitos 

militares ligados à atividade de Defesa Civil participaram como alunos e relataram perceber 

na atividade uma interface muito grande com as atividades de Defesa Civil. 

                                                      

20
  O entrevistado já desempenhou funções de comando junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

21
  O entrevistado faz referência à ocorrência à ocorrência no prédio Vale dos Buritis, situado na Região Oeste 

de Belo Horizonte. Condenado desde outubro de 2011, o edifício caiu em 10 de janeiro. O desabamento era 

previsto pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), que isolou a área por segurança. Havia a 

previsão de derrubada do edifício, mas moradores e a construtora não entraram em acordo. Foi determinado 

pela Justiça a demolição do edifício, mas não houve tempo para o cumprimento da decisão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. No ocorrido a PMMG foi chamada a participar das ações de planejamento, 

segurança e salvaguarda de bens. (CRUZ, 2012) 
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Destaca o entrevistado que, para os alunos, é como se a doutrina de Polícia 

Comunitária desse respaldo às atividades de Defesa Civil, principalmente no que se refere à 

mobilização. 

Esclarece o entrevistado que os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

são entidades do terceiro setor, desvinculados da Polícia Militar e de qualquer outro órgão 

governamental que tenham por foco a solução dos problemas locais de segurança pública. 

Destaca que o conceito de segurança pública deve ser utilizado de forma 

ampla, que envolva inclusive o risco de desastres na comunidade. Destaca ainda que quando 

existe um risco de desastre que envolva aquela comunidade e possa afetar a segurança pública 

o Conselho Comunitário de Segurança Pública usualmente é envolvido.  

O entrevistado salienta que, em grandes eventos relacionados com desastres, 

observa-se que naturalmente o Conselho é envolvido, ele atuando de forma preventiva e em 

alguns locais para restaurar a ordem.  

Para o entrevistado, existem pontos em comum que podem direcionar para que 

as duas organizações, os Consep e os Nudec, possam caminhar juntos. 

Esclarece ainda que tem conhecimento em algumas unidades da federação em 

que os Consep são criados por membros do Corpo de Bombeiros, principalmente em áreas 

onde ocorrem desastres frequentes, como secas e inundações. Portanto, entende o 

entrevistado, os Bombeiros têm capilaridade para realizar este tipo de mobilização. 

Assinala o entrevistado que, congregando os esforços de Consep e Nudec, uma 

atividade potencializaria a outra. Destaca que são entidades do terceiro setor que podem 

trabalhar com sinergia, não uma substituindo a outra, mas de forma sinérgica, de forma a 

promover cooperação entre os órgãos envolvidos. 

Sobre a sugestão de estatuto elaborada pela Senasp para os Consep que 

relaciona, dentre outras atividades, a de colaborar com a Defesa Civil, o entrevistado 

esclarece que a Senasp não utiliza de maneira restritiva o conceito de segurança pública. 

Sobre a possibilidade do Corpo de Bombeiros compor os Conselhos de 

Segurança Pública como membro, o entrevistado esclarece que muitos Consep já têm 

representantes do Corpo de Bombeiros como membro ativo. Principalmente no interior onde 

existe uma fração do Corpo de Bombeiros na localidade. Para o entrevistado a participação é 

natural e importante, é imprescindível.  

Pode ser extraído da análise três entrevistas, que todos acreditam ser possível 

que os Consep e os Nudec estabeleçam uma metodologia que os permita trabalhar em 

conjunto. 
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Observa-se que o conceito de Segurança Pública faz referência a todo perigo 

ou mal que possa afetar a Ordem Pública, não estando adstrito às questões relacionadas ao 

crime. Trata-se de um conceito amplo que engloba a proteção à vida, à liberdade e aos direitos 

do cidadão como um todo. E não se trata de uma responsabilidade exclusiva do Estado, 

conforme estabelecido pelo Texto Constitucional. 

