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RESUMO 

0 objetivo do presente trabalho, que tern por tema Policiamento Tradicional e 
Policiamento Comunitario, caracteristicas conceituais e operacionais, proporcionou 
uma visao sistemica e doutrinaria de ambas as modalidades de policiamento, 
demonstrando ainda o hist6rico, suas generalidade e peculariedades. Na realidade, 
focou-se a presente pesquisa no policiamento tradicional (reativo), aquele que 
essencialmente atende as chamadas de ocorrencias e o Policiamento Comunitario 
(proativo), aquele que antecipa e previne ocorrencia, em que buscou as suas 
caracteristicas com a realizac;ao de pesquisa bibliografica e atraves de pesquisa de 
campo, com posterior tratamento estatistico, trazendo informac;oes no tocante a 
necessidade de estabelecer propostas a fim de melhorar o atendimento a 
populac;ao, priorizando ac;oes voltadas ao policial-militar, que executa a atividade de 
policiamento em Curitiba. A pesquisa de campo desenvolvida, demonstrou de 
maneira bern clara que o policiamento comunitario e perfeitamente viavel e atende 
as necessidades da populac;ao, porem existe em carater premente, a necessidade 
de comprometimento e sensibilidade do efetivo para o exercicio dessa modalidade, 
sob o risco de tornar-se a curto prazo uma forma de policiamento desacreditada pela 
populac;ao, em face dos resultados obtidos na pesquisa de campo. Demonstrou 
tambem, que o policiamento tradicional nao esta sendo eficaz, em razao da carencia 
de efetivo, cujo fator e preocupante, demonstrando assim, que tanto o tradicional 
com o comunitario, nao estao sendo executados de forma satisfat6ria. Por 
derradeiro, ap6s a analise estatistica e interpretac;ao dos resultados, foram 
apresentadas as conclusoes e sugestoes pertinentes. 

PALAVRAS-CHAVE: proativa, reativa, comprometimento, sensibilidade e efetiva. 

xi 
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1 INTRODUCAO 

0 trabalho, apresentado como requisito parcial para conclusao do Curso 

Superior de Polfcia, veio com muita gratidao e de grande valia contemplar o autor, 

com esta significativa e privilegiada oportunidade de pesquisar e aprofundar novas 

conhecimentos, no que tange ao Policiamento Tradicional e Comunitario. 

A Policia Militar do Parana (PMPR), lnstituic;ao hist6rica e centenaria, 

responsavel pela preservacao da ordem publica em todo o territ6rio paranaense, 

vive a cada dia uma nova realidade, vista que o fenomeno das urbanizacoes 

aceleradas vern mudando os padroes da socie~ade. 0 aumento da populacao 

urbana, os problemas sociais deram margem a escalada crescente da violencia e da 

criminalidade, aumentando a necessidade de os organismos de seguranca 

proporcionarem urn grau de seguranca compativel com os anseios da sociedade, 

aprimorando as formas de policiamento e buscando novas modalidades, que vern ao 

encontro as necessidades da populacao. 

A criminalidade avancou, portanto, se faz necessaria reestruturar toda e 

qualquer atividade de policia ostensiva que tenha por enfoque central a reduc;ao da 

vi olen cia. 

Desta maneira o trabalho (Policiamento Tradicional e Policiamento 

Comunitario, caracteristicas conceituais e operacionais) foi desenvolvido, 

especificamente, estabelecendo o hist6rico, evolu«;ao e caracteristicas de ambas as 

modalidades, seus fundamentos doutrinarios e formas de influencia na sociedade, 

tendo, entre outros objetivos, buscar informacoes acerca da interac;ao 

policia/comunidade, adaptacao e capacitacao do policial-militar que executa a 

atividade ostensiva, e se ambas as modalidades de policiamento estao bern 

definidas, na sua execucao. 

Desta maneira toda a sociedade e sabedora que as Policias Militares 

brasileiras tern suas acoes voltadas primordialmente para a preservacao. 0 

constituinte de 1988 conscientemente confirmou, e ate alargou, as missoes 

reservadas as instituicoes policiais-militares, sejam: a policia ostensiva e a 

preservacao da ordem publica, justamente marcadas na grande maioria por acoes 

preventivas. 

lnfelizmente, o processo de urbanizac;ao acelerada dos centros maiores, 
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nao foi acompanhado por uma nova forma de cultura urbana que reafirmasse o 

sentido de comunidade de cooperac;ao entre os individuos e grupos sociais. 

E importante levar em conta que somos urn pais de urbanizac;ao tardia. 

Ademais, nao se trata, como o foi em grande parte no caso dos paises 

desenvolvidos, de uma urbanizac;ao por atrac;ao dos empregos gerados nas cidades, 

mas por expulsao do campo e sem o emprego no campo, a populac;ao foi 

literalmente expulsa para as cidades, originando periferias miseraveis e ausemcia de 

emprego, causando graves problemas sociais, desaguando inumeros problemas na 

seguranc;a publica. 

Para tanto, na busca de alternativas para o enfrentamento dos problemas 

urbanos, surge uma consciencia da importancia da participac;ao da sociedade na 

resoluc;ao de seus problemas - a organizac;ao comunitaria - como forma de 

aproximac;ao com os poderes publicos, na gestao dos servic;os que foram 

proclamados e garantidos a todo cidadao, cuja essencia e a qualidade de vida. 

A policia como e concebida em sua forma tradicional, age como organismo 

formal do Estado, atuando quase sempre sobre os efeitos e pouco sobre as causas 

da criminalidade. Sua ac;ao cotidiana deixa transparecer a prevalencia de uma forma 

sobre urn servic;o, a prevalencia do policial repressor ao policial cidadao, a 

prevalencia do policial impessoal ao policial participativo e integrado aos problemas 

de cada comunidade. 

Com a escalada da violencia, a Policia Militar, consciente de sua 

responsabilidade, vern desenvolvendo uma nova filosofia de comportamento policial 

que proporciona a populac;ao: interac;ao e participac;ao ativa, permanente e 

continuada, nos problemas afetos a Seguranc;a Publica. 

0 Policiamento Comunitario, tern como uma das principais caracteristicas a 

interac;ao com a comunidade, familiarizando-se com a vizinhanc;a, tomando 

iniciativas e decisoes, em que a aproximac;ao permanente, possibilita a troca de 

informac;oes, de maneira individualizada ou em reunioes de associac;oes de bairros. 

Assim, e indispensavel a necessidade do crescimento dessa interac;ao, 

atraves dos agentes da lnstituic;ao, os quais devem sem duvida alguma, estar 

qualificados e sensibilizados para enfrentar todo tipo de mudanc;as. 

Desta forma, em face da implantac;ao recente do policiamento comunitario 

na lnstituic;ao, vindo ao encontro a necessidade de novas mudanc;as, que a 
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sociedade moderna impoe e atendendo aos pianos de Governo, havendo desta 

forma, a necessidade de se estabelecer uma adequada politica de gestao, a fim de 

proporcionar urn elevado grau de satisfa9ao entre a policia e comunidade. 

Assim sendo, a fim de esclarecer o questionamento elencado na defini9ao 

do problema, buscou-se atraves de pesquisa de campo, realizada no mes de junho 

de 2006, com 70 (setenta) Oficiais que atuam nas Unidades Operacionais de 

Curitiba, (12°, 13° BPM e RPMon), opinioes e repercussoes se a situa9ao do 

momenta relacionado ao desenvolvimento pelos policiais-militares, acerca do 

policiamento tradicional e comunitario, apresenta-se bern definida e satisfat6ria, 

sendo entao elaborados os questionamentos necessaries, no intuito de buscar as 

informa96es para avalia96es pertinentes a conduta dos policiais-militares no 

policiamento em Curitiba e ainda alguns aspectos relacionados a instru9ao e 

intera9ao comunitaria sob a 6tica dos Oficiais, que atuam nas respectivas Unidades 

Operacionais. 

Finalmente, ap6s a analise estatistica e interpreta9ao dos resultados, sao 

apresentadas as conclusoes e sugestoes, de acordo com as bases doutrinarias e 

dados obtidos na pesquisa de campo. 
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2 BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUCAO DA POLiCIA NO MUNDO 

Desde que se formaram os primeiros nucleos sociais, apareceu com eles a 

necessidade de vigilancia e de conservacao indispensaveis a sua existencia e a sua 

evolugao. 

Assim e que vemos os povos antigos, com suas vidas simples e 

rudimentares, ja provendo os meios concernentes ao bern social, a defesa, a ordem 

e a seguranca de suas comunidades, das autoridades e dos poderes instituidos que 

se referiam ao seu grupamento social. 

Sem essas provisoes impostas pela lei da necessidade e pelo interesse 

geral, tornar-se-iam impossiveis a vida em comum a existencia dos agrupamentos 

humanos, a formacao dos povos primitivos e o desenvolvimento da humanidade. 

Dessa forma, encontramos nas populagoes antigas dos grandes centros 

nos quais a civilizacao se desenvolveu, sobretudo entre os romanos, uma vigilancia 

exercida em proveito da comunidade e uma repressao praticada contra toda e 

qualquer perturbagao da ordem e da paz, punindo aqueles que atacassem a 

seguranca e a ordem social. 

Vemos, nesses dados hist6ricos, que entre os povos antigos havia, em 

estado embrionario, uma policia cuja funcao era a vigilancia tendente a conservar o 

organismo social, apta, normal e regulamente, a se desenvolver em toda a sua 

expansao de atividade e progresso. 

Os autores que tratam do assunto mostram que a origem da policia 

remonta aos principios da civilizagao. 

A respeito da origem e significado do termo policia, assinala BISMAEL 

(1986, p9): A palavra policia, no sentido mais Jato, significa o regulamento da cidade, 

e sabido e que a cidade e o Estado. 

Registram todos os dicionarios e enciclopedias que o termo Policia -

originario do grego Politeia, passando para o latim Politia - representa o conjunto de 

leis ou regras impostas ao cidadao, como fito de assegurar a moral, a ordem e a 

seguranca publica. 

A policia, entretanto, como a compreendemos modernamente (ou seja, no 

sentido de instituigao social, inserida nos contextos dos Estados e dos Governos, 

para servir ao cidadao), e produto ou obra do seculo XVIII. Sua origem remonta a 
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lnglaterra, que, antes de qualquer outro povo, entendeu-a como uma organizat;ao 

necessaria e util ao seu engrandecimento, nao s6 por zelar pela ordem geral, como 

tambem por desvencilhar a sociedade dos obstaculos ao seu progresso. 

Seguiu-lhe os passos a Frant;a, que, com seus ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade, fruto da Revolut;ao Francesa (1789), conferiu a pollcia uma 

nova feit;ao, moldando-a as necessidades de um novo conceito de nat;ao que 

emergia. Desde entao, a organizat;ao policial surgiu em outras bases, mais 

compativeis aos fins sociais e em harmonia com os direitos dos individuos. 

A partir dai, todas as nat;oes do mundo passaram a instituir corpos 

policiais, com estrutura mais ou menos aproximadas as que hoje conhecemos. 

Com a evolut;ao das cidades, intensificou-se a atividade policial, tendo em 

vista o crescente numero de aglomerados humanos e a consequente necessidade 

de manter-sea ordem e a segurant;a publica. No limiar do terceiro milenio, a tarefa 

da policia se faz mais presente, necessaria para o perfeito entrosamento social e 

para a manutent;ao da ordem e preservat;ao do patrimonio. 
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3 ORIGEM E EVOLUCAO HISTORICA DA POLiCIA MILITAR NO BRASIL 

Em nosso pais, a Policia passou por numerosas alterac;oes no decorrer 

dos anos. Nasceu incipiente no ano de 1530, nas Ordenac;oes Manoelinas, quando 

D. Joao Ill instituiu os sistemas de Capitanias Hereditarias, conferindo aos 

donatarios o direito de administrar, promover a justic;a e organizar o servic;o de 

ordem publica. 

Quando a ocupac;ao territorial do Brasil iniciou-se pelo litoral, por ser este 

muito extenso, isto tornava-o alvo facil de invasoes por ingleses, franceses, 

holandeses e outros povos, avidos pelas riquezas naturais abundantes no Brasil 

Colonia. 

Para a seguranc;a da colonia, principalmente de suas vilas, fez-se 

necessaria criar urn 6rgao de defesa. Como nao estavam disponiveis recursos 

suficientes, para este fim foram contratados colonos, quase todos sem nenhuma 

qualificac;ao para executarem a defesa da comunidade. 0 serviyo de policiamento 

executado pelas milicias era composto por portugueses povoadores e seus 

dependentes, pertencentes ao Regimento D. Sebastiao. Competia a esse regimento 

a manutenc;ao da vigilancia e da guarda costeira, a conquista da terra e promoc;ao 

da interiorizac;ao da colonia. No desempenho de suas func;oes, essa guarda 

percorria as vilas e cidades, garantindo a preservac;ao da ordem social e do 

patrimonio. 

0 Principe Regente D. Joao VI ordenou, atraves de Decreta, que todas as 

organizac;oes militares existentes no Brasil Colonia fossem reunidas. Dessa forma 

iniciou-se a constituic;ao do Exercito Brasileiro. Segundo ARRUDA (1998, p.220), 

"como tinham aquelas organizac;oes a missao de garantir a seguranc;a publica e 

defender os poderes constituidos, passaram em consequemcia, essas missoes a 

pertencer ao novo corpo recem-criado". 

As organizac;oes militares, antes da criac;ao do Exercito Brasileiro, eram 

constituidas nas provincias. Tinham a finalidade de combater os crimes nelas 

existentes, dentre os quais se destacavam o contrabando e a explorac;ao nao 

autorizada de metais preciosos. 

A primeira dessas organizac;oes foi criada a 11 de dezembro de 1570. Era 

formada pelas Companhias de Ordenanc;as (Manuelinas e Felipinas) e teve 
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mementos de grandeza, quando de sua participagao na expulsao dos franceses e 

holandeses do Brasil. Nessa organizagao, as fungoes policiais eram exercidas pelo 

Almotacei-Mor e pelos demais almotaceis. Possuiam os almotaceis diversos 

encargos, confundindo as fungoes administrativas, policiais e as de magistratura. 

Nesse ultimo encargo tinha como auxiliares os Alcaidese e os Meirinhos. 

Dessa primeira organizagao surgiram as tropas pagas, das quais 

originaram-se, em 1760, as Companhias de Dragoes. Suas incumbencias eram o 

patrulhamento local, renda e conduyao de presos. Eram subordinadas aos 

governadores da Provincia. Como Alvara de 25 de julho de 1760, de D. Jose I, de 

Portugal, tiveram estas Companhias uma nova organizagao, com vida autonoma e 

propria para a instituigao, incumbida de manter a ordem publica. Em 1775, as 

provincias mais pr6speras organizaram os Regimentos Regulares de Cavalaria, 

tambem tropas pagas, a urn dos quais pertenceu Tiradentes, na Provincia de Minas 

Gerais. 

Em 1808, com a vinda da Familia Real para o Brasil, atraves de Alvara 

datado de 10 de maio, foi criada a Policia Brasileira, com caracteristicas iguais as da 

Policia Portuguesa. A 13 de maio de 1809, foi criada a Guarda Militar da Policia do 

Rio de Janeiro que, juntamente com a Guarda Real de Policia, concorreu para 

desobrigar o Exercito das atribuigoes policiais da capital. 

Continuando no Brasil colonia, o desenvolvimento do servigo regular de 

policia no Brasil foi sendo objetivo dos lntendentes-Gerais, que se sucediam, 

procurando melhorar o desempenho de urn sistema policial unico e igual ao que 

funcionava em Lisboa, moldado na rigidez das ordenag6es. 

Ja no Brasil Imperio, em 1824, assume a lntendencia-Geral de Policia o 

Desembargador do pago Alberto Teixeira de Aragao. Este, em tres anos de gestao, 

mostrou-se urn revolucionador da organizagao existente: planejou para o futuro, 

tendo uma ampla visao das particularidades e necessidades puramente brasileiras. 

Pela primeira constituigao Imperial e Unitaria, a organizagao policial tornou

se uniforme, ficando a cargo do lntendente-geral de Policia a sua chefia. A 

lntendencia-Geral era dividida em circunscrigoes e jurisdigoes em todo o Imperio, 

tendo tantas delegacias quantas eram as Provincias, Distritos e Municipios. 

0 C6digo de Processo Criminal, de 29 de novembro de 1832, extinguiu o 

cargo de lntendente-Geral de Policia, sendo criado o de Chefe de Policia, que seria 
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exercido por juizes de direito. Manteve-se o regime centralizador, bern como o 

regime unitario do Imperio. 

0 novo C6digo foi baixado em dezembro de 1841, no qual estavam 

previstos a Policia Administrativa e Judiciaria e os cargos de Desembargador, Juiz, 

Delegado, Subdelegado e Escrivao. Em outubro de 1831 , foi autorizada a criagao de 

Corpos Municipais Voluntarios para o policiamento das estradas e cidades das 

provincias. Foram agregadas a esses corpos as organiza<;Qes dos Regimentos de 

Cavalaria das Tropas das Capitanias, criadas a partir de 1775. A partir de 1840, os 

Corpos permanentes passaram a denominarem-se Corpos Policiais, sendo 

transformados em Brigadas Policiais em 1873. 

Com o advento da Republica em 1889, fez-se a descentraliza<;ao da 

administrayao publica no Brasil, com a ado<;ao do regime federativo. Dessa forma, 

tendo sido conferida aos Estados Confederados a autonomia administrativa, cada 

um deles recebeu poderes para organizar sua propria policia. 

Em 1891, as Brigadas Policiais passaram a denominar-se, tambem, For<;as 

Publicas, denomina<;ao que s6 foi modificada em 1934, com o advento da nova 

constitui<;ao, para Policia Militar. 

Com a Lei n° 3.216, de 1917, as foryas policiais dos Estados foram 

vinculadas ao Exercito, como for<;a de reserva. Essa mesma lei fixou a organiza<;ao 

em niveis de hierarquia das for<;as policiais. 

Cabe lembrar que, durante o Imperio e a Primeira Republica, existiu uma 

organiza<;ao denominada Guarda Nacional, for<;a de segunda linha do Exercito, 

amparada pela Carta magna de 1891. Sua fun<;ao era secundar a for<;a terrestre no 

conflito externo, nos casos de grave perturbagao da ordem. 

Com o termino da Segunda Grande Guerra, a sociedade sofreu grandes 

transforma<;oes. Com isso, as policias tambem se modificaram, especializando-se, o 

que deu razao ao aparecimento de tipos de policiamento especificos. Eram policias 

fardadas que, ao lado das Policias Militares, executaram o policiamento ostensivo, 

em suas diversas variaveis. Entretanto, o Decreto-Lei n° 1.702, de 30 de dezembro 

de 1967, extinguiu as demais organiza<;Qes fardadas dos Estados, transferindo suas 

atribui<;oes para as Policias Militares, permanecendo apenas a Policia Rodoviaria 

Federal. 
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4 A POLiCIA MILIT AR DO PARANA 

A Policia Militar do Parana, lnstituic;ao juridica de direito publico, 

pertencente a administrac;ao direta do Estado, e a organizac;ao encarregada da 

execuc;ao do policiamento ostensivo fardado, preventivo e repressivo, planejado pela 

autoridade competente, a tim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenc;ao da 

ordem publica e o exercicio dos poderes constituidos, conforme preceitua o Decreta

Lei n° 667, de 1969, alterado pelo Decreta-Lei n° 2.010, de 1983. 

Em 29 de agosto de 1853, com o advento da Lei n° 704, o Parana tornou

se a mais nova Provincia do Imperio, e Curitiba sua Capital, cuja solenidade de 

instalayao ocorreu em 19 de dezembro do mesmo ano. Ate entao, o Parana nao 

passava de uma simples comarca de Sao Paulo. 

Zacarias de Goes Vasconcellos, indicado por D. Pedro II, criou a 

Companhia da Forc;a Policial da Provincia do Parana, atraves da Lei n° 7, de 10 de 

agosto de 1854. 

A primeira Organizac;ao Policial Militar do Estado contava com urn efetivo 

de 67 (sessenta e sete) homens, sendo 3 (tres) oficiais e 64 (sessenta e quatro) 

prac;as. 

A Lei n° 8, da mesma data, extinguiu a Guarda Policial instituida pelo 

governo de Sao Paulo em 1834. 

0 Oficial escolhido para comanda-la foi o Capitao de primeira linha do 

Exercito, Joaquim Jose Moreira de Mendonc;a, que veio da corte do Rio de Janeiro 

com esse cargo, cujo regulamento foi elaborado por uma comissao de oficiais do 

Exercito e entrou em vigor a partir de 05 de dezembro de 1854. 

Alem de assegurar a paz publica e auxiliar a justic;a, competia a 
Companhia, de acordo com a legislac;ao vigente, a prisao dos criminosos, o 

patrulhamento e rondas nas cidades, vilas e freguesias, estradas, alem de outras 

diligencias. De acordo como Artigo 1° da lei n° 7, todos os destacamentos policiais 
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do interior da Provincia tambem fica ram a seu cargo. Em 187 4, o Presidente do 

Parana, reorganizou-a dando carater de existemcia definitiva como Fon;a Policial. 

As evolugoes posteriores foram constantes, mais marcantes principalmente 

na elevagao do numero de elementos, e na fixagao dos ideais de estruturagao tanto 

organizacional como de formagao e especializagao profissional dos homens 

pertencentes a estes corpos policiais. 

A finalidade destes corpos policiais somente apareceu em 09 de agosto de 

1980, com o decreta n° 104, o qual dava ao Corpo urn status de organizagao regular 

militar, condizente com a fungao de mantenedor da ordem publica. 

A Pollcia Militar do Parana sofreu outras reestruturagoes, contou com 

varios melhoramentos, empenhou-se em combater em defesa do Estado e da nagao 

e na fase de organizagao da Patria, sempre de forma eficiente e brava, recebendo 

as mais dignas referencias das autoridades da nagao e a mais lisonjiosa 

consideragao do povo paranaense. 