Com base nas entrevistas realizadas e analisadas na presente seção e ainda o 

relatado pelos representantes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e o representante 

da Polícia Militar, compreende-se que a Segurança Pública tem um conceito abrangente, não 

se restringindo apenas às questões relacionadas ao crime e violência. 

Destaca-se ainda dessas duas entrevistas, que os respondentes entendem que os 

dois órgãos, os Consep e os Nudec, têm semelhanças, principalmente por trabalharem em prol 

da Segurança Pública.  

Aponta o representante da Comdec de Belo Horizonte, que a Defesa Civil 

encontra-se incluída no contexto da Defesa Social, conforme estabelece o art. 133 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais. (MINAS GERAIS, 1989) 

Ressalta-se que, apesar de corriqueiramente o conceito de Segurança Pública 

ser utilizado restritivamente, estar restrito a uma roda de especialistas e voltado muitas vezes 

para discussão dos crimes e da violência, trata-se de um conceito abrangente, que diz respeito 

à segurança como um todo. 

Com base nas entrevistas, observa-se que os respondentes são unânimes ao 

afirmar ser possível estabelecer-se um vínculo entre os Consep e os Nudec. Observa-se 

também que na ótica dos respondentes, que as atividades são semelhantes e um trabalho em 

conjunto melhoraria a resposta à comunidade em termos de Segurança Pública. 

Com base no analisado, ressaltamos o pensamento de Reis (2010) que 

esclarece que as atividades de Polícia Comunitária vão além do combate ao crime, e, em 

conjunto com as de Defesa Civil, otimizam a garantia da Ordem Pública. 

Para o autor, os Nudec guardam semelhança com os Consep por fomentarem a 

participação e mobilização da comunidade local na busca de soluções para seus problemas. 

(REIS, 2010) 

Sobre a possibilidade de cooperarem mutuamente, o representante da Polícia 

Militar esclarece que se observam muitas situações onde o conselho já atua em casos de 

desastres, basta regulamentar a cooperação e preparar os Consep para atuarem de maneira 

mais efetiva, mais direcionada em casos de desastres e buscando sua prevenção. 

No que se refere ao chamamento do Corpo de Bombeiros ao Consep caso a 
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cooperação entre Conselho e Nudec fosse viabilizada, houve unanimidade no que tange à 

necessidade e possibilidade de sua participação. 

Evoca-se o mencionado anteriormente no sentido da necessidade da 

participação dos diversos atores sociais na participação comunitária. Quanto mais variada for 

a participação, quanto mais atores cooperarem, melhores serão as respostas ao problema.  

Salienta-se o pensamento de Toro e Werneck (1997) que esclarecem que não 

podem haver excluídos no processo de participação. 

Salienta-se, ainda, o entendimento de Reis (2010, p. 19) que afira que o 

“processo não tem dono”, não existe um “protagonista”. 

Conforme foi lembrado pelo entrevistado da Comdec, a Defesa Civil não é um 

órgão e sim um conjunto de ações, com o objetivo de reduzir os desastres e assegurar a 

Segurança Pública. 

Portanto, conforme declarou o representante da Comdec de Belo Horizonte, 

enquanto o problema não for compartilhado, não se observarão resultados relevantes. Sem a 

participação de todos os órgãos e principalmente da comunidade mobilizada, os problemas 

não serão solucionados. 

Na seção seguinte, analisar-se-á os questionários respondidos pelos presidentes 

dos Consep. 

6.3 Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

Coforme análise dos questionários enviados, observa-se que no que se refere ao 

tempo que os presidentes desempenham suas atividades junto ao Consep, observa-se que 86% 

compõe o Consep há mais de cinco anos. (GRAF. 1) 

Isto demonstra baixa rotatividade na presidência dos Conselhos, logo, possuem 

boa experiência junto ao Consep. 
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GRÁFICO 1: Tempo que os presidentes desempenham suas atividades no Conselho de Segurança 

Pública – Belo Horizonte – jul 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

No que se refere à questão relativa à atuação do Consep junto à comunidade 

em casos de desastres, observa-se que a maioria dos respondentes (64%) relata nunca haver 

sido chamado a agir em casos de desastre. (GRAF. 2) 

Tal resultado demonstra que o Consep e o Nudec no município de Belo 

Horizonte não dialogam no sentido de uma atuação conjunta. Ou seja, mesmo trabalhando 

junto à comunidade com um objetivo comum, quais sejam, a segurança pública e a ordem 

pública, os Conselhos e os Núcleos não mantêm, em sua maioria, laços de cooperação. 