Ao contar com 152 anos de existencia, a Policia Militar do Parana 

encontra-se presente em todos os trezentos e noventa e nove municipios do Estado 

prestando sua missao constitucional de preservagao da ordem publica, atraves do 

policiamento ostensivo fardado, alem de outras modalidades de policiamento 

especializado. 
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5 CONSIDERACOES GERAIS- POLlCIA REATIVA E PROATIVA 

Segundo VANAGUNAS (2002), o policiamento para controle dos nlveis de 

criminalidade em uma dada area, reduz-se a duas taticas principais, a reativa e a 

proativa. 1- Policiamento reativo: nesse caso o policial apenas reage a uma 

solicita98o realizada pelo cidadao, como par exemplo, uma chamada ao telefone 

190 relatando a ocorrencia de urn determinado crime em uma dada area; au a 

abertura de urn inquerito policial para a prisao dos suspeitos de terem cometido o 

delito. 

Segundo RICO e SALAS (1992. p.99), "essa tarefa implica 

fundamentalmente, ap6s a pratica de urn delito, na investiga9ao sabre o mesmo, na 

busca e prisao da pessoa suspeita e na coleta de provas suficientes para justificar 

posteriormente a a9ao penal". Ou seja, o policiamento reativo eo que se denomina 

como repressao a criminalidade. 2- Policiamento proativo: "conjunto de a96es que a 

poHcia pode executar com urn esplrito de preserva9ao e assistencia, como fim, par 

urn lado, de evitar que determinadas pessoas caiam na delinqOencia e, par outro, 

que certas pessoas nela perseverem e, par outro lado, que certas pessoas se 

convertam em vitimas de algum delito" de acordo com RICO e SALAS (1992. p.99). 

Essa modalidade de policiamento constitui-se em uma das politicas de 

preven9ao a criminalidade. Portanto, a a9ao policial e proativa quando e iniciada e 

direcionada pela propria poHcia ou pelos pr6prios policiais, independente da 

demanda dos cidadaos e ate mesmo em conflito com uma demanda de cidadaos. Se 

originada da solicita9ao dos cidadaos, a a9ao policial e reativa, lembrando que todas 

as poHcias atuam de forma proativa e reativa, variando a combina9ao destas 

estrategias. No caso da policia brasileira, suas caracterlsticas reativas sao 

predominantes (ZALUAR, 1999; SOARES, 2000). Durante muito tempo, a 

participa9ao popular na gestao da seguran98 publica se restringiu ao policiamento 

reativo, exclusivamente, sendo que sua incorpora9ao no policiamento proativo 
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ocorreu apenas recentemente. 

No policiamento reativo, sao os cidadaos quem detectam a ocorrencia dos 

delitos, dada a incapacidade dos recursos humanos policiais de serem onipresentes 

em todos os locais da cidade. Nesse caso, o cidadao nao apenas possui a fungao de 

identificar o local e as circunstancias de ocorrencia do delito, como tambem 

identificar e fazer com que a policia prenda aqueles individuos criminosos residentes 

na comunidade. Por seu turno, no policiamento proativo executado com base 

comunitaria, a comunidade passa a se constitui como principal encarregada de 

determinar quais as areas mais carentes de presenga constante e ostensiva de 

policiais, em virtude dos indices de criminalidade experimentados nessa localidade. 

Assim, a habilidade da policia em controlar o crime depende mais da iniciativa do 

cidadao do que da iniciativa da policia e, por isso, a participagao popular na gestao 

da seguranga publica, em nivellocal, e de suma importancia para conter a escalada 

de delitos. 

0 papel da policia na preservagao e controle do crime e importante, mas 

certamente, nao e exclusive. 

Para que a participagao dos cidadaos na gestao da seguranga publica 

venha a se materializar, e de suma importancia que esses individuos conhegam, 

previamente, o papel de cada uma das organizagoes policiais, seus objetivos e 
' 

prioridades; a situagao da criminalidade em urn dado municipio, suas principais 

causas e quais as medidas que estao sendo adotadas pelo poder publico para a 

prevengao e repressao da escalada de delitos. Caso a populagao nao seja 

informada, previamente, acerca das variaveis ressaltadas, sua participagao pode-se 

conformar em mera pega de ficgao, ou desenvolver politicas que ataquem a questao 

apenas de forma superficial e nao em seu cerne o que, por sua vez, e incapaz de 

conter a escalada da criminalidade em Iongo prazo, comprometendo, assim, a 

materializagao do conceito de efetividade. Nas palavras de SKOLNICK e BAYLE 

(2001, p.225): "a policia deve sentir genuinamente e comunicar genuinamente esse 
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sentimento, que o publico a que esta servindo tern alga a contribuir na tarefa de 

policiamento". 

A participagao popular nao informada possui ainda como efeito perverse a 

apropriac;ao privada dos meios publicos. Em pequenos municipios, cuja consciencia 

civica dos cidadaos ainda nao se encontra substancialmente desenvolvida, os 

investimentos municipais, de qualquer natureza, nas organizac;oes policiais, 

conformam-se como efetiva pratica coronelista dos dirigentes locais. Ou seja, como 

a populagao desconhece qual e a missao do policial, quando esse executa tarefas 

de interesse exclusive de urn individuo ou cobranc;a de comportamento contrario por 

parte desse agente de seguranc;a publica. Essa pratica e extremamente nociva a 
consolidagao da democracia em uma dada sociedade, na medida em que, nesses 

agrupamentos sociais, a policia deve possuir poderes suficientes para manter a 

ordem e a seguranc;a dos cidadaos, mas deve tambem garantir ao individuo 

mecanismos que lhe permita se proteger ao excesso ou abuso de tais poderes, o 

que nao ocorre em comunidades onde as policias sao utilizadas segundo a 16gica 

clientelista dos dirigentes locais. 

Em cenarios como este, torna-se impassive! a materializac;ao de ideias 

como "accountability" e responsabilizac;ao. No sentido de impedir a ocorrencia de 

situac;oes como esta, as poHcias devem procurar os estabelecimentos de cantatas 

com a populac;ao, para que essa auxilie no planejamento e implementac;ao das 

policias de prevenc;ao e repressao a criminalidade, permitindo, assim, que a 

participagao popular efetive-se de maneira mais ativa e confiavel. lsso porque, a 

despeito da importancia do municipio enquanto fomentador da inserc;ao da 

populac;ao na gestao da seguranc;a publica, ninguem melhor que as organizac;oes 

policiais, encarregadas de realizarem tais atividades especificamente, para explicar 

em que consiste o papel da policia, bern como quais foram as principais 

transformac;oes ocorridas com os indices de criminalidade da localidade nos ultimos 

anos. Conforme ressaltam SKOLNICK e BAYLEY (2001, p. 237) "as atividades de 
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prevencao do crime projetam a policia numa postura de co-producao, que incorpora 

os cidadaos ao mundo da policia. 0 cidadao que co-produz pode experimentar 

algumas frustracoes e limitacoes de tentar manter a seguranca publica". 

lsso, entretanto, e positivo, uma vez que o cidadao sera mais propenso a 

compreender os problemas do policiamento e identificar-se com eles. Dificilmente a 

policia podia inventar uma forma mais eficiente de relacoes publicas positivas, que 

pode traduzir-se eventualmente em apoio politico para a policia e para suas 

necessidades de recursos. Outra questao de suma relevancia na participacao 

popular na gestao da seguranca publica refere-se a avaliacao e controle da atividade 

policial. Conforme ressaltam RICO e SALAS (1992): "nao e habito de nossa 

administracao publica avaliar-se e muito menos se submeter a controle, 

particularmente, quando 0 controle e externo". 

A partir do momenta que determinados individuos participam da 

elaboracao das estrategias de acao das referidas organiza¢es e, simultaneamente, 

acompanham a implementacao das mesmas, eles passam a ser compelidos a 

denunciar qualquer desvio do que foi, em conjunto, planejado. Nesses termos, pode

se inferir que na medida em que a comunidade participa da prevencao e repressao a 
criminalidade atraves dos mecanismos legalmente estruturados para esse fim, 

efetiva-se nao apenas a ideia de transparencia na consecucao do trabalho policial, 

como tambem, materializa-se a definic;ao de "accountability" em toda a sua 

extensao. 

Por fim, cabe salientar que todas as proposicoes apresentadas, no que se 

refere a participacao popular na gestao da seguranca publica, encontram-se, 

atualmente, em implementacao em diversos Estados atraves dos conselhos da 

comunidade para a seguranca publica, dentro da abordagem de policiamento 

comunitario. Esses conselhos se constituem como locais privilegiados de acao, na 

medida em que permitem a participacao popular no delineamento de estrategias de 

prevencao e combate ao crime a serem implementadas pelas policias. 
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0 interessante neste tipo de procedimento e que se cria urn grande espago 

para a constante avaliagao das estrategias adotadas, pais, como a populagao ajuda 

a definir a 16gica da agao policial, quando essa estrategia nao e bern sucedida, a 

responsabilidade passa a ser de todos e nao somente da policia, o mesmo ocorre 

com os sucessos obtidos. Exemplos como esse sao de suma importancia porque, 

alem de ampliar a dimensao do controle social sabre as organizac;oes publicas, 

fortalece os lagos existentes entre a policia e a comunidade. 

Dessa forma, conclui-se que a consecugao da seguranc;a publica nao e 

tarefa apenas das instituigoes que compoem o Estado. Cabe tambem a sociedade 

civil uma participagao decisiva na busca das solugoes atinentes ao controle da 

criminalidade. Refere-se aqui nao apenas a urn dever dos cidadaos para com a 

comunidade, mas tambem a urn direito que deve ser defendido e implementado. 

Alem disso, a participagao comunitaria na seguranga publica vern se constituindo 

numa das experiencias mais inovadoras em nivel internacional, superando o 

perverse distanciamento entre as organizagoes policiais e a comunidade. 

Conforme salienta SKOLNICK e BAYLEY (2001, p.241) "introduzir e 

implementar novas ideias policiais nao e facil, mas e possivel. Mas do que isso, e 

essencial que consigamos oferecer seguranga publica elementar ( ... ) e ganhar a 

confianga daqueles que estao sendo policiados". Dilemas da descentralizagao, uma 

das mudanc;as no arcabougo institucional no combate a violencia e criminalidade 

seria a possibilidade de descentralizagao da seguranga publica, tal como ocorreu 

nos ultimos anos com a saude e a educagao. Como aspecto favoravel desta 

proposta e que as unidades de Policia, Militar e Civil, ja se encontram 

regionalizadas, possuindo prioridades e diretrizes distintas conforme a regiao dos 

respectivos estados e as a,meagas ou G~racteristicas especificas por elas 

enfrentadas. Soma-se a is~o o fato de .os governos locais terem investido 

sistematicamente nessa fungao, menos atraves do incentive a participagao popular e 

mais pelo financiamento da manutengao dessas corporagoes. 
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Estabelecer como competencia do municipio o provimento da seguranc;a 

publica implica serios dilemas em uma sociedade marcada pela tradicao coronelista 

e clientelista como caracterfstica dos pequenos municfpios brasileiros. 

Nesse sentido, estabelece-se o seguinte impasse: como descentralizar urn 

servic;o dessa natureza se os governantes locais, em geral, nao se encontram 

preparados para prove-lo e fomentar a participac;ao popular de maneira imparcial e 

visando exclusivamente o interesse publico? Como pressuposto para a superac;ao 

desse impasse tem-se a ideia de consciencia civica, a qual perpassa, 

necessariamente, bern como, da importancia da participac;ao cidada (AZEVEDO e 

GUIA, 2001), como meio de garantir a prestac;ao das atividades de seguranc;a 

publica conforme as demandas societarias e norteadas pelos princfpios da 

profissionalizac;ao e neutralidade, os quais devem ser inerentes a uma moderna 

organizac;ao policial. lsso porque o aumento do grau de democracia aumenta a 

consciencia politica e diminui a ignorancia da populac;ao, o que retira a legitimidade 

das soluc;oes pela forc;a indiscriminada da policia, no caso, controlar os governantes 

de maneira a evitar que a proposta de descentralizac;ao da execuc;ao das atividades 

de seguranc;a publica venha a ser utilizada pelos gerentes municipais como meio de 

satisfac;ao de seus interesses particulares. 

A participac;ao popular no controle das polfticas de seguranc;a publica 

descentralizadas no nivel municipal poderia, nesse caso, ser fomentada atraves da 

demonstrac;ao do quanto o poder de polfcia pode ser nocivo quando utilizado para a 

satisfac;ao de interesses individuais e as eventuais desestruturac;oes democraticas 

que ele pode conduzir, uma vez em que se consubstancia na justificativa da 

existencia do proprio Estado enquanto ente politico gestor das liberdades individuais 

(ZAVERUCHA, 2000). 

Assim, primeiro e necessaria conscientizar a populac;ao acerca das 

func;oes das organizac;oes policiais e sistema prisional, bases de sustentac;ao do 

sistema de seguranc;a publica. Em seguida, os individuos devem ser capazes de 
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distinguir quando esses instrumentos estao sendo desviados de seus fins 

democraticos para a satisfayao de interesses particulares dos dirigentes locais. No 

momento em que esses cooperadores percebem o desvio dos prop6sitos da ayao 

policial, eles devem materializar seus instrumentos de controle, imprescindiveis a 

manutenyao da ordem democratica, o que pode ocorrer, por exemplo, atraves de 

denuncias sobre os abusos policiais as corregedorias e ouvidorias de policias. 

0 engajamento popular nas ay6es que visam consubstanciar uma ordem 

mais democratica, ocorre quando os agentes sociais possuem igual poder, 

pressuposto esse que permite a promoyao de regras de reciprocidade, aumentando 

as possibilidades de informayao sobre a confiabilidade dos individuos e tambem 

sobre os custos individuais de transgressao, o que resultaria em uma ordem mais 

democratica em sentido substancial e governante. 

Essa caracteristica nao assegura a democracia, o que s6 pode ser 

materializado a partir do envolvimento de atores sociais mobilizados para a 

formulayao, execuyao e controle de metas publicas. Nesse sentido, o pressuposto 

fundamental para a descentralizayao da seguranya publica e a maior 

democratizayao das sociedades locais, o que pode ocorrer, em um primeiro 

momento, atraves do esclarecimento a populayao das funyoes das organizayoes 

policiais, bern como da participayao popular no planejamento dos policiamentos 

reativos e proativos. 

As complexas transformayoes por que passa a sociedade revelam uma 

miriade de variaveis de contornos economicos e sociais, que se refletem na vida do 

cidadao e que impelem os gestores publicos a articular ayoes para a resoluyao dos 

diversos problemas surgidos no bojo dessas mudanyas. lndependente do foco sob o 

qual se analisa a questao da violemcia e da criminalidade, o crescimento desses 

fenomenos impulsiona a sociedade a buscar soluyoes consistentes e bern 

elaboradas. 

Somente com o somat6rio de foryas entre os cidadaos, poder publico e 
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sociedade civil organizada, e que as ac;oes engendradas nesse sentido poderao 

surtir algum efeito. Atitudes isoladas ou tomadas de forma intempestiva tendem a 

cair na vala comum de projetos com pouca soluc;ao de continuidade o que mina a 

credibilidade de ac;oes posteriores. 0 conceito atual de democracia coloca a 

necessidade da participac;ao popular no planejamento e na ac;ao governamental. 

Dentre as maiores inovac;oes ocorridas nos ultimos anos, nessa area, 

destaca-se a tentativa de incorporac;ao do cidadao civil na gestao da seguranc;a 

publica. lsso porque o atual arranjo institucional, no qual o Estado planeja e executa, 

exclusivamente, atraves de suas instituic;oes policiais, as ac;oes relativas a 

preservac;ao e repressao da criminalidade nao vern apresentando resposta 

satisfat6ria. 

Por outro lado, em algumas localidades, cujos gestores municipais 

possuem consciencia de suas reais competencias, os investimentos locais na gestao 

da seguranc;a publica conformam-se como efetivo instrumento de participac;ao 

popular. lsso porque o auxilio as organizac;oes policiais, no municipio, ultrapassa o 

simples aporte de recursos financeiros, permitindo a efetiva~o dos seguintes 

conceitos: 

Accountability: como os cidadaos locais auxiliam no planejamento e 

financiamento das ac;oes policiais voltadas a preservac;ao e repressao da 

criminalidade, as organizac;oes policiais encontram-se, necessariamente, compelidas 

a apresentar os resultados da intervenc;ao estatal. 

Responsabilizac;ao: as organizac;oes policiais deixam de ser responsaveis 

sozinhas pela obtenc;ao de resultados, tanto no que se refere a preservac;ao quanta 

a repressao da criminalidade. lsso porque como os cidadaos auxiliam na definic;ao 

das linhas mestras de ac;ao, eles passam a possuir maiores mecanismos para 

responsabilizar e serem responsabilizados pelos exitos e efeitos perversos da 

intervenc;ao policial. 

Efetividade: ninguem melhor que o cidadao da localidade, vitima direta e 
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indireta da criminalidade, para apontar os principais pontos nevralgicos a serem 

trabalhados pelas organiza<;oes policiais. Assim, aquelas localidades que 

conseguem ultrapassar a simples 16gica do investimento financeiro, consolidando 

uma verdadeira policia comunitaria, possuem indices de incid€mcia criminal 

inferiores aquelas que nao possuem (BAYLEY, 2001). Da mesma forma, o nivel de 

satisfa<;ao dos individuos, com as policias, e bern superior ao observado nas 

localidades onde nao existe participa<;ao popular na gestao da seguran<;a publica. 

Assim, pode-se concluir que a participa<;ao popular na gestao da 

seguran<;a publica e imprescindivel enquanto mecanisme de responsabilidade 

municipal nessa area, para o combate da violencia e criminalidade. Caso contrario, a 

participa<;ao do municipio na preven<;ao e repressao a criminalidade continuara a se 

restringir ao investimento financeiro, cujo maior efeito perverse sao os casas em que 

prevalece a teoria da escolha racional com a utiliza<;ao das organiza<;oes policiais 

para a satisfa<;ao dos interesses individuais. 
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6 A POLlCIA MILITAR NO CONTEXTO DA SEGURANCA PUBLICA 

Nao se pretende, nesse momenta, ate por nao ser objeto desse trabalho, 

discorrer sabre todos os dispositivos legais que estabelecem fins e competencias as 

Policias Militares, apenas se fazer uma abordagem da competencia atual das 

Policias Militares prevista nas Constituigoes Federal e Estadual. 

Constituigao Federal- Art. 144 

A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preservagao da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: [ ... ] 

V- Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros[ ... ] 

§ 5° - As Policias Militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica; 
aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuigoes definidas em lei, incumbe a 
execugao de atividades de defesa civil. 

§ 6° - As Polfcias Militares e os Corpos de Bombeiros, forgas auxiliares e reserva do 
Exercito, subordinam-se, juntamente com as Policias Civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. (BRASIL, 1988, p.90). 

Constituigao Estadual - Art. 48 

A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, organizada com base na 
hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preservagao da ordem publica, 
a execugao de atividades de defesa civil, prevengao e combate a incemdios, buscas e 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transite urbano e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em lei. (PARANA, 

1989, p.28). 

6.1 A COMUNIDADE 

Diante de certa complexidade que envolve o conceito de comunidade nos 

grandes e "desenvolvidos" centros urbanos, emergem urn dos maiores desafios para 

a implantagao da filosofia de Policia Comunitaria, o processo de interagao policia x 

comunidade: 
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0 maior desafio enfrentado pela polfcia no modelo comunitario e motivar e sustentar a 
participagao do publico. A pratica ensina que o exito de uma iniciativa policial de 
organizagao comunitaria passa pelo envolvimento dos cidadaos na busca de solugoes 
para problemas especificos. Urn ponto critico e que as chances de exito dessas iniciativas 
tendem a ser menores nas areas onde se mostram mais necessarias, ou seja, onde os 
problemas sao mais graves e abundantes. 0 contato direto e permanente com a 
adversidade e a inseguranga social costuma ter urn efeito negativo nos esforgos de 
organizagao social: 'em vez de unir as pessoas em tomo de urn sentimento de indignagao 
ou finalidade comum, o crime parece minar a capacidade de organizagao comunitaria'. 
Nesses contextos problematicos, a organizagao comunitaria envolve urn arduo e 
duradouro esforgo de superagao de resistencia de individuos, ceticos em relagao as 
possibilidades de melhorias em suas condigoes de vida, ainda mais quando dependentes 
de agoes governamentais. Mesmo aquelas iniciativas que contam com investimento e 
apoio estatal (recursos financeiros, treinamento, informagoes, infra-estrutura) costumam 
ser prejudicadas pelo desinteresse e pela apatia do publico. Confrontada com tais 
dificuldades, a polfcia acaba tomando decisoes baseadas em suas pr6prias percepgoes 
[ ... ] Uma primeira variavel refere-se as caracteristicas socioeconOmicas da area. Em areas 
mais ricas e homogeneas, costuma haver maior consenso entre polfcia e sociedade na 
definigao dos problemas e maior disposigao do publico em cooperar com a policia na 
busca de solugoes. Ja em areas marginalizadas e heterogeneas, esta relagao tende a ser 
menos harmOnica e cooperativa. As organizagoes comunitarias costumam ser mais 
ceticas em relagao a policia e mais conscientes dos fatores socioeconOmicos subjacentes 
a questao criminal: 'Nestas areas, os grupos costumam estar mais preocupados com as 
'causas do crime' no territ6rio, e reivindicar empregos, habitagao e assistencia medica; urn 
policiamento mais intensive pode ser vista como motivo para novas reclamagoes sabre 
ameagas, buscas indiscriminadas e conflitos entre polfcia e jovens'. Em areas carentes, a 
experiencia cotidiana com a arbitrariedade ou a indiferenga policial pode tamar os 
cidadaos mais vigilantes. Ao inves de simplesmente pressionarem por maior presenga 
policial, os cidadaos se mostram mais preocupados com o aprimoramento dos 
mecanismos de controle de abusos [ ... ] (DIAS NETO, 2000, p. 95-98) 

0 esforc;o empregado pelo homem, atraves dos tempos, para viver com 

seus semelhantes, tern sido pesquisado como fonte de ensinamento para que a raga 

humana viva de maneira mais pacifica e mais feliz. Nunca e demais insistir neste 

prop6sito, pois na busca de uma base mais salida de associac;ao uns com os outros, 

os homens de nossa epoca enfrentam problemas incomparavelmente mais 

complexos, bern maiores do que em qualquer outro periodo da hist6ria humana. 

o homem nao e normal sem a vida em comunidade. Ele deseja ardentemente a 
companhia de outros o seu apoio e participagao em experiencias comuns. Os que nao 
podem ter vida em comunidade sentirao dificuldade em se manter dentro da normalidade. 
Os que moram em cidades procuram constantemente a companhia de outros nas igrejas, 
nos clubes, associagoes e no proprio bairro. (MORGAN, 1964, p.4) 
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Nos dias de hoje, com as mais variadas dificuldades enfrentadas no dia-a

dia, o homem e cada vez mais individualista o que dificulta qualquer esforc;o a 

participar no auxflio da soluc;ao de seus problemas, principalmente afetos a 
seguranya. A cultura brasileira se ressente do espirito comunitario. 

6.1.1 lntegrac;ao Policia Militar e Comunidade 

A integrac;ao policia e comunidade nunca foi tao importante e tao enfocada, 

como agora, apesar de ha muitos anos se buscar esse elo. 

No passado, as ac;oes de Policia Militar eram voltadas para reprimir antes 

de proteger, ac;oes estas que deram uma imagem negativa. Os anos foram 

passando e por iniciativas individuais, comec;aram os trabalhos de conquistas da 

comunidade. Para que tal viesse a ocorrer, foi preciso reformular conceitos 

enraizados que prejudicavam essa conquista. 

Possui a Policia Militar hoje conhecimento tecnico-profissional de que toda 

a ac;ao policial com a finalidade preventiva e social deve estar orientada para assistir 

a comunidade, com o objetivo de que essa possa resolver os problemas colocados 

pela criminalidade. Com essa perspectiva, a Policia Militar tern procurado 

estabelecer contatos com a populac;ao procurando ajuda-la, obtendo sua confianc;a e 

colaborac;ao. 

0 trabalho desenvolvido necessita estar associado aos objetivos das 

comunidades, pois nao se pode realizar urn trabalho distanciado de seus interesses. 

As comunidades se organizam, atraves de seus representantes e em 

reunioes comunitarias, buscam a participac;ao da Policia Militar, na busca de 

soluc;oes para as can3ncias e necessidades existentes. 

SILVA, relata "que na carencia de uma participac;ao de todos os 6rgaos do 

Sistema Criminal, esta ausencia e atenuada efetivamente, com adoc;ao de 

programas de integrac;ao da Policia com a comunidade". (1990. p.22) 

Esta participac;ao, por parte da comunidade, ocorre atraves de 
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reivindicagoes, propondo sugestoes, ftscalizando os que tomam decisoes e aqueles 

que a executam. 
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7 POLiCIA COMUNITARIA 

A Policia Comunitaria busca a resolu9ao de problemas locais e complexos 

com criatividade e participayao da comunidade (entidades, associayoes, etc}, 

policias, institui96es (federal, estadual, municipal), empresarios e comerciantes, 

imprensa, politicos e outros, respeitando as suas competencias, mas exigindo 

parcelas de responsabilidades dentro de suas respectivas competencias. 

0 Policiamento Comunitario e ayao operacional da policia que prioriza o 

relacionamento adequado com a comunidade no dia-a-dia. E. realizado dentro de 

caracterlsticas pr6prias da a9ao policial, porem deve ser talhado segundo as 

necessidades e recursos locais. 

Numa visao simplista, Policia Comunitaria se restringe a aproximayao do 

policial com a comunidade, envolvido num trabalho de policiamento comunitario; 

mas ao analisarmos de fato, podemos perceber a sua abrangencia, uma vez atinge 

o que e preceituado no art. 144 da Constituiyao Brasileira, de que seguranya publica 

e direito e responsabilidade de todos, cabendo tambem a qualquer cidadao uma 

parcela de responsabilidade nas questoes de seguranya publica. 

A policia comunitaria reconhece que a maioria dos problemas de uma 

comunidade pode ser abordada de maneira eficaz, permitindo ao policial resolver os 

problemas, em vez de simplesmente desvencilhar-se deles. Aos policiais e dado o 

poder de analisar os problemas e arquitetar as solu96es. 

Cada urn dos parceiros no policiamento comunitario deve compreender 

que eles compartilham da responsabilidade do sucesso ou do fracasso. Os cidadaos 

sao responsaveis pela participayao no policiamento comunitario, pais este nunca 

podera ter exito sem a participayao ativa da comunidade. 

A atividade de Policia Comunitaria e urn conceito mais amplo que abrange 

todas as atividades voltadas para a soluyao dos problemas que afetam a seguranya 

de determinada comunidade, a serem praticadas por 6rgaos governamentais ou 
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Policia Comunitaria, doutrinariamente na PMPR: 

" e entendida como a conjugac;ao de todas as foryas vivas da comunidade (a propria 
comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades clvicas eleitas, as pollcias todas, 
as outras instituic;oes e autoridades e a mldia}, sob a coordenac;ao de policiais 
especialmente designados, no sentido de preservar a seguranc;a publica, prevenindo e 
inibindo os delitos ou adotando as providencias para a repressao imediata. Deve ser 
entendida tambem como uma filosofia de atuac;ao da Pollcia Militar, marcada pela intensa 
participac;ao da comunidade na resoluc;ao dos problemas afetos a Seguranc;a Publica." 
(Diretriz n° 002/2004-PM/3) 

A policia comunitaria, como uma nova "filosofia de pensar e agir na 

protegao e socorro pub/icos", baseia-se na cren<;a de que os problemas sociais terao 

solu<;oes cada vez mais efetivas, a medida que haja a participa<;ao da popula<;ao na 

sua identifica<;ao, analise e discussao. 

Por tal motivo, temos para a Policia Militar, como agencia publica de 

prote<;ao e socorro comunitario, os seguintes pressupostos basicos do policiamento 

comunitario: 

-a prioridade da atua<;ao preventiva (proativa) da Policia Militar, agindo 

prioritariamente, para evitar que delitos aconte<;am, como atenuante 

de seu emprego repressive; 

- a presen<;a mais permanente do policial-militar em determinada 

localidade; 

- a parceria e coopera<;ao entre a Policia Militar e a comunidade na 

identifica<;ao dos problemas que lhes afetam, na sua discussao 

compartilhada e na busca de solu<;oes conjuntas; 

- a agilidade nas respostas aos desejos e as necessidades de prote<;ao 

e socorro da comunidade, os quais sao obtidos por meio de pesquisas 

constantes; 

- a preferencia p,a!R emprego do policiamento no processo a pe, mais 

proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 

- a resposta ao maior numero poss,iy,.el de acionamentos tendentes a 

sua totalidade; 
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- a visao sistemica da defesa social e da seguran9a publica e gestao 

compartilhada das politicas publicas; 

- a transparencia das atividades desempenhadas pela policia, de forma 

a permitir urn maior controle e participa9ao no planejamento 

operacional, pela popula9ao; 

- a atua9ao do policial-militar como planejador, solucionador de 

problemas e coordenador de reunioes para troca de informa96es com 

a popula9ao, e; 

- urn maior enfoque para a necessidade de urn envolvimento 

comunitario, na busca da excelencia organizacional da Policia Militar, 

proporcionando melhor qualidade de vida a comunidade. 

0 policiamento comunitario e uma atividade especifica da policia, 

compreendendo todas as a96es policiais decorrentes desta estrategia, com 

destaque a Policia Militar, quando na prote9ao do cidadao. lsto, porem, nao faz com 

que sejam excluldas as atividades do policiamento tradicional realizadas 

normalmente pelo policial-militar. Aos enfoques da atua9ao tradicional sao 

acrescidos procedimentos comunitarios, visando adequar convenientemente o 

policial militar a nova filosofia. 

Refor9ando esta afirma9ao, tambem estabelece a doutrina (Diretriz Geral 

de Planejamento e Emprego na PMPR - Diretriz n° 004/2000-PM/3), que outros 

pressupostos basicos do emprego operacional dos efetivos da PMPR sao a "Enfase 

na A9ao Preventiva" e a" Seguran9a Objetiva e Seguran~ Subjetiva". 

No primeiro caso, a ideia do emprego do policiamento comunitario fica 

refor9ada quando se afirma que " o emprego das fra96es deve obedecer a urn 

criterioso planejamento, elaborado em bases realisticas e dados estatisticos 

confiaveis, que atente para as informa96es pertinentes a defesa publica e aos 

anseios e necessidades da comunidade, propiciando a aplica9ao de recursos 

humanos e materiais nos horarios e Iocais de maior risco. 0 patrulhamento 

preventive (proativo), executado com inteligencia, decorrente de planejamento 

cuidadoso, com escolha de itineraries e Iocais de Ponto Base (PB) estabelecidos 

com criterios cientificos pela analise das informa96es especiais e temporais, inibe a 

oportunidade de delinqOir, interrompendo o ciclo da violencia. Se nao for possivel 

agir diretamente sabre a vontade do agente, a PoHcia Militar deve restringir a 
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oportunidade de ac;ao do delinqOente, dando enfase a ac;ao preventiva. A presenc;a 

ostensiva, correta e vigilante do policial-militar nos locais de risco, a qualquer hora, 

inibe a ac;ao do delinquente. A ac;ao de presenc;a da Policia Militar reduz os riscos e 

estabelece urn clima de confianc;a no seio da comunidade". 

Ja, para o segundo pressuposto citado, "o verdadeiro ambiente de 

seguranc;a e obtido pela combina<;ao do aspecto objetivo, que e a ausencia real de 

riscos e perigos, desiderata dos 6rgaos de defesa social, como aspecto subjetivo, 

definido como crenc;a nessa ausencia de riscos (sensac;ao de seguranc;a), a ser 

cultivada e reforc;ada na comunidade. A Policia Militar devera mobilizar-se para 

evitar os riscos e amenizar os medos a que esta sujeita a populac;ao, e tambem para 

proporcionar-lhe urn ambiente de confianc;a em seu trabalho. Mais uma vez ressalte

se a necessidade de se cuidar, permanentemente, da integra<;ao e intera<;ao da 

Policia Militar com a comunidade, com o fim de alcanc;arem seus objetivos comuns, 

por meio da coopera<;ao mutua, da unidade de prop6sitos e da ac;ao solidaria". 

Para reforc;ar o perfeito entendimento da filosofia de Policia Comunitaria, 

citamos que: 

A atividade de PoHcia Comunitaria e um conceito mais ample que abrange todas as 
atividades voltadas para a solu9ao dos problemas que afetam a seguran9a de uma 
determinada comunidade, que devam ser praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. 
A PoHcia Comunitaria envolve a participa9ao das seis grandes for9as da sociedade, 
frequentemente chamadas de "os seis grandes". Sao eles a poHcia, a comunidade, 
autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, outras institui9oes e a 
midia.(BONDARUK e SOUZA, 2003). 

TROJANOWICZ e BUCQUEROUX (1994, p.4) fazem uma definic;ao clara 

do que e Policia Comunitaria: E uma filosofia e estrategia organizacional que 

proporciona uma nova parceria entre a populac;ao e a policia. Baseia-se na premissa 

de que tanto a policia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar, 

priorizar e resolver problemas contemporaneos tais como crime, drogas, medo do 

crime, desordens fisicas e morais, e em geral a decadencia do bairro, com o objetivo 

de melhorar a qualidade geral da vida na area. 

Na pratica, Policia Comunitaria (como filosofia de trabalho) difere do 

policiamento comunitario (ac;ao de policiar com a comunidade). Aquela deve ser 

interpretada como filosofia organizacional indistinta a todos os 6rgaos de Policia, 
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esta pertinente as ac;oes efetivas com a comunidade. 

A ideia central da Policia Comunitaria reside na possibilidade de propiciar 

uma aproximac;ao dos profissionais de seguranc;a com a comunidade onde atua, 

como urn medico, urn advogado local; ou urn comerciante da esquina; enfim, dar 

caracteristica humana ao profissional de policia, e nao apenas urn numero de 

telefone ou uma instalac;ao fisica referencial. 

No Estado do Parana, a filosofia do policiamento comunitario esta presente 

em dois projetos desenvolvidos pela Policia Militar e que sao baseados nessa nova 

"filosofia de pensar e agir na protegao e socorro publicos": o Policiamento Ostensivo 

Volante (POVO) e a Patrulha Escolar Comunitaria (PEC). 

7.1 PROJETO POVO 

0 Projeto POVO, lanc;ado em 1993, ja na epoca, ao dispor que uma viatura 

ficasse designada para o atendimento de urn determinado bairro, identificando-a 

entao com aquela comunidade, pretendia atingir o principal objetivo de integrac;ao 

com a comunidade, ou seja, uma constante troca de informac;oes, visando a reduc;ao 

da criminalidade e da sensac;ao de inseguranc;a, promovendo, ainda, urn aumento 

da resistencia ao crime na implantac;ao de tecnicas preventivas e, igualmente, 

eliminando as condigoes que afetam a manutenc;ao da ordem publica. 

Em agosto de 2001, como laborat6rio, foram implantados nos bairros 

Jardim das Americas, Portao e Santa Felicidade a nova versao do Projeto POVO. 

Em face da sua aceitayao, por decisao governamental, progressivamente foram 

implementados em outros bairros e principais cidades do interior do Estado. 

Ampliou-se o treinamento, chegando a perto de 14.000 (catorze mil) policiais, 

inclusive com apoio do Governo Federal atraves da Secretaria Nacional de 

Seguranc;a Publica (SENASP) e do Fundo Nacional de Seguranc;a (FUNSEG), que 

alem do treinamento, viabilizou a compra de viaturas e equipamentos. Em abril de 

2004, o Comando-Geral da Corporac;ao editou a Diretriz 002/2004-PM/3, 

estabelecendo as bases para o planejamento, coordenac;ao, execuc;ao e controle, 

em todo Estado, do policiamento comunitario. 

Em agosto de 2005, cumprindo determinac;ao governamental, o Comando

Geral editou o Plano Especial n° 001/2005- PM/3, estabelecendo as condigoes para 
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a implantac;ao do Projeto POVO nos 75 (setenta e cinco) bairros de Curitiba. 

Hoje, este Projeto, repensado, reavaliado, melhor estudado, reciclado, 

melhorado, adaptado as novas realidades e as novas tecnologias e cada vez mais 

dentro da filosofia e das estrategias do policiamento comunitario, foi reativado como 

urn projeto institucional da Policia Militar do Parana e do Governo do Estado com o 

objetivo de efetivamente trazer expressivos resultados no campo da seguranc;a 

publica, mais especificamente na prevenc;ao criminal, no auxilio e socorro 

comunitarios e na necessaria integrac;ao com a comunidade. 

A preservac;ao da ordem publica por meio da policia ostensiva, dentro de 

urn subsetor, atendendo as ocorrencias policiais ali verificadas, quer por solicitac;ao 

popular, quer por iniciativa propria dos policiais-militares, quer por determinac;ao ou 

acionamento, colhera da comunidade local os anseios que permitirao melhorar a 

atuac;ao preventiva e subsidiar o escalao superior no planejamento estrab3gico e 

operacional. 

A ideia basica desse policiamento do futuro e o que ha de mais moderno, 

porque e menos agressivo, constituindo urn espac;o em que a Policia Militar mostra 

sua face de solidariedade, confianc;a, seguranya e estreita ligac;ao com a 

comunidade. 

7.2 PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA 

A PEC surgiu no ano de 1994 (incrementada posteriormente em 1997) por 

meio do Projeto Gralha Azul, no qual a Policia Militar do Parana, senslvel ao 

problema da educac;ao e consciente da sua responsabilidade para com a 

comunidade, buscou minimizar o problema da violencia nas escolas, implementando 

para tanto, uma ac;ao direcionada especificamente para a seguranc;a das escolas da 

rede estadual e municipal de ensino com o objetivo de reduzir ao maximo qualquer 

comportamento ou atividade que colocasse em risco o bem-estar e a seguranc;a das 

crianc;as e dos adolescentes. 

A ac;ao de policia ostensiva preconizada pelo projeto Gralha Azul era 

desenvolvida por duplas de Policiais-Militares-Femininas que realizavam suas 

atividades por meio do "patrulhamento motorizado" e de "permanencia" em areas 

internas, externas e adjacentes aos estabelecimentos de ensino da Capital, 
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complementando com visitas programadas a eles, com a finalidade de ampliar a 

sensac;ao de seguranc;a e a protec;ao as crianc;as e aos adolescentes que 

frequentavam nossas escolas. 

0 projeto "Patrulha Escolar" cada vez mais ganhou forc;a e passou a ser 

muito mais que urn projeto institucional, pais tambem foi reciclado, melhorado e 

melhor estruturado para realmente estar dentro da filosofia e das estrategias do 

policiamento comunitario, tanto que e que ganhou uma 3a fase com status e 

estrutura de projeto de Governo do Estado. 

Repetindo e reforc;ando as considerac;oes anteriores sabre o Projeto 

POVO, o Policiamento Escolar, citado doutrinariamente como "orientac;ao particular 

para o planejamento e execuc;ao de atividades operacionais" (Diretriz n° 004/2000 -

PM/3), executando na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, tambem nada mais e 

que a basilar atividade de "policiamento ostensive" em "ac;ao de presenc;a" que deve 

atuar precipuamente preventivamente. A prevenc;ao se da pela observac;ao da 

filosofia de Policia Comunitaria, ou seja, pela aproximac;ao da escola e do seu 

ambiente, ampliando a seguranc;a no local e em seu entorno; pelo esclarecimento de 

duvidas sabre o trabalho policial, pelo assessoramento a escola quanta a seguranc;a; 

e pela interac;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais. 

saber: 

0 Projeto "Patrulha Escolar Comunitaria" esta dividido em cinco etapas, a 

- avaliac;ao das instalac;oes do estabelecimento quanta a seguranc;a 

que estas proporcionam ou nao, com sugestoes de aprimoramento e 

adaptac;oes, com a emissao de "laudo de seguranc;a" para instruir 

solicitac;oes de recursos oficiais para reparos e adaptac;oes; 

- coleta de informac;oes na comunidade escolar para formac;ao de 

diagn6sticos e para o estabelecimento de metas a curto, medio e 

Iongo prazos (identificar problemas comuns, buscar soluc;oes, refletir 

sobre os papeis de cada segmento e obter compromissos em cada 

segmento social); 

- concretizac;ao das ideias, tomada de providencias e mudanc;as nos 

procedimentos (administrac;ao e comunidade escolar); 

- palestras a comunidade escolar (para alunos, pais, professores e 

funcionarios); e 



31 

- elaborac;:ao do Plano de Seguranc;:a. 

7.3 POLICIAMENTO COMUNITARIO: CONCEITOS E CARACTERiSTICAS 

Nos ultimos anos, tem-se ouvido falar muito em policiamento comunitario. 

Em diversos paises, muitas instituic;:oes policiais, pequenas e grandes, ja estao 

praticando ou pensando em adotar algum tipo de policiamento comunitario. 

Definir policiamento comunitario nao e simples. lsto se deve ao fato de que 

a estrutura, os objetivos e as tecnicas variam de acordo com cada comunidade que 

esteja sendo policiada. 0 policiamento comunitario, na sua forma mais pura, sera o 

que a instituic;:ao policial especifica do Iugar e a comunidade estabelecem de comum 

acordo. 

Define-se policiamento comunitario como uma parceria entre policia e 

comunidade. Esta parceria manifesta-se no trabalho conjunto da definic;:ao dos 

problemas relacionados com a criminalidade, na determinac;:ao das suas causas e na 

implementac;:ao de soluc;:oes que irao reduzir ou eliminar, permanentemente, esses 

problemas. 

0 policiamento comunitario nao possui uma perspectiva totalmente nova, 

pois se desenvolveu a partir da concepc;:ao de que a policia poderia responder de 

modo sensivel e apropriado aos cidadaos e as comunidades. 

A eclosao dos projetos de "policiamento comunitario", "policiamento interativo", 
"policiamento solidario" ou "polfcia cidada" na visao de KAHN (2002, p. 46 a 68) sugere 
que causas comuns sao as responsaveis pelos mesmos efeitos: desde que, passado o 
perfodo autoritario, as polfcias foram confrontadas com problemas relativos a sua 
efici€mcia e imagem perante a popula9ao. Tentativas de adotar uma nova filosofia de 
atua9ao emergiram quase espontaneas e simultaneamente em diversos lugares. Regra 
geral, em todo o mundo, quase sempre os projetos de policiamento comunitario 
emergiram em conseqO€mcia da deteriora9ao da imagem policial na comunidade. 

Este "vfcio de origem", todavia, nao significa que devamos deixar de comemorar estas 
mudan9as recentes que estao ocorrendo na filosofia do policiamento no Brasil. Na pior 
das hip6teses, mesmo que tais projetos nao venham a contribuir significativamente para a 
redu9ao da criminalidade nos grandes centros urbanos, eles podem implicar urn novo 
patamar de relacionamento entre a polfcia e a comunidade, contribuindo para a melhoria 
no relacionamento entre ambos, o que ja nao e pouco, uma vez que a popula9ao, 
atualmente, desconfia da polfcia, tendo muitas vezes, como apontou diversas pesquisas 
de opiniao, mais medo dela do que dos pr6prios criminosos. 
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Quase todos os programas atuais baseados na filosofia do policiamento comunitario 
surgiram na policia militar, mas diferem bastante entre si em varies aspectos, desde 
abrang€mcia a definiyoes doutrinarias. 

7.4 PRINCIPIOS BASICOS DO POLICIAMENTO COMUNITARIO 

Abaixo, as principais caracteristicas que norteiam as agoes de interagao, 

do policiamento comunitario. 

- Preocupagao em ouvir a Comunidade: a policia ouve diretamente as 

preocupagoes da comunidade e direciona seus esforgos com base 

nessas informagoes; 

- Desenvolve a consci€mcia mutua: o contato permanente do povo com 

o Policiai-Militar, desenvolve uma maior confianga e interesse pelo 

servigo policial; 

- Estabelece urn raio de agao maior para o Policial: o Policial tern urn 

papel mais amplo como orientador dentro de sua Comunidade; 

- Participagao e envolvimento da Comunidade: a Comunidade tern 

obrigagao de aceitar a sua responsabilidade de participar na 

resolugao dos problemas de seguranya; 

- Antecipagao aos problemas e prevengao: ele se antecipa aos 

problemas e previne em muitos casas, que ocorram ou que 

continuem; 

- Melhora o policiamento tradicional: a Policia continua atendendo 

prontamente as emerg€mcias e desenvolve as suas fungoes 

tradicionais, mas ira explorar urn raio de ayao maior dos problemas 

comunitarios, com a participagao desta; 

- Personaliza o servigo do Policial: os Policiais trabalham diretamente 

com a comunidade a qual servem. 
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7.5 FATORES QUE ABRANGEM 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO 

- Parceria: e o trabalho conjunto na definic;ao de problemas 

relacionados com a criminalidade, determinac;ao das suas causas e 

implementac;ao de soluyaes que irao reduzir estes problemas. A 

conseqOencia dessa parceria e a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade e o beneficia a policia, por nao ter que enfrentar sempre 

os mesmos problemas. 