Com relação à importância dos laços de cooperação, destaca-se o conceito de 

capital social de Putnam (2006, p. 177). Para o autor, o capital social se refere “a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam 

para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas.“  

O autor esclarece que as sociedades que possuem um considerável capital 

social, encontram-se presentes conceitos como cooperação mútua, reciprocidade e confiança. 

Para Putnam (2006) tais comunidades são muito mais produtivas que outro grupo que não 

possuam essas características.  

14% 

86% 

Entre três e cinco anos Mais de cinco anos 



96 

 

 

GRÁFICO 2:  Forma de atuação dos Conselhos de Segurança Pública em desastres – Belo Horizonte 

– jul 2012  

Fonte: Pesquisa de campo  

No que se refere à área geográfica de atuação, observa-se que 57% dos 

respondentes afirmam que a área sob sua responsabilidade é marcada pela presença de áreas 

de risco. (GRAF. 3) 

Entende-se que nenhuma comunidade está livre da ameaça de desastres. Os 

desastres podem ocorrer em qualquer localidade, sejam eles naturais ou antropogênicos. 

Nota-se que muitos dos respondentes afirmam atuar em áreas de risco, sejam 

eles relacionados ao incremento das precipitações hídricas (como inundações e alagamentos) 

sejam relacionados a residências localizadas em áreas de risco geológico. 

Conforme se verifica nas entrevistas das representantes dos NAC e dos Nudec, 

os dois núcleos atuam principalmente em áreas de vilas e favelas de Belo Horizonte. Através 

da cooperação destes com os Consep, seria possível ampliar a participação comunitária na 

gestão do risco. 

Reafirma-se que nenhuma comunidade está livre da ocorrência de desastres. 

Apesar de cotidianamente verificar-se que geralmente as pessoas de menor poder aquisitivo 

são mais afetados por residirem em áreas de risco, todos podem ser afetados, independente de 

classe social. 

Através da conjunção de esforços Consep e Nudec, espera-se melhorar a 

percepção de risco das comunidades. 

22% 

64% 

14% 

O Consep é atuante em situações de desastres 

O Consep nunca foi chamado a agir em casos de desastre 

O Consep já atuou em casos de desastres, porém de forma discreta quando solicitado 
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GRÁFICO 3: Presença de áreas de risco na área de atuação dos presidentes dos Conselhos de 

Segurança Pública– Belo Horizonte – jul 2012 

Fonte: Pesquisa de campo 

No que tange à possibilidade de congregar os esforços do Consep e do Nudec, 

93% dos respondentes consideram possível haver a cooperação entre as entidades. (GRAF. 4) 

Tal resultado demonstra o interesse da comunidade em promover mudanças na 

sociedade em que vive.  

Pode-se afirmar que o conceito de capital social e comunidade cívica 

mencionados por Putnam (2006) encontram-se vivos nas localidades estudadas. Observa-se 

que as pessoas estão dispostas a contribuir visando objetivos comuns como a segurança 

pública e a ordem pública.  

57% 22% 

21% 

Marcada pela presença de área de risco 

Marcada pela presença de área de risco mas em número pequeno  

Não tem  conhecimento sobre a ocorrência de desastres 
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GRÁFICO 4: Existência de possibilidade de congregar os esforços do Conselho de Segurança Pública 

e o Núcleo de Defesa Civil – Belo Horizonte – jul.2012 

Fonte: Pesquisa de campo  

No que se refere à participação dos órgãos públicos nos Consep, observa-se 

que a Polícia Militar é mais participativa (GRAF. 5).  