- Poder: o poder inclui a delegac;ao de autoridade e responsabilidade 

para a soluc;ao de problemas que afetam a comunidade. 

- Resoluyao de Problemas: as causas de criminalidade terao soluc;oes 

cada vez mais efetivas na medida em que haja a participac;ao da 

Comunidade na sua identificac;ao, analise e intermediac;ao de ac;oes 

conjuntas na busca das soluc;oes. 

- Responsabilidade: o problema seguranc;a nao e responsabilidade 

apenas dos governantes, mas de cada cidadao, pois a tarefa de 

proteger, nao depende de uma pessoa, mas de urn conjunto formado 

pela Policia e Comunidade. 

- Orientac;ao para prestac;ao de servic;o: passa pelo treinamento 

sistematico, pois o Policial deve ser urn planejador, urn solucionador 

de problemas, urn mediador de conflitos, urn coordenador e sobretudo 

urn agente de relac;oes publicas. 

- Adaptabilidade: a adaptac;ao do policial-militar a este tipo de servic;o 

necessita de novo treinamento, pois o Policial precisa mudar sua 

forma de pensar, bern como seus procedimentos. 

7.5.1 0 comprometimento do policial e da Corporac;ao como fundamento da Policia 

Comunitaria 

A respeito da conscientizac;ao do policial, o Cel. Wilson Odirley VALLA 

(2000), estudioso paranaense sobre as questoes atinentes a Seguranc;a Nacional, 

Seguranc;a Publica e Policia Militar, ao abordar a tematica da deontologia, elencou, 

como umas das formas de o policial-militar ser etico, o senso comunitario. 
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Seguramente, se o policial possuir entre seus valores maiores o senso comunitario, 

estara apto a desenvolver toda a filosofia proposta pela Policia Comunitaria: 

A oitava ideia etica e a do sensa COMUNITARIO. Por intermedio da propria Constitui~ao, 
os proprios cidadaos deste Pais concederam ao govemo o poder de constituir os servi~os 
que irao beneficiar a comunidade. A Policia Militar de urn modo geral e os seus 
integrantes de modo particular devem reconhecer esta realidade, concedendo espa~o e 
ate uma certa parcela de poder a comunidade para participar na presta~o dos servi~os 
policiais, mediante a sua ajuda na defini~ao dos problemas da area, na prioriza~ao destes 
problemas, podendo ate chegar na aloca~ao dos recursos, ou seja, formando parcerias 
com a policia. Em outras palavras, e buscar formas responsaveis de coopera~ao entre as 

comunidades e as agfmcias envolvidas na produ~ao da ordem publica alem das for~as 
policiais. E, isto sim, perceber que a Corpora~ao possui uma real dependemcia da 
comunidade. Tambem, nesta ideia, esta encaixada a no~ao de patriotismo, revelada no 
amor e dedica~ao a Patria, que deve nascer na familia e prosperar no seio da propria 

comunidade e encorajada pela lnstitui~ao. Por isso, e urn dever etico do policial-militar 
servir a comunidade, procurando no exercicio da suprema missao de preservar a ordem 

publica, promover sempre o bem-estar comum com abnega~ao e desprendimento 
pessoal, arriscando, se necessaria, a propria vida. 0 trabalho desenvolvido pelo policial
militar, perante a comunidade, deve ser entendido como acrescimo ao seu proprio bem
estar e, como cidadao integrante da sociedade, o exito desse trabalho pode ser 

considerado como o seu maior patrimOnio. Enfim, nao existem solu~oes para o melhor 
desempenho das policias militares que nao passem pela integra~ao dos desejos, anseios 

e aspira~oes da comunidade por uma vida pacata, ordeira e repleta de bons significados 
relacionados a maneira de ser do homem. (VALLA, 2000, p. 139-140) 

Por sua vez, quanto a Corporac;ao, ha necessidade de seu total 

comprometimento, como ja foi mencionado, constituindo urn dos importantes 

fundamentos da Policia Comunitaria: 

Portanto, se o policiamento comunitario for aplicado meramente como urn programa
deslocando policiais para as areas com altos indices de criminalidade, ou colocando os 
policiais do PROERD nas escolas- ele nao podera atingir a massa critica necessaria para 
estabelecer uma verdadeira reforma. Esses esfor~os, embora sejam importantes como urn 
primeiro passo, nunca poderao ser suficientes por si mesmos. (TROJANOWICZ; 

BUCQUEROUX, 1994, p. 34) 

Se o policiamento comunitario for apenas urn 'slogan' e nao urn 

compromisso de Iongo prazo, entao as pr6prias expectativas criadas por ele serao o 

motivo do seu fracasso. (TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1994, p. 46) 

As dificuldades em relac;ao ao comprometimento institucional, entretanto, 

nao se vinculam apenas aos problemas estruturais, legais e de gerenciamento de 

recursos humanos. A experiencia e a hist6ria das corporac;oes policiais-militares 

sofrem o drama da alta rotatividade nas func;oes de comando. Nao havendo plena 
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consciencia de toda a Corporac;ao e de cada urn de seus integrantes, de que os 

fundamentos da Policia Comunitaria constituem uma verdadeira estrategia de 

sobrevivencia institucional, qualquer projeto que esteja sendo desenvolvido, por 

mais sustentado que seja, sofrera como de fato sofre, instabilidade e 

descontinuidade, no minima, a cada quatro anos, quando da troca de governo 

estadual e, conseqOentemente, da cupula das policias. 

lnfelizmente, por outras contingencias, a rotatividade das func;oes de 

comando, em todos os niveis das corporac;oes, e ainda maior do que aquele 

condicionado pelo processo eleitoral, o que significa urn desastre para a implantac;ao 

e desenvolvimento de projetos de Iongo prazo, como e o caso da Policia 

Comunitaria. 

7.6 POLICIAMENTO COMUNITARIO E A BUSCA DE UMA SEGURANCA POLICIAL 

MAIS EFETIVA, HUMANA E ETICA 

Na busca de uma seguranc;a policial mais efetiva, humana e etica, KAHN 

(2002, p. 35-78), destaca algumas regras fundamentais para a execuc;ao do 

policiamento comunitario, as quais constatamos serem de grande valia para o 

aperfeic;oamento das atividades desenvolvidas pela Policia Militar: 

a) 0 Policiamento nao deve ser impasto. No Policiamento Tradicional, o planejamento do 
emprego do efetivo e feito com base em informacoes coletadas em levantamentos 
estatisticos. 

No Policiamento Tradicional, considera-se quase sempre os locais com maior incidemcia 
de ocorremcias, sem levar em conta a opiniao ou os anseios da Comunidade. Ja o 
Policiamento Comunitario desenvolve-se essencialmente ouvindo as opinioes da 
comunidade e seus anseios e a partir daf, juntamente com esta, encontra-se a melhor 

soluc;ao para os problemas de seguranc;a. 

Caracteriza-se pelo seu planejamento com base em levantamentos estatisticos e 
informac;oes coletadas, princfpios estes utilizados no Policiamento Tradicional, mas com 
uma grande diferenca: e ouvida a opiniao do povo, nao havendo uma imposic;ao. 

Permite que os cidadaos tenham a oportunidade de expressar de que maneira desejam 
que sua comunidade seja policiada. 



36 

b) A Polfcia deve executar urn servic;:o que atenda as expectativas de sua Comunidade. 

A tim de que se possa avaliar o grau de satisfac;:ao da comunidade a respeito dos nossos 
servic;:os, a Polfcia deve manter instrumentos que permitam avaliac;:oes constantes, 
possibilitando mudanc;:as e correc;:oes no servic;:o de atendimento a comunidade. 

c) Saber o que a Comunidade quer. 

Urn dos fatores mais importantes do Policiamento Comunitario esta em saber quais sao as 
expectativas da Comunidade eo que esta espera da Polfcia. 

d) lncentivar a participac;:ao da comunidade na soluc;:ao dos problemas de seguranc;:a. 

Como vimos, a polfcia nao podera desempenhar suas func;:oes com exito, sem o apoio da 

comunidade a qual presta servic;:o. A Polfcia Comunitaria envolve a participac;:ao de todos 
os seguimentos da comunidade, que podem contribuir de forma decisiva na resoluc;:ao dos 
problemas de seguranc;:a. 

e) Mostrar a Comunidade as deficiencias da Polfcia eo que se pode fazer com os meios 
que dispoe. 

No sistema de parceria Polfcia e Comunidade, nao se deve esconder do povo as 
deficiencias da Polfcia em termos de pessoal e material, pois estes dois aspectos sao de 
fundamental importancia na soluc;:ao dos problemas de seguranc;:a na comunidade. 

f) Manter-se disponfvel, dando respostas imediatas, referente aos problemas que afetam a 

Comunidade. 

0 Policial que executa o Policiamento Comunitario e responsavel por fazer algo em 
relac;:ao aos problemas que surjam na sua area, atraves da identificac;:ao dos mesmos e 

encaminhamento de uma soluc;:ao da forma mais rapida possivel. 

g) Continuidade na interac;:ao Polfcia e Comunidade. 

E necessaria que depois de estabelecida a parceria Povo e Polfcia, esta nao se desfac;:a 
ou porque o Policial foi removido ou porque o Comandante responsavel pela area foi 

substituido. 

Os metodos a serem utilizados na aproximayao policia-comunidade, 

segundo KAHN (2002; p. 58-60), podem ser os seguintes: 

a) Proporcionar visitas da comunidade a frac;:ao de policiamento. 0 distanciamento que M 
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entre Policia e Comunidade, pode ser encurtado a partir de um programa de visitas da 
Comunidade ou de seus representantes a fra9ao, a fim de inteira-los das atividades que 
sao desenvolvidas na presta9ao do servi9o de Policiamento. 

b) Estruturar canais para troca de informa96es com a comunidade em bases regulares. As 
informa96es sao um dos fatores mais importantes no planejamento e emprego do efetivo. 

c) Usar a solu9ao dos problemas na aproxima9ao com a comunidade. 0 Comandante da 
fra9ao podera enfrentar problemas na aproxima9ao com a comunidade, que pode ocorrer 
pela falta de interesse de seus representantes ou porque essa comunidade apresenta 
Indices normais de delitos, mas certamente um dia sera atingida, pois o crime nao escolhe 
local. 

Nessa ocasiao, o Comandante da fra9ao deve iniciar uma aproxima9ao, mostrando que 
comunidade e policia devem realizar um trabalho conjunto e permanente, a fim de manter 
o grau de tranquilidade necessaria. 

d) Desenvolver mecanismos que permitam respostas rapidas aos problemas da 
comunidade. A Comunidade precisa estar totalmente informada a respeito do trabalho 
desenvolvido pela fra9ao, com rela9ao aos problemas de seguran9a que enfrenta, pois 
povo bem informado presta maiores informa96es e se sente seguro. 

Apoio e envolvimento da Comunidade no Policiamento Comunitario. 

0 entrosamento entre o povo e policia comec;a pelo servic;o prestado. Essa 

integrac;ao e dificil, mas sabemos que a policia nao desempenhara suas func;oes 

com exito, se nao houver o apoio da comunidade a quem presta servic;os. 0 

Comandante da frac;ao devera empregar os seguintes metodos, a fim de obter o 

apoio da comunidade, segundo KAHN (2002; p. 78-82): 

a) Tra9ar um perfil da area a ser policiada. Visa o levantamento de dados sobre as 
caracterfsticas do local como: numero de habitantes, tipo de popula9ao, extensao, areas 
residenciais e comerciais, constru9ao vertical e horizontal, areas de lazer, etc. 

b) Realizar encontros com as lideran9as. Como primeira providencia, ap6s o 
levantamento de dados, seria a provoca9ao de reunioes com os representantes da 
comunidade, a fim de se verificar o grau de seguran9a. 

c) Reunioes publicas. Na diffcil tarefa de integrar povo e policia, o oficial tem o papel 
muito importante de provocar essa aproxima9ao. 

0 caminho a ser seguido em primeiro Iugar, seria o de reunir as lideran9as da 
comunidade, ou seja, aquelas pessoas que de uma forma ou de outra, conseguem 
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mobilizar as pessoas, em razao do grau de representatividade que possuem nas 
comunidades. Essas reunioes podem ser feitas atraves das Associa96es, moradores e 
outras entidades. Essas reunioes permitem a policia e a comunidade: 

*A apresentayao dos membros responsaveis; 

* Dos programas e realidade da fra9ao; 

* Organizar grupos de trabalho para auxiliar na solu9ao dos problemas de seguran9a; 

d) Reunioes com outros 6rgaos de presta9ao de servi9o. Dentre as necessidades da 

comunidade, destacamos varios 6rgaos que prestam servi9os, os quais, dependendo da 

a9ao ou nao destes, podem influenciar no grau de seguran9a da comunidade. 

Esses 6rgaos sao OS de prestac;ao de servic;o de iluminac;ao, agua, 

transporte e outros, e cabe ao Policial aciona-los, assim que constatar, que sua falta 

ou falha esta influenciando na seguranc;a da comunidade e Uderes Comunitarios. 

Sao pessoas com grande disposiyao de ajudar e prestar servic;os 

comunitarios, transformando-se em lideres, passando a representar suas 

comunidades, atraves das associac;oes de bairros e instituic;oes religiosas. 

No processo de integrac;ao comunitaria, o lider desempenha urn papel 

muito importante para a policia, pois atraves dele, o comandante da frac;ao tera o 

trabalho de aproximac;ao facilitado, devido ao grau de representatividade na 

comunidade. 

0 caminho mais facil e quase obrigat6rio na aproximac;ao da comunidade e 

atraves do lider comunitario, que o encurtara, possibilitando urn rapido 

entrosamento, pois este geralmente, mantem a sua comunidade mobilizada. 

7.7 EFICACIA DO POLICIAL E EFICIENCIA DO POLICIAMENTO 

COMUNITARIO 

Sobre a Eficacia Policial. 

Segundo BRONDEUR (2002, p. 32-38), quando alguem pergunta se as 

policias sao eficazes, o primeiro pensamento que nos vern a cabec;a e eficaz 

fazendo o que? 0 papel apropriado da policia na sociedade tern sido uma materia 

por muitos anos debatida, mas ha poucas duvidas de que o trabalho de controlar o 
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crime e considerado como a prioridade maior da policia sob o modelo tradicional. 

Esses metodos tradicionais usados para combater o crime incluem detengao, 

incapacitagao e reabilitagao. 

Na teoria do policiamento comunitario, o controle do crime, o atendimento 

de emergencia e a justiga como concebidos tradicionalmente, recebem uma atengao 

menor, enquanto os servigos nao emergenciais recebem atengao maior. Essa 

modificagao nas prioridades tern sido justificada de varios modos. Primeiro, as 

fungoes de controlar o crime, atender a emergencia e justiga, constituem uma 

pequena proporgao da demanda total pelo servigo policial, e assim, argumenta-se, 

nao devem ser o centro da estrutura organizacional e do sistema de respostas da 

policia. Em segundo Iugar, pesquisas anteriores sugerem que as policias nao tern 

sido muito eficazes nessas fungoes. Em terceiro Iugar, os problemas nao criminais e 

nao emergenciais representam a preocupagao mais freqOente dos residentes nas 

comunidades. 

A mais convincente razao para reorganizar as prioridades atribuidas as 

fungoes das diferentes policias tern a ver com a natureza da vida urbana e as forgas 

que contribuem para o declinio dos bairros. 0 modelo de policiamento comunitario 

nao propoe objetivos diferentes de policiamento (reduzir o crime continua sendo o 

objetivo principal da policia), mas, ao contrario, sugere que meios alternatives de se 

atingir esses objetivos devem receber mais atengao (por exemplo, estrategias 

indiretas envolvendo outras fungoes policiais). 0 problema da desordem nos bairros 

pode ser usado para ilustrar como o modelo de policiamento comunitario e 

fundamentalmente diferente dos modelos anteriores de policiamento, pois, com o 

policiamento comunitario tambem a comunidade auxilia na resolugao destas 

questoes, participando ativamente e auxiliando os policiais na fiscalizagao e inclusive 

sugerindo maneiras de resolver o problema em parceria. 

Sobre a Eficiencia do Policiamento Comunitario. 

A problematica da austeridade fiscal, sendo a questao mais importante que 

desafia a policia e os politicos das cidades e se eles podem sustentar o policiamento 

comunitario e se e urn investimento que vale a pena. Em relagao a isso, existem 

duas questoes que devem ser tratadas segundo BRONDEUR (2002, p. 46-51), em 

sua obra "Como reconhecer urn born policiamento". Primeira: Qual o custo do 

policiamento comunitario, tal custo e mais ou menos caro do que o do policiamento 
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tradicional, reativo? Segunda: Quais sao os beneficios ou ganhos associados a este 

novo modelo de policiamento? Respondidas as questoes a seguir. 

A respeito da questao custos, BRONDEUR (2002, p. 46) nao afirma, muito 

embora saiba que outras pessoas ja tenham feito isso no passado, que o 

policiamento comunitario e mais barato do que o policiamento tradicional ou que 

sera mais barato num futuro proximo, quando se tornar totalmente operacional. Ele 

considera que as cidades devem esperar gastar consideravelmente mais no 

policiamento comunitario nos pr6ximos anos, se os administradores da policia 

continuarem a seguir o atual plano de implementac;ao. 

Para muitas organizac;oes que desejam simplesmente mudanc;as 

superficiais, mais do que mudanc;as substanciais, o custo nao deve ser a 

preocupac;ao principal. Mas para aquelas que estao determinadas a introduzir 

mudanc;as fundamentais na organizac;ao e func;ao da policia, o atual curso de ac;ao 

da policia certamente trara custos maiores. Para discutir este ponto, a questao deve 

ser invertida. Especificamente, saber como gastar menos para: a) reciclar e 

reestruturar inteiramente a organizac;ao policial inteira de cima para baixo; b) 

acrescentar novos papeis e responsabilidades a policia; c) conservar todas as 

func;oes policiais existentes hoje. 

0 policiamento comunitario e urn modo inteiramente novo de pensar e de 

se comportar, que requer meses e mesmo anos de reaprendizagem dentro das salas 

de aulae em campo. 0 maior problema de custo, entretanto, eo ponto (c) acima 

citado: o desejo de adicionar novas func;oes a policia sem eliminar ou reduzir as 

atuais responsabilidades policiais. Se a comunidade espera que os policiais 

comparec;am aos encontros comunitarios, organizem e mantenham as associac;oes 

com outras agencias etc., entao os policiais encarregados nao poderao dar o mesmo 

atendimento as chamadas do 190. Este e talvez o problema de implementac;ao mais 

serio e mais comum que as organizac;oes policiais enfrentam em grandes areas 

urbanas, ou seja, fracasso em revender os servic;os da policia para o publico. 

Repetidamente, as organizac;oes policiais tentam introduzir novas atividades do 

policiamento comunitario usando o orc;amento existente enquanto continuam o 

trabalho de sempre ou fazem pequenos ajustes no processo de atendimento. A nao 

ser que existam atividades podendo ser abandonadas ou que possam ter sua 

prioridade diminuida. Na expectativa das cidades deve-se precisar de mais policiais 
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a curto prazo para conseguir uma implementagao bern sucedida. 

Ha razoes para se acreditar que algum dia o policiamento comunitario 

possa nao ser mais caro do que o policiamento tradicional. Entretanto, a questao da 

discussao de custos e infrutifera e reflete a nossa inabilidade, como sociedade, de 

nos engajarmos num planejamento a Iongo prazo ou implementarmos uma reforma 

eficaz. 0 problema nao sao os custos, mas a relagao custo-eficacia. A questao mais 

importante e a seguinte: temos alguma razao para acreditar que o policiamento 

comunitario produzira efeitos mais beneficos para a sociedade do que o 

policiamento repressivo? 

Se o policiamento comunitario e mais caro, que seja. A questao real e 

saber quanta se pode esperar de melhoria para a sociedade sob este novo modelo, 

se o policiamento comunitario e mais caro em termos absolutos se em Iongo prazo, 

produz urn impacto significativamente maior sobre os problemas do bairro. 

0 problema que enfrentamos e a incerteza em relagao tanto aos custos 

quanta aos beneficios. Os custos potenciais sao mais tangiveis do que os ganhos, 

mas a sugestao e que os ganhos podem ser substanciais se o policiamento 

comunitario for explorado em toda a sua extensao. 

A ideia basica da associagao policia-comunidade e melhorar a capacidade 

de resolver os problemas do bairro. Teoricamente, este e urn meio excelente de 

multiplicar os recursos disponiveis para a policia sem necessariamente aumentar o 

orgamento policial. Os multiplos efeitos do "envolvimento da comunidade" permitem 

a policia maximizar a eficacia do programa sem o aumento proporcional dos custos. 

Precisamos entao pensar em termos de identificar as organizagoes policiais que 

fizeram urn born trabalho na mobilizagao dos recursos da comunidade para 

combater o crime e a desordem, perseguindo-as nessas atividades. 

7.7.1 Os nove "p" do policiamento comunitario 

0 policiamento comunitario sendo uma filosofia de policiamento 

personalizado de servigo completo em que o mesmo policial patrulha e trabalha na 

mesma area numa base permanente, a partir de urn local descentralizado, 

trabalhando numa parceria preventiva com os cidadaos para identificar e resolver os 

problemas. BONDARUK e SOUZA (2003, p.SS-56), definem os nove "p" no 
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policiamento comunitario, conforme segue: 

Filosofia: (no texto original em ingles, esta palavra Philosofy, comec;a com "p") a filosofia 
do policiamento comunitario baseia-se na crenc;a de que os desafios contemporaneos 
requerem que a Polfcia fornec;a urn servic;o de policiamento completo, preventive e 
repressive, envolvendo diretamente a comunidade como parceira no processo de 
identificac;ao, priorizac;ao e resoluc;ao de problemas, incluindo o crime, medo do crime, 
drogas ilfcitas, desordens fisicas e sociais e decadencia do bairro. Urn amplo engajamento 
do Batalhao implica em mudanc;as tanto nas politicas quanta nos procedimentos. 

Personalizac;ao: com o fornecimento a comunidade do seu proprio policial comunitario, o 
policiamento comunitario quebra o anonimato de ambos os lados - os Policiais do 
policiamento comunitario e os residentes da area se conhecem a ponto de se tratarem 
pelo nome. 

Policiamento: o Policiamento comunitario mantem urn grande enfoque repressive; os 
Policiais comunitarios atendem as chamadas de servic;o e realizam prisoes como qualquer 
outro policial. Eles se preocupam com a resoluc;ao preventiva dos problemas, nao 
devendo, porem participar de arrastoes e outras atividades meramente repressivas. 

Patrulhamento: os Policiais comunitarios patrulham as suas comunidades, mas o objetivo 
e liberta-los do isolamento da radiopatrulha, fazendo com que frequentemente fac;am a 
patrulha a pe ou lancem mao de outros meios de transporte, tais como bicicletas, cavalos, 
motocicletas, triciclos e outros. 

Permanencia: o policiamento comunitario requer que os Policiais sejam alocados 
permanentemente a uma certa ronda, a fim de que possam ter o tempo, oportunidade e 
continuidade para desenvolverem esta nova parceria com a comunidade. A permanencia 
significa que os policiais comunitarios nao devem ser trocados constantemente de ronda e 
que nao devem ser usados como substitutes dos policiais que estao de ferias ou que 
faltaram ao servic;o. 

Posto: todas as jurisdic;oes, por maiores que sejam, podem ser subdivididas em bairros ou 
vizinhanc;as. 0 Policiamento comunitario aloca os Policiais, fazendo com que eles possam 
ser "donos" das rondas da sua vizinhanc;a, atuando como se fossem "mini-chefes" de 
policia, adequando a resposta as necessidades especfficas da area que estao 
patrulhando. Alem disso, o policiamento comunitario descentraliza o processo de decisao, 
nao apenas proporcionando ao Policial comunitario a autonomia de agir, mas tambem 
concedendo a todos os policiais para agirem na resoluc;ao de problemas com base no 
policiamento comunitario. 

Prevenc;ao: no intuito de proporcionar urn servic;o completo de policia a comunidade, o 
policiamento comunitario equilibra as respostas aos incidentes criminais e as 
emergencias, com uma atenc;ao especial na prevenyao dos problemas antes que esses 

ocorram ou se agravem. 
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Parceria: o policiamento comunitario encoraja uma nova parceria entre as pessoas e a sua 
polfcia, apoiada no respeito mutuo, no civismo e no apoio. 

Resolu9ao de problemas: o Policiamento comunitario redefine a missao da Policia em 
rela9ao a resolu9ao de problemas, de modo que o sucesso ou o fracasso dependam da 
qualidade do resultado (problemas resolvidos) mais do que simplesmente dos resultados 
quantitativos (numeros de deten96es feitas, multas emitidas e outros, conhecidos como 
"policiamento de numeros"). Tanto as medidas quantitativas como as qualitativas sao 
necessarias. 
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8 ASPECTOS PSICOLOGICOS DE POLiCIA COMUNITARIA 

8.1 EFEITOS PSICOLOGICOS NA COMUNIDADE 

A confiabilidade e a importancia social do trabalho de policia, depende de 

como as pessoas se sentem ao serem atendidas e integradas ao processo de 

preven9ao, destarte, o Policiamento Comunitario e o emprego da filosofia de Policia 

Comunitaria, despertam na sociedade uma serie de efeitos beneficos que geram 

seguran~. 

8.1.1 Redu98o do Medo do Crime 

Nem sempre a sensa9ao de inseguran~ corresponde a real situa9ao de 

seguran~ da comunidade. A a9ao do policiamento comunitario pode corrigir 

distor96es quanta a este aspecto, substituindo o medo do crime, derivado na maior 

parte das vezes de exageros da midia, pelo sentimento de que a policia esta 

presente no bairro e e acessivel pelo cidadao. 

8.1.2 Recupera9ao do Sentimento de Comunidade 

Ocorre a inversao da tendemcia de individualismo e isolamento pelo 

cidadao. As pessoas da comunidade come9am a vislumbrar vantagens na vida em 

comunidade, restabelecendo-se aos poucos o sentimento de comunidade. 

8.1.3 Fortalecimento do Respeito a imagem da Policia e do Estado 

A presen9a constante do policial comunitario, a sensa9ao de seguran9a 

decorrente, a solu9ao de problemas, ainda que pequenos, com a maior ou menor 

participa9ao de outros 6rgaos de governo, fortalece a imagem da policia como urn 

todo. 
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8.1.4 Resgate do Sentimento de Cidadania 

Nao e tradic;ao cultural do povo brasileiro a participac;ao da comunidade no 

planejamento ou nas decisoes que envolvem as politicas publicas. 0 policiamento 

comunitario comec;a a desenvolver no cidadao a noc;ao de que ele tern o direito eo 

dever de tal participac;ao, fazendo com que comunidades compostas por individuos 

sem qualquer tipo de intervenyao social, transformem-se numa comunidade 

participativa e influente nas decisoes que os envolvem. 

8.1.5 Reduyao do Estresse da Vida em Sociedade 

Pela melhoria da condic;ao geral de vida do bairro, reduz-se o estresse da 

vida em sociedade. 

8.1.6 Fortalecimento do Civismo 

Em decorrencia deste processo, o cidadao sente fortalecido seu respeito 

pelos valores nacionais, como o amor a terra, o orgulho de ser brasileiro, o respeito 

pelas instituic;oes como bandeira, hino nacional, datas comemorativas. 
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9 POLICIAMENTO TRADICIONAL 

0 policiamento ostensivo e urn servic;o indispensavel e que desempenha 

urn papel de primeira grandeza na consecuc;ao dos objetivos finais da Policia Militar. 

E uma forma de servic;o policial que diretamente trata de eliminar a oportunidade do 

mau comportamento social e inibe o desejo de delinqOir. 

Policiamento ostensivo sao todos os meios e formas de emprego da Policia 

Militar, em que o policial e facilmente identificado pela farda que ostenta, como 

principal aspecto e de equipamentos, aprestos, armamento e meio de locomoc;ao, 

para a preservac;ao da ordem publica, observando criterios tecnicos, taticos, 

variaveis e principios pr6prios da atividade, visando a tranqOilidade e bem-estar da 

populac;ao. 

0 objetivo principal do policiamento ostensivo e prevenir a violac;ao das leis 

e assegurar o seu cumprimento. Os crimes e as contravenc;oes de qualquer 

natureza, que a Policia Militar esta obrigada a prevenir, sao resultantes da 

coexistencia da oportunidade de cometer o delito e da crenc;a de que existe espac;o 

para realiza-lo impunemente. A reduc;ao dos fatores de criminalidade e, portanto, o 

dever fundamental da Policia Militar, devendo tomar medidas de seguranc;a que 

tenham por fim, prevenir ou conter o ato criminoso. 

A Policia Militar do Parana nao espera eliminar, totalmente, as empreitadas 

delituosas, porem, o policiamento ostensivo bern administrado reduz, sensivelmente, 

as oportunidades criminosas, inibindo a pratica de crimes ou a violac;ao das leis e 

regulamentos, cujos objetivos principais sao o de assegurar a paz, tranqOilidade, a 

ordem e em suma, a seguranc;a publica. Tambem, podera a Policia Militar possuir 

forc;a e eficiencia suficientes para eliminar todas as oportunidades de delinqOir; pode, 

nao obstante, aqui, por ac;oes preventivas, eliminar a crenc;a do possivel 

delinqOente, de que existe a oportunidade de cometer a falta sem sofrer as 

conseqOencias de sua rna ac;ao. 

0 objetivo principal do policiamento ostensivo e eliminar a oportunidade ou 

a crenc;a de que ela e¥,iste sem conseqOencias penais impondo aos marginais o 

temor legal. 

A eficiencia do policiamento ostensivo esta em proporcionar o grau de 

vigilancia tal, que provoque no marginal o receio de ser preso. 0 policiamento 
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freqOente e visivel em todas as horas e em todos os bairros de uma cidade, cria a 

impressao de que o policiamento ostensivo e onipotente. A reputa<;ao de que o 

policiamento atende as ocom3ncias criminosas com rapidez e seguran<;a, deveria 

levar o futuro delinqOente ou contraventor a convencer-se, sem necessidade de 

experiemcia pessoal, de que o servi<;o policial nao falha. 

Assim, a delinqOencia aparece mais evidente, crescendo em seus niveis, 

no momenta em que o policiamento ostensivo falha, no seu esfor<;o de eliminar a 

oportunidade de delinqOir, aumenta assustadoramente o ambiente de hostilidade e 

de intranqOilidade na sociedade. 

0 policiamento ostensivo, desse modo, necessita que lhe deem 

responsabilidade definida e autoridade proporcional, e que se lhe permita tomar 

decisoes e iniciativas, ainda que sob constante vigilancia e fiscaliza<;ao. Quanto mais 

ativo e intenso for o policiamento ostensivo, mais visivel sera sua presen<;a. E, pois, 

necessaria a a<;ao conjunta da organiza<;ao e do planejamento do policiamento 

ostensivo e dos demais participantes da estrutura policial militar, o que trara como 

conseqOencia, urn trabalho com maior possibilidade de sucesso e eficiencia. 

0 policiamento ostensivo e urn servi<;o indispensavel e que desempenha 

urn papel de primeira importancia na consecu<;ao dos objetivos finais de policia; e 

uma (mica forma de servi<;o policial que diretamente trata de eliminar a oportunidade 

do mau comportamento e reprime o desejo de delinqOir, destruindo as influencias 

dan in has. 

9.1 FUNDAMENTOS DOUTRINARIOS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 

Para o exercicio do policiamento ostensivo, atividade-fim da Policia Militar 

requer que sejam estabelecidas diretrizes, metodos e processos especiais, 

procurando, com determina<;ao saber o que fazer, como fazer, onde fazer e quando 

fazer, assim e que, para desempenhar as tarefas de policia ostensiva e no afa de 

adaptar o sistema de policiamento dentro das peculariedades da area geografica a 

ser protegida e que a Policia Militar executa varias modalidades de policiamento 

ostensivo, procurando ajusta-las as realidades sociais e a demanda de melhores 

condi<;oes de seguran<;a da popula<;ao. 

As linhas de a<;ao possiveis de serem adotadas dependem de uma serie 
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de fatores a merecerem uma compara<;ao entre si. A previsao e o conseqOente 

planejamento de a<;oes de policiamento ostensive sao desenvolvidas por meio do 

estudo de situa<;ao, no qual sao avaliados os fatores de decisao, isto e, a missao, a 

incid€mcia de ocorr€mcias ou riscos, area de atua<;ao, meios disponiveis, fatores 

fortuitos e ocasionais que definirao essas linhas de a<;ao. 

Para que o policiamento ostensive desempenhe a sua missao fundamental 

torna-se necessaria adotar procedimentos e metodos de trabalho, visando a 

maximizar a sua capacidade, eficiencia e economia, e, ao mesmo tempo, assegurar 

aos seus integrantes o minima de riscos pessoais. 

Toda atividade de policiamento, para que sua execu<;ao atinja a eficiencia e 

eficacia, necessita de planejamento previa, coordena<;ao e supervisao, desde sua 

fase inicial e na continuidade de seu desenvolvimento. 

De uma maneira geral, para se estabelecer parametres ou criterios para a 

aloca<;ao dos policiais-militares, na execu<;ao do policiamento ostensive, se faz 

necessaria: 

- fixar objetivos que permitam a adequa<;ao do emprego do policial

militar em situa<;oes que de fato a sua presen<;a permita ampliar e 

propiciar urn clima de seguran<;a; 

- identificar, com clareza, os fatores determinantes da aloca<;ao dos 

policiais nos locais a serem protegidos pela presen<;a do policiamento; 

- fixar as atividades ou procedimentos a serem executados; e 

- otimizar o emprego de meios (humanos e materiais). 

Nao se admite a a<;ao de uma fra<;ao da Policia Militar ou mesmo de urn 

policial-militar isolado que nao obede<;a a urn planejamento oportuno e, via de regra, 

escrito. Nos casas simples ou de urgencia, podera ser verbal ou mental. 

Os comandantes dos diversos niveis deverao ter sempre urn 

acompanhamento continuo da situa<;ao de seguran<;a publica das respectivas 

circunscri<;oes, analisando-a devidamente e planejando medidas taticas (como 

lan<;ar o efetivo) e tecnicas (formas de agir), que atendam, com qualidade e 

oportunidade, as necessidades locais. 

Em qualquer a<;ao lnstitucional, o homem devera estar bern instruido, 

devendo saber utilizar adequadamente os meios disponiveis, em especial no tocante 

ao armamento e equipamento, e receber ordens claras que devem ser resumidas 
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em documentos especificos (notas ou ordens de servigo). 

A Policia Militar deve dar a comunidade a sensagao de seguranga, pela 

certeza de cobertura ou presenga Policial Militar. Para obter esse resultado, as 

agoes e operagoes desenvolvidas deverao ser descentralizadas ao maximo, 

alocando-se fragoes de tropa pr6ximas as coletividades, de forma a facilitar o acesso 

do publico a Policia Militar. 

Os esforgos empreendidos devem visar ao atendimento dos anseios e 

aspiragoes da comunidade ordeira, bern como proporcionar maior sensagao de 

seguranga e maior rapidez nas respostas. 

As prioridades para o langamento de policiamento ostensive, deverao ser 

fundamentadas em avaliagao estatistica de incidemcia criminal, aliadas a demanda 

potencial estimada, ou seja, maior necessidade de seguranga, apontada pelos 

reclamos da comunidade. 

0 policiamento bern planejado, executado com inteligencia e criatividade 

operacional, propicia uma redugao sensivel dos indices de criminalidade e violencia 

e, conseqOentemente, tranqOilidade a populagao. 

9.2 POLiCIA OSTENSIVA 

A policia ostensiva e uma expressao relativamente nova, nao s6 no texto 

constitucional, como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada para 

estabelecer a exclusividade constitucional e para marcar a expansao da 

competencia policial das Policias Militares, alem do policiamento ostensive. 

Para bern entender esse segundo aspecto, e preciso ter presente que o 

policiamento e apenas uma fase da atividade de policia. 

A atuagao do Estado, no exercicio de seu poder de policia ostensiva, 

desenvolve-se em quatro fases: a ordem de policia, o consentimento de policia, a 

fiscalizagao de policia e a sangao de policia. 

A ordem de policia esta contida num preceito que, necessariamente, nasce 

na lei, pois se trata de uma reserva legal (Art. 5°, 11/CF), e pode ser enriquecido 

discricionariamente, consoante as circunstancias, pela Administragao. Tanto pode 

ser urn preceito negative absolute quanto urn preceito negative relative. Nesta 

segunda hip6tese, o legislador admitira satisfeitas certas condigoes, que se outorgue 
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um consentimento administrativo. 

0 consentimento de policia, quando couber, sera a ausencia vinculada ou 

discricionaria do Estado com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, 

sempre que satisfeitos os condicionamentos exigidos. Se as exigencias condicionais 

estao todas na lei, tem-se um consentimento vinculado: a licenc;a; se estao 

parcialmente na lei e parcialmente no administrador, tem-se o consentimento 

discricionario: a autorizac;ao. 

A fiscalizac;ao de policia e uma forma ordinaria e inafastavel de atuac;ao 

administrativa, atraves da qual se verifica o cumprimento da ordem de policia ou a 

regularidade da atividade ja consentida por uma licenc;a ou uma autorizac;ao. A 

fiscalizac;ao pode ser ex-officio ou provocada. No caso especifico da atuac;ao da 

policia de preservac;ao da ordem publica, e que toma o nome de policiamento. 

A sanc;ao de policia e a atuac;ao administrativa auto-executavel que se 

destina a repressao da infrayao. No caso da infrac;ao a ordem publica, a atividade 

administrativa, auto-executavel, no exercicio do poder de policia, esgota-se no 

constrangimento pessoal, direto e imediato, na justa medida para restabelece-la. 

Como se observa, o policiamento corresponde apenas a atividade de 

fiscalizac;ao; por esse motivo, a expressao utilizada, policia ostensiva, expande a 

atuac;ao da Policia Militar a integridade das fases do exercicio do poder de policia. 

0 adjetivo "ostensivo" refere-se a ac;ao de dissuasao, caracteristica do 

policial fardado e armada, reforc;ada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder 

de uma Corporac;ao eficientemente unificada pela hierarquia e disciplina. 

Quando duplamente menciona a preservac;ao da ordem publica (a 

Constituic;ao vincula entre si o § 5° e o caput do proprio artigo 144, como 

competencia das policias militares), torna not6ria a preferencia do constituinte pela 

constancia da preservac;ao ostensiva a eventualidade da ac;ao repressiva. 

Destacou-se o relevo, no quadro de seguranc;a publica, atribuido a Policia 

Militar, como especialista no que lhe e especifico e generalista no plano global. 

9.3 EVOLU<;AO DO POUCIAMENTO OSTENSIVO 

Com o advento do Decreta-Lei Federal n° 317, de 13 de marc;o de 1967, 

uma nova fase se apresenta para as Policias Militares Brasileiras, no que diz 
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respeito ao policiamento ostensive. 0 referido Decreto-Lei reorganizou as Policias 

Militares, inserindo-as no contexto da atividade de Policia Ostensiva, porem ainda 

com a visao de seguranc;a interna. Alem disso, criou a lnspetoria-Geral das Policias 

Militares, e tratou tambem, da estrutura, da organizac;ao de pessoal, da instruc;ao, da 

justic;a e da disciplina. 

Atraves do Decreto Federal n° 667, de 02 de julho de 1969, as Policias 

Militares do Brasil, foram reorganizadas, sendo estabelecida a competencia pela 

manutenc;ao da Ordem Publica e Seguranc;a nos Estados e a execuc;ao, com 

exclusividade do policiamento ostensive fardado. 

Foi o Decreto Federal n° 66.862, de 08 de julho de 1970, ao regular o 

Decreto-Lei n° 667, de 02 de julho de 1969, que efetivamente estabeleceu os tipos 

de policiamento ostensive, a serem executados pelas Policias Militares. 

A mudanc;a mais significativa para as Policias Militares adveio da Emenda 

Constitucional n° 01, de 17 de outubro de 1969, a qual estabeleceu a competencia 

das Policias Militares para a manutenc;ao da ordem e seguranc;a interna nos 

Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, sendo consideradas como Forc;as 

Auxiliares e reserva do Exercito. 

0 marco fundamental da organizac;ao e modernizac;ao da estrutura da 

Corporayao foi a instituic;ao da Lei Estadual n° 6.774, de 08 de janeiro de 1976, 

denominada de Lei de Organizac;ao Basica da Policia Militar do Parana (LOB), a 

qual estabeleceu a competencia, organizac;ao basica, estrutura, 6rgaos e 

composic;ao ( criayao) das Unidades Operacionais, com estrutura de Batalhoes e 

Companhias lndependentes de Policia Militar. Mais tarde, o Decreto Federal n° 

88.777, de 30 de setembro de 1983, aprovou o Regulamento para as Policias 

Militares e Corpos de Bombeiros, chamado R-200, modificando os conceitos de 

Grave Perturbac;ao ou Subversao da Ordem, Perturbac;ao da Ordem e de 

Policiamento Ostensive. Alem disso, acrescentou os conceitos de manutenc;ao da 

ordem publica e de perturbac;ao da ordem publica. Regulamentou o Decreto-Lei n° 

667/69, preconizando os tipos de policiamento ostensive a serem executados e 

estabelecendo atuac;ao de forma preventiva e repressiva, no intuito de manter a 

ordem publica. 

Essas sao algumas das modificac;oes e evoluc;oes que sofreram as Policias 

Militares no decorrer dos anos, demonstrando a preocupac;ao dos governantes e 
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legisladores em descobrir a forma que mais se ajustasse a realidade social. Verifica

se assim, que a missao da Policia Militar, desde o Golpe Militar de 1964, ate o inicio 

da decada de 80, foi orientada para a defesa do Estado. De forma que a Policia 

Militar exerceu uma fun<;ao repressora por ocasiao da instala<;ao do regime ditatorial 

no Brasil p6s-golpe. 

A Policia Militar do Parana come<;ou a trilhar seu rumo a modernidade a 

partir dos idos de 1969, quando implantou na capital o sistema de Policiamento 

Ostensivo Radiopatrulha, agregado a uma Central de Opera<;oes. 

No final de 1979, foi criado o Sistema Modular de Policiamento Urbano 

(SMPU), inicialmente denominado de Postos de Socorro Familiar e mais tarde de 

Sistema Modular Urbano. 

Com o advento da Constitui<;ao Federal de 1988, a competencia das 

Policias Militares foi ampliada e melhor definida cabendo-lhes exercer a policia 

ostensiva e preserva<;ao da ordem publica. 

Ainda em meados de 1988, ocorreu a implanta<;ao e novo conceito 

operacional do policiamento ostensivo na Capital, estabelecendo-se as malhas 

protetoras do policiamento e, em especial, criando-se os Pelotoes Taticos M6vel 

(TMA), das Unidades Operacionais de Area. 

Em 1992, foi adotada a modalidade de Policiamento Ostensivo 

denominado de Ronda Ostensiva de Natureza Especial (RONE), pertencente a 
Companhia de Policia de Choque, destinado a executar o patrulhamento motorizado 

de recobrimento ou apoio ao policiamento ostensivo normal. Em 1993, implantou-se 

o Projeto POVO, inicialmente nos bairros da capital do Estado. Em 2002, ocorreu de 

forma definitiva a implementa<;ao do Projeto de Policiamento Comunitario, em 

Curitiba. 

No ano de 2004 tivemos, conforme mencionado anteriormente, a inova<;ao 

na operacionalidade da PMPR, a reativa<;ao do Projeto POVO e a cria<;ao da 

Patrulha Escolar Comunitaria, na Capital e implanta<;ao gradativa nas principais 

cidades do interior do Estado. 