Tal constatação se justifica pelo fato de os Conselhos terem sido criados por 

iniciativa da própria Polícia. 

Evoca-se aqui as afirmações de Ribeiro e Teodósio (2011) que salientam os 

Consep não foram instituídos explicitamente pela Constituição de 1988, sendo uma iniciativa 

das organizações policiais em resposta ao ambiente que se tornava mais democrático e 

participativo. 

Mais uma vez, destaca-se o pensamento de Toro e Werneck (1997), que 

afirmam que para haver sucesso em uma mobilização é preciso que o problema deixe de ser 

responsabilidade de um círculo de especialistas. É preciso, destacam os autores, que novos 

debates sejam estabelecidos, que novos atores sejam incluídos no processo.  

Destaca-se, ainda, o resultado das entrevistas direcionadas para o representante 

dos Bombeiros, da Comdec de Belo Horizonte e o representante da PMMG, com opinião 

unânime de que os Bombeiros podem e devem compor os Consep.  

Por atuarem dentro do Sistema de Defesa Social e com responsabilidade 

constitucional de promover a Segurança Pública, o Corpo de Bombeiro não pode ser alijado 

do processo. Sua participação só enriquecerá o debate. 

93% 

7% 

É possível congregar esforços Não vê relação entre as atividades do Consep e do Nudec 
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GRÁFICO 5:  Avaliação da participação dos órgãos públicos nos Conselhos de Segurança Pública 

segundo os presidentes dos Conselhos – Belo Horizonte – jul 2012 

Fonte: Pesquisa de campo  

Em caráter preliminar, pode-se concluir que sempre se considerou a questão de 

segurança pública assunto restrito às instituições policiais, além da tradição brasileira de 

considerar-se a segurança pública como algo “secreto”.  Desta maneira, verifica-se um 

histórico afastamento entre sociedade e polícia. (MORAES, 2009, p. 16) 

Destaca-se que a proximidade entre a polícia e a comunidade é algo 

relativamente recente e ainda encontra-se em processo de construção e como um processo em 

construção, muito ainda há para avançar. 

Neste contexto, salienta-se a importância de incorporar à questão de Segurança 

Pública o maior número possível de atores sociais ao debate. Sejam eles representantes dos 

órgãos públicos, sejam eles da comunidade. 

 A Segurança Pública deve ser entendida em seu sentido total, abrangente. Não 

se restringindo apenas aos crimes e à violência e nem reservando seu debate apenas sob a 

ótica reducionista. 

Entender Segurança Pública realmente sob o enfoque de um dever e 

responsabilidade de todos é fundamental para que importantes respostas sejam obtidas. 

Conforme já explicitado, os Consep e os Nudec (e os NAC por desenvolverem 

função análoga aos Núcleos Comunitários de Defesa Civil em Belo Horizonte) possuem 

muitos pontos em comum, seja desempenhando suas atividades junto à comunidade 

mobilizada, tratando de instrumentos de gestão participativa, e tendo por objeto de trabalho a 
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Segurança e a Ordem Pública. 

Tanto as entrevistas quanto a maioria dos respondentes dos questionários 

entendem ser possível haver a cooperação entre os Conselhos e os Núcleos. 

Acredita-se que a cooperação traria benefícios às duas entidades. Por parte dos 

Nudec e NAC, ampliaria o debate e a participação na gestão dos desastres e promoveria nas 

comunidades maior percepção dos riscos a que estão sujeitos. Além do exposto, através do 

Consep seria possível a captação de recursos a serem utilizados em prol da comunidade local, 

além de os Conselhos garantirem uma representatividade politicamente mais isenta. 

Para os Consep, ampliariam as discussões em torno da prevenção e combate ao 

crime e violência, aumentaria a participação popular, o que fortaleceria os Conselhos. Além 

do mais, enriqueceria o debate com a incorporação de outros atores sociais ao processo, como 

pode ser o caso do Corpo de Bombeiros. 