9.4 TERMOS CORRELATOS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO- CONCEITOS 

E papel constitucional das Policias Militares o exercicio da policia ostensiva 
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e a preserva9ao da ordem publica, decorrendo dai a grande responsabilidade e 

dever perante o proprio Estado e mais ainda a popula98o, de prover as condi96es 

necessarias de seguran9a publica. 

No mesmo esteio, da supracitada destina9ao legal, imposta pela 

Constitui9ao Federal, a Policia Militar, o Policiamento de Transito Urbano e 

Rodoviario, de Florestal e de Mananciais, alem de outras formas e fun96es definidos 

em lei. 

No artigo 2° do Decreta n° 88.777, de 30 de setembro de 1983, entre as 

defini96es que campeiam a Administra9ao Castrense das Policias Militares do Brasil, 

temos o proprio conceito de Policiamento Ostensivo: 

Policiamento Ostensivo - a9ao policial, exclusiva das Policias Militares, em 

cujo emprego o homem ou a fra9ao de tropa engajados sejam identificados de 

relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a 

manuten9ao da ordem publica. 

Com efeito, deve-se constituir em preocupa9ao permanente da Corpora9ao 

a adequa98o dos servi9os prestados aos anseios e expectativas da popula98o e ao 

objetivo definido pelo Estado de alcan9ar urn progresso constante ao bem-estar da 

coletividade. 

Os objetivos e programas de qualquer orgao publico devem, 

evidentemente, convergir para o encontro dos interesses da popula9ao, cabendo 

aos dirigentes ou administradores velar permanentemente pela nao-ocorrencia de 

desvios que distanciam o povo do Governo. Atualmente, a sociedade vive num 

estado permanente de inseguran9a, apesar dos esfor9os envidados para prevenir e 

reprimir a criminalidade. 

Seguran9a, assim, se torna uma das necessidades e exigencias 

prioritarias. A Policia Militar, como orgao da Administra9ao Publica, responde a uma 

parcela dessa necessidade da sociedade, eminentemente comunitaria, de 

representar o prestigio, confiabilidade e a representa9ao da autoridade do Poder 

Estatal e da propria lei. 

Este esfor9o se conjuga na atividade de Policiamento Ostensivo, com 

ferramenta, a priori, de preven9ao da atividade delituosa, entretanto, em razao do 

grau delituoso, ou crimes mais violentos, se faz necessaria o exercicio do 

Policiamento Ostensivo de forma repressiva. No entanto, este exercicio se realiza no 
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Poder do Estado. 0 Poder de Poll cia, primeiramente. 

0 Poder de Policia exercido pela Policia Militar tern fundamenta9ao na lei e 

para ser valido deve atender aos requisitos tipicos, ou seja: competencia, finalidade 

publica, proporcionalidade e legalidade dos meios. 

0 policial-militar, no exercicio de suas fun96es constitucionais, 

isoladamente ou nao, em qualquer nivel ou escalao, e autoridade. Esta decorre do 

Poder-Dever do exercicio das atividades de policia ostensiva, gerando direitos e 

responsabilidades. 

A "pedra de toque" fundamental da missao Policial Militar, por prioriza98o 

16gica elementar e a preven9ao da criminalidade, sendo esta entendida como urn 

fenomeno sociopolitico, significando dizer que ela e inerente a qualquer sociedade. 

Policiamento Ostensivo, como e ensinado nos bancos escolares militares, 

desde a forma9ao do Soldado ao Curso Superior de Policia, e a espinha dorsal, de 

toda a atividade desenvolvida pela lnstitui9ao. 

Atraves dele, e que a lnstitui9ao realiza a sua atividade de Policiamento 

Preventivo, o exercicio de Policia Administrativa, ou melhor, definido pelo Professor 

MEIRELLES (1997, p.4), como "o exercicio do poder de Policia Administrativa". 

Urn exemplo bern claro deste poder administrative, oriundo do Poder de 

Policia que abaixo sera comentado, esta a busca pessoal. 0 Agente Publico, nesta 

li9ao, o policial-militar, no exercicio de sua atividade rotineira, suspeitando de uma 

pessoa, em ilicitude, nao somente pode, mas tern a obrigatoriedade legal de abordar 

e no exercicio do Poder de Policia do Estado, realizar a busca pessoal, a fim de 

revistar o individuo e verificar seem seu poder, se encontra drogas, armas, objetos 

produtos de ilicitos ou outros, sem qualquer mandado ou autoriza9ao pessoal e 

judicial. 

0 proprio exercicio da atividade de policiamento ostensivo mantem 

tambem a Ordem Publica. Nada mais incerto, do que o conceito de Ordem Publica, 

ilustra LAZARINI. A razao destes conceitos, tern diverg€mcias doutrinarias, em face 

de que muitos juristas e conceituados jurisconsultos, nao chegam ao consenso 

comum, de uma verdadeira defini98o de Ordem Publica, uma vez que a sua 

denomina9ao, tende a ser modificado em urn dado momento hist6rico de urn Estado. 

A defini9ao de Ordem Publica, no presente momento, e totalmente 

diferente da Ordem Publica do Governo Militar, ja que, pela escusa da Legisla9ao da 
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Seguranc;a Nacional, urn comicio, ou qualquer manifestac;ao contraria ao regime 

militar, era tido como urn ato contra a lnstitui«;ao do Regime, e, portanto contrariava a 

Ordem Publica, suficiente para abafar as manifestac;oes. Mas, sao unanimes em 

afirmar, que se ela for rompida, e a proximidade do caos social, onde nao existe a 

presenc;a do Estado. Exemplo bern claro, o trafico de drogas nas favelas das 

grandes cidades, como o Rio de Janeiro e Sao Paulo, onde existe uma 

administrac;ao paralela, servil ao crime organizado, com resistencia a fogo, contra as 

forc;as estatais. 

E salutar deixar claro que a Ordem Publica, esta inserida na Seguranc;a 

Publica, como garantia e direito do cidadao. Nao sera adotada uma expressao para 

a definic;ao de Ordem Publica, tendo em vista a complexidade do mencionado tema. 

No entanto, qual a importancia da manutenc;ao da Ordem Publica? A resposta mais 

clara e a pilastra de boa convivencia social. Sua ausencia e a ausencia do proprio 

Estado, da Lei. 

A importancia da manutenc;ao da Ordem Publica reside no alicerce da 

propria filosofia de Seguranc;a Publica. 

0 cerne, o nucleo fundamental da Ordem Publica, e a garantia da condic;ao 

minima essencial ao bern comum e a garantia de uma vida social harmoniosa, em 

que ha tranqOilidade social, garantia da preservac;ao da incolumidade fisica e dos 

bens, da saude, onde se respaldam os alicerces da Ordem Publica. Para a garantia 

desta Ordem, e que a Policia Militar se instrumentaliza com os Poderes de Policia do 

Estado e atraves deste, mantem a garantia minima de uma convivencia pacifica em 

sociedade. 
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10 DIFERENCAS BASIC AS DA POLiCIA TRADICIONAL E POLiCIA 

COM UNIT ARIA 

FIGURA 1 - DIFERENCAS DO PQLICIAMENTO 
POLICIAMENTO COMUNITARIO 

TRADICIONAL E DO 

P oliciam ento tradidonal: Polidam ento com unitario: 

p olicial trabalha em varios bairros; Polidal trabalha sem pre no mesmo bairro; 

Policial e anonimo; Po lidal e conheddo da com unidade; 

Baixo grau de partidpaqeiio da comunidade: J!.Jto grau de part! d paq>lio da com unl dade: 

A polfcia e reativa; A polfda e proativa; 

P oli cial e um m ero executor; Polidal eo chefe de polfcia local; 

A iniciativa das a¢es e centralizada; A inidativa das aqoes e descentralizada; 

E nfase as unid ades especiali zadas; En fase as unida des de a rea; 

Menor nfvel de m otivaqao para o polidal; Maior nfvel de motivaqao para o polidal; 

Autoridade im posl:a; Cooperaqao e pen sam ento criativo; 

Inform aqoes de al ca guete s; Inform aqoes de ddadaos engajados; 

P oli ciam ento pel a i ntim i daqao; Estabeledmento de laqos de confianqa; 

Chegada ap6s a ocorrenda; Soluqao dos problemas por integraqao 

ativa; 

Trabalha a quanti dade e genera li :zaqa o dos Qualidade e resultados diredonados; 

numeros; 

A polfcia elabora e indica as necessidades; Com uni dade indica suas nece ssid ades; 

Carencia quanto a reduqao do crime. Reduqio de me do do crime. 

FONTE: BONDARUK e SOUZA 
NOTA: Extrafdo do livro Polfcia Comunitaria- Polfcia cidada para urn povo cidadao (pag. 54) 

10.1 FORMAS DE INFLUENCIA SOCIAL SOBRE A POLiCIA 

Uma nova visao do relacionamento policia-sociedade. 

Maior intera~ao policial cidadao; 

- ajustamento das expectativas sociais em rela~ao a policia. 

Analisando-se a policia tradicional constata-se: 

- policial passa maior parte do tempo em contato com outros policiais; 

- a convivencia diaria com a violencia e a sensa~ao de impotencia 

brutalizam o policial; 

- ha a sensa~ao de que a policia age apenas de forma estupida e 

corrupta; 
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- cidadao comum, especialmente o mais pobre, costuma evitar o 

contato com a policia mesmo quando esta na condiyao de vitima; 

-para muitos a policia esta mais interessada em cumprir cotas. 

A Policia Comunitaria busca uma mudan<;a na cultura de relacionamento 

entre o cidadao e a policia. Para isso e importante observar que: 

- a comunicayao mais direta e cotidiana entre o policial e o cidadao 

pode reverter este quadro. 

Por urn contato constante entre o policial e cidadao: primeiramente na 

visita<;ao sistematica do local atribuido a determinado policial e depois nos contatos 

subsequentes, estabelece-se uma constante troca de informa<;oes entre este policial 

eo cidadao do bairro. Atraves deste contato o policial avalia constantemente o nivel 

de satisfa<;ao da comunidade ao mesmo tempo em que pode corrigir falhas ou 

solucionar problemas ao seu alcance. Mesmo que nao disponha dos recursos 

necessarios para a solu<;ao de determinado problema, transmitira ao cidadao a 

certeza de que ele, policial, esta tomando todas as medidas ao seu alcance para a 

solu<;ao de tal ·situa<;ao, o que para as pessoas do povo ja e urn grande fator 

tranquilizante. 

-A aplica<;ao do mesmo policial em urn determinado local, faz com que 

ele seja conhecido por todos. 

Uma das falhas do sistema policial e a rotatividade observada nos quadros 

de pessoal da policia. lsto impede o desenvolvimento de urn trabalho mais met6dico, 

produz constante solu<;ao de continuidade de linhas de conduta salutares, como o 

relacionamento entre determinado policial e a comunidade por ele atendida, gera a 

sensa<;ao de que qualquer apoio que a comunidade preste a policia sera inutil, 

porque logo havera mudan<;as e todo este trabalho ira "por agua abaixo", entre 

outros. Havendo a fixa<;ao do policial em urn determinado local por urn tempo 

razoavel, fara com que ele fique conhecido por todos, trazendo beneficios mutuos 

para a policia e a comunidade. 0 simples fato de o cidadao conhecer determinado 

policial pelo nome e urn fator que gera confian<;a na comunidade, ao mesmo tempo 

em que o policial podera desfrutar do reconhecimento por parte da comunidade e da 

corpora<;ao pelo seu trabalho, entre outras vantagens. 

- Elimina-se a possibilidade de praticas em desconformidade com a lei. 

A rotatividade do policial faz tambem com que maus profissionais de 
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seguranc;a publica se valham do anonimato proporcionado por esta rotatividade para 

praticar todo o tipo de ilegalidade contra a comunidade. 

- 0 policial e urn administrador da seguranc;a publica no local. 

0 policial deixa de ser urn mero automata e passa a exercer a func;ao de 

administrador da seguranc;a no local, sentindo-se motivado, com reforc;o a sua 

autoridade e auto-estima e passa a empregar sua criatividade para a solu<;ao dos 

problemas locais entre outros. 

- 0 policial "individual". 

0 policial passa, na maioria das vezes a atuar individualmente, o que 

potencializa a capacidade de atuac;ao do efetivo policial. 

- 0 fortalecimento das Organizac;oes Policiais Militares (OPM) de area, 

reduzindo-se a necessidade de recobertura por unidades 

especializadas. 

Ha uma sensac;ao de que as unidades especializadas sao mais eficientes 

que as unidades de area e passa-se muitas vezes a acreditar no trabalho destas 

como a "salvac;ao da lavoura", desacreditando-se do trabalho das unidades de area 

e ate atribuindo-se as primeiras, missoes que seriam do policiamento da area. 0 

policial especializado, embora muitas vezes tenha realmente urn alto grau de 

eficiencia, nem sempre sera o mais indicado para resolver os problemas da 

comunidade, porque: 

- suas atuac;oes sao na vasta maioria das vezes de carater repressive; 

- por nao estar diariamente na mesma area nao conhecera os detalhes 

e necessidades especificas de cada local; 

- sua atuac;ao e planejada de forma centralizada, normalmente pelo 

comando a que esta subordinada, de modo que nao tera todas as 

informac;oes necessarias e a missao estabelecida nem sempre sera a 

mais indicada (ex: o efetivo da RONE Companhia de Choque executa 

uma operac;ao batida policial num determinado bairro, sendo que a 

ac;ao de uma patrulha integrada por 6rgaos de seguranc;a publica e 

6rgaos municipais - secretarias de urbanismo, meio ambiente - para 

combater bares com alta emissao de ruidos fosse mais adequada. 

Embora os numeros decorrentes da opera<;ao batida policial sejam 

substanciais - varios detidos, armas apreendidas etc - os reais 
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problemas daquela comunidade nao tiveram a devida atengao, nao 

obstante os recursos humanos e materiais aplicados no local). 

Assim, o Policiamento Comunitario procura restabelecer a importancia da 

OPM de area, pois esta e que tera melhores condiyaes de desenvolver agoes 

preventivas, pois tera alem de mais informagoes que a unidade especializada, tern 

maior compromisso com a solugao dos problemas locais e podera dar urn tratamento 

individualizado e personalizado para as pessoas daquela comunidade. 

- Saber ouvir as pessoas. 

Saber ouvir, ja diziam OS fil6sofos, e uma grande virtude. Nos dias atuais e 

quase uma questao de sobrevivencia. Assim, impoe-se a todos os envolvidos no 

policiamento comunitario a atengao para ouvir as pessoas, suas ideias e seus 

anseios, sejam elas: policiais, funcionarios de outros setores do poder publico ou 

mesmo pessoas da comunidade. A administragao participativa de qualquer politica 

publica hoje, e condigao para o seu sucesso, seja em que area for, principalmente 

na seguranga do cidadao. 
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11 BREVE RELATO DO SISTEMA MODULAR DE POLICIAMENTO URBANO EM 

CURITIBA 

No inicio da decada de 80, a PMPR adotou o SMPU, buscando uma 

melhor integragao do policial com a comunidade, atraves de urn modulo (edificagao) 

fixo tendo como vantagens decorrentes a manutengao de urn mesmo efetivo, na 

mesma area, condigoes de identificar os marginais, vigilancias constantes nos locais 

de possivel ocom3ncias de delitos, bern como a possibilidade de conhecer os 

moradores. 

Essa experiencia no policiamento modular exigia urn melhor conhecimento 

das necessidades e dos problemas de seguranga da area e dos moradores, e 

buscava, ainda, eliminar o condicionamento mental, por parte dos policiais-militares, 

de encarar a comunidade como objeto de sua protegao, bern como diluir a imagem 

de uma comunidade que nao via com bons olhos a presenga constante do policial. 

Tal experiencia nao logrou exito por varios motivos, entre eles a falta de 

entrosamento comunidade/policial, instrugao adequada ao efetivo empenhado e a 

ausencia de investimentos humanos no sistema, resultando em sua desativagao. 
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12 DA EXECUCAO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO PELA POLiCIA MILITAR 

DO PARANA 

Para fins de execuc;ao do Policiamento Ostensive, o territ6rio paranaense e 

divido em dais Grandes Comandos: Comando do Policiamento da Capital (CPC), e o 

Comando do Policiamento do Interior (CPI), com suas respectivas regioes, areas, 

subareas, setores, subsetores, nos quais estao inseridos respectivamente os 

Batalhoes, Companhias lndependentes, Companhias, Pelotoes, Destacamentos e 

Subdestacamentos de acordo com a organizayao estabelecida no Plano de 

articulac;ao da PMPR. 

A atual divisao do Estado na Capital - Regiao Metropolitana e Interior -

atribui a estes Comandos Intermediaries, responsabilidade perante o Comandante

Geral pelas atividades de Polfcia Ostensiva no espac;o fisico sob suas 

responsabilidades. 

As sedes dos Comandos Intermediaries e das Unidades de execuc;ao 

operacional, deverao localizar-se nos municipios mais expressivos, situados no 

espac;o geografico de sua responsabilidade. 

12.1 DAS ATRIBUI<;OES DOS GRANDES COMANDOS (CPC E CPI) 

A ideia basica na concepc;ao destes Comandos consiste: 

- na leveza de estrutura; 

- no principia da unidade de comando; 

- na flexibilidade do planejamento das operac;oes; 

- em um conceito operacional dinamico; 

- na centralizac;ao de coordenac;ao e controle; 

- numa execuc;ao descentralizada das operac;oes de preservac;ao da 

ordem publica, ai incluidas as de salubridades e tranqOilidade publica, 

exercida pelos Corpos de Bombeiros Militares. 

Compete aos Grandes Comandos a execuc;ao das seguintes atribuic;oes: 

- implementar as Diretrizes de polfcia ostensiva nas respectivas regioes 

de policiamento, complementando com as adaptac;oes necessarias, a 

filosofia da policia comunitaria; 
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- atualizar anualmente o plano de emprego operacional do Comando 

lntermediario, remetendo-o ao Chefe do Estado-Maior para 

apreciac;ao, ate 30 de janeiro; 

- exercer a coordenac;ao e controle da atividade-fim, conforme 

Diretrizes em vigor, em particular a instruc;ao; 

- lncentivar, nos Comandos subordinados, a iniciativa e criatividade; 

- normatizar os procedimentos permanentes de operac;ao, de forma a 

obter ac;oes padronizadas e otimizadas, atraves de planejamento 

constante, instruc;oes, reunioes peri6dicas e outros recursos a 
disposiyao. 

Atraves de seus Estados-Maiores, realizar, permanentemente, pesquisas 

sabre assuntos profissionais de interesse, por iniciativa ou por solicitac;ao das OPM 

subordinadas, visando apoiar os escaloes subordinados, bern como dar-lhes 

maiores condic;oes de operacionalidade. 

As Sec;oes de Estado-Maior dos Comandos lntermediarios deverao manter 

estreita ligac;ao com as Sec;oes correlatas dos escaloes subordinados e superiores, 

atraves das respectivas Unidades, visando constante troca de informac;oes, ao 

controle, a orientac;ao, padronizac;ao e ac;oes e o detalhamento em nivel regional e 

local, da doutrina de pessoal, informac;oes, operac;oes, ensino, instruc;ao, logistica e 

comunicac;ao social. 

Os Comandos lntermediarios deverao estar em condic;oes de analisar e 

informar aos escaloes superiores e subordinados, mediante estudo continuado da 

situayao, o quadro geral de seguranc;a publica e de seguranc;a integrada, nas 

respectivas regioes. 

12.2 DO COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL 

0 CPC e o 6rgao de execuc;ao, de escalao intermediario de Comando, 

subordinado diretamente ao Comandante-Geral da PMPR, exercendo o comando e 

coordenac;ao de oito Unidades de Policia Militar, na Capital e Regiao Metropolitana 

de Curitiba. 

E. responsavel perante o Comandante-Geral pela preservac;ao da ordem 
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publica na capital, e regiao metropolitana, de acordo com as diretrizes e ordens 

emanadas daquele comando. 

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DO CPC 

FONTE: P/3 DO CPC 

Entre as varias missoes peculiares dos Comandos Intermediaries, 

encontra-se a de exercer de forma direta e como assessoramento de seu Estado

Maior, a a9ao de centrale e de fiscaliza9ao sabre as Unidades Operacionais, 

particularmente, no que 0 tange a operacionalidade e instru9a0. 

Verifica-se que a competencia do Comandante lntermediario e bastante 

ampla, respeitadas as atribui96es dos 6rgaos do Comando-Geral, no que tange ao 

proprio emprego das Unidades Operacionais subordinadas, destacando-se, 

principalmente o planejamento, a organiza9ao, a dire9ao, a coordena98o e o 

centrale, observadas as diretrizes do Comando-Geral das opera9oes de preservac;ao 

da ordem publica. 

Atualmente, promove-se a descentraliza9ao das diversas atividades 
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operacionais e administrativas das Unidades subordinadas, objetivando a plena 

delegac;:ao de poderes, bern como o fortalecimento dos respectivos Comandantes e 

ainda, visando a readequac;:ao dessas organizac;:oes no sentido de prove-las de 

meios adequados a uma pronta resposta as necessidades de seguranc;:a por parte 

da populayao. 

0 redimensionamento da estrutura das Unidades e realizado como intuito 

de sistematiza-la e torna-la mais eficazes no desempenho da missao Policial Militar 

em suas respectivas areas de atuac;:ao ou esfera de competencia. 

A area de responsabilidade territorial, na capital (Curitiba) e de 392,5 Km2
, 

sendo composta por 75 (setenta e cinco) bairros. A populac;:ao nesta area, segundo 

o Censo de 2000 era de 1.586.898 habitantes, e estimativas do lnstituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistico em 2005 de 1.757.904 habitantes. 

Para efeito de execuc;:ao do policiamento ostensivo geral, a cidade de 

Curitiba, esta dividida em tres areas. Cada area de atuac;:ao operacional e de 

responsabilidade territorial de uma Unidade Operacional de Area (Uop A), a qual 

responde pelo grau de seguranc;:a no respectivo espac;:o geografico, denominado de 

area. 

As Unidades responsaveis pelo policiamento ostensivo geral, na cidade de 

Curitiba, sao: 

- 12° BPM, Area 1 (Centro e Regiao Noroeste); 

- 13° BPM, Area 2 (Regiao Sudoeste); e 

- RPMon, Area 3 (Regiao Leste). 

Paralelamente, e oportuno registrar a publicac;:ao do Decreto n° 6. 773, de 7 

de junho de 2006, expedido pelo Excelentissimo Senhor Governador do Estado 

Roberto Requiao, que estabelece uma nova rearticulac;:ao operacional, atribuindo ao 

Regimento de Policia Montada a realizac;:ao de ac;:oes e operayaes exclusivas de 

policiamento ostensivo montado, e criando o 20° Batalhao de Policia Militar, o qual 

passara a ser o responsavel pelo policiamento ostensivo e preservac;:ao da ordem 

publica na antiga area circunscricional e territorial do Regimento de Policia Montada. 
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FIGURA 3- MAPA DA AREA DE RESPONSABILIDADE TERRITORIAL DAS 
UNIDADES OPERACIONAIS DO CPC NA CIDADE DE CURITIBA 
(12° BPM, 13° BPM E RPMON) 

FONTE: P/3 DO CPC 

LI!!GENDA 
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Tern como responsabilidade territorial a area 1 -Centro e Regiao Nordeste, 

compreendendo 35 (trinta e cinco) bairros do municipio de Curitiba. 

Executa policiamento ostensive geral, preventive e repressive, no espa<;o 

fisico de sua responsabilidade, com o devido escalonamento de esfor<;os e cadeia 

de comando. Para o cumprimento da missao, o 12° BPM, emprega as subunidades 

na execu<;ao de a<;oes e opera<;oes de policiamento ostensive, de carater 

preventive, nas suas diferentes variaveis. A fra<;ao constituida em nivel de 

Companhia PM, com responsabilidade de subarea, e tida como pe<;a principal de 

manobra da Unidade Operacional (Uop) e e considerada a fra<;ao basica de todo o 

policiamento ostensive, devendo dispor dos meios necessaries para cumprimento da 

missao. 

A area de atua<;ao do 12° BPM e de 90 Km2 correspondente a uma 

popula<;ao de 405.195 habitantes. 0 efetivo do 12° BPM e de 519 policiais-militares. 
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E responsavel pela area 2 - Regiao Sudoeste, compreendendo 22 (vinte e 

dois) bairros do municipio de Curitiba. Executa o policiamento ostensive geral, 

preventive e repressive, no espa9o fisico de sua responsabilidade, com o devido 

escalonamento de esfor9os e cadeia de comando. Para o cumprimento da missao, o 

13° BPM, emprega as subunidades na execu9ao de a9oes e opera9oes de 

policiamento ostensive, de carater preventive, nas suas diferentes variaveis. 

A area de atua9ao do 13° BPM e de 202,95 Km2
, correspondendo a uma 

popula9a0 de 700.075 habitantes. 0 efetivo da Uop e de 565 policiais-militares. 
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FIGURA 5- MAPA DA AREA DE RESPONSABILIDADE TERRITORIAL DO 13° BPM 
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Regimento de Policia Montada 

Unidade responsavel pela area 3 - Regiao Leste, compreendendo 18 

(dezoito) bairros do municipio de Curitiba. Executa o policiamento ostensive geral, 

preventive e repressive, no espa9o fisico de sua responsabilidade, com o devido 

escalonamento de esfor9os e cadeia de comando. 

Alem do policiamento ostensive geral, realizado nos processes a pe e 

motorizado, realiza o policiamento montado na sua area de atua9ao e ap6ia as 

outras Uop A, com policiamento montado, em determinados eventos publicos, em 

especial, no policiamento de futebol profissional. 

Para o cumprimento da missao, o RPMon emprega as subunidades na 

execu9ao de a9oes e opera9oes de policiamento ostensive nas suas diferentes 

variaveis. 

A area de atua9ao do RPMon e de 99,55 Km2
, correspondendo a uma 

popula9ao de 485.328 habitantes. A Uop possui urn efetivo de 579 policiais-militares. 



68 

FIGURA 6- MAPA DA AREA DE RESPONSABILIDADE TERRITORIAL DO RPMON 
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13 ANALISE ESTATiSTICA E INTERPRETAC'AO DOS RESULTADOS 

A pesquisa baseou-se na aplica~o de setenta questionarios com doze 

perguntas, auto-aplicaveis, do tipo semi-aberto, sendo dirigido a diversos niveis 

hierarquicos da Policia Militar do Parana, discriminados em aspirantes-a-oficial, 

oficiais subalternos, oficiais intermediaries e oficiais superiores. 

A populayao estudada e formada pelo conjunto de integrantes do Comando 

do Policiamento da Capital, em especial nas unidades operacionais identificadas 

como 12° BPM, 13° BPM e RPMon, que atuam diretamente no policiamento 

ostensive no municipio de Curitiba. 

0 questionario foi encaminhado no mes de junho de 2006, para as 

respectivas sedes das unidades operacionais descritas, sendo designado pelo 

Comandante local, o oficial que exerce a funyao de Chefe do Setor de Recursos 

Humanos, delegando-lhe a competencia e responsabilidade pela distribuiyao para 

cada policial-militar que possuisse o perfil da amostra (Aspirantes e Oficiais), e 

depois de respondido foi devolvido no prazo previsto. 

Analisando os dados coletados e sua interpretayao pode-se apontar os 

resultados principais entendidos como suficientes demonstrados em relayao a 
adoyao do Policiamento Comunitario pela Policia Militar do Parana, conforme se 

verifica na sequencia: 

GRAFICO 1 - TEMPO DE SERVICO NA PMPR 

15 

FONTE: Pesquisa de campo 

(36%) 

iiiJ de 5 a 10 anos 

021 a 30 anos 

(1%) 

1'11 11 a 20 anos 

C!l mais de 30 anos 
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Dos dados obtidos pelas respostas apuradas no questionario, verifica-se 

que ha uma predominancia nas categorias de policiais-militares que possuem de 5 a 

10 e de 11 a 20 a nos de servi(_(o, respectivamente, na Policia Militar do Parana, 

traduzindo-se em urn referendal significative, pois a amostra possui experiencia e 

maturidade profissional, notadamente na presta(_(ao de servi9os na esfera da 

Seguran9a Publica. Esta constata«.(ao possui alta relevancia, pois tende a maior 

fidedignidade no preenchimento dos demais quesitos consignados neste instrumento 

de avalia«.(ao. 

GRAFICO 2- POSTO E HIERARQUIA NA PMPR 

11 

8 
(11%) 

!!! Aspirante a Oficial 

o Oficial lntermediario 

FONTE: Pesquisa de campo 

37 
(53%) 

1!!1 Oficial Subalterno 

o Oficial Superior 

Ressalte-se nesta questao, que o publico pesquisado foi estendido aos 

Aspirantes-a-Oficial, posto que e conquistado ap6s a conclusao do Curso de 

Forma(_(ao de Oficiais, com dura(_(ao minima de tres anos, condiyao esta que permite 

qualificar-se a promo(_(ao para a categoria de oficial subalterno (Tenente). 

0 enfoque necessaria sabre esta abordagem e decorrente da leitura que o 

Aspirante-a-Oficial e o Oficial subalterno atuam diretamente no aspecto operacional 

e coordena(_(ao do policiamento ostensive da unidade, isto e, na considerada linha de 

frente da PMPR. 



GRAFICO 3- AREA DE ATUACAO NA PMPR 

7 
(10%) 

(64%) 

18 

j ~m Administratiw 11 Operacional o Outra j 

FONTE: Pesquisa de campo 

71 

A questao soma-see corrobora com a leitura do questionamento anterior, 

vista que o publico pesquisado na sua grande maioria atua diretamente na execuc;ao 

e coordenac;ao do policiamento ostensivo da unidade operacional em Curitiba, 

restando aos Oficiais Intermediaries urn posicionamento misto, vista que podem 

atuar em ambas as areas operacional e administrativa, e os oficiais superiores na 

area administrativa exclusivamente. 

GRAFICO 4- PARTICIPACAO EM ATIVIDADE DENTRO DA FILOSOFIA DE 
POLICIAMENTO COMUNITARIO 

FONTE: Pesquisa de campo 

1 
(1%) 

9 
(13%) 

60 

(86%) 

l ~m Sim m Nao o Parcial mente I 
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Outro dado positive revela que a maioria dos policiais-militares possui 

conhecimento da filosofia que norteia o policiamento comunitario, inclusive com 

expressiva participac;ao de atividades atinentes a essa nova modalidade de 

policiamento. 

Verifica-se em uma interpretac;ao mais ampla, a preocupac;ao dos 

comandantes em preparar melhor os oficiais da corporac;ao para uma familiarizac;ao 

e engajamento no policiamento comunitario e consequente aplicac;ao nas 

respectivas areas circunscricionais das unidades operacionais que foram avaliadas 

neste estudo. 

GRAFICO 5- OPINIAO SOBRE A FORMA DE POLICIAMENTO QUE MELHOR 
ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULACAO 

15 
(21%) 

10 
(14%) 

45 

1!1 Policiamento Comunitario 11t Policiamento Tradicional o Outro 

FONTE: Pesquisa de campo 

0 resultado obtido em resposta a questao proposta sabre se a forma de 

policiamento que melhor atende o cidadao, predominou a concordancia majoritaria, 

no sentido de a maior eficiencia estar concentrada no policiamento comunitario. 

Visualiza-se que deve coexistir o policiamento comunitario e tradicional, 

com maior efetivo para ambos, e estes devem trabalhar com maior 

comprometimento. 

A missao principal e a prevenc;ao, o Policiamento Comunitario e o ideal, 

pais inibe o acontecimento de ilicitos, porem necessita de efetivo mais capacitado. 
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GRAFICO 6-- OPINIAO SOBRE A PREVALENCIA DO POLICIAMENTO 
TRADICIONAL NO SEIO DA TROPA COMO UM ENTRAVE 
PARA A CONSOLIDA<;AO DA DOUTRINA DE POLiCIA 
COMUNITARIA 

21 

37 
(53%) 

1m Sirn, pois optou-se utilizar policiais rnilitares do policiarnento tradicional, ha urn 
paradigrna a ser suplantado. 

111 Nao, o treinarnento continuo e a conscientizagao da tropa sao rnais que 
suficientes para irnpor urn novo cornportarnento operacional. 

o Outro. 

FONTE: Pesquisa de campo 

Resultado obtido em resposta a questao norteadora sabre a prevalencia do 

policiamento tradicional no seio da tropa como urn entrave para a consolidac;ao da 

doutrina de policia comunitaria, foi demonstrado que o treinamento continuo e a 

conscientizac;ao da tropa sao mais que suficientes para impor urn novo 

comportamento operacional. Logo, como sugestao, predominou a necessidade de 

adequada qualificac;ao dos policiais-militares para a nova modalidade de 

policiamento. 
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GRAFICO 7- OPINIAO SOBRE A EFICACIA DO POLICIAMENTO 
TRADICIONAL NO COMBATE A CRIMINALIDADE 

5 
(7%) 

55 
(79%) 

10 
(14%) 

. Sim, pais o policiamento comunitario e ainda incipiente e se resume em visitas e re
visitas esporadicas, nao havendo a propalada integrac;ao comunitaria e a tentativa 
das resoluc;oes dos problemas comunitarios que se resume em meros registros 
estatisticos. 

Nao, os efetivos e os meios sao insuficientes para atender a demanda, mesmo 
contando como suporte de pessoal do policiamento ostensivo volante (povo), que a 
rigor pouco tern avanc;ado em termos de policia comunitaria, pais a sua atuac;ao e 
quase que totalmente direcionada no atendimento de ocorrencia ou seja a absorc;ao 
desse contingente para o policiamento tradicional par premente necessidade de 
ordem publica. 
Outro 

FONTE: Pesquisa de campo 

Sem duvida, os dados evidenciam uma condi<;ao deficitaria, que fica 

patente a preocupac;ao do publico avaliado em demonstrar que a eficacia do 

policiamento tido como tradicional, esta aquem das reais necessidades para 

combater com mais efetividade a criminalidade, exigindo, portanto uma mudanc;a de 

postura operacional da Policia Militar do Parana, pois na pratica e necessaria a 

reposic;ao de recursos humanos, e com a agravante que as viaturas do policiamento 

ostensive acabam fazendo o servic;o reativo de radio patrulhamento. A implantac;ao 

consolidada do Policiamento Comunitario facilita sobremaneira a interac;ao com a 

comunidade. 
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GRAFICO 8- OPINIAO SOBRE A APLICA<;AO ATUAL DA MODALIDADE DE 
POLICIAMENTO COMUNITARIO 

10 
(14%) 

52 
(74%) 

8 
(11%) 

Iii E apenas uma nova filosofia ou modalidade de policiamento que podera ser 
passageira, a exemplo de outras experiemcias e tentativas mal sucedidas. 

111 E uma solw;ao tecnica e eficiente que podera ser duradoura, se houver uma 
nova rearticulaQao operacional ou seja: o policiamento comunitario deve ser 
complementar ao policiamento tradicional e nao substitutivo. 

o Outro. 

FONTE: Pesquisa de campo 

Verifica-se que de certa maneira o Policiamento Comunitario nao esta 

sendo aplicado de maneira correta. E fundamental e imprescindivel que a populac;ao 

passe a conhecer com maior enfase e compreender a filosofia do Policiamento 

Comunitario, proporcionando uma maior oportunidade de participac;ao neste 

contexte de Seguranc;a Publica, pois somente com este esforc;o conjugado do 

cidadao com a policia, e que o policiamento comunitario pode resolver muitos 

problemas, principalmente antecipando condutas nocivas que se tornem ocorrencias 

policiais e geram novas desdobramentos. 



GRAFICO 9- OPINIAO SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO ATUAL 
MODALIDADE DE POLICIAMENTO COMUNITARIO 
BAIRROS DE CURITIBA 

19 
(27%) 

41 
(59%) 

~ Esta funcionando perfeitamente. 

Ill Possui deficiencias estruturais, pon9m podem ser corrigidas, com a especializagao 
da tropa e com a criagao de Batalhoes Comunitarios. 

0 Outro. 

FONTE: Pesquisa de campo 
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DA 
NOS 

Na ansi a de aplicar -se o policiamento comunitario, nao houve o tempo 

necessaria para a criac;ao de uma unidade especializada neste segmento, sendo 

aproveitados policiais-militares que ja exerciam outras modalidades de policiamento 

ostensive, contudo a leitura desta pesquisa torna explicito que mesmo com fatores 

adversos como, por exemplo, a falta de motivac;ao do policial-militar e ausencia de 

instrumento de controle de visitas em Curitiba, a amostra aposta na consolidac;ao e 

expansao do policiamento comunitario. 



·-- ---------------__,. 
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GRAFICO 10- OPINIAO SE 0 POLICIAL- MILITAR QUE DESENVOLVE COM 
EXCLUSIVIDADE 0 POLICIAMENTO COMUNITARIO, ESTA 

ADAPT ADO PARA 0 EXERCfCIO DA ATIVIDADE 

21 

FONTE: Pesquisa de campo 

11 
(16%) 

38 
(54%) 

I 1m Sim 111 Nao o Concordo parcial mente I 

E interessante a leitura que se verifica neste questionamento, pois 

percebe-se facilmente que o policial-militar ainda esta rejeitando a atividade de 

policiamento comunitario, faltando treinamento e conscientizayao, logo a 

capacita9ao tern sido deficiente. Na pratica nao ha comprometimento e dedica9ao do 

policial-militar, vista que esta apenas fazendo visitas para atender o aspecto 

q uantitativo. 
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GRAFICO 11 - OPINIAO SOBRE A NECESSIDADE DE INSTRU<;AO AOS 
POLICIAIS-MILITARES QUE EXECUTAM ATIVIDADE DE 
POLICIAMENTO COMUNITARIO, NO ASPECTO INTERACAO 
COM A COMUNIDADE 

9 

FONTE: Pesquisa de campo 

5 
(7%) 

(80%) 

I mm Sim 111 Nao o Concordo parcialmente I 

Neste grafico, verifica-se que a amostra consultada em percentual de 80%, 

ou seja, um numero excessive, aponta para a necessidade premente de mais 

instruc;ao especifica, essencialmente na instruc;ao comunitaria, quanta mais 

conhecimento houver entre as partes, consequentemente havera maior interac;ao e 

relac;ao de confianc;a, maximizando os resultados. A tropa esta sobrecarregada de 

trabalho, e refletindo em prejuizo no atendimento a populac;ao. 
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GRAFICO 12- OPINIAO SOBRE A FORMA DE POLICIAMENTO QUE 
PROPORCIONA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA 0 
PUBLICO EXTERNO NA ESFERA DA SEGURANCA PUBLICA 
EM CURITIBA 

4 
(6%) 

19 

1m Policiamento Comunitario 111 Policiamento Tradicional o Outro 

FONTE: Pesquisa de campo 

Os resultados obtidos a questao sabre as vantagens auferidas com a 

implantac;ao do Policiamento Comunitario em relac;ao ao Policiamento Tradicional, 

por ocasiao da execuc;ao das atividades constitucionais em Curitiba, indicaram a 

reduc;ao da sensac;ao de inseguranc;a eo reforc;o do dialogo e troca de informac;oes 

com a comunidade, concluindo-se que o policiamento comunitario e a forma de 

policiamento ostensive que melhor qualidade de vida representa para o publico 

externo, no contexte da Seguranc;a Publica. 
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14 CONCLUSOES E SUGESTOES 

14.1 CONCLUSOES 

Ap6s a promulga<;ao da Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil, no 

ano de 1988, surgiu a necessidade de redefini<;ao das prioridades das Policias 

Militares, nao mais com enfase exclusiva para a defesa do Estado, mas voltadas 

para a prote<;ao dos direitos e garantias individuais, agora revigoradas com a 

moderniza<;ao da norma juridica. 

Decorrente deste novo perfil de atua<;ao, as Policias Militares sentiram que 

para melhorar a sua imagem perante a opiniao publica antes considerada violenta, 

arbitraria e urn mero bra<;o armado estatal, e fazer estimular na comunidade a 

participa<;ao no combate a criminalidade, dependia de uma mudan<;a drastica de 

norte, estabelecendo-se uma nova leitura da aplica<;ao fatica da missao legal. 

Nao tardaram, entao, os conceitos de policia comunitaria, policia cidada, 

entre outros, que se caracterizavam pela aproxima<;ao do policial-militar com a 

comunidade, convivendo, interagindo, ajudando na solu<;ao de problemas, mesmo 

que o polo de atua<;ao nao converge-se para a natureza estritamente policial, mas 

que de alguma forma pudessem concorrer para o aumento da criminalidade. 

Realisticamente, de qualquer prisma que se descortine a questao da 

atua<;ao policial, nao se permite mais divorciar o exercicio da policia comunitaria, 

que consiste numa filosofia estrategica fundada na intera<;ao entre a for<;a policial e 

a comunidade, em que numa comunhao de esfor<;os enfrentam as dificuldades na 

area de seguran<;a publica, promovendo a sua autodefesa. 

Este contrato tacito e bilateral de obriga<;oes estabelece a necessidade da 

colabora<;ao entre os cidadaos e estes com a Policia Militar, a tim de que os 

policiais-militares possam oferecer seguran<;a a comunidade onde se inserem, 

estabelecendo-se doutrinariamente os seguintes mandamentos basicos: 

- descobrir os anseios e preocupa<;oes da comunidade; 

- incentivar o cidadao a participar na identitica<;ao, prioriza<;ao e 

solu<;ao dos problemas na sociedade; 

- conhecer a realidade da comunidade onde esta servindo o Policial 



Militar e fazer com que o cidadao o conhega; 

- trabalhar de modo a prevenir as ocorremcias; 
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- agir de acordo com a lei e a etica policial, com responsabilidade e 

com confianga ao atender a comunidade; 

- atuar como representante avangado da Policia Militar com 

responsabilidade; 

- dedicar atengao especial na protegao das pessoas mais vulneraveis, 

como por exemplo: jovens idosos, pobres, deficientes, mulheres entre 

outros; 

- confiar no seu discernimento, sabedoria, experiencia e, sobretudo na 

formagao que recebeu, pois isso permitira encontrar solugoes 

alternativas e criativas que ampara os problemas da comunidade; 

- manter-se atualizado, pois a comunidade e a policia estao em 

constante evolugao; 

- integrar-se na comunidade e ajudar as pessoas a resolver os 

problemas paciticamente. 

Na essencia, a Policia Comunitaria e a opgao que melhor se coaduna ao 

Estado Democratico de Direito. Ela e uma consistente alternativa ao modelo 

tradicional de policia, cujo enfoque e combater o criminoso depois que ele tenha 

vitimado alguem e gerado urn dano moral ou material, sendo imperioso antecipar-se 

ao crime, agindo sabre as suas causas, para que ninguem sofra dano algum. 

Nesta linha de raciocinio, surge uma interpretagao 16gica, poise unissona 

a postura do cidadao da preferencia que o criminoso, seja ele, por exemplo, urn 

estuprador, homicida ou sequestrador tenha a sua conduta ou pretensao delitiva 

frustrada, ao pa~~o que ~pqs q cometimento do crime o Estado de continuidade no 

qjclo oe pqlici~ qe ~~ntenci~r ao cumprimento de pena em estabelecimento 

p~nitenoi~fi~. cc;m~~qOentemente abreviando-se uma lesao social. 

A $~Qw~nga deve ser construida por todos, em urn conceito muito mais 

envolvente e complexo do que se limitar ao brocardo que e direito do cidadao e 

dever do Estado. 

Quando da implantagao do Policiamento Comunitario na Policia Militar do 

Parana, optou-se em utilizar o pessoal empregado no policiamento tradicional, com a 

substituigao progressiva, mediante curso de capacitagao de curta duragao do que 
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abrir concurso publico objetivando formar quadros para essa nova modalidade de 

policiamento, que contem nos seus fundamentos uma nova forma e mentalidade de 

exercer a atividade finalistica da corporac;ao, em que se pratica e se vivencia 

efetivamente a policia proativa na sua singularidade, tendo-se ainda a epoca a 

oportunidade de se aglutinar esse contingente num Batalhao de Policia Comunitaria, 

porem a criayao de uma unidade especializada neste campo, ainda recente de 

analise de viabilidade tecnica, financeira e outros fatores. 