Portanto, percebe-se que a cooperação garantiria benefícios mútuos. Garantiria 

uma importante aproximação, uma rica troca de informações, ampliaria o debate acerca da 

Segurança e da Ordem Pública, aumentaria o senso de percepção de risco nas comunidades, 

podendo culminar com a diminuição da criminalidade e a ocorrência de desastres. 

Entende-se que, através uma mobilização consistente, onde fosse despertado 

nos membros dos Núcleos e Conselhos um sentimento de que, através de um trabalho em 

conjunto, a comunidade em que vivem pode ser transformada, importantes avanços poderiam 

ser observados. 

Compreende-se que, através de capacitações em conjunto, a realização de 

eventos em conjunto Consep e Nudec (e NAC), a comunidade poderia ser preparada a atuar 

em prol da Segurança Pública em seu sentido verdadeiro. 

Dando prosseguimento, na sétima seção apresenta-se a conclusão do trabalho, 

onde se analisam os resultados obtidos, e se expõe as propostas e sugestões referentes ao 

estudo. 

  



101 

 

7 CONCLUSÃO 

Na presente seção, apresentar-se-á a conclusão do trabalho, com os assuntos 

aqui tratados e os resultados obtidos, e, posteriormente, serão apresentadas as propostas e 

sugestões. 

Em suma, percebe-se que, no contexto democrático, o povo tem o direito e a 

responsabilidade de participar da tomada de decisões no tocante às questões que lhes são 

afetas. Somente a representação política através do voto não é suficiente para exprimir a 

vontade popular, é com a participação direta que o cidadão se manifesta, além de possibilitar a 

fiscalização e o controle dos atos políticos.  

Nessas condições, destaca-se que a Defesa Civil no Brasil é um espaço 

garantidor dos direitos de cidadania através da participação comunitária na mitigação e 

minimização dos desastres por intermédio dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Os 

Núcleos constituem-se um elo entre a comunidade e o Estado, permitem que os anseios da 

sociedade sejam manifestados e soluções efetivas sejam adotadas. 

No que se refere à participação popular nas políticas públicas, há que se 

destacar que por razões históricas e institucionais, a aproximação da polícia e da comunidade 

é um fenômeno complexo e recente. Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública são 

espaços garantidores dos direitos de cidadania, uma vez que permitem à comunidade 

participar nas políticas de segurança pública. 

Com base na pesquisa realizada, observa-se que os Consep e os Nudec 

guardam importantes semelhanças, o que permite que haja entre eles uma cooperação. Ambos 

exercem sua missão junto à comunidade, são compostos por voluntários, tem por objetivo a 

manutenção da segurança pública e da ordem pública nas localidades em que atuam. 

Conforme os resultados apresentados na Seção 6, observa-se os Nudec e os 

NAC em Belo Horizonte representam ferramentas eficientes de participação popular na gestão 

do município. Entende-se que, com uma parceria com os Consep, o tema Defesa Civil poderia 

ser mais bem discutido por toda a comunidade do município, além de constituir-se em mais 

uma ferramenta de mobilização e um canal de contato entre o Estado e o cidadão na garantia 

da segurança pública de forma ampla. .  

Com base na pesquisa, observa-se que a maioria dos respondentes considera 

possível haver a cooperação entre os Consep e os Nudec. Há que se destacar que a 

participação trata-se de um processo que não se encontra restrito a um grupo, todos podem e 
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devem colaborar.  

O Consep é um espaço que destina-se a garantir os direitos de cidadania, a 

inclusão do tema Defesa Civil enriquecerá os debates. A Defesa Civil trata-se de um problema 

de segurança pública e, como nosso país é marcado pela falta de uma política de risco 

concreta e eficiente, estreitar laços de cooperação e entendimento entre as lideranças locais 

pode ser um recurso importante para capacitar as pessoas no enfrentamento dos desastres, 

reduzindo assim suas consequências danosas. 