Passados mais de uma decada de sua criayao, a implementac;ao do 

policiamento comunitario e Iento e gradual absorvendo ate a presente data, 9,06% 

do efetivo total, em razao da falta de pessoal e de parte do correspondente suporte 

logistico, tendo ainda como gravame nesse periodo, a necessidade de se empregar 

majoritariamente os efetivos no policiamento tradicional em razao da crescente 

onda de violencia e criminalidade que exige uma atuac;ao t6pica e repressiva. 

Pelo exposto, torna-se oportuno avaliar o modelo adotado e propor 

correc;ao de rota, vez que ainda prevalece a cultura da policia reativa, ou seja, 

policiamento tradicional. 

Com base na experiencia dos Oficiais que atuam ou que atuaram nas 

duas vertentes de policiamento e que se procura aquilatar de como sera 

desenvolvida a futura estrategia organizacional objetivando a preservac;ao da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, buscando-se a 

maximizac;ao dos resultados. 

Nesta esteira, a presente pesquisa buscou investigar as vantagens da 

execuc;ao do Policiamento Comunitario em contraposic;ao ao Policiamento 

Tradicional realizado pela Policia Militar do Parana, as suas caracteristicas 

conceituais e operacionais. 

Para alcanc;ar os objetivos colimados, e, assim, permitir o conhecimento do 

objeto em estudo, foi realizada, durante o rito de instruc;ao desta pesquisa, uma 

abordagem quantitativa dos segmentos que operam o sistema preventivo 

operacional de Seguranc;a Publica, em particular do municipio de Curitiba, para que, 

a partir de suas percepc;oes, pudessemos ter uma leitura fidedigna do foco do 

problema e ainda, lembremo-nos que constitui objetivo deste estudo o compromisso 

de propor sugestoes que promovam a melhoria do policiamento dirigido a 
comunidade. 



83 

Destaca-se que a abordagem dos dados pesquisados deu-se 

concomitantemente com a analise do referencial te6rico, e paralelamente ressalta-se 

que a pretensao foi exatamente que o referencial te6rico fosse urn dos suportes para 

o alcance do desiderata deste trabalho. 

Ao atingir esta etapa da pesquisa, o conhecimento adquirido, os debates 

realizados e o exame de todo o material carreado sabre o tema, nos permite 

manifestar algumas considerac;oes que estao intrinsecamente atreladas a realidade 

social, captados nesta visao sistemica de seguranc;a publica. 

0 Policiamento Comunitario no Estado do Parana e uma realidade, e por 

intermedio do Comando do Policiamento da Capital e dos seus respectivos 6rgaos 

operacionais, realizam esta contempon3nea modalidade de policiamento, assim o 

Estado em uma visao "Jato sensu", demonstra uma busca de soluc;Qes decorrentes 

da dificilima competencia constitucional de tutelar, os aspectos da esfera de 

seguranc;a publica. 

Os problemas sociais, inerentes as sociedades na busca do 

desenvolvimento, geram conflitos, mesmo porque 0 direito e dinamico, ve-se 

quotidianamente a evoluc;ao social que cria novas estere6tipos de comportamento 

humano, antes considerados inaceitaveis por terem urn carater ofensivo ou 

atentat6rio a morale aos bans costumes. 

Por consequencia, requerem do poder publico servic;os de melhor 

qualidade, adequados a esta nova realidade, sem duvida mais tolerante e flexivel, 

pais sabem que estao inseridos neste novo conte}do, e os problemas nesta ordem 

s6 poderao ser resolvidos a media e Iongo prazos, e passam irremediavelmente por 

outra seara, como por exemplo o processo de educac;ao e aculturac;ao. 

Assim e a luta diaria da Policia Militar, que mesmo inserida na sociedade 

citada, nao mede esforc;os para uma melhor prestac;ao dos servic;os. Todavia, 

esforc;o, vontade, dedicac;ao e outros adjetivos nao sao por si s6 suficientes para 

darmos os saltos que necessitamos rumo ao ideal de qualidade. 0 desafio esta 

descortinado, as instituic;oes de seguranc;a publica deverao preparar-se e, atraves do 

conhecimento, procurar quebrar paradigmas, tornando seus recursos humanos 

altamente qualificados para o desempenho de seus relevantes papeis na sociedade, 

diga-se cada vez mais exigente e seletiva. 

Neste diapasao, o Estado do Parana possui uma hist6ria rica de exemplos 
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para a nagao, e as instituigoes policiais tambem sao destacadas nacionalmente, 

ressalte-se que o antepassado da corporagao confunde-se com a propria 

independencia politica administrativa deste progressista Estado. 

Estes indicatives reforgam que temos terreno fertil para promover as 

mudangas necessarias, e nos darao a certeza que nossos recursos humanos estao 

real mente preparados para desenvolver tao nobre missao. 

As sugestoes estrategicas apresentadas no presente estudo podem ser 

aproveitadas pela utilidade de seus conteudos e significancia de dados revelados, 

objetivando a melhoria da prestagao do policiamento ostensive e a conseqOente 

satisfac;ao da comunidade, que recente cada vez mais da antecipagao do Estado na 

prevengao, e paralelamente com urn pulso firme no inexoravel mister da coergao, 

sob pena de ser subjugado o seu poder, gerando a impunidade e conseqOente 

descredito na sua competencia de administragao publica. 

Reportando-se ao instrumento de pesquisa, ou seja, o questionario 

utilizado para responder esta questao norteadora foi de natureza semi-aberto, 

propiciando a consignac;ao de sugestoes por parte dos sujeitos. 

Observa-se que nao houve unanimidade nas respostas do publico-alvo, 

fato perfeitamente previsivel, todavia robustamente vislumbrou-se uma tendencia a 
predominancia pelo policiamento comunitario, uma vez que a adogao desta nova 

filosofia de policiamento pelos organismos policiais estaduais resultara em maior 

eficiencia no atendimento e na satisfagao do cliente-cidadao e na solugao rapida dos 

processes. 

Dos dados coletados e sua interpretagao e intercalagao pode-se apontar as 

principais conclusoes que entendemos suticientemente demonstradas em relagao a 
adogao do Policiamento Comunitario pela Policia Militar do Parana: 

- os resultados obtidos a questao sobre as vantagens auferidas com a 

implantagao do Policiamento Comunitario em relagao ao Policiamento 

Tradicional, por ocasiao da execugao das atividades constitucionais 

em Curitiba, indicaram a redugao da sensagao de inseguranga e o 

reforgo do dialogo e troca de informagoes com a comunidade; 

- resultado obtido em resposta a questao norteadora sobre a 

prevalencia do policiamento tradicional no seio da tropa como urn 

entrave para a consolidagao da doutrina de policia comunitaria, foi 
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demonstrado que o treinamento continuo e a conscientizagao da tropa 

sao mais que suticientes para impor urn novo comportamento 

operacional. Logo, como sugestao, predominou a necessidade de 

qualificagao dos policiais-militares para a nova situagao operacional; 

- o resultado obtido em resposta a questao norteadora sobre se a 

execugao do policiamento comunitario permitira maior eficiencia no 

atendimento ao cidadao, predominou a concordancia afirmativa, no 

sentido de que havera realmente maior eticiencia no atendimento ao 

cidadao. Como justificativa foram apresentadas a agilidade no 

atendimento as ocorrencias e a valorizagao protissional dos policiais

militares. 

De outra forma, a analise comparativa com as demais modalidades de 

policiamento ostensivo, que se efetivou no referendal te6rico, indica que este 

sistema, o Policiamento Comunitario e o que melhor atinge a finalidade de bern 

servir ao cidadao. 

Pode-se estabelecer como conclusao mais ampla, que venha a responder 

ao problema de pesquisa formulado, de que o simples policiamento tradicional 

oferecido a populagao e avaliado como ineficiente, contudo, em contrapartida as 

vantagens para o cidadao e para a instituigao da execugao do Policiamento 

Comunitario pela Policia Militar do Parana sao sinteticamente as seguintes: 

- efetiva transmissao da sensagao de seguranga publica; 

- a redugao da impunidade; 

- a satisfagao do cidadao; 

- a valorizagao dos policiais-militares; 

- a diminuigao do tempo/resposta no atendimento de ocorrencias; 

- participagao direta do cidadao na identificagao, priorizagao e solugao 

dos problemas na sociedade. 

Por derradeiro, conclui-se que e preciso moditicar os paradigmas vigentes 

em relagao a Seguranga Publica, para que se possa aperfeigoar a prestagao de 

servigo neste setor, erradicando pensamentos e comportamentos retr6grados e 

nocivos a realidade, de sorte a caminhar alinhado ao encontro da nova e 

incontestavel ordem social. 
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Hoje, mais do que nunca e aplicavel o conceito de sinergia, pais o 

resultado necessariamente e maior que a simples soma das partes envolvidas no 

processo. 

A titulo ilustrativo, segue abaixo rol de limitac;oes encontradas neste estudo 

que foram basicamente: 

- excesso de atividades concorrentes no desenvolvimento das 

atividades propostas pelo curso; 

- falta de colaborac;ao no sentido de responder os questionarios, por 

parte de parcela dos sujeitos pesquisados. 

14.2 SUGESTOES 

A relevancia do tema em discussao sugere que se prossiga em novas 

estudos nesta area, e tempestivamente propor outras investigac;oes, pais, a partir do 

conhecimento e das conclusoes do presente estudo, existe a necessidade de 

estende-los para outros municipios do Estado do Parana. 

Ap6s a conclusao da presente pesquisa e para que a mesma possa 

efetivamente resultar em ac;oes exeqUiveis pelo Comando-Geral da Policia Militar, 

recomenda-se o seguinte procedimento, escalonado nos nfveis estrategico e 

operacional: 

Nfvel Estrategico: 

- articular perante os poderes constituidos, a sociedade civil 

organizada, e a classe politica para a necessidade de mudanc;as no 

atual sistema policial brasileiro, de meramente reativo para a 

implementac;ao da pr6 atividade, com enfase na prevenc;ao, ou seja, 

despertar de forma s61ida a percepc;ao do Policiamento Comunitario 

para que a lnstituic;ao estabelec;a, atraves de procedimentos definidos, 

perfeita compreensao das necessidades da sociedade; 

- estimular a mudanc;a comportamental para a percepc;ao do 

Policiamento Comunitario pelos niveis de execuc;ao dos organismos 

policiais; 

- estabelecer a realizac;ao de um feed-back entre as participes do 
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sistema de Seguranc;a Publica, com o escopo de se obter dados no 

sentido de verificar se as ac;oes de policiamento estao efetivamente 

conseguindo atender a nova dinamica social. Este cotejamento e de 

significativa importancia para se aquilatar a produc;ao e o destino do 

trabalho de seguranc;a publica, por todos os operadores da area, 

detectando no seio da tropa, policiais-militares que possuem perfil 

para a atividade de policiamento comunitario, utilizando inclusive 

psic61ogos, para a realizac;ao de entrevistas; 

-conciliar o interesse politico com o interesse tecnico, de sorte a nao 

criar dificuldades para os comandantes de Unidades Operacionais, 

objetivando minimizar o impacto das ac;oes de ingerencia politica nas 

decisoes de comando; 

- conscientizar os policiais-militares da Corporac;ao, especialmente os 

Oficiais, acerca da importancia do tema e da necessidade de 

preparac;ao tecnico-profissional relacionada a aplicac;ao desta nova 

doutrina de policiamento, caracterizando-se no reves de posic;aes 

equivocadas e enraizadas ao Iongo do tempo. A enfase devera ser 

direcionada no sentido de que este procedimento dara respostas aos 

anseios do cidadao, demonstrando a necessidade de novas posturas; 

- qualificac;ao dos policiais-militares, criando fidelidade com a missao 

que desempenha e preparando-os, em todos os nfveis, por meio da 

adequac;ao dos currfculos de formac;ao e reciclagem, para a 

realizac;ao plena da missao constitucional de preservac;ao da ordem 

publica, que, "Jato sensu", abrangera ate mesmo a critica construtiva; 

- consolidar os valores sociais, marais, eticos e culturais buscando a 

integrac;ao do profissional de Seguranc;a Publica com a comunidade, 

demonstrando que o nivel de satisfac;ao da comunidade aumentara, a 
medida da sua integrayao direta com a mesma. 

Nivel Operacional: 

- o policiamento deve estar voltado para o atendimento das 

necessidades da Comunidade, para tanto a Corporac;ao deve definir 

metodos de desenvolvimento da eficiencia e eficacia profissional, 
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buscando a real efetividade na qualificagao e preparagao dos seus 

recursos humanos, incentivando a criatividade, a disseminagao do 

conhecimento, a estimulagao do senso critico-positivo de forma 

constante e progressiva, afinal o policial-militar deve passar de mero 

ouvinte a formador de opinioes e elemento de respostas, tornando-se 

assim, urn verdadeiro pedagogo da cidadania; 

- devera haver corregao de rota (rearticulagao), estabelecendo criterios 

na execugao do policiamento comunitario alcangando a maior 

profundidade possivel, flexibilidade, qualidade no servigo e adaptado 

a pratica diaria do policial-militar a efetiva resolugao dos problemas da 

comunidade alem da revisao e da melhoria destes padroes, sob pena 

de cair no descredito e rotina comum, ou seja, alavancar urn processo 

meticuloso de avaliagao de desempenho dos executantes e de 

resultados da atividade-fim; 

- elaborar proposta visando estabelecer procedimentos permanentes 

definindo a efetiva consolidagao do Policiamento Comunitario com a 

doutrina em toda sua essencia e procedimentos operacionais 

definindo de forma clara a execugao do policiamento tradicional e 

comunitario de competencia de cada unidade operacional, sem sofrer 

quebra de continuidade e/ou desvio de finalidade, sob o risco de 

solapamento do atual sistema, voltado ao policiamento proativo; 

- ampliar a divulgagao da modalidade de policiamento comunitario, 

enfatizando o principia da publicidade, utilizando-se as diversas 

tecnicas de marketing, como, por exemplo, imas, decalques, cartilhas, 

mala direta, jornais, palestras entre outros, estimulando a participagao 

comunitaria; 

-a instrugao de manutengao (reciclagem) e atividade complementar de 

preparagao do policial-militar para a execugao de policiamento 

comunitario, e onde ocorre urn contato mais intenso do Oficial com a 

tropa durante urn tempo maior, proporcionando aos subordinados 

conhecer e compreender o pensamento do Comando da Corporagao. 

E. urn instrumento de interagao que pode desenvolver a coesao e 
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aumentar a confianga nas agoes preventivas, sendo de extrema 

importancia a necessidade do convencimento dos integrantes da 

lnstituigao para uma perfeita interagao com a comunidade; 

-a criagao de Unidade Especializada (Batalhao Comunitario), e uma 

alternativa viavel e aceitavel, todavia a implementagao desta sugestao 

demanda a necessidade de tempo necessario para estudo detalhado, 

adequagao do aspecto de legalidade para posterior 

operacionalizagao, o que nao podera ser realizado a curto prazo. 

Todo este processo descrito deve fortalecer os valores da Policia Militar do 

Parana voltado aos cidadaos devendo implementar instrumentos que permitam a 

avaliagao do servigo prestado e o intercambio com instituigoes policiais de outros 

Estados e paises com vistas a evolugao deste processo. 

Concluida esta pesquisa e atingidos os objetivos previamente propostos e 

satisfeito pelas descobertas, ratifico conhecimentos adquiridos ao Iongo da carreira 

policial-militar, e com renovado animo para continuar na caminhada profissional 

deixando uma contribuigao para os demais integrantes da Policia Militar do Parana 

na certeza de que o assunto em pauta nao esta esgotado, mas conduz a uma 

reflexao acerca do conhecimento e desenvolvimento dos indicadores de uma visao 

bern sucedida do futuro. 
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APENDICE 1 - OFiCIO AOS COMANDANTES DOS BATALHGI=S 

OPERACIONAIS DA POLiCIA MILITAR EM CURITIBA 
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POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 
CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 

Oficio Circular Curitiba, 5 de junho de 2006 

Senhor Comandante 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que desenvolvo no Curso 
Superior de Policia o trabalho de Tese com o tema: POLICIAMENTO 
TRADICIONAL E POLICIAMENTO COMUNITARIO - CARACTERiSTICAS 
CONCEITUAIS E OPERACIONAIS, que tern como objetivo estabelecer as principais 
caracteristicas das formas de policiamento (tradicional e comunitario), apontando o 
que e viavel e inviavel, identificando as necessidades de mudan9as para urn 
possivel estudo de rearticula9ao da atividade de poriciamento ostensivo na Capital 
cujo questionario devera ser respondido pelos Oficiais dessa Unidade Policial Militar. 

2. Visando a obten98o de dados que certamente e o fator 
preponderante para o exito do referido trabalho, tendo como amostra para pesquisa 
as Unidades subordinadas ao CPC que atuam na cidade de Curitiba, solicitando que 
os questionarios em anexo tenham o tramite em carater de urgencia e depois de 
respondidos sejam devolvidos a esse comandante para posterior entrega a este 
Oficial Superior. Para qualquer eventualidade e esclarecimento deixo o numero do 
celular: (46) 9105-7402 ou e-mail: ivopbrandalize@bol.com.br. 

Atenciosamente 

Ten.-Cel. QOPM IVO PATRICH BRANDALIZE 
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ORIENTACOES PARA 0 PREENCHIMENTO 

- E facultativa a identifica~ao no final do questionario; 

- Dirigido exclusivamente a Aspirantes a Oficial, Oficiais 

Subalternos, lntermediarios e Superiores; 

- Assinale apenas uma resposta por questio, e nio deixe questio 

em branco. 

- Este questionario e parte integrante do desenvolvimento de tema 

monografico do Curso Superior de Policia (CSP - 2006). 

Questionario aplicado para os Oficiais dos Batalhoes operacionais da 

Capital. 

1. Quanto tempo de servic;o possui na PMPR? 

a. ( ) ate 5 anos 

b. ( ) 6 a 10 anos 

c. ( ) 11 a 15 anos 

d. ( ) 16 a 20 anos 

e. ( ) 21 a 25 anos 

f. ( ) 26 a 30 anos 

g. ( ) mais de 30 anos 

2. Voce e integrante de qual posto na hierarquia da PMPR? 

a. ( ) Aspirante a Oficial 

b. ( ) Oficial Subalterno 

c. ( ) Oficial lnterrtiediario 

d. ( ) Oficial Superior 

3. Qual e atualmente a sua area de atuac;ao na PMPR? 

a. ( ) Administrativa 

b. ( ) Operacional 

c. ( ) Outra. Especifique _______ _ 



4. Voce ja participou de alguma atividade de policiamento em que tenha sido 

aplicada a filosofia, aspectos conceituais ou caracteristicas do Policiamento 

Comunitario? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Parcialmente 

5. Na sua op1mao qual forma de policiamento melhor atende as 

necessidades da popula9ao e da PMPR em Curitiba? 

a. ( ) Policiamento Comunitario 

b. ( ) Policiamento Tradicional 

c. ( ) Outro. Justifique: 

6. Na sua opiniao a prevalencia da cultura de policia reativa (policiamento 

tradicional) no seio da tropa seria urn entrave para a Consolida9ao da Doutrina de 

policia comunitaria na PMPR? 

a. ( ) Sim, pais optou-se utilizar policiais-militares do policiamento 

tradicional, ha urn paradigma a ser suplantado. 

b. ( ) Nao, o treinamento continuo e a conscientiza9ao da tropa sao mais 

que suficientes para impor urn novo comportamento operacional. 

c. ( ) Outro. Justifique: 

7. Na sua opiniao, o policiamento tradicional, esta sendo eficaz no combate 

a criminalidade em Curitiba? 

a. ( ) Sim, pais o policiamento comunitario e ainda incipiente e se resume 

em visitas e re-visitas esporadicas, nao havendo a propalada integra9ao comunitaria 

e a tentativa das resoluc;Oes dos problemas comunitarios que se resume em meros 

registros estatisticos. 



b. ( ) Nao, os efetivos e os meios sao insuticientes para atender a 

demanda, mesmo contando com o suporte de pessoal do policiamento ostensivo 

volante (povo), que a rigor pouco tern avan9ado em termos de policia comunitaria, 

pois a sua atua9ao e quase que totalmente direcionada no atendimento de 

ocorrencia ou seja a absor9ao desse contingente para o policiamento tradicional por 

premente necessidade de ordem publica. 

c. ( ) Outro. Justitique: 

8. Na sua opiniao como classiticaria a aplica9ao atual da modalidade de 

Policiamento Comunitario? 

a. ( ) E apenas uma nova filosotia ou modalidade de policiamento que 

podera ser passageira, a exemplo de outras experiencias e tentativas mal sucedidas. 

b. ( ) E uma solu9ao tecnica e eticiente que podera ser duradoura, se 

houver uma nova rearticula9ao operacional ou seja: o policiamento comunitario deve 

ser complementar ao policiamento tradicional e nao substitutivo. 

c. ( ) Outro. Justitique: 

9. Na sua opiniao como classiticaria o desenvolvimento atual da modalidade 

de Policiamento Comunitario nos bairros de Curitiba? 

a. ( ) Esta funcionando perfeitamente 

b. ( ) Possui deticiencias estruturais, porem podem ser corrigidas, com a 

especializa9ao da tropa com a cria9ao de batalhoes comunitarios 

c. ( ) Outro. Justitique: 



10. Na sua opiniao, o policial militar que desenvolve atividade exclusiva de 

policiamento comunitario, esta perfeitamente adaptado para exercer a referida 

atividade? 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Nao 

c. ( ) Concordo parcialmente. Justifique: 

11. Na sua opiniao, existe necessidade de maior instru9ao dos PMs que 

executam atividade de policiamento comunitario, no aspecto intera98o com a 

comunidade? 

a. ( ) Sim 

b. ( ) Nao 

c. ( ) Concordo parcialmente, Justifique: 

12. Na sua opiniao, qual forma de policiamento proporciona uma melhor 

qualidade de vida para o publico externo na esfera da seguran9a publica em 

Curitiba? 

a. ( ) Policiamento Comunitario 

b. ( ) Policiamento Tradicional 

c. ( ) Outro. Justifique: 

Obrigado pela sua valiosa participac;ao! 

Nome: ________________________________________________________ __ 

OPM: ----------------------------------------------------------