O Consep e os Nudec guardam importantes semelhanças, principalmente por 

trabalharem em prol da Segurança Pública. Com a cooperação, entende-se que os dois só se 

fortalecerão e as respostas à comunidade serão muito mais efetivas. A cooperação congregaria 

mais atores sociais, ampliando o debate acerca da segurança e da ordem pública. 

Nesse mesmo sentido, salienta-se que através dos resultados dos questionários, 

o Corpo de Bombeiros trata-se do órgão menos participativo nos Conselhos de Segurança 

Pública. Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que caso a cooperação entre Conselho e 

Nudec fosse viabilizada, seria imprescindível o chamamento do Corpo de Bombeiros. Neste 

contexto, pode-se afirmar que quanto mais atores participarem, melhores serão as respostas às 

necessidades da comunidade. Deve-se entender segurança pública como um conceito amplo, 

onde busca-se o afastamento de toda ameaça que possa afetar a ordem pública. É comum, mas 

não desejável, observar-se que os debates em torno do tema são focalizados apenas no 

combate ao crime e violência, há que se ampliar a discussão em benefício da ordem e 

segurança pública. 

Com base na análise dos resultados da pesquisa de campo, pode-se afirmar que 

a hipótese do estudo foi pertinente, o esforço coordenado entre as forças atuantes nos Consep 

e nos Nudec é possível em virtude da proximidade de objetivos e com tal cooperação a 

representatividade nos órgãos aumentaria e agregaria poder mobilizatório. 

Pode-se depreender que a pesquisa teve seu objetivo geral atingido, os 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) localizados em Belo Horizonte, 

Minas Gerais podem ser utilizados também como Núcleos Comunitários de Defesa Civil 

(Nudec) com vistas à redução dos desastres.  

Do ponto de vista dos objetivos específicos, estes foram de igual maneira 

alcançados, as atividades dos Consep, conforme pesquisa realizada, podem potencializar as 

atividades de Defesa Civil.  

Além disto, destaca-se com a pesquisa realizada, que através dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil é possível congregar as lideranças comunitárias, as autoridades 
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policiais e os de outros órgãos públicos direta ou indiretamente ligados à segurança pública, 

para a discussão e adoção de medidas práticas que resultem na melhoria da qualidade de vida 

das comunidades no que se refere aos desastres e consequentemente um fortalecimento dos 

Consep. 

No mesmo sentido, no estudo destaca-se que, de acordo com a percepção dos 

envolvidos no Consep, é possível contribuir, através de suas ações, para a atividade de Defesa 

Civil na comunidade local. 

Tendo-se em vista os resultados da pesquisa, propõe-se a viabilização 

estratégica das seguintes medidas: 

1º) Que a Secretaria de Defesa Social, o Gabinete Militar do Governador, por 

intermédio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil que encontra-se vinculada a este 

último, promovam um seminário onde se discutirá a aproximação entre os Conselhos de 

Segurança Pública e os Núcleos Comunitários de Defesa Civil; 

2º) Que a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e a Academia de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais criem grupos de pesquisa em conjunto e realizem 

trabalhos científicos em parceria com o intuito de melhor estudar o tema, em razão de seu 

caráter multidisciplinar; 

3º) Que a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil, utilizando-se da estrutura do Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR), 

viabilize a participação dos membros dos Consep que assim desejarem da Defesa Civil 

Municipal; 

4º) Que a Escola de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais ofereça vagas aos 

membros do Consep para capacitação destes na doutrina de Defesa Civil; 

5º) Que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais seja chamado, através 

da Secretaria de Defesa Social, a incluir membro seu nas discussões do Consep.  
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9 APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

Roteiro de entrevista aplicado ao responsáveis pelos NAC e Nudec, ao Gerente 

Operacional da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte, ao Comandante 

Operacional do Corpo de Bombeiros e ao Chefe da Seção de Apoio à Polícia Comunitária da 

Diretoria de Apoio Operacional – DAOp/PMMG. 

1. Qual a importância da participação comunitária em suas atividades? 

2. Qual seu entendimento sobre os Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública? 

3. Qual seu entendimento sobre os Núcleos de Defesa Civil? 

4. Você considera que através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil é 

possível congregar as lideranças comunitárias, as autoridades policiais e os de outros órgãos 

públicos ligados à segurança pública, para a discussão e adoção de medidas práticas que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades no que se refere aos desastres e 

consequentemente um fortalecimento dos órgãos de segurança? 

5. Considera que os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep) 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ser utilizados como Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil (Nudec) com vistas à redução dos desastres? 

  



 

9.2 APÊNDICE B – Questionários aplicados aos presidentes de Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública 

Prezado Senhor(a), 

 

Como aluna do Curso de Especialização em Segurança Pública (Cesp), estou 

realizando uma pesquisa cujo tema é: A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS 

COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELO HORIZONTE COMO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE DEFESA CIVIL. 

O presente questionário tem por objetivo embasar trabalho de pesquisa sobre o 

tema proposto. 

 Para tanto, solicito que V. Sa., por gentileza, leia atentamente as questões e 

expresse sua opinião sincera sobre os questionamentos seguintes, de modo a tornar a pesquisa 

o mais próxima possível da realidade. 

Não é necessário que V. Sa. se identifique ao preencher o questionário. Os 

resultados da pesquisa serão apresentados em seu conjunto e não de maneira individualizada. 

Caso necessário, poderei ser contatada através dos telefones 8639 1976/8637 

1986 ou via e-mail andreajanhsen37@yahoo.com.br. 

Obrigada pela colaboração! 

 

 

 

ANDREA DANIELLE JANHSEN MENDES, CAPITÃO PM 

 

  



 

1. Há quanto tempo desempenha atividades junto ao Consep: 

(  ) Menos de um ano 

(  ) Entre um e três anos 

(  ) Entre três e cinco anos 

(  ) Há mais de cinco anos 

 

2. No que se refere as atividades do Consep junto a comunidade, qual resposta 

é mais adequada: 

(  ) O Consep é atuante em situações onde a comunidade é afetada por 

desastres, auxiliando nas ações de socorro, fazendo campanhas de arrecadação, liderando 

ações em prol dos afetados. 

(   ) O Consep, nunca foi chamado a agir em casos de desastre. 

(  ) O Consep já atuou em casos de desastre, porém de forma discreta, 

auxiliando quando solicitado. 

( )O Consep já atuou de outra forma.  

Especificar:______________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

3. Com relação a área geográfica de atuação, qual a resposta mais se adéqua a 

sua realidade:  

(  ) Minha área de atuação é marcada pela presença de áreas de risco de 

desastres de inundação, enchentes ou alagamentos. 

(  ) Minha área de atuação apresenta residências com risco de desabamento 

e/ou residências ocupando encostas. 

(  ) Existem áreas de risco mas em número pequeno, com poucos reflexos para 

a comunidade. 

(  ) Em nossa comunidade, não tenho conhecimento da ocorrência de desastres. 



 

 

4. Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudec) são grupos organizados com 

o objetivo de desenvolver um trabalho de prevenção e orientação das comunidades residentes 

em áreas de risco de enchentes, inundações, deslizamentos e etc..  

Com base no informado, você considera: 

 ( ) É possível congregar os esforços do Consep e do Nudec de forma a 

fortalecer as ações que visem a melhoria da qualidade de vida da população. 

( ) É possível que o Consep apoie o Nudec, mas não trabalhando em conjunto. 

( ) Por envolver questões de segurança, não é aconselhável congregar os 

esforços do Consep e do Nudec. 

( ) Não vê relação entre as atividades do Consep e do Nudec. 

 

5. Com relação ao grau de participação dos órgãos públicos no Consep, 

enumere de 1 à 4 o grau de participação, sendo 4 para aquele que participa mais e 1 para 

aquele que participa menos:  

( ) Polícia Militar de Minas Gerais. 

( ) Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

( )Polícia Civil 

( ) Prefeitura Municipal de Minas Gerais 
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